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geçiciliðini vurgulayan, dünyayý bir garip
veya yolcu gibi yaþamaya teþvik eden ha-
dislere dayanarak ruhun bu dünyada gur-
bette bulunduðunu, asýl vatanýnýn kopup
geldiði ruhlar âlemi olduðunu düþünmüþ
ve bu vatana kavuþmanýn özlemi içinde ya-
þamaya çalýþmýþtýr (ayrýca bk. GURBET).
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Roma þehri içinde yer alan
ve Katolik dünyasýnýn merkezi olan

þehir devleti.
˜ ™

756-1870 yýllarý arasýnda ve 1929’dan
bu yana baðýmsýz bir devlet halinde ayak-
ta kalan papalýk (Stato della Città del Vatica-
no) Stato Pontificio, Santa Sede (kutsal me-
kân) gibi isimlerle de anýlýr. Tiber (Tèvere)
nehrinin sað (batý) yakasýndan 63 m. yük-
seklikteki bir tepenin ve buradaki papalýk
sarayýnýn adý olan vatikan kelimesi baðým-
sýzlýðýna tekrar kavuþtuðunda devletin res-
mî adý olarak benimsenmiþtir.

Hýristiyan dünyasýnda ilk dönemlerde
her cemaat kendi piskoposlarýnýn ruhanî
liderliði altýnda bulunuyordu. Bu cemaat-

ler içinde havâriler devrine kadar uzanan-
lar genel bir saygýnlýk kazanýrken Kudüs,
Antakya, Efes ve Ýskenderiye gibi yerler
ayrýca cemaatlerinin çokluðuyla öne çýktý.
Milâdî I. yüzyýlýn sonlarýnda Roma Baþpis-
koposu (Pontifex) I. Clemente (90-99) kili-
se düzenini yeni esaslara baðladý ve kilise
Ýmparator Konstantinos ile beraber Roma
devlet kilisesi olarak geliþme imkâný bul-
du. Ýznik Konsili’nde (325) yapýlan düzen-
lemeler neticesinde Roma baþpiskoposu-
nun Latin-Batý dünyasýnda (Ýtalya, Ýspan-
ya, Galya, Ýllirya ve Afrika) üstünlüðü ta-
nýndý. Ýskenderiye, Antakya ve Konstanti-
nopolis karþýsýnda yargý yetkisi bakýmýn-
dan üstün konumunu korudu, 451’de top-
lanan Kadýköy Konsili’nde bu durum Kons-
tantinopolis için de tanýndý.

IV-VII. yüzyýllarda cereyan eden inanç
mücadeleleri genelde imparatorlarýn ne-
zaret ettiði sinod meclisleri tarafýndan çö-
zülmeye çalýþýldý. Bu türdeki ilk sekiz si-
nodda papalýk yetkili delege tarafýndan
temsil edildi ve papalarýn þahsen iþtirak-
leri söz konusu edilmedi. Bu dönemde iki
önemli papa öne çýkmýþtýr: I. Innocente
(402-417) ve I. Leo (440-461). Innocente,
Roma’yý bütün anlaþmazlýklarýn çözüm ye-
ri diye görmek istiyordu. Bu iddiasý, Hý-
ristiyanlýðýn diðer önemli merkezleri olan
Konstantinopolis ve Ýskenderiye ile arasý-
nýn açýlmasýna sebebiyet verdi. Leo ise Ým-
parator III. Valentinianus (425-455) üze-
rinde, bütün piskoposlarýn Roma’ya bað-
lanmasý ve buna karþý çýkanlarýn devlet gü-
cüyle bertaraf edilmesi hususunda etkili
olmaya çalýþtý. Bizans Ýmparatoru Iustini-
anos zamanýnda (527-565) Ýtalya’nýn ele
geçirilmesinin imparatoru kilise üzerinde-
ki mutlak otorite kurmaya sevketmesi ve
özellikle papa seçiminin imparatorun tas-
dikine muhtaç duruma gelmesi Roma’yý
daha da zora soktu.

Kavimler göçü ve saldýrýlarý neticesinde
Batý’da krallarýn idaresinde baðýmsýz kili-
seler kurulmaya baþlandý. Ýtalya’da bile Ro-
ma’nýn etkinliði büyük darbe aldý, Güney
Ýtalya 730’da Bizans’a baðlanýrken Yukarý
Ýtalya büyük ölçüde kavimler göçü istilâ-
sýna mâruz kaldý. 452’de Ýtalya’nýn kuzey
kesimlerine hýzla girip geniþ arazilerde var-
lýðýný hissettiren Hun Ýmparatoru Attila’yý
I. Leo çeþitli vaadlerle durdurabildi; ancak
üç yýl sonra Vandallar’ýn Roma þehrini tah-
rip etmesi önlenemedi. Ýtalya yarýmada-
sýnda Batý Roma’nýn yýkýlýþýndan sonra ya-
þanan siyasal kargaþa her yerde yeni bey-
lerin ortaya çýkmasýna yol açtý, ayrýca kü-
çük toprak sahipleri kendi egemenlikle-
rini kurdu. Bizans Ýmparatorluðu burala-

Lise ve Muallim Mektepleri Ýçin (Ýstan-
bul 1340), Ali Kâmî’nin (Akyüz) Musâha-
bât-ý Ahlâkiyye ve Ma‘lûmât-ý Vata-
niyye: Ýlk Mekteb Dörd (Ýstanbul 1926)
adlý kitaplarý gibi pek çok eserde vatan-
daþlýk bilgisinin öðretildiði ve vatan sevgi-
sinin güçlendirilmeye çalýþýldýðý görülmek-
tedir.

Tasavvuf literatüründe vatan kelime-
si coðrafî anlamýyla tanýmlansa da kavra-
mýn maddî alandan mânevî alana taþýn-
dýðý görülür. Serrâc’ýn, “Hangi vatan daha
iyidir?” sorusuna bir hakîme atfen kay-
dettiði, “Ýhtiyaçlarýný aradýðýnda bulduðun
yerdir” þeklindeki cevapla bizzat kendisi-
nin, “Vatan kiþinin rahata erdiði ve karar
kýldýðý yerdir” ifadesi geleneksel vatan ta-
nýmýný hatýrlatýr. Ancak Serrâc bu sözlerin
devamýnda Ebü’l-Hasan en-Nûrî’nin, “Gör-
mez misin, O beni nasýl vatanýmdan kopa-
rýp yollara düþürdü” diye baþlayan ve Al-
lah aþkýnýn ruhunu kararsýz hale getirdi-
ðini anlatan þiiri üzerine yaptýðý açýklama-
larla vatan kavramýný mânevî alana kay-
dýrýr. Burada Ebû Süleyman ed-Dârânî’-
nin, “Ýman yakýnden üstündür; çünkü iman
vatanât, yakýn hatarâttýr” dediði nakledi-
lir. Bu ifadede “vatanât” saðlam ve kesin
biçimde yerleþmiþ durumlarý, “hatarât” ise
zihne (hâtýr) gelen deðiþken doðuþlarý ifa-
de eder (el-Lüma£, s. 367-369). Sülemî’nin
naklettiðine göre Ali b. Sehl iman yerine
huzur kelimesini kullanarak Dârânî’nin söz-
lerini tekrar etmiþ (ªabašåt, s. 234), yine
Sülemî’nin anlattýðýna göre Dârânî gibi Ebû
Amr ed-Dýmaþký de vatanât halinin hata-
rât halinden üstün olduðunu söylemiþtir.
Çünkü zihne doðan þeyler (havâtýr) parlar
ve söner, vatanât ise bir defa belirince sa-
bit kalýr ve kesinleþir. Kuruntular havâtýr-
dan kaynaklanýr; zira kuruntu sahibi zih-
nine doðan þeylerin sürekli kalacaðýný zan-
neder, vatanât sahibinin ise bir davasý yok-
tur (a.g.e., s. 278). Ayrýca sûfîler hayatýn
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ristiyan âlemi için yeni bir arayýþa vesile
oldu. Bunun için ortaya çýkan tarihî fýr-
sat iyi deðerlendirildi. Haçlý seferleri, Ýs-
lâm güçlerinin elindeki “makamât-ý mübâ-
reke” (luoghi santi) diye tanýnan yerlerin kur-
tarýlmasý, ayrýca Doðu dünyasýnýn zengin-
liklerinden yararlanmak amacýyla yapý-
lan hazýrlýklar II. Urban döneminde (1088-
1099) hayata geçirildi. 1095 yýlýnda Pia-
cenza þehrinde toplanan konsilde alýnan
kararlar üzerine Haçlý seferleri baþlatýldý.
Bu tarihten itibaren Vatikan’ýn dünyevî et-
kinlikleri bu tarihî geliþme sayesinde anýl-
dý. Tartýþmasý günümüzde bile devam et-
tirilmektedir.

Ýlk sefere Fransa, Almanya, Normandiya
feodalleri ve Ýtalya yarýmadasýndaki ba-
ðýmsýz devletlerden Venedik ve Cenova
cumhuriyetleri, Amalfi þehir devleti do-
nanmalarý ile katýldýlar; böylece yeni bir
güç halinde aðýrlýklarýný Akdeniz havzasýn-
da duyurdular. Kýsa bir süre için bunalý-
ma yol açan bu geliþme üzerine III. Inno-
cente döneminde (1198-1216) devlete ye-
ni bir güç kazandýrýldý ve krallarýn üzerin-
de Petrus’un halefi, Îsâ’nýn vekili unvanýný
Avrupalý krallar da tanýdý. Doðu’da ve Or-
tadoðu’da kurulan feodal devletler bile bu
hususu kabul etmeye mecbur kaldý. Bu-
nunla beraber 1261-1378 yýllarý arasýnda
dikkat çekici bir gerileme oldu. Haçlý se-
ferleri baþarýsýzlýkla sonuçlandý; 1261’de
Konstantinopolis merkezli Latin Krallýðý yý-
kýldý, aðýr vergilendirmeler ahaliyi ezme-
ye baþladý ve kilise giderek artan bir hýzla
Fransa’nýn nüfuzu altýna girdi. Fransýz asýl-
lý papalar 1309’dan itibaren Avignon’a ta-
þýndý. Önemli makamlara Fransýz asýllýlar
seçildi ve Vatikan 1305-1378 yýllarýnda Fran-
sýz hâkimiyetinde yaþadý. Kralýn iradesi ge-
çerlilik kazandý. Bununla beraber kilisenin
merkezî bir örgütlenmesi baþarýyla ilerle-
di. Yüzyýl savaþlarýnda kilisenin Fransa’nýn
yanýnda yer almasý Ýngiltere ile arasýný aç-
tý ve papalýðýn oradaki kilise iþlerine mü-
dahalesini sona erdiren kanunlarýn çýka-
rýlmasýyla (1351, 1390) neticelendi. 1378’-
de baþlayýp 1449 yýlýna kadar devam eden
büyük bölünme döneminde Roma ve Avig-
non þehirlerinde iki ayrý kiþinin kendilerini
papa ilân ettiði bir süreç yaþandý. Soru-
nun büyük ölçüde kilise zenginliklerinin
paylaþýmýndan kaynaklanmakla beraber
bu aþamada yüksek makama Ýtalyan asýllý
kardinallerin seçilmesi ve dinsel doktrinle-
rin tartýþýlmasýnýn ortaya çýkardýðý sýkýntý-
lar önemli rol oynadý. Kriz, bir ara üçüncü
bir kiþinin (XXIII. Johannes) 1410-1415 yýl-
larýnda bu unvaný (antipapa) taþýmasýyla
zirveye ulaþtý. 1449-1559 yýllarý arasýnda

Rönesans papalarý devrinin ardýndan 1648
Vestfalya antlaþmalarýyla sona erdirilen ve
reform karþýtý mücadelelerle geçen kanlý
bir dönem yaþandý.

Rönesans devrinde papalýðýn eline ge-
çen en büyük fýrsat coðrafî keþifler dola-
yýsýyla yeni dünyalarda kilisenin karþýsýna
çýkan imkânlardýr. Avrupa ve dünya tari-
hinde özel bir yeri bulunan, keþfedilen
yerlerde Hýristiyanlýðýn yayýlmasý hareke-
tine papalýk doðrudan katýlmadýysa da ta-
rikatlar hemen harekete geçtiler ve yeni
dünyalarýn kýyý þeridinden içlerine doðru
ilerleyen kâþiflerin yanýnda dinî teþkilât-
larýný da taþýyýp kiliseler, manastýrlar, okul-
lar, hastahaneler inþa ettiler; kendi din ve
mezheplerinin yayýlmasýný saðlayarak sö-
mürgeci devletler için yeni topraklarýn da-
ha rahat sömürülebilir duruma gelmesi-
ne önemli katkýda bulundular. Kendi gele-
neksel dinlerini terkedenler kilisenin istik-
baldeki cemaatini teþkil etti. Denizlere sa-
hip olmak isteyen Ýspanya ile Portekiz dev-
letleri arasýndaki ihtilâfa aracýlýk yapan
devrin papasý VI. Alessandro 7 Haziran
1494’te bir sýnýr tesbiti yaptý (Tordesillas
Antlaþmasý) ve dünya Portekiz ile Ýspan-
yol nüfuz sahalarý þeklinde ikiye bölündü.
Ýslâm dünyasýnýn Portekiz sömürgeciliðiy-
le tanýþmasý bu bölünme sebebiyle daha
yoðun hale geldi. Portekiz tehlikesinin Ký-

rý kendi yönetimi altýna almaya çalýþtýysa-
da yerel güçler varlýklarýný sürdürdü. Ro-
ma baþpiskoposu giderek artan bir oran-
da ruhanî gücünü tanýttý; kendisine baðlý
din adamlarý kiliseler inþa ettirip bunlara
zengin gelir kaynaklarý baðlattýlar. V. yüz-
yýlda yeni bir sistem geliþtirilerek manas-
týr adý verilen kurumlarýn ortaya çýkmasýy-
la din adamlarýnýn toplu halde yaþama ve
ibadetle birlikte dinî kitap ve malzemenin
yazýlmasý ve korunmasý saðlandý. Avrupa’-
da yaygýnlýk kazanan feodal sistem, dev-
let veya imparatorluk kurmaya kalkýþan-
larýn kiliselerin nüfuzu altýndaki geniþ kit-
lelerden destek alabilmek için Roma’dan
destek istemeleri Vatikan’a yeni bir ikti-
dar gücü saðladý.

752-1069 yýllarý arasýnda devlet Frank ve
German hâkimiyeti dönemi yaþadý. Ýtalya’-
da Langobardlar’a ve Bizans’ýn üstünlük
iddialarýna karþý Papa I. Gregorius döne-
minde (590-604) özellikle Ýngiltere’de Hý-
ristiyanlýðýn yayýlmasýnda baþarý kazanýldý
(594). Roma giderek Frank Devleti’ne da-
yanmaya ve Bizans’tan uzaklaþmaya baþ-
ladý. Charlemagne’ýn 800 yýlý noelinde Pa-
pa III. Leo’nun (795-816) elinden taç giy-
mesi Vatikan’ýn konumunu güçlendirdi ve
Konstantinopolis’in etkisinden tamamen
sýyrýlarak yeni imparatorlukla kader birliði
içine girmesini kesinleþtirdi. II. Clemente
ve IV. Urban arasýndaki dönemde (1047-
1264) papalýk çeþitli reformlardan geçerek
(kilise makamlarýnýn satýþýnýn ve papaz-
larýn evlenmesinin yasaklanmasý) önemli
bir geliþme kaydetti ve ruhbanýn merke-
ze baðlanmasý yaygýnlýk kazandý. Bu güç-
lenme piskoposlarýn tayini mücadelesini
tetiklediðinde bu hakkýn kullanýmýnda im-
paratorlarla karþý karþýya gelmekten çe-
kinmedi. Ýmparator IV. Heinrich ile VII.
Gregorius arasýndaki mücadele papanýn
zaferiyle sonuçlandý (Canossa, 1077). Öte
yandan Roma’nýn geliþtirmeye baþladýðý
mutlak ruhanî otorite Doðu’daki kiliseler-
le olan irtibatýnýn kopmasýna yol açtý. Özel-
likle IX. Leo ile (1048-1054) Bizans arasýn-
daki anlaþmazlýklar giderilebilecek gibi de-
ðildi; patriðin papaya tâbi olmasýnýn isten-
mesi nihayet patriðin aforoz edilmesiyle
sonuçlandý (1054) ve kesin ayrýlýk kaçýnýl-
maz oldu.

1000 yýlýnda Roma’daki yeni zengin asil
aileler maddî güçleri yanýnda din hiyerar-
þisine karýþtýlar ve yetkin þahsiyetler dü-
zeyine geldiler. Ancak bu geliþme yeni si-
yasal çatýþmalarý da beraberinde getirdi.
Müslümanlarýn Akdeniz’de ve bir süre son-
ra Ýspanya topraklarýnda, ayrýca Sicilya ile
Sardinya adalarýnda hâkimiyet kurmasý hý-
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Papa X. Pius’un II. Abdülhamid’e papalýk makamýna oturdu-

ðunu bildiren 4 Aðustos 1903 tarihli nâmesi (BA, Y.PRK,
NMH, 9/54)
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tülen mücadele papalýðýn iþine geldi, her
yerde kilisenin baþý olarak kabul gördü.
Hürriyetçi ayaklanmalar karþýsýnda devlet-
ler kiliseyi ve dini en önemli dayanak ka-
bul ettiklerinden kilise ve özellikle Katolik-
lik revaç kazandý. 1814’te Cizvitler yeni-
den faaliyete geçti, kilise eski teþkilâtlarý-
ný tekrar yapýlandýrdý. Kiliseye dair mese-
lelerde bilhassa IX. Pius (1846-1878) baþa-
rýlý hizmetlerde bulundu. 1850’de Ýngilte-
re’de ve 1853’te Hollanda’da Katolik hiye-
rarþisi tekrar oluþturuldu, pek çok yeni
piskoposluk kuruldu. Avusturya ile II. Jo-
seph zamanýnda yapýlan reformlarla elin-
den alýnan haklarýn tekrar iadesini temin
eden bir antlaþma yapýldý (1855). Hüküm
süren muhafazakârlýðýn etkisiyle 1864’te
devrin önde gelen, kilisenin hatalý ve yan-
lýþ kabul ettiði inanç ve görüþlerine karþý
çýkan papalýk fermanlarý yayýmlandý. Bun-
lara göre panteizm, natüralizm, nasyona-
lizm, indiffentizm ve liberalizm inananla-
rýn uzak durmasý ve mücadele etmesi ge-
reken kötü þeylerdi. 18 Temmuz 1870’te
yapýlan bir açýklamayla papanýn yanýlmaz-
lýðý ve evrensel episkopatlýðý dogma þek-
linde belirlendi; böylece papa idaresindeki
Vatikan Devleti mutlak monarþik bir ka-
rakter kazandý. Daha önceki dönemlerde
ve özellikle reform çaðýnda Philip Melanc-
ton’un müstakil bir risâlesine de konu olan
(1537) ve hep karþý çýkýlan papanýn diðer
piskoposlara oranla üstünlüðü ilkesi tar-
týþýlmaz hale getirildi.

Ýtalya’da yeniden doðuþ hareketi ve Ýtal-
yan Birliði’nin gerçekleþtirilmesi için veri-
len mücadele papalýk açýsýndan hayatî bir
tehlike arzetti. Birleþen Ýtalya topraklarý
içinde artýk baðýmsýz bir devlete yer yok-
tu. 1848’de baþlayan ve diðer Avrupa ülke-
lerinde olduðu gibi özellikle yabancý (Avus-
turya, Ýspanya, Fransa) tahakkümü altýn-
da tamamen parçalanmýþ siyasî bir yapý
arzeden Ýtalya’da nasyonalist ve liberalist
ayaklanmalar çýktý. Bu esnada papalýk dev-
letine son verilerek Roma Cumhuriyeti ilân
edildi (9 Þubat 1849) ve ayný yýl içinde an-
cak Fransa ve Ýspanya’nýn askerî müda-
halesiyle ortadan kaldýrýlabildi. Bu tarih-
ten itibaren IX. Pius (1846-1887) Avustur-
ya’ya dayanan bir siyaset izlemeye baþla-
dý, fakat bu devletin 1859’da Sardunya-
Piemonte Krallýðý ve müttefiki Fransa’ya
karþý sürdürdüðü savaþta yenilmesi üze-
rine kilise devleti tekrar zor durumda kal-
dý. Vatikan’ýn Romagna, Marken (Marche)
ve Umbriya bölgeleri 1860’ta, ertesi yýl Ýtal-
yan Krallýðý adýný alacak olan Sardunya-
Piemonte Krallýðý’na dahil edildiðinde, 756’-
da Roma piskoposluðu ve mücâvir toprak-

lar üzerinde Frank Kralý Kýsa (III.) Pippin
tarafýndan verilen beratla bir araya geti-
rildiði kabul edilen papalýk topraklarýnýn
geri kalan kýsmý ancak III. Napolyon Fran-
sasý’na dayanarak ayakta kalabildi. Giusep-
pe Garibaldi önderliðindeki Ýtalyan milli-
yetçilerinin bir hamleyle bu topraklarý ele
geçirme giriþimleri Fransýz kuvvetlerince
engellendi. Kilise topraklarý üzerinde 1849’-
dan beri devam eden Fransýz askerî var-
lýðý 1870 yazýnda Prusya’ya savaþ ilân edil-
mesi üzerine son buldu. Bu savaþ sebe-
biyle Fransa’nýn askerlerini geri çekmesi-
nin ardýndan Ýtalyan Krallýðý kilise devleti-
ni iþgal edip varlýðýný ortadan kaldýrdý ve
Roma baþþehir ilân edildi. Böylece Ýtalyan
Birliði tamamlanmýþ oluyordu. Papa IX.
Pius’nun kilise topraklarýnýn ilhakýna kar-
þý çýkmasý ve kendisini Vatikan’daki mah-
kûm diye ilân etmesi neticeyi deðiþtirme-
di, Avrupa devletleri de herhangi bir mü-
dahalede bulunmadý. Daha sonraki papa-
lar da topraklarýn iadesini talep edip dur-
dular. Özellikle XIII. Leo (1878-1903) Roma
üzerindeki hâkimiyetin geri kazanýlmasýný
siyasetinin temel dayanaðý yaptý. Öte yan-
dan Katoliklik karþýtý modernleþmeyle de
uðraþýlmasý ve önlemler alýnmasý gereki-
yordu. 1907’de X. Pius bu mücadeleyle il-
gili iki önemli papalýk beyannâmesi yayým-
ladý (3 Temmuz ve 8 Eylül); Ýncil muhte-
vasý ve yorumlarý adýna yapýlan bilimsel
çalýþmalarýn kilisenin görüþüyle ters düþ-
memesi istendi ve modernlik bütün kö-
tülüklerin kaynaðý diye gösterildi.

Papalýðýn Ýtalya Krallýðý’ný kabul etmesi
kolay olmadý. Bu hususta, uzun bir za-
man sonra I. Dünya Savaþý’nýn oluþtur-

zýldeniz ve Hint Okyanusu’ndan uzaklaþtý-
rýlmasýnýn tarihî vazifesi Osmanlýlar’ýn üze-
rinde kaldý.

Papalýðýn XVI. yüzyýlda karþýlaþtýðý en
önemli mesele Martin Luther (ö. 1546) ta-
rafýndan baþlatýlýp kýtayý sarsan reform
hareketidir. Maddî ve mânevî açýdan bu-
nalýma giren Katolik inancýnýn ve bunun
uzantýsý olan papalýk gücünün devamýný
saðlamak için faaliyete geçildi, sert ön-
lemlere baþvuruldu. Vatikan’ý güçlendiren
kuruluþ Ýspanya asýllý Ignatius Loyola’nýn
1534’te kurduðu, papa III. Paolo tarafýn-
dan onaylanan Cizvit tarikatýdýr. Çok katý
kurallarý bulunan bu kuruluþ papalýða sa-
dakatle hizmet etti; dinî faaliyetler yanýn-
da kültür, bilim ve sanat alanlarýnda da
aðýrlýðýný duyurdu ve günümüze kadar en
geniþ kadrolu bir kuruluþ olarak devam
etti. Protestanlýk bunalýmýný bertaraf et-
mek için fiilî iþlemler, baskýlar gerçekleþ-
tirdi. Kurulan özel mahkemelere “engizis-
yon” adý verildi ve resmî adý Santo Uffizio
(kutsal büro) olan bu kuruluþ içinde karþýt
mezhepler kadar ayný inancý taþýyanlarý da
tehdit eden yargýçlar yetiþti. Ýnsanlýk ta-
rihine kara bir leke olarak geçen uygula-
malarý hoþ karþýlanmadý. 1770’lerden iti-
baren Avrupa genelinde ve papalýkta ilga
edildi; zengin mal varlýklarý özellikle Polon-
ya’da olduðu gibi millî eðitim alanýnda kul-
lanýldý.

Westfalya antlaþmalarýyla (1648) baþla-
yan yeni dönemde Protestanlar’ýn netice-
de resmen tanýnmasý yanýnda vicdan hür-
riyeti sahasýnda önemli bir açýlým meyda-
na geldi. Papalýðýn etkinliðini sýnýrlayan
bu geliþme yanýnda Aydýnlanma dönemi
(1648-1800) Vatikan için olumsuzluklarla
dolu geçti ve özellikle Ýtalya yarýmadasý
için zor bir dönem baþladý. Fransa ve Ýs-
panya arasýndaki mücadele her alanda
kendisini gösterdi, Venedik Cumhuriyeti
dýþýnda kalan devletler genelde bu iki ya-
bancý gücün baskýsýna mâruz kaldý. Fran-
sýz Ýhtilâli (1789) sonrasýnda devrim fikir-
leri bütün hükümdarlarý tehdit eder hale
gelirken Ýtalya’nýn da mukadderatýný belir-
ledi. General Napolyon tarafýndan kadîm
Venedik Devleti’ne son verildiðinde (1797)
papalýk Fransa’nýn hâkimiyetine girmiþ ol-
du. Papanýn Napolyon’un taç giyme töre-
nine iþtirak etmek zorunda kalmasý açýk-
ça aþaðýlanmaktan baþka bir þey deðildi.
Bütün Avrupa’da hüküm süren Fransýz
üstünlüðü sona erdiðinde (1814) Vatikan
tekrar 1797 sýnýrlarý içine çekildi ve papa
Roma’ya döndü. Viyana Kongresi’nin ar-
dýndan baþlayan restorasyon döneminde
(1815-1848) devrimci fikirlere karþý yürü-

1815’lerde papalýk devletini ve Ýtalya’yý gösteren harita
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lardan yararlanma, özellikle tehdit oluþ-
turan Türk tehlikesine karþý diðer müslü-
man devletlerle ittifak arayýþlarý içine gir-
me teþebbüslerinden geri kalmadýlar (Bar-
bara von Palombini, bk. bibl.). XV. yüzyýl-
da Vatikan’ý sarsan, fakat ayný zamanda
harekete geçiren olay Ýstanbul’un Türk-
ler tarafýndan fethidir. Bu þehrin alýnaca-
ðýnýn farkýna varan daha önceki dönemin
papalarý Bizans ile dayanýþma içine gir-
me, hatta kiliseler arasýndaki ihtilâflarý kal-
dýrarak papalýk baþkanlýðýnda hýristiyan âle-
mini toplama ve birlik oluþturma düþün-
cesine kapýldýlar. 1439’da Floransa Konsi-
li’nde kiliselerin birleþmesi kabul edildi. Bi-
zans’ta gerçekçi politikalar izleyen siyasî-
lerin zaruri gördüðü bu giriþime Ýstanbul’-
daki önde gelen Ortodoks din adamlarý
kesinlikle karþý çýktýlar ve müslüman sarý-
ðýný papanýn külâhýna tercih ettiklerini açýk-
ça ilân ettiler. Ýstanbul’un fethi öncesinde
ve fetih esnasýnda papalýk tarafýndan bu
iþle görevlendirilen Kardinal Ýsidoro baþarý-
lý olamadý. Fetih günü Türk esaretine düþ-
meden memleketine dönen bu zatýn ka-
leme aldýðý yazýlar Türk gücünü yansýtan
temel kaynaklar arasýnda yer alýr.

Türk düþmanlýðýnýn merkezi olmalarýna
raðmen Türkler’le iþ birliði yapmaktan
kaçýnmayan Rönesans dönemi papalarý-
nýn en önemli ismi olan II. Pius, “Bir za-
manlar Ýtalyanlar dünyanýn hâkimi idiler,
þimdi Türkler’in imparatorluðu baþlýyor”
sözüyle devrin kanaatini belirtmiþtir. Bu
baðlamda II. Pius’nun Fâtih Sultan Meh-
med’i Hýristiyanlýða davet eden bir mek-
tup yazdýðýna dair elde bulunan metin,
gerçekle iliþkisi bulunmayan propaganda
amaçlý sayýlýp her ne kadar düþüncede kal-
mýþ görünse de Antikçað’dan beri devam
eden bir edebiyat türü olarak çeþitli za-
manlarda muhtelif araþtýrmacýlar tara-
fýndan ilmî metotlarla neþredilmiþ, üze-
rinde yorumlar yapýlmýþ, hatta Fâtih Sul-
tan Mehmed’in bir de cevap yazdýðý iddia
edilmiþtir.

Osmanlýlar’ýn Ýkinci Roma’ya son ver-
meleri, özellikle Arnavutluk ve Macaris-
tan istikametindeki ilerlemeleri papalarý
harekete geçirdi. Fâtih Sultan Mehmed’in
Arnavutluk’ta Ýskender Bey’in direniþi se-
bebiyle geciken ve ertesi yýl þüpheli ölü-
müyle sonuçsuz kalan Ýtalya seferinin
(1480) Roma’nýn fethiyle neticelenmeme-
si için hiçbir maddî engel söz konusu de-
ðildi ve papa Türk ileri harekâtýnýn baþla-
masý haberiyle beraber Avignon’a veya Ýs-
viçre’ye kaçmak üzere gerekli tedbirleri
almýþ bulunuyordu. Fâtih’in oðlu Cem’in
saltanat mücadelesini kaybettikten son-

ra Roma þehrine kadar uzanan sergüzeþ-
ti ve esareti Osmanlýlar’la iliþkilerde yeni
bir safha baþlattý, yoðun diplomatik faali-
yetler yapýldý. Uzun süre Roma ve civarýn-
da Vatikan’ýn misafiri olan Cem Sultan bü-
yük ihtimalle papa tarafýndan Napoli þeh-
rine firarý arefesinde zehirlendi. Bu esa-
ret ve rehinelik için II. Bayezid’in papaya
45.000 altýn ödediði bilinmektedir.

Öte yandan kutsal yerler meselesi pa-
palýðýn üzerinde durduðu en önemli ko-
nularýn baþýnda yer aldý; buralara giden
hacýlarýn, ziyaretçilerin, ruhbanýn sorun-
larý ile ilgilendi. Katolikler’in korumacýlýðý-
ný önceleri Venedik ve Floransa devletleri
yürüttü. Sonraki dönemde Fransa bunu
üstlendiðinde papalýk arka planda kaldý.
Papalýk Haçlý seferlerinin ardýndan iliþki-
lerini genelde misyonerler vasýtasýyla ge-
liþtirdi. Daðýnýk tarikatlarý kontrol etmek
için 1622’de Ýmaný Yayma Teþkilâtý (Congre-
gazione de Propaganda Fidei) oluþturuldu ve
bu dev kuruluþ dünyanýn her tarafýndan
gelen haberlerin toplandýðý merkez haline
geldi. Militan ruhlu kiþilerin görev aldýðý
bu teþkilât Vatikan’ýn gücünü arttýrdý ve
her türlü geliþme izlendi. Anadolu ve Orta-
doðu yöreleri, Asya ve Afrika’nýn uzak yer-
leri gözetim altýna alýndý. Hýristiyanlýðýn
farklý mezheplerini de ikna etmek isteyen
bu kuruluþ bazý devirlerde sert takibata
uðradý. Fransa korumacýlýðý esnasýnda her
iki taraf arasýnda uzlaþtýrýcý olmak istedi,
fakat baþarýsýz kaldý. 1683-1699 yýllarýnda
devam eden Büyük Türk savaþlarý sýra-
sýnda papalýk XV. yüzyýlda Avrupa’da iler-
leyen Türkler’in karþýsýna ordular (1396
Niðbolu, 1444 Varna) veya XVI. yüzyýlda
olduðu gibi donanmalar (Ýnebahtý / Lepan-
to) çýkarýlmasýndaki aðýrlýklý rolünü hatýr-
latýrcasýna Türkler’le mücadele etmek için
Avrupa’daki bütün hýristiyanlarý Kutsal Ýt-
tifak (Lega Sacra) adý altýnda bir araya ge-
tirmeyi baþardý. Özellikle papalýða Akde-
niz havzasýnda büyük saygýnlýk kazandý-
ran olay Ýnebahtý Deniz Savaþý olmuþtur
(1571). Kazanýlan zafer Türkler’in yenil-
mezlik efsanesine aðýr bir darbe vurduðu-
na inanýldýðýndan zamanýnda baþlayan ve
günümüze kadar gelen abartýlý anlatým-
lar mûcize ve kehanet rüyalarýyla tasvir
edildi. Bu baþarýlarýn anýsý kiliselerde kut-
sal âyinlerden sonra hep konu edildi, an-
cak 1961’de kaldýrýldý. Özellikle Doðu Ak-
deniz’de hüküm süren, Garp ocaklarý ve-
silesiyle Akdeniz’in bu taraflarýna sirayet
eden mutlak Türk üstünlüðünde önemli
bir deðiþme olmadý.

Papalýk, 1847’de Osmanlý Devleti’nden
aldýðý izinle Kudüs’te bir üst teþkilât (pat-

duðu yeni durumlar karþýsýnda ve ancak
1929’da Ýtalya Baþbakaný Benito Mussoli-
ni’nin giriþimleriyle bir sonuca varýldý. Yapý-
lan Lateran Antlaþmasý ile (11 Þubat 1929)
Roma þehrinin bir kýsmýnda yer alan, kü-
çük (0, 44 km²) fakat tamamen baðýmsýz
bir þehir devleti halinde Vatikan’ýn varlýðý
kabul edildi; zaman içinde dünyanýn en
küçük ve en az nüfuslu (yaklaþýk 1000 ki-
þi) baðýmsýz devleti sýfatýyla devletler ara-
sý hukuktaki yerini aldý. Dünyada 1,2 mil-
yar civarýndaki Katoliðin dinî merkezi olan
Vatikan’ýn dünya siyasetindeki aðýrlýðý fi-
zikî durumuyla ters orantýlýdýr. Kardinal-
ler Meclisi tarafýndan ömür boyu seçilen
ve kendisine “akdesleri” (Sanctitas sua) di-
ye hitap edilen papa, devlet baþkanlýðý sý-
fatýný benimsemekle beraber her zaman
din gücünü öne çýkaran seyahatler ve gö-
rüþmeler yapar. Yasama, yürütme ve yar-
gý erklerini elinde tutan papa devletin baþ-
kanýdýr. Vatikan Devleti’nin yönetim me-
kanizmasýnda yer alan diðer organlar þun-
lardýr: Papalýk Meclisi, Rahipler Sinodu,
Kardinaller Meclisi, devlet sekreterliði (baþ-
bakanlýk), dýþiþleri bakanlýðý, kurullar, pa-
palýk komisyonlarý, konseyler, bürolar ve
mahkemeler (ayrýca bk. PAPALIK). Çevre-
si yaklaþýk 3 kilometreyi bulan Vatikan’ýn
ayrýca Roma’nýn içinde ve dýþýnda yirmi
dört yerde topraklarý ve binalarý vardýr.
Bunlar Ýtalya topraðý sayýlsa da yabancý ül-
ke elçiliklerine benzer dokunulmazlýk sta-
tüleri mevcuttur. Vatikan’ýn savunma ve
güvenlik görevi XVI. asýrda yararlýk gös-
teren ve devleti koruyan askerlerin bir hâ-
týra uzantýsý olarak Ýsviçreli muhafýz kýtasý
ve güncel olarak Ýtalyan polisi tarafýndan
yerine getirilmektedir. Birleþmiþ Milletler
üyesi olmayan Vatikan gözlemci üye sta-
tüsüne sahiptir.

Papalýk ve Osmanlý Devleti. Ýslâm âle-
minin ilk devirlerinden baþlayýp sonradan
Osmanlý belge ve kaynaklarýnda “rim pa-
pa” þeklinde geçen papalýðýn genelde müs-
lümanlar, özelde Türkler’le iliþkileri her za-
man ayrý bir önem arzetmiþ olup müslü-
man devletlerin askerî ve ekonomik açý-
dan güçlenmesi endiþeyle izlenmiþtir. Pa-
palar, asýrlar boyunca Hz. Îsâ’nýn doðdu-
ðu ve dinini yaydýðý mekânlarý kendileri-
ne baðlama istek ve siyasetlerini devam
ettirdiler. Doðrudan ordu yollama güçleri
bulunmadýðý için tarikatlarý faaliyete ge-
çirdiler. Bunlarýn en faali olan Fransisken-
ler XIII. asýrdan itibaren çeþitli yerleri ziya-
ret edip teþkilâtlanmaya giriþtiler. Mem-
lükler, Akkoyunlular (Uzun Hasan) ve Safe-
vîler’le (Þah Ýsmâil ve Þah Abbas devirle-
rinde) irtibat kurma, askerî ve ticarî açý-
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eden kýrgýnlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý için
çaba gösterdi; Ýstanbul’da yaptýðý konuþ-
malar, verdiði vaazlar kitap halinde bir ara-
ya getirildi. Vatikan Devleti’nin faaliyetleri
Ankara’daki elçilikten baþka Ýstanbul ve
Ýzmir’de bulunan, çeþitli unvanlara sahip
kiþilerce yürütülmektedir. Ýskenderun ve
Mersin’deki kiliseler vasýtasýyla yapýlan dü-
zenlemeler sonucu (Cattedrale / ana kili-
se) Türkiye’nin doðu taraflarýnda daha yo-
ðun bulunan Katolik Süryânî, Melkit, Kel-
dânî, Âsurî, Katolik Ermeni kilise mensup-
larýnýn korunmalarýný da üstlendiler.

Bugün Vatikan arþiv, kütüphane ve mü-
zesi sadece Hýristiyanlýk tarihi bakýmýndan
deðil Ýslâm ve Türk eserleri açýsýndan da
deðerli koleksiyonlara sahiptir. Vatikan yö-
neticilerinin resmî yazýþmalarý ve topla-
nan malzemeler ilk zamanlardan beri dik-
katlice korunmuþtur. Papalar kadar Ro-
ma baþta olmak üzere muhtelif þehirler-
deki ileri gelen ailelerin büyük kýsmý elle-
rindeki kalýntýlarý Vatikan’a devretmiþler-
dir. Arþivin Katolik âlemi için deðerli olma-
sý yanýnda teþekkül eden arþiv malzeme-
si tarihçilerin vazgeçilmez kaynaklarý ara-
sýnda sayýlýr. Burada Ýslâm ve Türk âlemi-
ni yakýndan ilgilendiren tasnifler mevcut-
tur. Kütüphanesi de, en baþta Ýtalyan, La-
tin, Yunan metinleri bakýmýndan zenginli-
ði yanýnda Þark, Ýslâm ve Türk tarih, ede-
biyat, ilâhiyat alanlarýný ilgilendiren yazma-
lara sahiptir. Ýslâm âlemine dair yazmalar
tanýnmýþ þarkiyatçý Giorgio Levi Della Vi-
da, Türk ve Ýran yazmalarý ise Ettore Ros-
si tarafýndan ilmî usullerle tasnif edilmiþ
ve katologlarý basýlmýþtýr. Biblioteca Apos-
tolica Vaticana adlý kuruluþ yayýmladýðý ki-
taplar sayesinde ilim dünyasýnda önemli
bir yer edinmiþtir.
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VATÝKAN KONSÝLÝ

Katolik hýristiyan teolojisi açýsýndan
büyük önem taþýyan

son iki konsil.˜ ™

Hýristiyanlýk tarihinde ve özellikle Kato-
liklik’te inanç, doktrin ve kilise iþleyiþiyle
ilgili ortaya çýkan sorunlara çözüm bul-
mak için bütün dünyadan üst düzeydeki
Katolik dinî yetkililerin papa baþkanlýðýn-
da bir araya geldiði geniþ hacimli toplan-
týlara “ekümenik konsil” adý verilmektedir.
Bu konsillerin son ikisi 1869’da toplanan,
papanýn yanýlmazlýðý konusunun dogma-
laþtýrýldýðý I. Vatikan Konsili ile 1962-1965
yýllarý arasýnda Katolik kilisesini çaðýn ge-
reklerine uydurmak amacýyla yapýlan ve
Hýristiyanlýk dýþýndaki din mensuplarýyla
diyaloga girilmesi iþini de karara baðlayan
II. Vatikan Konsili’dir.

I. Vatikan Konsili (1869-1870). 8 Aralýk
1869’da Papa IX. Pius’nun hýristiyan toplu-
munda ve kilise çevrelerinde gittikçe yay-
gýnlaþmaya baþlayan natüralizm, rasyona-
lizm ve liberalizm gibi düþünce akýmlarý-
na karþý gerekli önlemleri almak için, bü-
tün piskoposlarý Vatikan’da bir araya ge-
tirmesiyle baþladý. Konsilin gündemine da-
ha sonra, Fransýz Ýhtilâli’nin ardýndan or-
taya çýkan yeni durumun dikkate alýnma-
sýyla kilise-devlet iliþkilerinin gerçek tabi-
atýný tanýmlama ve son ekümenik konsil-
den (Trent Konsili, 1545-1563) itibaren ge-
çen 300 yýl boyunca meydana gelen önem-
li geliþmeler doðrultusunda kilise huku-
kunda gerekli deðiþiklikleri yapma konu-
larý dahil edildi. Bu konsil Katolik dünya-
sýnda, özellikle de uzunca bir süredir ara-
larýnda ciddi çatýþma bulunan modernist

riarcato) kurup Kudüs’teki Latin Patrikli-
ði’nin temsil ettiði varlýðý güçlendirdi. Ta-
raflarýn elçilik kurma niyetleri olmamakla
beraber karþýlýklý elçi teâtisi 1848’de ger-
çekleþti. Osmanlý tarafýndan fevkalâde el-
çi sýfatýyla eski Hariciye nâzýrý Þekib Efen-
di gönderildi. Siyasî merkezlerde bu elçi-
likle, Fransa’nýn Þark’ta mevcut Katolikler
üzerindeki iddialarýnýn papalýðýn devreye
sokulmasýyla dengelenmesi gibi bir amaç
güdülüyordu. Vatikan’ýn da bu geliþme-
den faydalanarak Ýstanbul’da açacaðý bir
elçilikle Doðu’daki çýkarlarýný bizzat takip
etme eðilimi içine girdiði anlaþýlmakta-
dýr. Böylece Baþpiskopos Ferrieri 1848 yýlý
Ocak ortalarýnda fevkalâde elçi olarak pa-
panýn mektubu ve hediyelerle birlikte Ýs-
tanbul’a gönderildi. Mart ayýnda çýkan, baþ-
ta Paris, Berlin, Viyana, Roma’da kendini
gösteren ve bütün Avrupa’yý etkileyen ih-
tilâl kargaþasý heyecanla baþlatýlan bu fev-
kalâde elçiliklerin sonuçsuz kalmasýna yol
açtý (Rosen, II, 112-113). Ancak “papa haz-
retlerinin Dersaâdet vekili” sýfatýyla Ýstan-
bul’a elçiler gönderilmeye devam edildi.
Bâbýâli 1848’deki ayaklanmalarda Roma’-
da bir cumhuriyet kurulmasýný ve papa-
nýn kaçmak zorunda kalmasýný yine biz-
zat papanýn yolladýðý mektuplarla takip
etti ve bu olaylar sebebiyle samimi hissi-
yatýný dile getirdi. Ýki taraf arasýnda iliþ-
kiler, Osmanlý topraklarýnda yaþayan Ka-
tolikler ve bunlarýn kiliseleriyle ilgili bazý
meselelerin çözümü yanýnda þehzade do-
ðumlarý, ölüm, cülûs, yýlbaþý kutlamalarý
gibi vesilelerle yazýþmalar halinde devam
etti. Papalýðýn gönderdiði armaðanlara
eþit deðerdeki hediyelerle karþýlýk verildi.
Cem Sultan’ýn Vatikan ikameti esnasýnda
II. Bayezid’in papaya hýristiyan azizlerinin
kutsal kalýntýlarýný gönderdiði bilinmekte-
dir.

Önceleri temsilcilik düzeyinde olan Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Vatikan arasýndaki
diplomatik iliþkiler 1960’ta iki devlet ara-
sýnda elçilik açýlmasý ve elçi teâtisiyle ta-
mamen resmîleþti. Nunzio Apostolico di-
ye anýlan Vatikan elçileri, Anadolu’nun çe-
þitli bölgelerinde bulunan ve hýristiyanlar
için kutsal sayýlan baþta Efes olmak üzere
Tarsus, Antakya, Kapadokya, Mardin gibi
yerlerde mevcut kutsal mekânlarý yenile-
me çalýþmalarýný ilgiyle takip etti. Vatikan
Devleti de görevlendirdiði temsilcileri ara-
cýlýðýyla bazýlarýnýn takdis edilip hac ama-
cýyla ziyarete açýlmasýný saðladý. XXIII. Gio-
vanni adýyla papalýk tahtýna oturan Ron-
calli (1958-1962), Ýstanbul’da temsilci sýfa-
týyla bulunduðu yýllarda (1935-1944) dost-
luðun geliþtirilmesi ve asýrlar boyu devam


