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ÖZET  
nsanl k tarihinde kurulan imparatorluklar aras nda Roma-Bizans mparatorlu u çok 

önemli bir yer i gal etmektedir. Bizans döneminde H ristiyanl n resmi din olarak kabul 
edilmesinden sonra devletin siyasal, kültürel ve sosyal yap s dinî bir vecheye bürünmü tür. Bu 
nedenle Bizans ile Papal n münasebetleri kaç n lmaz bir hal alm t r.  

Bu çal mada Bizans ile Papal k aras ndaki ili kiler (IV-XI. yüzy l) konu edilmi tir. 
1054'te meydana gelen Kiliselerin Ayr l meselesi sebepleri ve sonuçlar yla ele al nm t r.  

Anahtar Kelimeler: Papal k, Bizans, Patrikhane, Roma, 1054 

The Controversy And The Crises Of 1054 Between The Churches Of 
Istanbul And Rome In The Course Of History 

ABSTRACT 
Among the empires that have ever been established, Roman Byzantium Empire occupies 

an important place in history of humanity. In the Byzantium period after Christianity had been 
accepted the cultural structure of the state turned into a religious feature. Therefore, the relations 
between Byzantium and Vatican were mevitable.   

In the study, the relations between Byzantinium and Vatican (IV-XI.centuries) were 
investigated. The separation of the churches issue, which occured 1054, has been discussed along 
with its causes and effects. 

Key Words: Vatican, Byzantium, Patriarchate, Rome, 1054.  

I. Giri

 

H ristiyanl k II. yüzy l n ba lar ndan itibaren Roma yönetiminin dikkatini 
çekmeye ba lam t . Önceleri Yahudili in bir mezhebi gibi alg lanm ve bu 
nedenle önemsenmemi ti. Ancak bu yeni dinin evrensel mesajlar ; dünyevî 
yönetim ve  cemiyet hususundaki prensipleri, önceleri yerel yöneticilerin sonra da 
merkezî idarenin baz önlemler almas na sebep olmu tur. Böylece Devletle Kilise 
aras nda ba layan çeki me, III. ve IV. yüzy llarda kanl sonuçlar do urmu , 
nihayet Büyük Konstantinus'la H ristiyanl k kendini kabul ettirmeyi ba arm t r.  

IV. yüzy la kadar can derdine dü en Kilise'de önemli bir iç çeki me 
ya anmam t r. Özellikle H ristiyanl k devletin resmî dini olduktan sonra, 
denilebilir ki H ristiyanl k tarihi, "bir kilise mücadeleleri" tarihidir1. Bu makalede, 

                                                          

 

1 Geni bilgi için bkz. Mehmet Çelik, Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik iddias n n Tarihi 
Seyri (325-1453), zmir 2000, 60 vd.  
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Roma ve stanbul kiliseleri aras ndaki çeki melerin tarihi seyri ele al nacak ve 
esas olarak 1054 krizine dikkat çekilecektir.   

II. stanbul-Roma Kiliseleri Aras ndaki Çeki meler ve 1054 Krizi 
Büyük Konstantinos çe itli rk, din, dil ve kültürlerden olu an 

imparatorlu u yeniden yap land rmada H ristiyanl ktan faydalanmay dü ünürken, 
öncelikle kiliseyi güçlendirmi 2; sonra da devletin siyasal organizasyonuyla 
entegrasyona girmi ti3. Bu nedenle 325'te znik'te toplad konsilde, H ristiyan 
alemini üç patrikhane etraf nda toplam t . Bunlar Roma, Antakya ve skenderiye 
kiliseleriydi4. Bu dönemde ba kent kilisesi, henüz patrikhane de ildi, Hereclea 
Metropolitli ine ba l , s radan bir Episkoposluktu5. Bu nedenle Bizans' n ba kent 
kilisesinin Papal kla herhangi bir ili kisi söz konusu de ildi.  

Ne zaman ki Theodoisius I. döneminde ba kent kilisesinin konumu 
yeniden düzenlenmeye çal ld nda, Papal kla Bizans Kilisesi kar kar ya 
gelmi oldu. ki kilise aras ndaki münasebetler 381 y l ndan ba layarak olumsuz 
anlamda çat malara sahne oldu.   mparator Theodosius I., gerek protokol 
zarureti aç s ndan6 ve gerekse imparatorluk topraklar ndaki dinî politikay 
belirleme aç s ndan, ba kent kilisesinin patriklik statüsüne ç kar lmas n n 
kaç n lmaz oldu unu dü ünmeye ba lad . Bu nedenle 381 y l nda stanbul'da bir 
konsil toplad . Bu konsilde imparatorun bizzat verdi i bir önergeyle, stanbul 
Piskoposlu u Patriklik statüsüne kavu turuldu ve tüm Trakya Bölgesi idarî 
yönden kendisine ba land . Kutsal kilise kanunlar na ayk r bu tasarrufu7 Roma 
Kilisesi hiçbir zaman kabul etmedi8.  

Roma Kilisesi ile Bizans Kilisesi aras nda geçen üstünlük mücadelesinde 
Do u kiliseleri9 de seslerini duyurmaya ba larlar. skenderiye Patri i Kurilos ile 
Ba kent Patri i Nestorius aras nda alevlenen Do u H ristiyanl n n liderli i 
meselesi, 431 y l nda I. Efes Konsilinde Kurilos ve taraftarlar n n zaferiyle 
sonuçlan r10.381 stanbul Konsilince kabul edilen ve stanbul Kilisesini patriklik 
statüsüne yükselten maddeyi ka t üzerinde mahkum eden Kurilos, Ba kent 
Patri i Nestorius ve taraftarlar n da aforoz eder11.  

skenderiye Patrikli i'nin güçlenmesinden rahats zl k duyan Roma ve 
Antakya kiliseleri Kyrilos'a cephe al rlar. mparator Theodosios II. çat malara 
                                                          

 

2 K. Bihlmeyer- H. Tuchle, I. ve IV. Yüzy llarda H ristiyanl k, (Çev. A. Gürdal), stanbul 1972, 
62.  
3 Alexander Alexandrovich Vasiliev, Bizans mparatorlu u Tarihi I, (Çev. A. Müfit Mansel), 
Ankara 1943,  53 vd.  
4 Bu konuda geni bilgi için bkz. Mehmet Çelik, Siyasal Sistem Aç s ndan Bizans 
mparatorlu unda Din-Devlet li kileri (Kurulu undan X. Yüzy la Kadar) I , zmir 1999, 16 

vd.  
5 Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi I, stanbul 1986, 75 vd. 
6 Auguste Bailly, Bizans Tarihi I, (Çev. H. aman), stanbul Tarihsiz,  23 vd.  
7 M. Çelik, Fener Patrikhanesi, 59 vd.  
8 Bu tasarruf znik Konsili'nin VI. maddesine ve dolay s yla kilise babalar n n iradelerine ayk r idi. 
9 Bunlar skenderiye ve Antakya kiliseleridir. 
10 M.V. Levtchenko, Bizans (Çev. E. Berktay), stanbul 1979, 50.  
11 George Ostrogosky, Bizans Devleti Tarihi, TTK. Bas mevi, Ankara 1981, 53-54.  
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son vermek için 449 y l nda II. Efes Konsili'ni toplar. skenderiye'nin yeni patri i 
Dioscorus da selefinin politikas n takip ederek, bir kez daha stanbul Konsili'nin 
(381) ba kent kilisesini patriklik makam na ç karan karar n n geçersizli ini 
imparatora onaylat r. Ba kent Patri i Flavian' ve Antakya Patri i Dumnos'u 
aforoz ederek, Roma'ya kar "Tüm Do u H ristiyanl n n Ökümenik 
Patrikhanesi benim" mesaj n verir.12 

Konsilin ald kararlar tüm H ristiyan aleminde bomba etkisi yapt . Papa 
Leo I., konsile "Haydutlar Konsili"13 ad n takt ve konsilin kararlar n 
tan mad n ilân etti. mparator'a  ba vurarak bu kararlar n iptalini istedi; ancak 
bütün çabalar na ra men mparator Theodosius'un ölümüne kadar buna muvaffak 
olamad .14 

Papal k ile Bizans Kilisesi aras ndaki çeki menin en hararetli dönemi 451 
y l ndaki  Kad köy Konsilinde ba lam t r. 450 y l nda Marcianus imparator 
olunca, Roma  Kilisesi I. ve II. Efes konsillerinde di er yandan ba kent 
patriklerinin aforoz edilmelerinden sevinç duyarken, bir yandan da özellikle 
skenderiye Kilisesi'nin güçlenmesinden endi e duyuyordu. Bu yüzden Papa Leo 

I., mparator Marcianus'a srarl mektuplar yazarak bir ökümenik konsil 
toplanmas n istiyordu.15 

Marcianus da, 451 y l nda Kad köy'de bir konsil toplad . mparator 
konsilde istedi i neticeyi elde edebilmek için ba kanl k yapt . Konsil üzerinde 
tam bir bask kurdu. II. Efes'in kararlar n iptal ettirdi. ki Efes konsilinde aforoz 
edilen ba kent patriklerinin intikam n almak için, Konsil dinî bir toplant 
olmaktan ç kar larak, âdeta bir mahkeme salonuna dönü türüldü. skenderiye 
Patri i Dioscorus bir mücrim gibi sorgulanarak aforoz edildi ve sürgüne 
gönderildi.16 mparatorun emriyle yeni bir "Amentü" haz rlanarak konsile kabul 
ettirildi. Bununla, ülkede inanç birli i sa lanmas hedefleniyordu. Konsile 
sunulan 28. madde ile stanbul Patrikli ine siyasal mülahazalarla Ökümeniklik 
s fat verildi. Roma delegeleri bu maddeyi imzalamad lar. Ancak Do u 
kiliselerine mensup piskoposlar ölüm tehdidi alt nda bu maddeyi imzalamak 
zorunda kald lar.17 

Ba kent Kilisesi Kad köy Konsili'nin kararlar na kar Do u'da ve Bat 'da 
olu an tepkilerden kurtulmak için stanbul'un Apostolik kökenli oldu unu ispat 
etmeye çal m , ama temeli düzmece bir rüyaya dayanan iddias nda ba ar s z 

                                                          

 

12 M. Ebu Zehra, H ristiyanl k Üzerine Konferanslar (Çev. A. Nuri), stanbul 1978, 241 vd. 
13 Robber Synod 
14 G. Ostrogorsky (1981), 54. 
15 M.Çelik (1999), 33. 
16 W.H. Freen, The Rise of the Monophysite Movement: Chapters in the History of the Church 
in the Fifth and Sixth Centuries, Cambridge (Cambridge Univ. Press) 1979, 142. 
17 Adrian Fortescue, The Orthodox Eastern Church, 2. Bask , London ( Catholic Truth Society) 
1908, 36-37. 
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olmu tu.18 Sonunda tarihin en korkunç dinî katliamlar gerçekle ti. mparatorluk 
bunun faturas n a r ödeyerek, topraklar n n % 75 ini kaybetti.19 

Bizans ile Roma aras ndaki bu çeki me Justinanus un imparator olu una 
kadar (527) herhangi bir çözüme kavu amad . Daha do rusu bu döneme kadar 
gelen imparatorlar hep Do u kiliseleriyle u ra t lar.20 

Justinianus, tahta ç kar ç kmaz yüzünü Roma'ya çevirdi. Ba kent 
Patrikhanesi nin Apostolik kökenli olmamas nedeni ile "Ökümeniklik" s fat 
di er kiliselerce kabul edilmiyordu. Devlet bunu yakla k iki yüzy ld r k l ç 
zoruyla kabul ettirmeye çal yordu. Fakat bu politika istenilen neticeyi vermedi i 
gibi, ülkenin bütünlü ünü ve siyasal istikrar n da bozuyordu. Bu yüzden 
Justinianus Bizans' n dinî politikas n Roma'ya endeksledi. Ancak bu da istenilen  
neticeyi vermedi. Do u H ristiyanl  gittikçe devletten kopuyordu21. 

Justinianus döneminden sonra Papal kla ili kiler bir nevi donduruldu. VII. 
ve VIII. yüzy llarda ise devlet bir yandan güneyden gelen slam ordular yla 
u ra rken22 Kilise de kendi iç meseleleriyle çalkalan yordu. Özellikle bu 
yüzy llarda konoklast hareket23, Kilise içerisinde çok ciddî çalkant lara sebep 
oldu. Bu durum IX. yüzy l n ortalar na kadar sürdü.  

konoklast hareketin sona ermesinden sonra, bu yüzy l n sonlar na kadar 
Bizans ve Roma'y , Bulgaristan üzerindeki nüfuz mücadelelerinde görüyoruz. 
Özellikle ba kent patri i Photios, bu mücadelenin en etkili ismi oldu24. 
Bulgaristan üzerindeki mücadeleyi Bizans' n kazanmas nda hiç üphesiz Patrik 
Photios'un büyük etkisi oldu. Photios'un bölgede ba latt misyonerlik 
faaliyetleri ile Slav dünyas , Do u H ristiyanl na kazand r lmaya ba lanm t r25. 
Bizans, Bulgaristan üzerindeki nüfuz mücadelesinin ard ndan X. yüzy l ba lar na 
kadar Roma ile herhangi bir önemli problem ya amad . Tâ ki, s radan ve özel bir 
hadise, imparatorla patri i kar kar ya getirene kadar...Bizans mparatoru Leon 
IV.'nin dördüncü evlili ini Papa Sergius III.'e onaylatmas , Bizans Kilisesinde bir 
kar kl a yol açm t r. Ayr ca mparatorun hareketi kendi patri ini çi nemesi ve 
Roma'n n üstünlü ünü kabul etti i manas na geliyordu. Ba kent Patri i Mystikos 
Nicolaos, stanbul'da toplad bir konsilde dördüncü evlili in Kilise taraf ndan 
men edildi inden dolay geçersiz say ld n beyan ederek, bunu Roma'ya da 

                                                          

 

18 M. Çelik (2000),  68 vd. 
19 Geni bilgi için bkz. Mehmet Çelik, Bizans Devletinin Antakya ve Yöresinde Giri ti i Kitle 
Katliamlar

 

(IV.-VII. Yüzy llar)", II. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, ayr bas m, 
Antakya 1994. 
20 Geni bilgi için bkz. Fortescue (1908), 37 vd ;  Christopher Davsen, Bat 'n n Olu umu, (Çev. 
Dinç Tayanç) stanbul 1976, 155. 
21 M. Çelik (1999), 62. 
22 Bu konuda bkz. ahin Uçar, Anadolu'da slam- Bizans Mücadelesi, stanbul Tarihsiz, s. 105 vd. 
23 Erdem Yücel, "Bizans Tarihinde konoklazm Ak m ", Hayat Tarih Mecmuas , Nisan 1970, say

 

3; Philip Schwen Furth, "Bizans konografyas nda sa" (Çev. Semavi Eyice), ÜEF Tarih Dergisi 
II/5-6, stanbul, 1983, 5-6. 
24 M.Çelik (1999), 132-133. 
25 Bkz. Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara 1996, 24-25.  
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onaylatt . Patrik Nicolaos'un din ve devletteki etkisi ölümüne kadar devam etti. 
Bizans Kilisesinin sahip oldu u itibar patri in ölümünden sonra silinip gitti26.  

X.yüzy l n sonlar na do ru, Devletle kendi patrikhanesi aras nda yeni bir 
kriz ba gösterdi. Bu, mparator Nikephoros Phokas' n, dinî kurumlar n mülklerini 
s n rlayan yasalar ç karmas , bu krizin aç a ç kmas na sebep oldu. Kanun 
nedeniyle ortaya ç kt . Ancak bu kanun, dindar kesimin sert muhalefeti kar s nda 
geçerlili ini uzun süre koruyamad 27.  

X. yüzy l n önemli bir olay da Rusya'n n H ristiyanla t r larak Bizans 
Devleti ve Kilisesinin nüfuz sahas n n geni letilmesidir28. XI. yüzy lda özellikle 
Konstantinos IX. döneminde, Bizans d siyasetinin esas faktörleri de i ikli e 
u rad . Do u'da Araplar n yerini Selçuklu Türkleri, Bat 'da Normanlar, Kuzey'de 
de Bulgar ve Ruslar n yerini istep kavimleri olan Peçenek, Uz ve Kumanlar 
ald lar. Bu Türk kavimlerinin ilerlemesiyle Rus Devletinin a rl k merkezi 
Kuzeydo uya kaym , Rusya XI. yüzy l n ortalar ndan itibaren uzun bir süre 
Bizans' n do rudan politikas olmaktan uzakla m t . 1048'de Tuna Peçenekler 
taraf ndan geçildi. Peçenekler, Bizans topraklar na ak nlar yap yor; Bizans' n bu 
göçebe kütlelere gücü yetmiyordu. Sonunda Bizans, Peçenek reislerine hediyeler 
ve araziler vererek, bar tesis edebilmi tir29.  

Konstantinos IX., bu d sorunlarla u ra rken saltanat n n son y llar na 
do ru Ba kent Patrikhanesi ile Papal k aras nda yeniden bir çeki me ba lad . 
As rlardan beri iki kilise aras ndaki bu çeki me, bazen sert bazen örtülü biçimde 
yumu ak bir ekilde zaten vard . Ancak bu çeki meler, bölünmeye ve hatta 
dü manl a varacak derecede bir neticeye varm yordu. 1054 y l nda ortaya ç kan 
bu kriz ise oldukça sertti ve bölünmenin ba lang ç i aretlerini veriyordu. öyle ki:   
Daha önce de indi imiz 451 Kad köy Konsili ve sonras ndaki olaylar n 

faturas n Bizans Devleti a r ödemi , topraklar n n % 75'ini kaybetmi ti. Bundan 
sonra Devlet, Do udan gelen slam tehlikesine kar kendisini korumak için 
Papal n yard m n n art oldu unu görüyordu. Bu nedenle kendi Ba kent 
Patrikhanesini, temeli olmayan Ökümeniklik iddias ndan vazgeçirerek, manevî 
yönden Roma Kilisesi'nin üstünlü ünü kabul etmeye zorluyordu. Patrikhane de 
buna yana m yordu. mparatorlar ise, Devlet in bekâs için bunun kaç n lmaz 
oldu unu görüyorlard . 1054 te iki kilise aras nda patlak veren bu kriz, ipleri 
öylesine gerdi ki, buna, iki kilisenin birle me ümitlerinin tükeni i denilebilir. 
Bizans imparatorlar , devletin imparatorluk vasf n koruyabilmek, talya 
üzerindeki siyasal hukuklar n ayakta tutabilmek için, Roma Kilisesi'nin 
"Ökümeniklik" statüsünü yüzy llardan beri destekliyorlard . Bu nedenle kendi 
kiliselerini millî bir statüye oturtmaya çal yorlard 30. 

                                                          

 

26 Geni bilgi için bkz. G. Ostrogorsky (1981), 242 vd. ; A. Bailly (Tarihsiz), C. II, 421 vd. ;  A. 
Vasiliev (1943), 421 vd.  
27 G.Ostrogorky (1981), 259 vd. ; Vasiliev (1943), 425 vd.. 
28 Geni bilgi için bkz. Vasiliev (1943), 423 vd. ; Ostrogosrky (1981), 267-68 ; Levtchenko (1979), 
234 ; G. L. Seilder, Bizans Siyasal Dü üncesi, (çev. Mete Tuncay), Ankara Tarihsiz, 67-68.  
29 G.Ostrogorsky (1981), 309 ; A. Bailly (Tarihsiz), C. II, 263.  
30 M. Çelik (2000), 102-103.  
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Ayr l k, önceki yüzy llarda Roma ile stanbul kiliseleri aras nda vuku 
bulan olaylardan sonra beklenen bir eydi. Do u ve Bat da beklenen geli me 
yollar , öylesine birbirinden ayr , öylesine birbirine yabanc la m ve hayat n 
çe itli sahalar nda biriken tezatlar öylesine büyük ve derindi ki, iki taraf 
aras ndaki fikrî ve dinî birlik umudu uzun müddet ayakta tutulamazd . Kilisenin 
birlik halinde evrenselli ini koruyabilmek için H ristiyan dünyas nda hiçbir ön 
art yoktu. Ayr l n kesin suçlusu Bizans de ildi. Bizans'ta kiliselerin birlik 

halinde bulunmas n imparatorluk kuvvetle destekliyordu. Bizans imparatorlar 
devletin evrenselli ini kurtarmak, talya üzerindeki hukuku ayakta tutabilmek 
için, kendi kiliselerine kar Roma Kilisesinin evrenselli ini destekliyorlard . 
Ancak, Roma Kilisesinin uzla maz tutumu, Bizans' n cihan ümul devlet 
dü üncesinin temelini sarsm t . Buna kar l k Slav dünyas n n stanbul Kilisesi 
taraf ndan H ristiyanl a kazand r lm olmas da Roma Kilisesinin evrensellik 
iddias n Do uda dayanaks z b rakm t . Daha sonra da Bizans'ta Roma aleyhtar 
cereyan kuvvetlenmi ti.  

Ba kent Kilisesi, Slav dünyas n n deste i ile Roma'n n üstünlü üne art k 
boyun e mek istemiyordu. Makedonya Hanedan Roma'ya kar dostluk 
siyasetinden daha XI. yüzy l n ba nda vazgeçmi ti. Patrik Sergius (999-1019) 
zaman nda Papan n ad na itibar edilmiyordu. Zaafa dü en Papa, 1024 y l nda baz 
tavizler vermek zorunda kalm t . Bu tavizler iki taraf aras nda bar içinde bir 
s n r tespitini öngörüyordu. stanbul Kilisesi "kendi bölgesinde Ökümenik" olarak 
tan nacakt . Ancak bu anla may "Cluny" reform hareketlerinin ne 'et etti i yeni 
ruh parçalam t r31.  

Bizans ile Roma aras nda çeki meyi ayr lmaya dönü türen olaylardan biri 
de, XI. asr n ortas nda Bizans mparatoru Nikephoros Phokas'a  ra men Papa, 
kuzey talya'da Bizans ruhbaniyetinin sahas olan Apulya ve Kalobriya 
kiliselerine nüfuz etme faaliyetlerini h zland rmas d r32. XI. asr n ortas nda, 
papal k makam nda ruhanî gayelerden uzakta siyasî emeller pe inde ko an Leon 
IX. bulunuyordu. Bat kilisesinde büyük bir ra bet bulan "Cluny" hareketi 
do rudan do ruya Papan n himayesi ile geli ti. Bu hareketin gayesi Kiliseyi slah 
etmek, ahlâk sevgisini yükseltmek, gev eyen disiplini yeniden kurmak, kilise 
hayat n istilâ eden sivil örf ve âdetleri (haram kazanç, papazlar n evlenmesi) 
ortadan kald rmakt . Cluny hareketinin ate li taraftarlar ülkenin her taraf nda 
ruhanî hayat , do rudan do ruya Papan n emri alt nda düzenlemeye çal yorlard . 
Bu hareket, Kuzey talya'da dikkate de er sonuçlar almaya ba lay nca, bu durum, 
Do u Kilisesinde ho nutsuzlu a yol açt 33. Bu durum Patrik Mikhail Kerullorios 
ile Papa aras ndaki yaz malarla çözülmek istenmi tir. Teati olunan mesajlarda 
Roma piskoposlar n n eline yaln z ruhanî de il, cismanî bir otorite de bah edildi i 
farz olunan Konstantin in Teberrüüne de temas ediliyordu34. Süregelen 

                                                          

 

31 G. Ostrogorsky (1981), 310-311. 
32 A. Vasiliev (1943), 428.  
33 A. Vasiliev (1943), 428-429.  
34 A.Vasiliev (1943), 429.  
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tart malar, do matik ve liturjik35 konular na da sirayet edince, ayr lma için 
gerekli ortam haz rlanm oluyordu. Her eyden önce, bu ayr lman n tahakkuku 
için, her türlü tavize ra men çözüme aleyhtar bir Papal k kar s nda, ayn 
derecede kuvvetli, ba ms z, üstünlü ünün bilinci ile dopdolu bir patrikli in ve 
bunun yan nda olaylar n cereyan na engel olamayacak derecede zay f bir 
imparatorun bulunmas gerekliydi. Bu artlar n bir araya geldi i XI. yüzy l n 
ortas nda, Papal kta, Cluny reform hareketinin temsilcisi olan Papa Leo IX, 
stanbul Patrikli inde Mikail Kerullarios, Bizans taht nda ise Konstantin IX. 

Monomakhos bulunmaktayd . 
Mikail Kerullarios, Mikhail IV. e kar giri ilen  suikastta yer alm ve bu 

nedenle uzun y llar sürgün hayat ya am t r (1043). Kerullarios, makam n n 
eri ilmez yüksekli inin bilinci ile Roma daki rakibinden hiç de geri de ildi. Bu 
bilinç onun ahs nda, hedefine eri mek için hiçbir engeli a maktan çekinmeyen 
bir iktidar h rs ile birle mi ti. Papan n yard mc s ise, Roma daki bar a kar , 
Bizans aleyhtar cereyan n ba nda bulunan Kardinal Umberto idi. Mikail 
Kerullarios ile Umberto, her ikisi de cüretkâr ve engel tan madan do rudan 
do ruya hedeflerinin üzerine at lan ve dünyay bir ya o, ya ben alternatifi 
kar s na sürüklemeye haz r iki ahsiyet idiler36.  

Bir yandan Umberto ve Kerullarios un çat malar , bir yandan iki kilise 
merkezi aras nda s k nt yaratan Cluny çal malar , bir yandan da bu çeki menin  
do matik ve liturjik sorunlar do urmas art k her türlü anla man n imkans z hale 
geldi i bir noktaya ula m oluyordu37. Bütün bu çeki melerin kökeninde ise tâ  
Photios38 zaman nda fikirleri birbirinden ay ran eski sorunlardan 
kaynaklan yordu39.  

Ba l ca ve en çok tart may hareketlendiren konular n ba nda, Kutsal 
Ruh un ikili zuhuru hakk nda bat ö retisi, Roma n n Sabbat Orucu ve papazlar n 
evlenme yasa , Bizans Kilisesinde Komünyon da mayal , Roma Kilisesinde 
mayas z ekmek kullan lmas vb. geliyordu. Kerullarios taktik dü üncelerle, çok 
daha önemli, fakat ayn zamanda karma k, dogmatik fikir ayr l klar n de il, 
herkesin anlayabilece i liturjik farklar öne sürüyordu. Bizans Patri inin 
arkas nda Do unun ve slav ülkelerinin Ortodoks kiliseleri durmakta idiler. 
Antakya Patri i, Kerullarios taraf ndan ikna edilmi ti. Okhridan n Grek 
Ba piskoposu Leon ise, Roma ya kar mücadelede sesini en çok yükseltenlerden 

                                                          

 

35 Ayine ait, dinî 
36 G. Ostrogorsky (1981), 311. 
37 G. Ostrogorsky (1981), 311 vd. ; A. Vasiliev (1943), 428 vd.  
38 M. Çelik, (1999), 134 vd.  
39 Photios, tarihte en çok Papal k ve Roma kiliseleriyle yapt mücadelelerden ötürü 
hat rlanmaktad r. Bizans ve Latin kiliseleri aras ndaki ayr l n son olarak büyümeye ba lamas iki 
yüz y l kadar sonra olmayacakt r. ki dönem patrikli i s ras nda sorunlar ortaya koyan ve kesin 
sonucu belirleyici darbeleri indiren Photios tur. O, genel olarak Roma n n üstünlük iddias na kar

 

Konstantinopolis in ba ms zl n savunmaya çal m t r. Söz konusu olan sorun buydu. Photios, 
özellikle Kutsal Ruh un olu umu konusundaki Yunan Kilisesinin ba ö retisini savunmaya gayret 
etmi tir. ki kilise aras nda biçimsel olarak ve aç kça bu konu tart l yordu. Ernest Barker, Bizans 
(Toplumsal ve Siyasal Dü ünü ü), (çev. Mete Tuncay), Ankara 1982, 143.  
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birisi idi40. Taraftarlar aras nda süren bu mücadele neticesinde stanbul daki tüm 
Latin Kiliseleri kapat ld . Konstantinos IX. bir yandan siyasî bask larla 
u ra rken, bir yandan da bu dinî çalkant lara bir son vermek istiyordu41. 

Patri ini Roma ile dostluk u runa fedâ etmeye haz r görünen 
mparatordan cesaret alan Papa, Kardinal Umberto ba kanl nda bir elçilik 

heyetini stanbul a gönderdi. Papal k elçileri Patri e kar ma rur ve küstah 
muamelelerde bulununca, Patrik görü meleri kesti42. ki taraf aras ndaki çeki me 
dü manl a dönü tü. Papan n temsilcileri stanbul Patri ini aforoz eden bir 
Papal k ferman haz rlayarak Ayasofya n n mihrab na b rak p stanbul u terk 
ettiler   (16 Temmuz 1054). Bunun üzerine Kerullarios derhal stanbul da kendi 
taraftarlar n n kat ld bir konsil toplad .Bu toplant da Papal k ferman törenle 
yak ld 43. Roma elçileri ise  Tanr n n himayesinde bulunan bu ehre bir bora, bir 
f rt na, bir k tl k veyahut daha do rusunu söylemek gerekirse, vah i yaban 
domuzlar gibi hakikati tahrif etmek için , geldikleri  vurgulanarak, tümü aforoz 
edildi44. 

1054 y l nda vuku bulan bu olay n iki kiliseyi kesin olarak birbirinden 
kopard , sonralar daha net olarak anla lm t r. mparator bu durum kar s nda 
hiçbir ey yapamad . Patrik, ba kentte mparatordan daha etkili bir konuma geldi. 
mparator, yapt klar için mütevaz

 

ve yalvar c bir üslupla Patri in yapt klar n 
onaylamak ve özür dilemek zorunda kald 45.  

stanbul Patri i için 1054 te vukubulan bu olay, kendini tamam yla 
Papal n iddialar ndan kurtarm olan büyük bir zafer telakki olunabilir. Patri in 
Slav alemi ve üç ark patri i üzerindeki nüfuzu artt . Kerullarios için üç ark 
patri inin tak naca tav r önemliydi. Kiliseler ayr l n da Antakya Patri i 
vas tas yla Kudüs ve skenderiye patriklerine resmen tebli etmi ti.  

Siyasî bak mdan 1054 ayr l , mparator için ise me um bir sonuç 
do urdu. Gelecekte mparatorluk ile Papal n derin nüfuzu alt nda bulunan Bat 
aras nda olabilecek herhangi devaml bir anla man n temelleri yara alm oldu. 
Bizans çok defalar, bilhassa ufukta Türk tehlikesi belirdi inde, Bat n n yard m na 
ihtiyaç duyacakt 46. 

Kerullarios ise, art k Ba kentte hak nazar nda mparatordan daha 
güçlüydü. 1057 de yeni imparator saakios a tac n giydirirken de, bu etkinli ini 
sürdürdü47. O zamana kadar imparatora ba l olan Ayasofya n n yönetimi de, 
Patrikhaneye devredildi. Bizans taki anlay a göre bu, Kilisenin gücünün art n 
gösteriyordu. Günden güne güçlenen Patrik, mparatora kar büyük bir tehlike 
haline gelmi ti. saakios, Patri i, bir manast r ziyaretinde tutuklatarak, sürgüne 
gönderdi, yerine de Konstantinos Lukhudes i atad . Buna dayanamayan 
                                                          

 

40 G. Ostrogorsky (1981), 312.  
41 A. Bailly (Tarihsiz), C. II, 269 vd.  
42 G. Ostrogorsky (1981), 312. 
43 A. Vasiliev (1943), 429.  
44 G.L. Seilder (Tarihsiz), 32 ; A. Vasiliev (1943), 429.  
45 A. Bailly (Tarihsiz), C. II, 271. 
46 A. Vasiliev (1943), 430.  
47 Levtchenko (1979), 271.  
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Kerullarios kahr ndan ölürken, bu onurlu patri e yap lanlar da ba kent halk içine 
sindiremedi. Memur aristokrasisinin muhalefetine, kilisenin dü manl ve halk n 
da hiddeti eklenince, imparator taht ndan oldu. 

Bizans Ba kentinde bunlar olup biterken tarih 1068 i gösteriyordu. 
Romanos Diogenes Bizans taht na sahip olmu tu. 1071 de Malazgirt te Alp 
Arslan a yenilince mparatorluk da Patrikhane de yeni bir mecraya do ru yol 
almaya ba lad 48.  

III. Sonuç 
Roma ile stanbul kiliseleri aras nda as rlardan beri devam mücadelenin 

ba lang ç tarihi 381 y l d r. Bu tarihte mparator Theodisius'un stanbul'da 
toplad konsilde Ba kent Kilisesini patriklik statüsüne kavu turmas , Roma 
Kilisesini, yetkilerini kaybetme endi esine sürüklemi tir. Bu endi e ile ba layan 
rekabet, I. ve II. Efes konsilleriyle çat ma sürecine girmi ; 451 y l ndaki Kad köy 
Konsili'nde Ba kent Kilisesinin Ökümenik statüye kavu mas yla da dü manl a 
dönü mü tür.  

mparatorlar, devletin dinî ve siyasî istikrar n korumak için bu 
çat malar n Kilise'de bir parçalanmay do urmamas için büyük çaba harcam lar 
ve k smen de ba ar l olmu lard r. Bu çat malar n birisi de 1054 y l nda meydana 
gelmi tir. Siyasal iktidar n bütün çabalar na ra men bu seferki kriz, 
parçalanman n tohumlar n atm ve H ristiyan aleminin bu iki büyük kilisesi art k 
bir daha -zorlama baz te ebbüsler d nda- bir araya gelememi lerdir. Bu kriz, 
kesin ayr l n ba lang ç noktas olmu tur.   
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