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Abstract 

 

The master's thesis, "The status of the Catholicos of Kartli on the territory of Georgia conquered 

by the Ottoman Empire in the XVI-XVII centuries", is a humblest attempt to show the aspects 

of the relationship between the Catholicos of Kartli (Catholicos-Patriarchs of Eastern Georgia) 

and Atabags of Samtskhe, later Akhaltsikhe pashas. Particularly, what kind of influences had the 

Catholicos of Kartli in Samtskhe Saatabago and what was the main reason due to the Atabags 

were trying to gain an independence from the Catholicos of Kartli. 

Additionally, in the thesis author discuses the religious policies of the Ottoman sultans and the 

Shahs of Iran, which directly affected the Catholicos of Kartli. Also, It is analysed the relations 

between the Catholicos of Kartli and the kings-khans or Atabag-pashas, the relations between 

the Georgian Church and other confessions in historical Meskheti. 

There is presented an information  about the fate of the Georgian Church and Georgian Dioceses 

after the incorporation the Samtskhe-Saatabago by the Ottoman Empire and the transformation 

Samtskhe-saatabago as a pashalik of Akhaltsikhe. 

The thesis is a systematic and complex study of the status of the Catholicos of Kartli in South 

Georgia, which was conquered by the Ottoman Empire in the XVI-XVII centuries and it will be 

an exciting information for people who are interested in the issues. 

 

 

 

 

 

 

 


