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OSMANLıLAR ZAMANINDA RUM-ERMENİ KİLİsELERİ
ARASINDAKİ İLİşKİLER (KUDÜS ÖRNEGi)

Bilgehan PAMUK'

vrupa'da koyu bir din taassubunun yaşandıgı bir zamanda, Osmanlı
Devleti'nde gayr-i müslim tebaya karşı dini bir hoşgörü hakimdi.
Fethettikleri bölge ahalisine karşı; dil, din, mezhep hürriyetlerini bahşetmişler,
hoşgörüyle yaklaşmışlar, din, örf ve adetlerine müdahale etmemişlerdir. Hakim
oldukları yerlerde yeni düzenlemelerde bulunarak köhne sistemin yerine medeniyet
getirmişlerdir. Bu yüzdendir ki Osmanlılar, her gittikleri yerde kurtarıcı olarak

A

karşılanmışlardır. i

Osmanlı Devleti'nin gayr-i müslim teba'sına karşı nasıl davrandığını
anlamak için Kudüs'teki "Kutsal Yerler"de takip ettiği tutumunu incelemek
gerekmektedir. Nitekim devletin sınırları dahilinde bulunan farklı mezheplere ait
kiliseler arasında meydana gelen çatışmalarda, Osmanlıların bir huzur kaynağı ve
denge unsuru olduğu ortaya çıkmaktadır. 2

M.Ö. 5000'de Kenanller'in bir kolu olan Yebusi (lebusites) tarafından
kurulan Kudüs şehri; Babil, Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans hakimiyetinde
kalmış, 638'deki Yermuk Savaşı sonrasında Hz. Ömer tarafından fethedilmiştir.
Böylelikle ilk defa İslam egemenliği altına giren Kudüs, i 099 tarihinde Haçlıların
işgal i ile tekrar Hıristiyanların hakimiyetine geçmiştir. 1187'de Selahaddin Eyyübi,
Kudüs'ü tekrar İslam egemenliği altına almıştır. 3 Bu tarihten itibaren İslam
devletlerinin hakimiyeti altında kalan Kudüs, Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı
sonrası Şam'dayken 25 Ramazan 922/22 Ekim 1516 tarihinde Osmanlıların
hakimiyeti altına girmiştir. 4 Gerçi Yavuz Sultan Selim'in Ermeni Patrikligine verdiği
ferrnanda "Malı-! saferu'l-hayrın yigirmi beşinci günü feth-i bab oldı" diye bir ibare
geçmektedir. Bununla birlikte fetih tarihi belirtilmemiş, fermanın sonunda "fi sene

, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Elemanı.
i Yücel Özkaya. "Arşiv Belgelerine Göre XVIII. yy. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı
İmparatorluğu'nda Ermeniler'in Durumu" Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile
ilişkileri Sempozyumu (8-12 Ekim 1984), Ankara, 1985, s. 149; Adnan Sofuo~ıu, Fener
Rum Patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetleri. istanbul. 1996. s. 1I.
ı
1

4

Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara, 1988, s. J
Fahir Armao~lu, Filistin Meselesi ve Arap- İsrail Savaşları (/948-1988), Ankara, 1994, s.
6-11.
Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 9- ı ı.
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selase işrin ve tis'a mi 'e, be Medine-i Kudüs-i Şerif' tarihi kaydedilmiştir. 5 Buradan
fethin 25 Safer 923!l9 Mart ı 516 tarihinde gerçekleşti~i anlaşı lmaktadIL Fakat bu
tarihte Yavuz'un Mısır'da oldu~u göz önüne alındı~ında fetih tarihinde bir yanlışlık
oldugu ortaya çıkmaktadIL Bu durumda fethin Ramazan ayında gerçekıeşti~i
bilindiginden 25 Ramazan 922 /22 Ekim 1516'da olması daha muhtemeldir. 6
Fermanın yazılış tarihi ise hem Topkapı Sarayı Arşivindeki ve hem de Kilise
defterindeki suretlerinde sadece 923 olarak kaydedilmiştir. 7 Başbakanlık Osmanlı
Arşivi Evllmir-i Maliye Kalemine tabi Piskopos Mukataası Kalemi defterindeki
suretinde ise 24 Şevval 923/9 Kasım 15 i 7 tarihi yazılmıştlL 8 Ferman, Yavuz'un
Kudüs'ü ziyaretinden bir ay önce hazırlanmıştır.
Padişah, Kudüs'ün fethedildiği 22 Ekim ı 5 i 6 tarihinden iki buçuk ay sonra
31 Aralık 1516'da maiyetindekilerle birlikte şehri ziyaret etmiştir. 9 Yavuz'un şehre
girişinde Kudüs Ermeni Patrigi TTI. Serkis ve Kudüs Rum Patrigi Attalia bütün
ruhbanları ile birlikte Sultanı karşılamışlardır. LO Patrikler, Sultan Selim ile görüşerek
Hz. ömer ve diğer sultanlar dönemlerinde kendilerine ahidnlime ve emirler
verildigini beyan etmişlerdir. il

Bilindiği üzere, Hz. Ömer Kudüs'ü fethettikten sonra Ermeni Patriği
Abraham'a bir ferman vermiş olup Kıpti ve Habeş kiliselerini onun yönetimine
bırakmıştır. Ayrıca Kamame kilisesinin camiye çevrilmeyeceğini teyit etmek üzere
baş-patrik Sophronius'a da bir yazı verilmiştir. ıı Bu durum Eyyübiler zamanında da
devam etmiştiL l3 Daha sonraki devirlerde muhtelif İslam devletlerinin hllkimiyeti
altında yaşayan Hıristiyanlar bu imtiyazlarını sürdürmüşlerdir.
i 486 tarihinde
Memllik Hükümdarı, EndUlüs Müslümanıarına yapılan mezalime karşılık olarak
Kudüs'te yaşayan Hıristiyanlan Kamame Kilisesi 'nde kestireceği ve hakimiyeti

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kamame Kilisesi Defteri, s. 60-61; Divan-! Hümayun defter
serilerinden birini oluşturan Kilise defterlerinde Devlet dahilinde bulunan kiliseler, Gayr-i
Müslim cemaatlere ait okul, yetimhane vs. 'ye Devlet tarafından resmi ruhsat verilmesi
babında sadrolan fermanların kayıtları bulunmaktadır.Kamame Kilisesi defteri (L.864-Ra
133 ı )/(1 557· ı 913) yılları arasını kapsamaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi
Ankara, 1992. s.76
6 Ercan, Kudüs Ermeni Palrikhanesi, s. ı ı.
7 BOA., KKD, s. 61; Selahattin TANSEL, Yavuz Sultan Selim, Ankara, 1969, s. 160.
8 Ercan, Kudüs Ermeni Palrikhanesi, s. Ekler kısmı ı.
9 Hoca Sadettin Efendi (haz. İsmet Parmaksızo~lu) Tacü'I-TeVlirih IV, Ankara, ı 999, s. 305306.Yavuz Ercan, "Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi)"
Yeni Türkiye IV, Ankara, ı 999, s.204;
10 BOA.KKD., s.73-74; Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devlelinde Millel Sisıemi, İstanbul 1992.
s.23.; Ercan, "Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar" s.204; Ercan, Kudüs
Ermeni Palrikhanesi, s. ı 2.
ii BOA.KKD, s. 73.
12 F. Buhl, "Kudüs"İsldm Ansiklopedisi c. vı, S, 956.
13 Ercan, "Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar", s. 204.
5
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altında olan toprakları Hıristiyanlara kapatacağını beyan etmişse de bu tarzda bir
hareket gerçekleşmemiştir.14

Yavuz Sultan Selim, Memlüklu hakimiyetinden kendi hiikimiyetine geçen
Kudüs'te gerek Rum ve gerekse Ermeni patriklerine birer ferman vererek kendinden
önce geçerli olan şartların kendileri içinde geçerli olduğunu belirtmiştir. Sultan'ı bu
tarz harekete sevk eden nedenler arasında; Osmanlıtar'a karşı Hıristiyanların
düşmanca ve saldırgan hareketlerini önlemek veya Mısır'daki Memlı1k Devleti'ne
karşı Ermenileri kazanmak olabilirdi. Fakat cihana egemen olmak için savaşan
Yavuz Sultan Selim gibi bir hükümdarın kendi topraklarındaki azınlıklara karşı bu
hoşgörüsünün insanların vicdan hürriyetine karşı duyduğu saygıdan da olabileceğini
düşündürmektedir.15 Bununla birlikte Osmanlılar'ın, Fatih Sultan Mehmed ile
başlayan siyasetinin, Yavuz Uzerinde etkin olduğu da söylenebilir. Fatih'in İstanbul'u
fethettikten sonra hiçbir mecburiyeti yok iken Rum Ortodoks ve Ermenilere bir
takım dini imtiyazlar tanımıştır. Sultan, İstanbul'da bir Rum-Ortodoks Patrikliğinin
teşekkUlUnü sağladığı gibi, aynı şekilde 1461 yılında Bursa'daki Ermeni Piskoposu
Havakim İstanbul'a getirterek ona Ermeni Patrikliği ünvanını vermekle birlikte
patrikliği teşekkül etmesine de imkan sağlamıştır. 16 Sultan Mehmed'in gerek Rum ve
gerekse Ermenilere karşı hoşgörülü politikası değişik açılardan değerlendirilmiştir.
Fatih'in Patrikliğin teşkili ile batı (Katolik) kilisesine karşı doğu (Ortodoks)
kilisesinin hamisi durumunda olduğunu böylelikle kiliseler arasında bir birliğin
oluşmasını daha doğru bir ifade ile yeni bir Haçlı Seferinin engelleme amacı güttUğU
zikredilmiştir. Elbette mevcut şartlar gözönüne alındığında Fatih gibi büyük bir
siyaset adamının böyle düşünmesi mümkündür. Diğer taraftan Fatih'in, fethettiği
topraklarda yaşayanlara karşı dini bir serbestlik tanıması. onun insanlık
vazifelerinden birisini de gerçekleştirmiş olduğu inancını sağlamıştır.17 Yavuz
üzerinde etkin olan bir diğer unsur ise Osmanlı Devleti'nin gelenekçi yapısından
kaynaklanabilir. Çünkü gerek fermanlarda ve gerekse diğer vesikalarda "Kadimden
olana aykırı iş yapılmaması" şeklinde bir deyim kullanılmaktadır.LS Nitekim
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Il, Ankara,
İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, Ankara,

1994, s. 200.
1984, s. 15; Nejat Göyünç "Osmanlı
Devleti'nde Ermeniler Hakkında" Yeni Türkiye, c.Il, Ankara, 1999 s. 148. Göy1Jnç, bu
makalede Stanford Shaw'ın 'Osmanlı İmparatorlugu ve Modern Türkiye (çev.: Mehmet
Harmancı), İsı. 1982. eserinde Osmanlıların MemlClk Sultanhgına karşı Ermenilere Millet
Statüsü verildigini belirtmektedir.
16 Besim Özcan, Kırım Şavaşında Mail Durum ve Teb'anın Harb Siyaseti (1853-1856),
Erzurum 1997, s.93-95; Adnan Sofuoğlu, Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul, 1996, s. 1Z13; Erdal İlter, Ermeni Kilisesi Ankara, 1999, s. 22; Selahattin Tansel, Fatih Sultan
Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, İstanbul, 1999, s. 105-106; Ercan, "Tarihi Belgeler
ışığında Ermeni İddialar, s. Z04, 21 I; Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 2Z,
Şehabeddin Tekindağ, "Patrik ve Patrikhane Hakkında Düşünceler", Türk Kültürü, sayı. 2536, Ankara. 1964-1965, 5.509-510. Şehabeddin Tekindağ, Patrik ve Patrikhane, İstanbul,
1967, s. 54.
17 Tansel, Fatih Sultan Mehmed'in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, s. 106.
LS Mehmet Genç, Osmanlı Imparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul, 2000, s. 63.
14

15
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fermanda Hz. Ömer ve Sultan Selahaddin zamanından beri geçerli olan şartların yine
aynen devam ettirilecegi zikredilmiştir. Buradan da anlaşılacagı üzere Osmanlıların
eskiden beri devam eden düzeni sürdürmeyi kendilerine ilke edindikleri söylenebilir.
Ortaçağ'dan

itibaren üç tek tanrılı dini birden resmen tanıyan, etnik ve dil
alt gruplarıyla birlikte uyumlu bir şekilde bir arada yaşamalarını
güvence altına alan Osmanlı Devleti, fetihle birlikte Kudüs'ün gayr-i müslimler için
ne ölçüde önemli olduğunun farkında olmuştur. Mevcut düzende kökten
değişiklikler yapmamaları, hatta aynen devamını sağlamaları bu konudaki
hassasiyetlerini göstermektedir. 19 Hıristiyanlığın kaynağı ve merkezi konumunda
bulunan Kudüs, Hz.İsa'ya atfedilen Kutsal Yerlerle, Meryem Ana ve diğer Hıristiyan
azizlere ait ziyaretgahların bulunduğu mukaddes bir şehirdi. İslam egemenliği altına
girdikten sonra Kutsal Yerler varlıklarını devam ettirdiler. Bakımıarı, korunmaları
ve kullanılmaları değişik Hıristiyan mezheplerine mensup topluluklar tarafından
temin edildi. 2o Yavuz, Kudüs'iJ fethetmesiyle Kutsal Yerlerin; Rum-Ortodoks ve
Ermeniler arasında taksimini uygun görerek bu patriklere ayrı ayrı fermanlar
bakımından

vermişti.

21

Osmanlıların

KudiJs'ü fethetmeden önce de Ermenilere karşı hoşgörü ve
bir politikaları mevcut idi. Orhan Bey zamanında 1326'da Bursa'nın
alınmasıyla Ermenileri Bizans'ın zulmünden korumak için Anadolu'da ayrı bir
cemaat olarak örgütlenmelerine imkan sağlanmıştır. Böylelikle Bursa'da iskan
edilmeleri Osmanlı-Ermeni ilişkilerinin başlangıç noktası olarak kabul
edilmektedir. 22 Fatih Sultan Mehmed döneminde ise 1461'de müstakil bir patrikhiine
ve patriğe sahip olmuşlardır. İslam hukukunun kesin hükümlerine göre bir gayr-i
mUslim ibadethanesinin onarımı dahi sıkı kayıt ve şartlara bağlıyken daha önce
olmayan bir patrikhanenin kurulmasına izin verilmiştir. Fatih, Rum patriğine verdiği
dinı hak ve imtiyazları ihtiva eden bir fermanın aynısını yeni Ermeni patriğine de
vermiştir. 23 Daha sonraki hükümdarlar döneminde de Ermeniler bu ayrıcalıklı
konumlarını devam ettirmişlerdir. Buradan 'Inlaşıldığı üzere Ermeniler; Osmanlı
toplumu içerisinde özel bir yere sahip oldukları, rahat bir yaşam sürdükleri,
devletten her zaman birinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri, askere
alınmamaları yanında ticari hayatta kilit noktaları ele geçirerek toplum içinde ön
plana çıktıkları, kiliselerinde ayinlerini serbestçe yapabildikleri, sosyal yaşantılarını
imtiyaza

19

20
21

22
2)

dayalı

Kemal Karpat, Osmanlı ve Dünya (Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri)
İstanbul, 2000, Giriş kısmı.; Dror ZE'EVİ, KUDÜS J 7. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında
Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 2000, s. 3-4.
Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. i.
BOA.KKD., s. 73,-75.; Gürün, Kutsal Yerlerin bakımı, muhafazası ve temizlik işlerinin
Katoliklere ait olduğunu belirtmektedir.Kamuran Glirün, Ermeni Dosyası, Ankara 1985
s.60.
l1ter, Ermeni Kilisesi, s. 21 -22.
Ercan, "Tarihi Belgeler ışığında Ermeni İddiaları", s. 204,211.
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rahipleri vasıtasıyla yerine getirebildikleri ve devrinin en medeni şehirlerinde iskan
24
olunmaları ne ölçüde bir mevkie sahip oldukları hakkında bilgi vermektedir.

i 5 i 7 tarihli fennan, çok hassas bir konumda olan Kudüs'te mevcut şartların
devam ettirilmesi gayesini gütmüştür. Böylelikle herhangi bir çatışmanın önüne
geçilmeye çalışılmıştır. Fakat Kutsal Yerlere hakim olma düşüncesini taşıyan
mezhepler arasında muhtemel bir çatışmanın çıkması kaçınılmaz olmuştur. Hz.
İsa'nın dogdugu, (Beytü'l-ahm Mağarası), Mcrkad·i İsa ve Merkad-ı Meryem ve
civarı, mezheplerin çatışma noktasını teşkil etmiştir. Gerek Yavuz ve gerekse
Kanuni, fennanlarıyla farklı mezheplerden olan kiliseler için çözüm yollarını
belirlemişlerdir. Başlangıçta bu kaidelere riayet eden kiliseler daha sonra kendilerini
giderek artan bir çatışmanın içerisinde bulmuşlardır. Rum Kilisesi'nin Enneni
Kilisesi'ne karşı XVI. yüzyıldan itibaren bir nüfUz mücadelesine giriştiği
görülmektedir. Nitekim XVII. yUzyıldaki başarısızlık/arına rağmen XVIII. ve XIX.
yüzyılda giderek etkin bir konuma sahip olan Rum Kilisesi, Ermeni Kilisesi'nin
sahip oldugu birtakım hakları da elde etmiştir. Bu durum XIX. yüzyılda A vnıpalı
Devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine müdahale edilebilecek ölçüde bir sonın
haline gelmiştir. 25
XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla had safhaya ulaşan
Rum ve Enneni patrikleri arasındaki mücadele, gelişim süreci açısından ilgi
çekicidir. Yavuz Sultan Selim, Ermeni Patriği Serkis'e Hz. Ömer ve Selahaddin
Eyyübi'nin vermiş olduğu ahidnameye göre Kamame ve Beytü'l-ahm mağarası,
Kamame Kilisesi'nin kuzey tarafındaki kapı ve Mar Yakup, Deyr-i Zeytiln, Habsü'lMesih ve Nablus kiliselerinde, Ermeniler kendilerine tabi olan Habeş, Kıbti ve
Süryani milletleriyle dini vecibelerini yerine getirebilme hakkına sahiptiler. Patrik,
kendilerine ait vakıflardaki işlerini yürütebilmekte, gerekli olan atama ve azil işlerini
yapabilmekte, ölen metropolün, piskapasun, nıhbamn, papazın ve kendileri ile tabi
mezhepte alan ahalinin malları üzerinde miras hakları da bulunmaktaydı. Kamame
Kilisesi'ndeki mum ve kandil yakma ayinlerini serbestçe yapabilmekteydiler.
Kiliselere, manastırlara, mezarlıklara, misafirhanelere, baga, bahçeye, mabede ve
ziyaretgahlara ait her türlü iş kendileri ve tabi mezhep ahalisi tarafından
yapılmaktaydı. Herhangi bir kimsenin müdahale etmemesi hususundaki talimat
açıkça belirtilmiştir. Nitekim fermanda; "Evlad-ı emeadımdan veyahud vüzera-yı
'izamırndan ve sülehayi'l-kiramdan ve kadıların ve beğlerbeği ve sancak begi ve
mirmiran vayvodaları ve beytU'l-mal ve kassam 'ademieri ve sübaşılar ve zuama ve
erbab-ı tımar ve mübaşirin ve 'umrnal ve iş erleri ve mutasarrıfın-ı emval vesair
kapum kullarımdan ve gayri muhassılan vaz u ref' ve sağir ve kebirden hiç ferd-i
efrad-ı aferideden kainen menkane vechen mine'l-vücüh ve sebeben ve mine' I·esbab
A.Alper Gazigiray, Osmanlı/ardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörü'nün
Kaynakları., İstanbul, ı 982, s. 47-51. Özkaya, "Arşiv Belgelerine Göre XVIII. yüzyıl ve
XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorlUğu'nda Ermeniler'in Durumu", s. ı 49, ı 52
25 Gürün, Ermeni Dosyası. 5.60.; Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 20- 21, BOA.KKD., s.
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dahI ve taarruz kılmayub" şeklinde ifade edilmektedir. 26 Metnin devam eden
kısmında her ne suretle ve ne sebeple olursa olsun kimsenin karışmaması şayet
karışılacak olursa Allah'ın huzurunda suçlu sayılacakları zikredilmiştir Buna bütün
bu hükmü de~iştirmeye veya bozmaya kalkacak olanların da suçlu olacagı
kaydedilmiştir? Anlaşıldığı üzere Kutsal Yerler ve diğer hususlardaki konularda
Ennenilere tanınan haklar açıkça belirlenmiştir. Yavuz'un Ermeni patriğine verdigi
ferman ile ondan sonra gelen Osmanlı padişahlarının fermanları içerik olarak hemen
hemen aynı kalmıştır. Nitekim i 52 i 'de tahta ÇıkıŞı nedeniyle eski fermanları
yenileyen Kanuni, babası tarafından verilmiş bütün hakların kendisi için de geçerli
olduğunu beyan etmiştir?S
Ermeni Patriğine verilen fermana benzer bir fennan da Rum Patrigi
Attaha'ya verilmiştir. Bu ferman, Ermeni Patrikliğine verilen fennan gibi müstakil
olarak kaydedilmemiştir. ll. Mahmud döneminde Kamame kilisesinde meydana
gelen yangın sonucunda masrafın kimin tarafından karşılanacağı Rum ile Ermeniler
arasında bir anlaşmazlığa sebep olmuştur. Bu huzursuzluğu sona erdirmek amacıyla
hazırlanan fermanda Ermenilere verilen ferman ile RumIara verilen ferman ayrı ayrı
29
kayd edilmiştir. Bununla birlikte RumIara verilen ferman Ennenilere verilen
fermana benzer özellikler göstermektedir. Yavuz'un RumIara verdiği ferman, Hz.
Ömer ve Selahaddin Eyyübi'nin verdigi ahidmımenin hükümlerini devam ettirir
mahiyettedir. Ferman gereğince RumIarın Kamame havalisinde üç kiliseleri olup bu
kilisenin karşısında Mar Yuhanna(l), patriğin ikamet ettiği Elene kilisesi, Mar
Nikola(l), Beytnah(lu) , Mar Aksimon, Mar Katerina, Mar Mikael, Mar Yorgi, Mar
Yuhanna(2), Mar Vasil, Mar Nikola(2), Mar Dimitri, Mar Yuhanna(3), Mar Yakup
kiliseleri, Meryem Ana'nın evi ve Gürcü manastın yanında Kudüs'ün dışında Mar
Sion kilisesi, Meryem Ana mezarlığı, Hz. İsa'nın zindanı, cananın evie!), salırada
bulunan mezarlıklar, Gürcü manastın MesaIbi, Mar Simon ve Mar Elias, Mar Have
Manastırları, Zabma Yorgi Evi, Beytü'l-ahm mağarası, Kamame kilisesi güney
tarafındaki kapı himayelerinde bulunmaktaydı. 30 Mezkur kilise ve manastırlara ait
zeytinlik bağ, bahçelerde yine RumIarın himayesinde bulunuyordu.
Rum patriği; kendilerine ait kiliselerde rahip atama ve azillerinde, vakıf
kendi cemaatinden ölen ruhbanların malları üzerinde miras hususunda
yetki sahibiydi. Ayrıca dikkat çeken bir nokta da Kudüs kapısında, Zemzem suda
Arap küfatında(!) ve iskelelerinde Rum ruhban sınıfı tekalif-İ örfiyyeden müaf
tutulmalarıdır. Bu fermanda kaydedilen bir husus Ermeni ve Rum mücadelesinde en
işlerinde,

BOA.KKD.,s. 60-61.
BOA.KKD.,s. 61.
28 Ercan, Kudüs Ermeni Palrikhanesi, s. 24·25.
29 BOA.KKD., s.73-74.
lo Fermanda Kudüs'te Mar Yuhanna adında üç, Mar Nikola adında iki tane kilise
26

27

bulundugundan numara verilmiştir.
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temel unsurlardan biri olmuştur. GUrcU, Habeş ve Sırpların Rum Patrikligine baglı
oldugu kaydedilmiştir. Fakat Ermenilere verilen fermanda Habeşıler, Ermeni
patrikligine baglı durumdadır. Bu durum XVIII. ve XIX. yüzyılda Ermeni-Rum
çatışmasında temel unsurlardan birisini teşkil etmiştir.
ll

Ermeniler ile Ortodokslar arasındaki ilişkiye girmeden önce Patriklik
müessesesi ile fermanlarda geçen "Millet" tabiri, Uzerinde durulması gereken
hususlardır. Patrik sadece dini lider degil, aynı zamanda sivil bir liderdi. Aldıkları
kararlar ve verdikleri emirler, devlet desteğine sahipti. Hükümete karşı cemaatlerinin
itaati ve gayr-i mUslimlerin ödemek zorunda oldukları cizyelerin toplanış noktasında
sorumluydular, bunun karşılıgında, onlara ve cemaatlerine ibadet özgürlüğü, engin
bir hoşgörü ve koruma saglanırdı.32 Patrik, kendi yetkisiyle ruhani reisieri
33
atayabildiği gibi azledebiliyordu. Cemaatine ait emlaki idare ettiği gibi bu emlakın
gelirlerini toplayabiliyordu. 34 Devletin bütün idari kademelerinde atama yoluyla
göreve gelinirken, patrikler kendi milletleri tarafından seçiliyorlardı. 35 Seçilen
Patrik, Padişahin huzurunda Devlete karşı sadakatten ayrılmayacağına,
mükellefiyetierini yerine getirecegine, din adamı ve digerlerinden hıyanetini
gördügü kişileri araştırıp hemen bildirecegine dair yemin ederlerdi. 36 Sadece
hükümete karşı mesul durumda olan patrik, tekalif-i örfiyyeden muaf tutulmuştur.37
Patrikler fermanlarla kendilerine verilmiş salahiyet ve imtiyazlarını başkalarına
devretme hakkına sahip degiJdi. 38 Dini ve sosyal hizmetlerini yerine getirmeleri için
tahta geçen her yeni padişah, patriklere verilen fermanları yenilemiştir. 39
Osmanlıların Kudüs ile ilgili fermanlarında sık sık geçen "millet" kavramı
Arapça "Mille" kelimesinden türetilmiştir. Bir söz anlamına gelen "mille"
dolayısıyla millet kavramı, belirli bir sözü ya da vahiy kitabını kabul eden bir insan
topluluğu, daha değişik bir ifade ile cemaat anlamını taşımaktadır. Millet kavramı
ırk ve etnik bir cemaat olarak degil, dini bir ciddiyeti ifade etmektedir. Nitekim
Fatih'in Patrik Gennadios'a "Millet Başı" unvanını vermesi etnik ve ırkı unsurlardan

BOA.KKD.,s.73-74.; Bu ferman, Ermenilere verilen fermandan farklı olarak Ehl-i örftaifesi
içerisinde Ulema, Mirlivii Voyvodaları, Müteferrika. Çavuş ve Yeniçeriler
kaydedilmİştir:"Sultan olanlar yahud vOziira-yi 'iziim ve sOlehadan ve kadılardan ve
mirmiran ve mirmiran voyvodaları ve beylü'l-mal-1 kassam ademIeri ve züema ve erbab-ı
tımar ve müteferrika ve çavış ve yeniçeri vesair kapum kullarımdan"
32 Albert Hourani, "Modern Ortadogu'nun Osmanlı Geçmişi" Osmanlı ve Dünya, İstanbul,
2000, s. 106.
33 Gazigiray, Osmanlılar Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörü'nun Kaynakları, s. 5131

52.
Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 22.
35 Eryllmaz,Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, s.1 Oi
34

Sofuoğlu, Fener Rum Patrikhanesi, s. 19.
BOA.KKD.,s. 74, Sofuoğlu, Fener Rum Patrikhanesi, s. 15-16; Tekindağ,
idaresinde Patrik ve Palrikhane, s. 54.
38 Gürün, Ermeni Dosyası, s. 69.
39 Tekindağ, Patrik ve Patrikhane, s. 54-55.
36

37

Osmanlı
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değil

unsurlardan kaynaklanmıştır. Millet kavramı ırkı bakımdan
toplumu tek bir cemaat olarak değil Gregoryan , Katolik ve
Protestan olarak üç millet halinde örgütlendiği görülmektedir. 40 Osmanlı toplumsal
düzenini meydana getiren "Millet Sistemi", İslam hukukunun belirlediği ölçülerde
olmuştur.Bu sistem, Devletin sınırları içerisinde yaşayan toplulukları din ya da
mezhep esasına göre örgtitleyerek yönetmekti. Muhtelifmilletlerle olan idarı, adlı ve
iktisadı ilişkilerde bu noktadan hareket edilmiştir.
dini

değerlendirilirse Ermeni

Osmanlılar tarafından

Kutsal Yerlerin statüsü, fermanlar ışığında belirgin
Rum Ortodokslar ile Ermeni Gregoryan mezhepleri arasında sürekli
bir nüfUz mücadelesi meydana gelmiştir. Ermeni Gregoryan mezhebi ile Rum
Ortodoks mezhebi birbirlerine çok benzer olmalarına karşın Hz. İsa'nın kişiliği
konusunda ayrıma düşmüşlerdir. Gregoryan mezhebi Hz. İsa'yı tek kişilikli
görmesine karşılık Ortodoks mezhebi çift kişilikli görmektedir. Bu ayırımdan ötürü
her iki taraf arasında muhtelif devirlerde müzakere ve münakaşalar olmuştur. 41 Fakat
dikkati çeken bir durum ise Gregoryan kilisesinin bulunmadığı yerlerde Ermeniler,
42
Ortodoks kiliselerine giderek dinı vecibelerini yerlerine getinneleridir. Buna
rağmen Osmanlı himayesinde sakin ve huzurlu bir hayat geçiren bu milletler
arasında huzursuzluğun en önemli faktörü olarak mezhep kavgaları kendini
göstermiştir. Osmanlı devlet adamları hakimiyetIeri altında bulunan gayr-i müslim
tebaanın mezhep değiştirmesine karışmamakla birlikte mezhep ayrılıklarıyla da
serbestlik
ilgilenmemekteydiler. Çünkü bu konuda Hıristiyanıara büyük bir
43
vermişlerdi.
olmasına karşın

Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin güçlü olduğu devirlerde mezhepler
mücadeleler pek görülmemektedir. Ne var ki XVII. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Rum Ortodoksiarın daha etkin bir şekilde hareket ettikleri dikkat
çekmektedir. Rum Ortodoks ve Ermeni Gregoryan mezhepleri arasındaki çatışma iki
madde halinde sıralanabilir. Bunlar Arşiv kayıtlarından da anlaşıldığı üzere Kamame
kilisesi ve bağlı bulunan cemaatler (Habeş, Kıptf ve Süryani) meseleleridir. 44
arası

İmparator Konstantin, Hıristiyanlarca Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer
olarak kabul edilen mahalde 335 senesinde tamamlanan büyük ve muhteşem bir

40

41

42
43

44

Yuluğ Tekin Kurat, "Çok Milletli Bir Ulus Olarak Osmanlı İmparatorluğu", Yeni Türkiye
IV, Ankara, 1999, s. 218; Arshi Khan, "Osmanlı İmparatorluğu Çok KültürlOlUğün Doğulu
Mimari", Yeni Türkiye IV, Ankara, ı 999, s. 233; Bilal Eryılmaz, "Osmanlı Devleti'nde
Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım", Yeni Türkiye IV, Ankara, 1999, s.
236; İlter, Ermeni Kilisesi, s. 20; Sofuoğlu, Fener Rum Patrik1ıanesi ve Siyasi Faaliyetleri,
s. i 5· i 6; Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Millet Sistemi s. i i, i 3
Gürün, Ermeni Dosyası, s. 55; Ercan, "Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan
Topluluklar", s. 204.
İlter, Ermeni Kilisesi, s. 19-20.
Özkaya, "Arşiv Belgelerine Göre XVIII. yüzyıl ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı
İmparatorluğu'nda Ermenilerin Durumu", s. 153.

BOA.KKD.s.76,
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kilise yaptırdl. Kıyame veya Kamame denilen bu kilise, diğer mabedler arasında
mükemmeliyeti ve ihtişamı ile kendini göstermiştir. 45 Nitekim XVII. Yüzyılda
Kudüs'ü ziyaret eden Evliya Çelebi bu kilisenin ihtişamından ayrıntılı bir şekilde
bahsetmiştir.46 Taşıdığı misyon nedeniyle Kamame Kilisesi daimi bir anlaşmazlık
sahası teşkil etmiştir. Fermanlarda Kamame Kilisesinin Kuzey Kapısı Ermenilere,
giriş kapısının güney tarafındaki Kapı 'nın ise Rumiara ait olduğu açıkça
kaydedilmiştir. 47 Buna rağmen iki taraf arasında çatışma eksik olmamıştır. i 634'de
Paskalya48 yortusu tarihi hususundaki anlaşmazlık sonucunda kargaşalıklar ortaya
çıkmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul, Ermenilerin bu konuda haksız
davrandığına karar
vermiş
ve müdahale sonucu Rumiarın mağduriyeti
49
giderilmiştir. i 732'de yine Kamame kilisesindeki "Nar ziyareti" hususunda Ermeni
taifesi ile Rum taifesi arasında anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Yapılan incelemeler
sonucunda Rumiara, Ermeni taifesi ile birlikte aynı anda 'ayin yapabilmeleri
hususunda haklar tanınmıştır. 50 lBOB'de çıkan bir yangında Kamame kilisesi büyük
ölçüde tahrip olmuştur. Yangının yol açtığı tahribatı onarmak ve inşa etmek görevi
Rumiara verilmiştir.5 ! İstanbul, IBII'de kilise'de bir keşifyaptırmış ve masrafın 500
kese akçeye malolacağını tespit etmiştir. Tamir ve inşa işine yine RumIarın memur
olduğu kararını vermiştir. 52
Fakat Ermeniler bu hususta itirazda bulunarak
ahidname-i hümayun'a aykırı bir tutum izlendiğini merkeze bildirmişlerdir. Mu'tiid
oldugu üzere Merkez, bu durumda şahitlerin ifadeleri doğrultusunda şikiiyetin
53
doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak ve sonuca bağlamak amacındadır. Mevcut
şartları değerlendiren Payitaht, bu sorunun çözümü için Rumeli Kadıaskeri, Rumeli
Kadıaskeri payesi olan bir ziit, Anadolu Kadıaskeri, Şeyhülislam, Darphane-i amire
nazırı, Nakibil'l eşraf, Fetva emini, Reisü'l-küttiib, Şehr Emini, Diviin-ı hümayun
beylikçisi ve Divan-ı hümaytln amedcisi'nden müteşekkil bir heyet 0luşturmuştur. 54
45

Buhl, "Kudüs", s. 954; Evliya Çelebi, bu kiliseyi yaptıranın Konstantin'in annesi Helene
oldugunu ve 328 senesinde yapımına başlandıgmdan bahsetmektedir. Seyahatname IX.,

İstanbul 1935, s. 188.
Evliya Çelebi, Seyahatname IX, İstanbul, s. ı 87- i 88.
47 BOA.KKD.,s. 73-74. Evliya Çelebi Kamame kilisesinin Ermeni ve Rumlar arasında taksim
olmasına karşılık kilisenin Rum taifesinin kontrolu altında olduğunu zikretmektedir.
Seyahatname IX. 5.489
48 Fermanda geçen Nar ve Şem' 'ayinleri, Evliya Çelebi'nin zikrettigi Beyzii-i ahmer (Kızıl
Yumurta) gUnU Paskalya yarıusu olabilir.
49 Eremya Çelebi KömUrdyan (haz. Hrand D. Andreasyan-Kevork Pamukdyan) XVII. Asırda
İstanbul, İstanbul, ı 988, s. 185.
50 Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 22-23.
51 Buhl, "KudUs", s. 963-964.
52 BOA.KKD., s. 59,
53 Özkaya, "Arşiv Belgelerine Göre XVIII. YUzyıl ve XIX. yiizyıııarda Osmanlı
İmparatorluğu'nda Ermeni/erin Durumu", s. 152
54 BOA.KKD., s.75.0smanlı Heyeti; Rumeli Kadıaskeri Mir İzzet, Rumeli Kadıaskeri payesi
olan Halil, Anadolu Kadıaskeri Mehmed Tahir, Şeyhülislam Mevlana Diirrizade Es-seyyid
Abduııah, Darphfine-i iimİre nazın Ahmed Şakir Paşa, NakibU'I-eşr§.f Seyyid Zeynelabidin,
Fetva Emini Arabanızade Mehmed Raşid, şehrin ileri gelenlerinden Seyyid SUleyman
46
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Meselenin halli için gerek Rum ve gerekse Ermeni tarafından da temsilcilerin ss
katılımı sağlanmıştır. S6 Osmanlı heyetinin başkanlığında her iki taraf da dinlenerek
kilisenin tamir ve inşası Rum taifesine ihale olunmuştur. Bu hususta hiç kimsenin
müdahale etmemesi, her iki tarafa da sıkı sıkı tembih olunarak meselenin çözümü
yoluna gidilmiştir.S? RumIar, kilisenin tamir işini üzerlerine alarak bir prestij
kazanma amacına ulaşmışlardır. Ancak böyle yüklU bir masrafın altından
kalkabilecek bir durumda değillerdi. RumIarın bu durumunu yakından takip eden
Ruslar, tamiratın yapılabilmesi için gerekli olan maddi yardımda bulunmuşlardır.
Böylelikle RumIarı bu güç durumdan kurtaran, Rusların gittikçe artan bir nUfUz
kazandıkları söy!enebilir.s 8 0smanlılar, Kamame Kilise'sinin statüsünü fermanlarla
olduğu gibi kanunnameler ile de belirlemiştir. 1526 tarihli Hama-Hıms Sancağı
Kanunnamesinde Kamame Kilisesini ziyarete gelenler içerisinde Ermeniler 12
Osmani ve Yahudiler 16 Osmani vergi ödemek zorundaydllar. s9 1562 tarihli Kudüs
Sancağı Kanunnamesinde ise ziyarete gelenlerin mezhepleri ve geldikleri yerler
nazarı itibara alınarak vergilendirmeye tabi tutulduğu görülmektedir. 60
Ortodoks Rumlar ile Gregoryan Ermenileri arasında anlaşmazlığın ikinci
nedeni, mezhep ayrılığından kaynaklanan nüfUz mücadelesidir. MS. 506 tarihinde
bağımsızlığını ilan eden Ermeni Patrikhanesi, bu tarihten itibaren yeniden Ortodoks
olmaları için Rum Patrikliğinin baskıcı bir politikasına maruz kalmıştır. 61 Rum
Patrikliği bu baskıcı tutumunu Osmanlı hakimiyeti altında da devam ettirmiştir.
i 556'da Kudüs Ermeni Patriği, Rum Patriği'nin kendileri üzerinde hiçbir hak ve
talepleri olmadığını, kendilerinin ödemesi gereken vergileri Ermenilerden talep
ettiğini bildirmiştir. Merkez, bu konuda gerekli incelerneyi yaparak Ermenilerin
62
mağduriyetini gidermiştir. Rum Patrikliği, Ermeniler üzerinde bir netice elde
edemeyeceğini anlayınca bu defa Ermeni cemaatine bağlı milletlere karşı baskıcı bir
tavır almıştır. Fermanda, "Habeş ve Kıpti ve Süryani taifeleri Ermeni taifesinin hemmilletleri olduğundan kadimden berU bize yiimak tahsis olunmuş" şeklinde bir ifade
Reİsü'l küttab Mustafa, Şehr Emini İbrahim.Divan-ı Hümayun beylikçisi Ahmed Afif ve
Divan-ı

Hümayun amedcisi Mehmed Seyyid'den müteşekkildi.
Ermeni Heyeti; Patrik vekili Rahip Segos, Tospos nam zat, sarraflar Kahyası Karabet,
sarraf Evanis, sarraf Krikor, sarraf Kesber, sarraf Kılıccıoğlu Anton, sarraf Çanik, sarraf
Hacador ve sarraf Manuyel nam zimmilerden müteşekkilolup Rum heyetinde ise Selanik
metropoliti Atnasyos, Patrik kahyası Atnasyos,
metropoliti Parasmİyon, İznikmid
hazinedarı Kesaryos ve Dmitraki, sarraf Lambek, Yorgi, Hırastov., Anatalya, Anesti,
Tagoroş ve Niyapot nam zimmilerden oluşmaktaydı.
56 BOA.KKD., s. 75-76.
5? BOA.KKD., s. 76.
58 Buhl, "Kudüs", s. 964.
59 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlil/eri, V, İstanbul 1992, s.
669.
60 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlil/eri, VII, İstanbul 1994, s. 5455.
61 Ercan, "Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar", s. 204.
62 Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 25.
55
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bulunmaktadır. 63 Fakat fermanda açıkça belirtilmesine karşılık Rumiar, bilhassa
Habeş taifesine karşı tutumlarını daha da etkili bir şekilde sürdürmüşlerdir. 1665'de
IV. Mehmed zamanında Ermenilerin müracaatı üzerine arşivdeki ka~ıtlara bakılarak
Habeş taifesinin, Ermeni milletine baglı oldugu kararı verilmiştir. 4 Böylece Rum
Patrikhfuıesinin Ermeni PatrikMnesine baglı kiliselere karşı bu girişimi sonuçsuz
kalmıştır. Ancak kesin bir çözüm saglamak mümkün olmamıştır, Özellikle XVIII.
yüzyıldan itibaren Rum Patrikliğinin artan bir etkinliği kendisini hissettirmiştir.
Nitekim 1733, 1734 ve 1739 tarihli fermanlarla da Rum kilisesi, Ermeni kilisesinin
sahip oldugu birtakım hakları elde etmeyi başarmıştır. Rum Patrikliği, Ermeni
Patrikligine bağlı Habeş, Süryan! ve Kıptl milletlerinin kendilerine vergi ödemeleri
hususundaki politikasını devam ettirmiştir. 65 Bu muammalı durum XIX. yüzyılda da
devam etmiştir. Sultan II. Mahmud, bu meselenin çözümü için de bir heyet teşekkül
66
ettirmiştir.
Ermeni Patrikligi ile Rum Patrikligi, Yavuz'un kendilerine verdigi
fermanları heyete takdim etmişlerdir. Meseleyi çözmekte kararlı olan heyet, her iki
fermanı da incelemiştir. Ermeniler, eskiden beri Habeş, Kıptl ve Süryan!
milletlerinin kendilerine baglı oldugunu zikretmişlerdir. i 665'de yine bu husustaki
bir dava kendi lehlerine olmuştur. Fakat bu davada ilgi çekici bir nokta da Rum
Patrikliginin fermanıdır. Fermanda, Gürcü ve Habeş ve Sırp taifeleri Rum
67
Patrikliğine baglı olarak kaydedilmiştir. Merkez, burada çelişkili bir durumla
karşılaşmıştır. Habeş taifesi hem Ermeni hem de Rum Patrikliğine bağlı
görülmektedir. 1665'teki durum gözönüne alındıgında Habeş taifesinin, Ermeni
Patrikligine baglı olduğu arşiv kayıtlarına dayanılarak verilmiş bir karardır. Fakat
halihazırda Rumlar da Habeş taifesinin kendilerine baglı olduğunu arz etmişlerdir. 68
XIX. yüzyılda Rumların etkin nüfUzunun bu noktada etkili oldugu söylenebilecegi
gibi Heyet bu sorunu mahalli kadıya havale etmiştir. 69

Merkez tarafından oluşturulan Heyetin, bu meselenin hallini mahaııi kadıya
havale etme hükmü, meselenin mahallinde görülmesinin daha uygun oldugu için mi
yoksa bu işin içinden çıkamamasından dolayı mı, bilinmemektedir. 70 Bununla
birlikte göz önünde olan bir gerçek ise Rum Patrikliğinin, 1813'te Kamame
Kilisesinin tamirini üzerine alması ile tabi milletler ve Nar ziyareti hususunda
oldugu gibi Ermenilere ait hakların bir kısmını da elde etmiş olmasıdır. Bu hakların
temini için düzenlenen fennan, Rum milletine verildigi gibi Kudüs Şer'iyye
Siciııerine, Piskopos Kalemine, istanbul, Haslar, Galata ve İskender Mahkemesi
BOA.KKD., s.61.
Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 26.
b5 Ercan. Kudüs Ermeni Patrikhanesi. s. 21-24.
66 Bkz.• s.10
67 BOA.KKD., s. 74.
68 BOA.KKD., s. 73-75.
69 BOA.KKD.. s. 76, "Gaib·i anel-meclis olduklarında Kudüs-i Şerif Kadısına emr ıstarıyla
63

64

teiimül-i kadim ne vechile cari ola-gelmiş ise mahallinde bade'l-tahkik ol vechle amel ve
hareket olunmak üzere mahalline ihale olunmak".
70 BOA.KKD., s. 76-77.
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SicilIine, Biib-ı Defteri Kalemi ile Diviin-ı Hümayun Kalemine kaydedilmeleri için
birer sureti gönderilmiştir. 71 Bu hususta 1850 tarihli fermanda Habeş ve Kıptf
kiliselerinin Ermeni Patrikliğine bağlı oldugu açıkça belirtilmiştir. n Böylece Rum
ve Ermeni Kiliseleri arasındaki problem her iki tarafında razı olacağı şekilde
Osmanlı Devleti tarafından haııedilmiştir.
Sonuç olarak

Avrupa'nın

koyu bir din taassubuna gömUIU

bulunduğu

çağlarda, Haçlıların Kudüs'teki mezalimi, İspanyolların Engizisyon dehşeti, İrlanda

da Katoliklerin Fransa'da Protestanların katliam i yaşanırken Türklerin engin
hoşgörüsü sayesinde pek çok cemaat ve millet; miııi benliklerini, dinlerini, dillerini
kültür ve geleneklerini muhafaza edebilmişlerdir. Dört yüz yıl Kudüs'te hakim olan
Osmanlılar, din ve mezhep mücadelelerinde bir hakem rolü üstlenmişlerdir. XVllI
ve XiX. yüzyıııarda Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti'nİn içişlerine müdahale
etmesiyle ortaya çıkan Kutsal Yerler Meselesinin devletin bulunduğu zayıf
durumdan kaynaklandıgı ifade edilmektedir. Ortodoks, Katolik, Protestan
mezhepleri arasında olan mUcadelede Avrupalı devletlerin baskıcı tutumlarının,
Osmanlıların aldıkları kararlarda etkin olmadığı söylenemez. Fakat Osmanlılar, en
güçlü oldukları devirde dahi hiçbir mecburiyetleri olmamasına rağmen gayr-i
müslim tebaasına dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için birtakım imtiyazlar
vermiştir. Bunun içindir ki Ortadoğu'da yaşayan insanların hamisi olan Osmanlı
Devleti'nin İnsanlık tarihine yaptığı katkılar göz ardı edilmemelidir.

71
72

BOA.KKD., s. 73.
Ercan, Kudüs Ermeni Parrikhanesi, s. 24.
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BDA.KKD.s.60

Kudüs-i Şerifde vaki' Kamame Kilisesinde bundan akdem ihtirakına mebni
Rum ve Ermeni milletleri münazaa vukfi'a geldiğinden tarafeyn hazır olundukları
halde bir defa fasl-i husus olınmak içlin sabıka sadr-ı Rum faziletlü İzzet Beg (!) ve
hala Sadr-ı Anadolu Mehmed Tahir Efendi ve Anadolu payesi olan faziletlü Halil
Efendi molla tayin olunmakdan naşı hane-yi fetva-yı penahı lazım gelenler hazır
oldukları halde 'akd-i meclis olunarak husus-ı merkum fas i ve hısm birle molla-yı
müşarünileyh taraflarından 'ilam olınmak hasebiyle ilam-ı mezkfir 'atiyye-i aliyye-i
şahaneleri li-arz ber mficib-i 'ilam tanzim ve cUrfim (!) Fatih-i Kudüs Sultan Selim
Han aleyhi'r-rahmet ve'l-gfifran hazretlerinin milleteyn-i mezbureteyne 'ita
buyurdukları menşilrı hUmayfinları bi- ibaretiha best iderek i:e'yid ve te'kidi havi
sfuet-i milrllfaa ve mazmfin-ı 'ilam derciyle tarafeyne emri verildikden sonra cem'-i
akdem ve mecalise kayd ve dııstürü'I-'amel tutulmak üzere kayıdıarı bıllllsına şerh
verilmesi mazmfinunda hatı-ı hümayfin-ı şevket-makrı1n şeref ber sudur olduğına ber
natuk-ı h atı-ı hümayfin şevket-makrıın zikr
olunan menşıırlar ve 'ilam-ı mezkfu
derciyle Rum ve Ermeni milletlerine başka başka fermanlar ısdar olunacak olub
ancak fiitih-İ müşarı1nileyhimin Ermeni milletine 'ita buyurub el-yevm yedIerinde
olan sabıku'z-zikr menşfir-ı hümayOn iş bu tarihe değin Divan-ı hümayfin kalemine
mukayyed olmadığından şeref yafta-yı sudfir olan hatı-ı şerif muhabbet-redif-i
mUlfikane-yi mllntfika menfi üzere verilecek ferman-ı 'aliyye derc içün ol-emirden
kalem-i mezkfire kayd itdirilmesi iktiza gelmekle zikr olunan menşur-ı hümayfin biibaretiha Divan-ı Hümayfin kalemine kayd olındı.

Fi 29 Receb Sene 1226
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BOA.KKD.s.61-62.

FATİH-İ KUDÜS-İ şERİF MERHOM VE MAGFÜR-LEH SULTAN SELİM HAN
ABDU'R-RAHMAN VE'L-GUFRAN HAZRETLERİNİN ERMENİ T AlFESİNE
İHSAN BUYURDUKLAR! MEN ŞOR-I ALEYHİN SURETİDİR.

Mucibince 'amel

alına

minba'ad kimesne dahI itmeye

Bi-avniI1ahi teala ve resülü Kudüs-i şerif-i Beytül'uIlah'a gelüb mah-ı
güni feth-i bab aldı Ermeni taifesine patrik olan
Serkis nam rahib cümle ruhban ile ma'an reayft ve beraya gelüb 'ata ve inarndan rica
ve temenna kılmışlardır Kadimden meşrutaları olub 'uhdelerinde olan kilise ve
manastır vesair ziyaretleri ve içerüde ve taşrada vaki' kilise ve ma'bedhaneleri
kadimden zabt ve tasarruf edegeldükleri minval üzere Ermeni taifesine patrik olanlar
zabt ve tasarruf eyleyeler Hazret-i Ömer radiyaIlahı1 teala iinhu hazretlerinden olan
iihidniime-yi hümayfuı ve merhum melik Selahaddin zamanından bem verilen
evamir-i şerifeleri mucibince zabt ve tasarruflarında olan Kamame ve Beytü'l-ahm
mağara ve şimal tarafındaki Kapu ve kilisa-yı kübraları Mar Yakup ve Deyr-i
Zeytun ve Habsü'l-Mesih ve Nablus ve Kenisalarına tabi' hem-milletleri olan Habeş
ve Kıbti ve Süryan milletleri Mar Yakup kiliselerinde mOtemekkin olan Ermeni
patrikleri tarafından ıabt ve tasarruf olunub aher milletlerden minba'ad bir ferd
müdahale itdirilmemek babında bu nişan-ı hümayun-ı sa'adet-makrı1nı virdim ve
buyurdum ki mucibince 'amel olunub ıikr alınan kilisa-yi kObraları Mar Yakup
mütemekkin olan Ermeni patrikleri içerliden ve taşrada vaki' olan kiliseleri ve
manastırları vesair ziyaretgahları ve kendilleri tabi' hem-milletleri ve yamakları olan
Habeş ve Kıbti ve Süryan milletleri ayinleri üzere ıabt ve tasarruf iyleylib vılki' olan
umurlarını ve 'az] ve nasb vesair vakıflarına rnüteallik hususlarını ve mlird olan
metropolid ve piskos ve ruhban ve papaz ve yamaklarının vesair Ermeni taifesinin
metrukatlarını ahz ve kabz idüb matakaddem berO Ermeni taifesi patriklerinin zabt
ve tasarruflarında olan kilise ve manastır ve ma'bed vesair ziyaretlerinin ve
kendillerine tabi' hem-milletlerine ve yamaklarına iiher milelden minba'ad bir ferd
müdahale eylemeyilb ve Kamame ortasında vaki' olan türbesi ve Kudüs-ı Şerif
taşrasında Meryem Ana Makberesi ve Hazret-i İsa aleyh'i-s-salavati's-selam
dogdugu beytü'l-ahrn magara ve şirnal tarafında olan kapunun miftahı ve içerilde
Kamame kapusından iki şem'dan ve kanadilleri ve türbe kapısından ve içerilsinden
olan kandilleri ve yakdıkları şem' ve buhurları ve Kamame içinde ayinleri üzere nar
ve şem' zuhurunda kendillere tabi' olan hem-milletleri ile türbe dahilinde girüb ve
havalisinde devr etmeleri ve kapu içerisinünün zir' ve balası ve iki penceresi ve
içerlide olan ma'bed ve ziyaretleri ve Su kapusu ve Kamame havalisinde vaki' Mar
Yuhanna Kenisesi ve taşrasında Mar Yakup kurbunda vaki' Habsü'I-Mesih vesair
manastırları ve makberelikleri ve medfenieri ve beytü'l-ahm mağara kurbunda olan
sarferıl'l-hayrın yigirmibeşinci
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ataları ve misafirhaneleri ve bağ ve bağçe ve zeytünlükleri ve bilcümle zikr alınan
kenise ve manastır ve ma'bed ve ziyaretgahları ve kendülere tabi' hem-milletleri
vesair emlak ve tevabi'-i kadimeleri tayin olınduğu üzere Enneni taifesi ve patrikleri
zabt ve tasarruf eyleyüb ve keniselerine ziyarete gelen Ermeni taifesi zemzem ta'bir
olınur su Uzerine ve pınarlarına vesair ma'bed ve ziyaretlerine vardıklarında ehl-i örf
taifesinden ve aherden minba'ad bir ferd dahI ve ta'arruz eylemeyUb bade'l-yevm
vech-i meşrCıh üzere virilen nişan-ı hümayün-i saadet-makrı1num mucibince 'amel
olınub aher milletler bir ferd müdahale itdürmeyüb ol·babda evlad-ı emciidım
veyahud vüzera-yı 'izamırndan ve sulehayi'l·kiramdan ve kadılarun ve beğlerbeği ve
sancakbeği ve mirmiran voyvodaları ve beytü'Jmal ve kassam 'ademIeri ve subaşıları
ve zuema ve erbab-ı tımar ve mübaşirin ve 'umrnal ve iş erleri ve mutasarrıfın-ı
emval vesair kapum kullarından ve gayriden muhassalan vaz' u ref ve sagir ve
kebirden hiç ferd-i efrad aferideden kainen menkane vechen mine'I vücuh ve
sebeben ve minel esbab dahI ve taarruz kılmayıb tebdil ve tağyir eylemeler her kim
dahI ve ta'arruz idüb tebdil ve tağyir iderse inde'lIahü'l-melikü'l-mü'in zümre-yi
mücrimin ve 'iidad itmişden ma'dud olanlar şöyle bileler htikm-i küpuz-ı keşay
tuğra-yı gara-yı alem-ara ile mUcella ve müzeyyen görenler mazmun-ı meymuna
muhakkak ve fehva-yı hiimayuna musaddak bi1Ub 'alamet-i şerife itimad kılalar.

Fi sene selase ve

işrin

ve tis'e mie

Be Medine-yi Kudüs-u

Şerif

BOA.KKD.s.73-77.

Şam Valisi Vezirim Paşa iclaluhuya ve Kudüs-i Şerif Mollasına ve
Mezahib-i erba MUtefekkirlerine ve Mütesellimine ve bileümle zabıtan ve vücCıh-i
ahali vesair iş erleri zide kadrfihuma Mkm

Cedd-i emcadım cennet-mekan Merhum-ı mağfı1r nişan-ı Sultan Selim Han
aleyhü'r-rahman ve'l-gl1fran Kudüs-i Şerif feth ve teshirine muvaffık olduklarında
Kamame Kilisesinin ziyaretine dair dokuz yüz yinni üç senesi tarihli müverreh
balası hatt-ı hümayun 'inayet-makrCıne ile mUveşşeh Rum milletine ita buyurdukları
menşfu-i aleyhin bi 'avnilliih-i teala ve Resule ceyb-i Kudüs-i Şerif-i Beytüllah geliib
saferul-hayrın yigirmi beşinci gününde feth-i bab olunub Rum keferesine patrik olan
AttaHa nam rahib cümle ruhban ile ma'iin reaya ve beraya gelüb itaat ve rica ve
temenni kılmışlardır kadimden vaki' olan kilise ve manastırlarl ve içerü ve taşrada
kadimden ne minval üzere zabt ve tasarruf ede gelmişler ise ol-minval üzere mezbur
patrik dahi zabt ve tasarruf eyleye ve Hazret-i Ömer Radiyallahu iinh hazretlerinden
olan 'ahidname-i hümayun ve Selatin-i maziyyeden olan evam ir-i şerifeleri
mucibince zabt ve tasarruf eylemek içün deyü buyurdum ki hükm-i şerifim
mucibince zabt ve tasarruf eyleye Kamame kapusı karşısında ve kıble tarafında
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mugaddal kadimi iki şem'dan olan ve kanadiller ve yine mahall-i mezburede vaki'
patrikliğe tiibi Gölgüle üzerinde dört kemerin aşağısı ve yukarısı ve beyt-i Meryem
üzerinde yedi kıta' kemerler zir ve balası ve kilisa-yı kebir ortası ve türbesi ma'iin
cümle ziyaretleri ve taşra Kamame havalisinde üç kenisaları ve karşusında kilise
Mar Yuhanna ve patrik mütemekkin olan evlerden kilise olan Elene denmekle maruf
ve Mar Nikola ve Beytnah (Lu) ve Mar Aksiman ve Mar Katerina ve Mar Mikeil
ve Mar Yorgi ve Mar Yuhanna ve bağçe ve Mar Vasil ve Mar Nikola ve Mar
Dimitri ve Beyt-i Meryem ve diğer Mar Yuhanna ve diğer kilisesi ve Mar Yakub
Gürci manastırı ve Mar Yorgi nam kiliseler ve Kudüs-i Şerif taşrasında Meryem
Ana makbere ve Mar Sion ve Hazret-i İsa'nın zindanı, cananın evi (!) ve sahrada
olan makbereleri ve Gürci manastın MesaIbi ve Mar Simon ve Mar Elias Manastırı
ve bağ ve zeytün ve Mar Have Manastırı ve karşe-yi beyt-i Zalama Yorgi ve
Hazret-i İsa aleyhis-seliim doğduğı beytü'l-ahm nam mağara ve kenisede vaki'
mevzi'-i şimal ve kıble taraflarında olan iki kapunın miftahları ve etrafında olan iki
kıt'a bağçe ve zeytünlik ve makberelikleri vesair karyelerde olan kilise ve
manastırları ve patrike tabi olan Gürci ve Habeş ve Sırb vesair vakf olanları ve
metropolidleri ve rahibleri ve mürd olan metropolid ve piskopos ve rahiblerin
metrAkatını ahz ve kiibz idüb ve Kudüs-i Şerifin kapusunda ve Zemzem suda ve
'Arab küfatında (!) ve iskelelerden ve keşf itdiklerinde ve gümrükde ve bac vesair
tekiilif-i örfiyyeden bilkülliye muaf ve müsellem olalar mezbur vech-i meşrOh üzere
olan emr-i şerifim mucibince aher milletlerden müdahale ve rencide eylemernek sair
milletden Rum Patriki olan mukaddem ola Hazret-i 'Ömer RadiyaılahA anh
hazretlerinin ahidname-yi hümayAn ve seliitin-i maziyyeden olan emr-i şerifleri
mucibince ben dahi virdim ve buyurdum ki hükm-i şerifim mucibince bade'l-yevm
veeh-i meşroh üzere olan emrime sultan olanlar yahud vtizara-yi iziim ve 'fllema ve
sOlehadan ve kadılardan ve mirmiriin ve mirliva voyvodaları ve beytü'l-mal-1 kassam
ademIeri ve subaşıları ve züema ve erbab-ı timar ve müferrika ve çavış ve sipah ve
yeniçeri vesair kapum kullarından her kim fesih muradları olur ise Allahü tealfının
hışmına ve gazabına uğrasun deyti bu hükm-i hümayunum mezburin yedIerine ibka
idüb aliimet-i şerife 'itimiid kılalar deyti mesOr ve kezalik dokuzyüz yigirmi üç tarihli
müverrih-i fatih kuds-i eedd-i emeadım müşarünileyh Sultan Selim tabeseriih
hazretlerinin balas! hatt-ı hümayı1n muhabbet-makrı1nu mahall ziyaret ve ikiimetleri
tasrihi ile Ermeni milletine dahi virdiği menşOr-aliyyeden bi'avnillah-ı teala ve resul
Kudüs-i Şerif-i Beytı1llah'a geltib mah-ı saferü'l-hayrın yigirmi beşinci güni feth bab
olub Ermeni taifesine Patrik olan Serkiz nam rahib cümle ruhban ile ma'an reaya ve
beraya gelüb ita ve jn'amdan riea ve temennii kılmışlardır kadimden meşrOtaları olub
'uhdelerinde olan kilise ve manastır vesair ziyaretleri ve içerlide ve taşrada vaki'
kilise ve ma'bedhaneleri kadimden zabt ve tasarruf idegeldikleri minval üzere
Ermeni taifesine Patrik olanlar zabt ve tasarruf eyleyeler ve Hazret-i 'Ömer
Radiyallahu teiila anh hazretlerinden olan 'ahidname-i hümayun ve merhum melik
Selahaddin zamanından berli virilen evamir-i şerifeleri mueibinee zabt ve
tasarrufında olan Kamame ve beytü'l-ahm mağara ve şimiil tarafında ki kapu ve
kilise-yi kübraları Mar Yakub ve Deyrü'l-Zeytun ve Habsü'l-Mesih ve Nablus ve
kiliselerine tiibi hem-milletleri olan Habeş ve Kıpti ve Süryan milletleri Mar Yakub
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kiliselerinde mütemekkin olan patrikleri tarafından zabt ve tasarruf olunub iiher
milletden minba'ad bir ferd müdahale itdirilmemek babında bu nişiin-ı hümay(1n
saiidet-makrı1nemi virdim ve buyurdum ki mucibince 'amel olunub ziler alınan kiliseyi kübriiları Mar Yakub'da mütemekkin olan Ermeni patrikleri içerilde ve taşrada
vaki' olan kiliseleri ve manastırları vesair ziyaretgiihları ve kendülere tiibi hemmilletleri ve yamakları olan Habeş ve Kıbti ve Süryan ayinleri üzere zabt ve tasarruf
eyleyüb vaki' olan umurlarını ve 'azı ve nasb vesair vakıflarma müteaIIik hususlarını
ve mürd olan metropolid ve piskos ve ruhban ve papaz ve yamakları vesair Ermeni
taifesinin metrokatlarını 'ahz ve kiibz idüb matakaddemden beril Ermeni taifesi
patriklerinin zabt ve .tasarruflarında olan kilise ve manastır ve ma'bed vesair
ziyaretlerinin ve kendülere tabi hem-milletlerine ve yamaklarına iiher milletden
mihba'ad bir ferd müdahale eylemeyüb ve Kamame ortasında vaki' olan türbesi ve
Kudüs-i Şerif taşrasında Meryem Ana Makbere ve Hazret-i İsa aleyhi's-salatı1 ve'sselam doğdu ğı beytti'l- ahm magara ve şimal tarafında olan kapunın miftahı ve
içerüde Kamame kapusında iki şem'dan ve kanadilleri ve türbe kapusında ve
içerilsünde olan kanadilleri ve yakdıkları şem' ve buhUrları ve Kamame içünde
ayinleri üzere nar ve şe m' zuhurunda kendüIere tiibi olan hem-milletleri ile türbe
dahiline girüb ve havalisinde devr etmeleri ve kapu içerüsinin zir ve balası ve iki
penceresi ve içerüde olan ma'bed ve ziyaretleri ve Su kapusı ve Kamame havalisinde
vaki' Mar Yuhanna kilisesi ve taşrasında Mar Yakub kurbunda vaki' Habsü'l-Mesih
vesair manastırian ve makberelikleri Ve medfenieri ve beytü'l-ahm mağara kurbunda
olan odaları ve misafırhaneleri ve ba~ ve ba~çe ve zeytünlükleri ve bi'l-cümle zikr
alınan kenise ve manastır Ve ma'bed ve ziyaretgahları ve kendülere tabi hemmilletleri vesair emlak ve tevabi-i kadirneleri ve tayin alındığı üzere Ermeni taifesi
ve patrikleri zabt ve tasarruf eyleyüb ve keniselerine ziyarete gelen Ermeni taifesi ve
Zemzem ta'bir olınur su üzerine ve pınarlarına vesair ma'bed ve ziyaretlerine
vardıklarında ehl-i örf tiiifesinden ve aherden minba'd bir ferd dahi Ve ta'arruz
eylemeyOb bade'l-yevm vech-i meşrOh üzere virilen nişan-ı hümay(1n sa'adetmakrı1num mucibince 'amel olunub aher milelden bir ferd müdahale itdürmeyüb 01biibda evlad-ı emcadımdan veyahud YUzarii-yl 'izamdan ve suleha-yi kiramdan ve
kadılardan ve beğlerbegi ve sancakbeği ve mirrniriin voyvodaları ve beytü'l-mal Ve
kassam ademIeri ve subaşıları ve Züemii ve erbiib-ı timar ve müşabirin-i 'umrnal ve
iş erleri ve mutasarrıfın-ı emviil vesair kapum kullarından ve gayriden muhassıla(n)
vaz' ve ref ve sa~ir ve kebirden hiç ferd-i efrad-ı aferideden kainen menkane bi-vech
mine']-vücııh ve sebeben mine'J-esbab dahJ ve ta'arruz kılmayub tebdil ve ta~yir
eylemeler her kim dahi ve ta'arruz idııb tebdil ve tağyir iderse inde'llahıı'J-melikü'l
mu'in zürnre-i mücrimin ve 'adiid itmişden ma'dııd olalar şöyle bileJer hükm-i
kilnfiz-ı keşay tı1ğra-yl 'alem-ara ile mUcella ve müzeyyen görenler mazmıın-ı
meymuna muhakkak ve fehvii-yı Mmayıın musaddak bilüb 'alamet-i şerife 'itimad
klJiilar deyü mestı1r olduğına mebni ziler alınan menşOrlar muciblerince 'amel ve
hareket ile muğayir-i hlilet vuku'a gelmemesine milleteyn-i mezkOreteynin 'itina
eylemeleri ııı.zime-i zimrnetleri iken ziler alınan Kameme ziyareti maddesiçün
milleteyn-i mezkOreteyn beynJerinde vakt be vakt münazii'a zuhı1rına mebni tariifeyn
yedIerine mııtehiilifil'l-zaman eviimir-i aliyye virilmiş ve bundan akdemce Kamame
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Kilisesinin ihtirakı hasebiyle yine milleteyn-i mezkfueteyn beynierinde münazft'a
zuhura gelmiş oldıguna binaen şeref-sudur olan Hatt-I Hümayiin-ı mehabbet-makrfin
müh1kanem mücibince husus-ı mezbfuın fasl ve hasmı hususunu bundan akdem
bi'fiil Rumili kadı'askeri olan Mir İzzet Rumili Kadı'askerligi payesi olan Halil ve
Anadoli kadı'askeri esbak Mahmud Tahir ediima'llilhı1. teillil fedailehum ba-işaret
Şeyhü'lislaml mevla ta'yin kılınarak bilfi'il
Şeyhli'lislam ve Müftü'l-inam olan
Mevıana Dürrizade Es-Seyyid Abdullah edam'a'lahü teiilii fed§.ilehfim defaten evveli
meşihatinde bu hususa nazır olarak memur kılınmakdan nfişi rikab-ı Mmayfinun
kaimakarnı esbak ile sabık rikab-ı mUstetabım kaimakamı olub ol-hengamda
darbhane-yi iimirem nazırı hulınan Ahmed Şakir Paşa dilmet mealihi huzurunda
nakl'bü'l-eşrH olan Seyyid Zeynel'abidin zide fedililehii ve maiyyetinde terfik alınan
müderris-i kiramdan Fetva Emini 'Arabanizilde Mehmed Raşid ve Şiryftni Seyyid
Süleyman zide aleyhüma ile esatin-i ricaı-i devlet-i aliyyemden halen rik!lb-ı
müstetabımdan reisü'l-küttabım olan Mustafa mazhar ve hala şehr emini olan
çavuşbaşı-yı esbak İbrahim dame mecdühü Divan-ı Hümayiinum beylikcisi
müteveffa Ahmed 'Afıf ve ol-vakt riMb-1 müsteabimda amedci olub hale Divan-ı
hümayÜllum beylikleri Mehmed Seyyid zide mecdühü ile aklam-ı kised§rları hazır
oldıkları halde bid-defe'at akd-i meclis-i şer'i-i şerif alınmış ise de ol-vakit miJIeteyn
beyninde olan niza'-ı mezkiir fasl ve hasm olunaınadıgına mebni muahharen müftü'linftn'ı olan müteveffa 'Ömer Hulusi Efendi zaman-ı meşihfitde husus atiyyi'l-heyilni
davaya taifesi tarafından vtikela ve muhtarları Kudüs-i Şerif patrik Vekili Rahib
Begos veled Krikor ve Tospas veled-i Karebet ve Sarraflar Kahyası Karabet veled
Kesher Sarraf Evanis veled-i Uzun Artin ve Sarraf Krikor veled-i Kifarak ve Sarraf
Kesber veled Kifarak ve Sarraf Kılıccı oglı Anton veled-i Mikael ve Sarraf Çanik
veled-i Simon ve Saraf Hacadar veled-i Mardaros ve Sarraf Manuyel veled-i
Makridiç nam zimmiler meclis-i ma'kud-ı mezkürde kezalik Rum taifesi tarafından
vükela ve muhtarları Selanik metropolidi Parasmiyon veled-i Yani ve İmikmid
Metropolidi Atnasyos veled-i Anton ve Kudüs Patriki Kahyası Atnasyos veled-i
Yorgi ve Kudüs Patrigi Hazinedarı Kesaryos veled-i Anton ve Dimitraki veled-i
Manul ve Sarraf Lambek veled-i Karaca ve Yorgi veled-i Selerbek ve Hırastov
veled-i Mavmri ve Anatalya veled-i Kiryakor ve Anesti veled-i Pıraşkeve ve
Tagoroş veled-i Estimat ve Niyapot veled-i Tardori nam zimmiler muvacehelerinde
Ermeni taifesi tarafından Rikab-ı kamer tab-ı hüsrevaneme ma'riiz-ı arz-ı hallerinde
istida'a ve istirham alınan vechle da'va ve takrir müd'e iderek Fatih-i KudUs olan
merhum müşarfinileyhin tokuz yüz yigirmi üç ol arazi-yi mukaddesatı feth ve teshir
mUyesser oldıgı esnada cenab-ı halife-yi sanı Ömerü'l-Faruk Radiyanahu teala anıı
hazretlerinin Rum taifesi yedierinde rivayet alınan menşur-ı adalet nisablarına
ittiba'en Rum ve gerek Ermeni taifelerine itii eyledikleri iki kıt'a hükm-i şerif esas
ittihaz alınarak senedin mezkfu derunlerinde tafsil ve beyan ve tasrih ve ayan
kılındıgı üzere Kudüs-İ Şerifde kiJin Kamame ta'bir ohnur kenise-yi kebirde
milleteyn-i mezkfireteyn ayinleri üzere iştiraken ziyaretlerinde Rum Patrikinin
takdim şartıyla ve gerek haricinde olan ism ve şöhretleriyle musarrah ve münderic
olan mahallerde istiklalen ziyaretlerinde niza' olmayub §hd-i tarafeyn §herin yedinde
olan senedini ikrar ve tasdik ve kabul idüb fakat madde-i niza'ileri deriin-İ Kamame
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de mahall-i ikamet muayyenleri olub ol-dahi tarafeynin yedierinde olan sened-i
mezkı1rinde ism ve şöhretleriyle münderic olduguna binaen feth-i hakaniden berG
milleteyn-i mezkı1reteyn Kamame'de ikametgahıarı olan mahall-i muayyenelerinde
her biri kadimi vech üzere istiklale razılar olub ma'ada niza'ıları olan iki maddenin
biri Habeş ve Kıbti ve Süryan! taifeleri Ermeni taifesinin hem milletleri oldıgından
kadimden bem bize yamak tahsis olınmışken Rum milleti hillif-ı emr-i ali bizlere
yamakdır deyCı iddia idüb lakin yamak didikleri taife Kudüs ziyaretine gelecek
oldıgına nazaran gaib-i an-el-meclis olduklarında Kudüs-i Şerif kadısına emr
ıstarıyla teamü\-i kadim ne-vechle cari ola-gelmiş ise mahallinde bade'l-tahkik 01vechle 'amel ve hareket olınmak üzere mahalline ihale olınmak iktiza eyledigi
tarafına tefhim ve madde-i ahirleri olan Kamame kenisesi bundan akdemce muhterik
olmagla deruninde ba'zen müşterek ve ba'zen mUstakil mevaz'i-i muayyenemiz
dertkar oldığına mebni ta'mir ve termimi hususunda müşterek olan mahalleri bi'liştirak ve müstakil olan mahalleri bi'l-istiklal ta'mİr ve termim iddiası olub ve iş bu
ta'mir ve termim hususunda hiç kimsenin müdahali olmayıb mahzan irade-yi
seniyye-i cihandariye menGt mevııdden olmagla ber vech-i şer'i cevıız virildigi
derecede ta'mire muhtaç oldukda vaz'i-i kadimi üzere Devlet-i aliyyem reayasından
dilediklerine ihale ile tanzim olınur kablinden olub ta'mir ve termim hususunda
kimesnenin iddiaya selahiyeti olmayub bu defa Rum milletine ihale ol ınmış olub
'umumen tamir Rum taifesinin ma'rifetiyle olmagla milleteyn-i mezkGreteyden her
birinin ikametgahıarı olan mahall-i muayyenelere ta'arruz ve tasarruf ve inhisar
iddiası olmayub kadimden berü Fatih-i Müşarünileyhin tarafına itii eyledigi sened
mGcibinlerince milleteyn-i mezkGreteyn müşterek olan mahalleri iştiriikan ziyaret ve
ikametgiihları olan mahalleri her milletin mahall-i muiiyyenelerinde istikliil idüb
ve'l-hasll Fatih-i Kudüs müşarCıileyhin milleteyn-i mezkı1rteyn iddia eyledigi hükm-i
şerifleri mazmGniyle 'amel ve hareket olınmak üzere tarafeyne ifade ve tefhim
olındıkda tarafeyn vUkela ve muhtarları her birleri bu suretle teriizi ve tesadüf ve
teaahhüd ve ikrar ve 'itiraf ve kabul idGb bu vechle kül1iyen kat'ı-ı niza' ve hasm-ı
hGsumet olındığını molla-yı müşarünileyhim bi'l-iştirak 'ilam itmeleri 'ilam-i mezkfir
r&ab-ı şehinşabaneme 'arz ve telhis olındıkda ber-mucib 'ilitm-ı tanzim ve ceddim
Fatih-i Kudüs Sultan Selim Han aleyhir-riihme ve'l-gufran hazretlerinin milleteyn-i
merkumeteyne ita buyurdukları menşür-i hümayGnlarınl bi'ibaretiha best iderek
te'yid ve tekidi havi sfiret-i murlifaa ve mazmfin-i 'ilam derciyle tarafına emri
virildikden sonra cem'i-i akliima ve muhiikeme kayd ve düstfiru'l-itme! tutılmak
üzere kaydıarı bila-sene şerh virilmesi mazmGmnda mübiirek hatt-ı hümayfin-ı
şevketmakrCın-1
şaMnem
şeref-efzii-yı
sGdur olmak hasebiyle molla-yı
müşarUnileyhin 'ilamları mucibince
'amel ve hareket olunub hilafından ziyade
mücanebet olınması fermanım olmagın hasseten rikiib-ı hi.lmayCınumdan iş bu emr-i
şerifim ısdiir ve Rum tiiifesi yedierine itii olınmışdır imdi merhum müşarCınileyh
milleteyn-i mezkGreteyne ita eyledikleri menşı1rlar esas ittihaz olınarak 'iliim-ı
mezkGr mucibince 'amel ve hareket birle milleteyn-i mezkGreteyn zikr olınan
Kamame'de müstakil olan mahalleri istikliilen ve müşterek olan mevzi'leri iştiraken
öteden berü ne-vechile ziyaret olına gelmiş ise kadimi vechle ziyaret ve ikamet idüb
ahd-i hümayCınlarında bu husus zımmında vechen mine'l-vücGh ve sebeben ve
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mine'l-esbab berukande mllnazaa hfrdus eylemek ve ider ise havale-yi sem' 'itibar
olınmayarak 'ilam-ı mezkı1r-1 mazmün ilfi-maazalliih-ı teala düstftrü'I-'amel tutulmak
irade-yi katıta-yı müh1kilnem muktezasından oldıgına binaen Fatih-i Kudüs-ı Şerif
müşarllnileyhin tarih-i mezkftrda Ermeni milletine ita eyledikleri menşür-i ali ve
'ilam-ı mezkı1r derciyle iş bu emr-i ali-nişanım mazmfrn üzere Ermeni milleti
yedIerine dahi diger emr-i şerif virildiginden başka iş bu emr-i şerifinin birer sureti
aklam-ı kapudatına ve muhakeme siciııatına kayd ve sebt itdirilmiş oldıgı siz ki
vezir-i müşar ve mevıana ve mütesellim vesair mumaileyhim siz ma'lumunuz
oldıkda siz dahi iş bu emr-i şerifimi Kudüs-i Şerif mahkemesi siciline bade'l-kayd
Rum tiiifesi yedIerinde ibka olınarak Fatih-i müşarı1nileyhin milleteyn-i
mezkftreteyn yedIerine ita eyledigi menşurlar esasi ittihaz olınarak 'ilam-ı mezkftr
mucibince 'amel ve hareket ve aliyyü'd-devam düstur-ı amel tutılarak berukade hilafi
hareket zubura gelmemesine beğayet dikkat ve hilafi vaz' ve harekete erait
ruhsatından ziyade hazer ve mücanebet eylemeleri babında

Fi evail-i Muharrem Sene 1228

.. Türkiyat Arastırınaları Ens t'tllsü
i
A.U.

~.

~9·60
,..
BOA.KKD.s:,

Dergısı
.. Saylıl.ı1!!....!6E:<!.r""zu=r_um_2001

.253-

~.,-..,~~.,.",=~:'7'.J.-r;'r-,.

. .' {~;~Xı

';p,r-':'i:?ı ...:,..-•.i,V.",.
,;·""'f."~'1~
0q, ":1,"~. "':
''l'ı> ''''r~i''
'ii.
0.
(':><?..;..,..J
'", '1"1>'il'"'
lı

.I'~f{"y~~,.f.ır
rrıf;.s>rn1'~'
.
.
• · . '. -, . •.• fr'.,~
· ""-r'<""j>-~
'.' "';-<.
- ."",,',
-n
. A""pfTI ""1''''' o'l'r...-n.-~:. .
fOr"""''''''J<
,,"
~.
9'1;(-"" 16'-""n~
'~'" '~.'!'ıp"";'~"'"
'1~-:--,", r'i1' '\f-,r r c. . .
·'., n...,.,
",",I,ç'-:.'.' ',v'ı."r " -""Yi
~
~1'1r;
.rı ~V....
'ı"~ _. ~ ' , . ı
~'"
"l~r.""
,,>&.~
'o
". "
. '.' .i . (.~ ...:"?~)j''''i'?';;'!; 1~,.:n"~"" i? ,'m (V!' r .
'iT~
~?r.n"r:,rr~~ ;'r~r":"r,.;'i'';'' ı;o-;f"~:) '-:';'r~'Y:"
•

•

.'

o

•• 1"

4,';',,,.lfllPl""'".

t.

•

oo'

"".

>; CO • . . . . y
......

< "

"<j""" .
.
f'!r.
SC"" O . '0/' ....

"'....

o

..." ......rr';i1>

"o'"

. " . r , '"

O",n.e " ....

..... , ..

,!'·'1...

i

.....
11"1(711

""'....

.

r"J

•

ı 1r

"'_

'.. .
r,",..............

c'" ....""""",
,,.,... _.,..,,, ",",1,.,.( '.
..

'7:

.
"
,,-o ..... . '.1.
rı. ",.".it .'?'
~....-'W."." ~~"h';'.",
';-j;,.:~i~'f:;;;'ı~';'?~:r:~
:0'.,.

....rrci"';";.

':yn'lli"rr;";P"f'

1,('.....;:

r

,'"'"::'
l--....:"" "'''':'!\''",,,,,,-~..
~5'''''I(ir",W}i<>' «,,~'''''kı:,. ';."""'~.
l(rr'r,.,'l('~":n"'I"'"""./~'\,,<\-,('c..-':'
. ..... ,. "'~~., .. ""'.
ror-~ ' ' ' f~.l r ' F' 'I'..'vr ~('rIMc,
. .... ' '.
''1/,,,--'

~...,.,
J'
f'r'1:r1'lr..-n..:,<'~ı;r'1~';YS'lr~
. ''''''
",. ~,~. . '"'"
, "ir: '''''''P'..
e.» ~W, ""'.
",J.I('(I V'rı~
")'lı1..": :ı?f'~:.
",
"-....Ir'?j~:rı~1(,.,1:;
':'/'ıf.
11: l?r;;1r;,;ol
~
r
f
'
1
:
""ıv.,.
("
"S1".-<.:r.
~
~'1·(r~'~?'.lr~ 'J:ffl:'!)Y ır,-<m; ~'~<'''';n; .",,.- !iC"'I":'....._~ F?",,,,;,,
f.r(."'-:",\l" :?<"I'(J

·'-'.n,
rrOro'
--<?,.,

A

'n" ,
_
"
, '" "
• . : ••

' .,?v.,'.
,.
_..

....

:I(?\'1r':"......

'.

;.çr<;f'

.,. ",.,; ı "'""'...-~.7'
-'n."""",.. ~ ".ı~~(.-;ı-"n,,~
(';'I'i'?'ır','($' r""r"'1~r':pi'i,'<;':
;;....'7./. rı' ?iı~';'(s''1~ .~~ H . ~'\i<" 'r'"'(
' " ,..-~~~. ~ , ',.. '" '- .,.....
(;'-K;v.r,;,.(jl~~....
~ IT~., ı.r",. ,
',:", ~ ,. . . ,;ı;ı; ~ "!!' .,!, " , <1""""__Y< ." .;;" ,m V~"";O, ""
..

'''.

...

'",''''-'-''''"''''
.
.y . /.,

o

1..,

((H

•

"V

., . . . . . .

l'

..

,.

.

<

"'.

;;' .

("f.

""'.

......

",

-'''' ~1r"..,..",
"~~..." '""')"""",.,.
'~n""" '''f•.,.. '" ""'-.-.<,n"". '~p,
r
..,...,.• .,.."" 'fro-" ..... -i.· If;'" i"J..;, ,rf..........i, ;;,,, C" "'r, 0-;;"
. . . .,

j

<'.

. , . . . . '"

.

. ,:'

n"')rS<f-:"\r.. i,

--:"

'<~P'" "f"'".'f"
"<".~.
" ........... ['-'''''''''0>:,
""VrF" '1".~
.'~'.""
.rı,
'~.7'1r~(Iırf,;';r:ıaı "''''~''f'''''~r?ı'~ '1~~Mj1>(Drr."~"'.U.
ı: J':'\ :s'"' '~""'
' 1~"~];. .1
;, i'......,
•....,""'' '.,..'',-,,; '<"T~,
'• .•-...'
;..""~~.,- .,••"
. . ·.4.. ll'Y rrıı '~".
"'. .,""..'Y""'-:v......,.
.
\.rv.sı('r.".tı--'>
<"'"".'
!-1'~...".
.[ ~r...
~,. . ".-;,..., ,
prr'", ',.
. .'.
A,~f..;..!;.'.1rW
5r;'(·.~r(-:r:rr~i.')'~I~r" /O ;rr'~~rı;r;ı'~r r-ı;:,;.ı?:iY .~,
o~,;'.''''.~''"""",
.-:~.'i"~, .... '" """I'"""'"~','~~' "~o..
,,~- ",w...,.,
.~''''"C':''''o'ır'·~
,
'ı "
.'n ...-"" C"": "
.'!i.:,'"
-\""~',~ ',.'
?>,~
.
, .:sı ",~r
1~1 ırr(i~'i1" 'I.Ao~
~
.,

".

' ,.,.""•.,..\.-..;lk", ;'T(
·

.. :

·i"'roıo',,;
'.

l'

''-''.0/
._,....
• ' •.., ,ii.,;, ." 'eri'
:.... - ,
"..
.
.

.

'.

..,.,

n,

''1'•. .."

,!"",

.y '.

""7I1'';rr.

r '. '

'..

.

'

/

.

'r

':0

. . .c,,"I'Fr.

;. ;;]i.r...
"1'.

.....

.

. ..

.

.' '<"

qV""""

....~
.....
), ......,p '""",, ',r,,!~~,~r"r'~~o,v.:
/".: ., .'

.;
#...,. .
'1', 'or'
""O"n.
.

,""".«n-'f,

yı~i~/'/
.

,

'.

'.

'."

,,

ı/'rr·ç.r,o,
'..,
· ...~,;-o;
1I"''''\f~
'l'\'J'!

.

"'"ff'.o<J""
. ""'"
. -""''''.,
«.'.
• -/
,.

'.,

.,h'

.

••

.n

,.....
,. .'
•
,,'«'
n
.;"""".,;\nl'l'• . " , . / - ...... .
·
......r ".
·f .
'O'..(
..'I'ı" r \'" ,......,."
. o...
'ı'Yf'I'!'r........... ''''n,
.')'
"
.[
....) ,
i
• ;,
'n "-V
'
"
~' rr,"ı"o ';;-- ~r, .,
'C'L
r,r. '1,,:

~.'"

i'

•

'-'Irre:'
/'

·

i,

,,..--;,-'1('"
.ı~ ""'$I ~ ~ ~i""""r~'
~'ı',jiı
..."

i I·,

"/.'/

'..
!

ii'

''/,

.

"
' " ...." . .

. ",
•."",."
--.. .' .

,:.:...

.....

.

. L,....-:" " r'..,.

'''h, , ..
" , ..

/

. C..:

J "'- " " " \

ır.,

"

,:,

", '"

,

-n :",
',>,
~4

\~o "
flC"~:;":;''';A '.', ".

__......
;t.
. ' \ ';,
»; ,._
",""

•_?'-' "_'> \
'oQ

...

_~"~

_.

\).,

,,".r;, "._
"".
• '0'
..
•
'- 't..\ '
.. P
j',
, r.', ,-C•

".,.

i ..

.. J~IIllSHı lllııpUıSllJV !J~ı~s!I!5I !U~WJ3,wng "pUIUIIW"Z JIIl1IU8WSQ :}\nWlld

·s -ıısz-

~'
Ü. Tilrkivat AraştırmalarıEnsıilli'ü Dergisi Sayı 16 Erzurum •
wll:r.iJ!.!:.!!!.Y.!~!!1!!J:!!!!!l!!ll!!.!:!i!.!!l!!....!illmL:lli:!..:L!!....!:<Jrnill!!!!!....ol!'Oi!!!Joıl.-_ _----....;;.255-

'L~"

·"':tj\jJ.,:.... li
,

/.'

i.

""ı~. . vı.."~~~',:.~ J::IJ:,.~·n.'~'.I~I)"""jJ.L- ~ ·1 '-::J;,.'!if':,;;.('...., ';"<:ı,i,\i:,.ı, ;,;./JX;'llol ,,!,J... ~
," . i
"
.. \
(
".
\ . /1
• "
;L .
""" ..ıb.• ~1...... ;J.. ';~0~f,,!J
J~>~,loıJ..:.:1)~, ,f.-u"jt.ı;:..L",\i "L,,); ~"ı::.~

,,-'jJ~,-!..t'lt.~'\i~.-Jı! ~ 'JıY/:t~J

",:'v.lcSYv-,:; )j~~J~

.,,:,;)'('.v, .r,,~'.<:"l:,

()J)J"

...

\.....'\~;./\;) ..ıı~I~~.~,... \.i,;..ıJ .;j..)~~e..I~.J~ . . ;J

1s'4t.ul

-!~~~;'JJLJ)w./) ~J~·"jJıt.J'1 J~\l..f:'J)J'J1J1PoJ~.lvJ ~j."
'~'J.'I./";"~J '>;//J .o~>.' ;~/J ~~J L..-r/)i~..IJ /tt:/J ~;I'~J
~>;J"'~I )~\f~·'·{~"'J ..5~~-f.ıj~,~ J~%JJ G.~J~
~J'./)~ J.,lol,:,\.\.~jj..J ü\A~··';.uJ (J.'..rJ"1

I.H....... ~ı(...I

J~ • ...J

;....~)'ı l~' c.S;"\...v~~)\..; cJ.r:;1ı :tlL....J~L:. ~.J; .ljJ~ ;1;1
,'ı

'ı,

.
li ~.ı.:·r./"eL\~~·ıJ-'.
..~p.J J)~JI'" J.')~"':.))

,

-</-'ıJ •.,..ı"J\..)

V'...,.ı~J:,I,:""I,;~ ~J~~ JJ8 ";~~a.J/ı.:.A~~; "'~/;J' \(~r
at.\i:'B..~/\;,.:,.;,; ...~;~A ,J/l':;~ •...,..~.>! .>....

...,

i

....,

•

Y;~JI.i..I.\ii.d' jA.ipul ~J~"/~I~.\!"'~l~"

J~~~ ".. ,W,;,~ j~~.J" :LL.:if'ı .\.ı.\;i,I, •.I...
•"'~...;.~ ...;.(~, ..(.\.>,,~.:.:l:. ";/~oJ"":U.(".otı;~ •.,.
'J~(',..j J~...:?J~'ll.ı-:)~ <i" .... \.\('J '..I"""4ı.:ı 1,l:.

;;?~L~/~ ~-:)~.r--:U(" .o;:'~~ (Y~'..:-J~

:;~'·"'··>JJ:.l'I.:Pdlı~J! j~"--)')0 "\I;'d'~u~ IJı.."(li

'~"~J"-(""'.H,;'.~,,:,ji.r("',,,ı,,:,\,., J,.,..." W
6)~.;.ı-~1-!-N .;Ji.1~;''''J1~ ;"(I:I'h';~r: .Ii"'J

').·~.Y.11'''';'''''.,,;~(j\~, ..'':.r''':J .....~.~,~J:....IJ1;. al.J,Jl~J J'~ ..,r.)~jJ

"YI'"~~JJ"."'J:V ır ",...:--t e)UJ.:J)'J !"~ JYN(.>V-I JJ4.J ı

'\~o)J.I .v;"\.;.A.•'*jl,I,~).lo);ı, ~~l'~) ı:.r;;'~J,j.\, tU.~,f1
.-1,
VI'
.'
.' 'I..
:
, ',.
.,J.t J/.' ı.'... '~ r..'.J":','r#J -{.w,lı .... 'J" J..J......Jı..r'.1 ı!-ı . /.,;'"?.Itiı.

·~'u'\,.",,;~~~,IiI), ıVJ<'~); .~ ...":,..;ı; .,}.,L:.j '~J~;~'"
'~<-""':..-."",;, ~?(,-?' ~~' "i"~·~JJ".1 ).ı,'(:i .... ı..
f..f,:..\~'-\\.;;..r ... (.'"-..ıol.rl)J))'" "'Jı/.~ . ;~lj1ı(JJ,J~l ô~lrı
{'
. '. \ . ,
'\.c~',.
'.} r·'I"': jJJJ
:"".1 ('J'; 1.., ~r' ıJ/I~J""/JI YJı..u~\...~.Jl-J
-:-;~\J~(1I'·J~.j",.~ ,\)"Iir.....I' ;1" ";,, ı:';'~J ~.:..
J~'-;, 'J\'~~ .fA..:.:;....
~llj::...J.. ,J./)lıJ
,ı. . . '-'YA
.. ... •~.l.,I,.L;
\
. ,
'. VJ"vliJ
'~\~t';'Il,I~,I-, .•~.t..(.ıJ:" t·(;...J;"u..~(~/ILJ .J".;.f"~J ";A'J ...;;..:.,1
i·

..

JI

J

'I'·".;,:~(, ~,~,.ı;·,,;~,,<I~;.I~IJ(' ,.',,),.,'1' "~H~
ı:\ı·,\·:·(of~..,;'~ t::...~\: (t.J.. (j~IJ;J~~....rı J~)"';
,.

'1"

::.... ·SI, ','1

. .•

\.,

:"~';Jl ~:/"~",,,~ ..;'ry ~\'J".J1'\' ..1 ~(I'l:"~~ (~1"

:'.'::.:I~,ıı·~'~:ı"·h--'."n' Jı.;""or' .'>itti-" <~,j,/u.jJ~
"'lt'~'''\:'')''I.~J('\''',J..... Y~'-:~ ~:""'~~. ..nı "'.I"J'.ı~r....J/EJ . .~.

~:"J ../ ....(.' ':~""'f.'~~_'c,,>·,· .... r....; .'1,L,l.\j.,\...., ~\.."I~Uı. -o'ı'\.ı:'1\ı~

~.. , "'-,,-f..; s~ıN~.'J LJJ; ~1 ..JJ' JJ.f.J J..J:,\..,1~~ .,;......~J~,{
"

~I

."' ...

,ı....:.

'. . \ . .
.........

.

•

.'

i

"

,~.~.. ...ı.'J'~..).J'--'~!v..fJ'

,"

t' •

.,1.01 ...\ .1"

-;;:.'-

~J1 ~~\J....,)

'l':t.~
'<~'.......

,,.' 1.\
.
,'lo',· 0,."
\I.2:.v.. (.\\v\~'1... ~iTlI,'_~"
JJ'~..;,;..",l'4...s.AJJI,.d.-1
~
'J
.
,\,,~
ı.:
.'.
.
1:·,
.
,
....
~ .. , ~:J
cl
~'.' ' ....;r,.ı ....J 'J "( ~Jo\'U j.J l ı ...J"3..VJ ~~7" "';}~;/Jl

_:-~""I,Jj.JltlV ~"Jl~;ı.r),~j ~~ JJ:)~JJ ~Jı. .J)1.:.~L4
~~Jı JJIJ~' :ı'~;Lt~A . ",PII~J""J ~
(ı-:,jj;~,1.... ~1,Ie-'\.:,.;~"':':~ c:\l.iJJ~14~~ 1.J~u:'eYt.l/j, ~Ji

.... ~;'J ~t.'~}

+1·"'ı,JI,I.t .•~,&.oj~ ";).I~V;;lJ,,;: ..,)ı""..,,. IJJJ'"
1::; •.),;(,

J"'''';.~~ı, J)ft.-L:. ;VPJ'tJ .. ~~, .,..~,
J ..

.;.!

-;~,;~: ~;''';''''~.·J~~~J~L;.~ jJJ'J~~,
. -:.,"'.lL.... ..! f...~·\ ... ":"Ao·,h~,JJ.ı

-f)"""'Y,'e,:

_o !L;, .~...:Y'::' ",_•.,;1>.;.;.), <I~..ıiVı j~~J v~J ...,...,1
.:-~L,. . ~J.l}ı ';)~J ı.~ a~~~ lS'4~~~1 J.":_"':':;l. ~J~(
•...:.':)~~ ...r o!.~o::', ":....~\!' -:.1->.( tY.;,;.f, <1I:,o"";;!7-':"';,

-';:~"'''\;'\'"/'~(/';.j ..i.;:",.;, -'-4J·~)r-i,l
.

BOAKKD.s.73-74

.

,(:

·Ii . ,.

.... '. /'~ ~ '..ı...-lıJJl ....

J

~r:i

~\$-:"L.ı)'.,;..-'..f-tl \U'~)~ ~,/;.~ ~"I.:-L~ ~~'~I
I' .'

'.1 .'"

"

/

/.

J

.k~~ı.;:~~ ~J 31U1>4, ~i ~L~ "'-'\'~JıiI~';'

,

';(M:"_;..;,_,',:) .., '
~"'.'(()'J)';'. I'",;)~,~ ,ı -f)"!'';''),".:~;;,;:
ı, ,.,,>;.~ .....
'>'-j,.(.fılt.: ;, -1" /~ l' ' \ . r.r':'l'""'·'V
'.• ~.
1:;,,"'\ ·'';''r~'
ı~.~Çf '~·f":\«\1:::
Yrırrf.,:,;{,;'i. ':r ,,,I';' "'~j.',iı~.f
~;:.r.:. ~'ı:.r;f \'\"ıP.'f\~J'(r.!'
'.' '.,::: ..
' ""~..ir:.: ./.:. ı','," ,\.ıi-""'<'f}"j'o '-"rf' .-.;...'t ~•.N"ır" ';"'I:"",
1r

.?,~

.

•• V,

.... /

.,.'.

.•
.

.",ı,.; ..'I'

r(",,rr ,............ ,..........

' . •, .

',-,

2

.i'f'ı~ır)~,( ':"''I''-:-'-"I;'"S''1r,
~i

.),'~

,i.

·..1·.,

r......!l,I""., "~\I!r'~'li' ~('·I(J.
' '.1,.
; ':1(",(;\;,

i)

"'/;
,,'rr,. "":""1"( .;'
1~Y1I""r1'1i.IJ'~. -&r'd'-:-IV"
...··
.....;.ro2~
~,~,",
ı'-CI1'''1I'"'
. ~i
.:'
.'
-'IKi·' 'lrr,y
'(.·I1r
.-~,.\ .'.r' :-, .~ ' Irrr:ı-ıın;:'
"
1
_:) . "'r. 11"'1',~.\(;.
..~ 111' ,'. ı--vı.(','r... '-"ı.<"'" ..-,.....1'.",•. p;..
'f" "iC'';'·l(li\erry....,.~.;.r.ı:ıı, "LV:
',~}1.....
r~ " .-r>"'~tr.,.·". ~ ..c'ı'~1~ Y......
,.,. ':. ;;'-"i~.'ır."
.. ' ;:.-f".",..1It
,. 1~':"'"rır~ .,:J"'.
,.i ~ X·:
',. ~
af! 'C;".
rf! rr'f(>.'l"
,'.......
"1',r\p (('lI"TI"~r
'ıl
''
:
..-.-........
1
'
......
'!'ı"'.i
.
r_.
""fllf'
i:'",
..
'.1'
. ' 'J1i'
·•.r)....n ""l"'fi.... ··:rı..-.
~:ni',lf
-<-II"'r>"'.ıı:,K,"":", •. Y"1t>''1':;ı_ I'I' I.(iır":v
~':r"e".......
·.T·· '';'''p~.JiP;
ic"ıı;;r,;;'r
'.
• :'
:" Irf.'r",~
.. ~. ~r'rr,7 ~"''irfı(1'f'
''''{'ı,{')'.""',1.':"
.."
r'.,..... ''1ı.,v';'''~
'..r.. iu;••
. ,. ..
'..\"
'I"""Jirrrro Ir"l·''li=S''
.;M..... ...r',
;;,.t}
. '..
'.'
" .. . . :"'O:-!"l,fr
r,;"".n-,r
:";,..",,,
.' , ..r,rlf ....,.:".ı')~
;e ~.".-"r' ..
I"I'I'"
(.,ı.rr:r;.;
r
'-Y-'\"'lIY,
çl"I·-9
"lI'ji"f7.;
~
1
'
.
'
"'!'
'
.
I~"",.;.,r,r;:ıı .... '~~~'--ı
~(S'~rıp ır'v' r.... , " , ':ı' . . ..
... \

...,;"..:.I'
,..;U.-,(
j)' • .,f-F, '.' ';.' .'

•

.

(,JI'

'

".

" ' :1

"'I·'"

•

\ •

;:.:

"r(J'

i

':

....... ( .

!ot-

l' "Wl'1

'.

i.

",

,J

, •

...

)'

......

'.

',.

J

',,"

•

•

.'

1..' ....
• : '.

I•••;

' .

i.

:."

,

'.' , ••

..I'

'.

•

tr

.t"'l1,".-,". .'"')"1'
~.~ '1'·';'-,r',"rp "."ro :"
' '.--,'".";,.:
ı-:ı, . "If'\'oQ<'~
..'ı~r,
. -)"
'l(i'Vr"'1'u . . .'ıf.JIr~
.'.\':
X" I'r.v
,'l~I'.-:ı--,,(, ',Pı~r.,:.
.. 1"".
•

• "

i

<......

J ....

') '.'

.'

.-'

.'(/~.~' :r~., , •.('~.. ~..,t:.~._
~ ..tl ~ t:"'·t~"lI;t.;'1.~<:'JI't' L'~ j.,~..'{;-d'
.•;/,.-,., '"ı~<ı;.,
,.'1.1,....
,,rıf
:'''--X'f.,,
~""f'
(. ..~~:')."f.
.'~;" . r..-ı'&"'M"", . ~. ..'ı.. ". ',....
'~I:ı'~"O'Jh..'; "r'-' ~i!"~i~.,.
'. ....-.,...f' f,.;,;..~,,,
..-~1> ' ' ' '.-:-;'' ' r.""ı.-..('-;.1"~('Ar ı'r, .... :,'''~~';;'.,:., "":,:.
,y .' f'~I;
.,..r. ~rr",.J'·
~'~7l ~"t.f'I'ıf.;rr,~fi'~.,:,.''''K''''
'''''''!1
','i', ::' ""f' '-''-''',
. ..) '''f'
/ ~~.~tf~i"I~";)''',r n. Iı)'"ı
~"':.rJ'~<;\> "~"I"')ı. --"'';) r··~'\7)""1f"""""""r"T..
U
!"\fmo41>
i
••. , I,r...
• ....;.._
· .
rt'/,'"".-:...

-.?l-..••,<;
'''1>1/1,...,..;,
i

i?"

".

.

". . .

1.

'.

i

.

'. " ,

'.

'1' 'f""
"~,'<Co r' ;;.i~",:(,.""'"•,. :,:r:'(~'1<
"""",'r :'ı"':'I~I;ı;"

)';';';
..,"':" ,~,~,"ır".,.ve 1".f-",,
.i
<'r,•.•<J<~
'.
~ i"";...
' (tl

' . :.•
" . •.'i"41

,tr,'

".

..:ir·,

.'
-::r,

.

.;1

.

"

".

.'.
.1'
...

1"4'

i

. .I\~-:'\I' '~~~ ""...;ın7'j>·~:-iJ'.y.,
:. ·.
~~r ((':"+r;ırn.ArrÇ-,;...r ,..,;~.;.(~ . -1t-t·ı c,-:,.>rF-

t1'"

j

.r .. :'"

'.

.,,'".,
,""
.
." )
" .c'",

.

'.

"("",.:T'j

n7',·;,,1·...

lin~\,"'r;".H""(
:.r(.;,I\·l"rri·ı!"QI\I;-rr~ ,-'.
. . ')l'~iI.'"~ -""i .,.'
':~-"o ~....,~" ,.>"" '.".-...'"';)' "'P".

.,'

1-',1"ı.)

:oQ ......... .' '.'
;"",".,.,,.

"'\"'1."1

;1
1

i'

""'-r,'"
:"~:f ':i; vi' ';:~ __ .
UY'""(f
~,( '\i-'~I'~ ıAIı ':'lT ~.-:-,(.... ~;J~~tJI;f1Y'~ı .."iı>'ı'."1"'i.~\
,i"~'ı,r'-'"':~'ır".r,
1\("':'~("
1)
1
1-::>11111'
:
'
hU!'I"~;r
;>~.; 'fo~"."(1 .......f'+-,;~:"'...I':'I'~(
1. ,1.::..,.,..;.•• ,,,.:..
';I~~'':ı.
1)''''iı'~,~1j
..
.
·-;-O"''''
l'ır
"".,;~
;n.
S'<'S',1),r,ı
-lo;"'M1''-<'
," ı·'·.1
,-),
1 '~'1\"J;' '.:.,
ı
(J~"," . '.'
J'\({r~
,i~.I,rr-"~vl'
""
'~f'1".lfl
..,
''''·'ım."
.
0'ı;'r,"" r.ı l1\1)ı'
i.... ,; ' .
"'ır~r ',;....'.·'1 '1'
. !''(l'"" '->'"";;"1"': ';'f" .il',""
....."...: '-ı~'-;
'f,tı'!1',4-n'~{""'b
i..
'.: 'v-'J'.~::il"i~'-"pı(~.-:.\"ı'
(ır'!'!' •....,.(i1"l~ f'~,~ r~,r.:-'~}(ırı'I(';"r)\:ı;"Q~ ""'I'~' <'.
: l (,l'.' .J'.AI(
Crif") i~'!rj."':).".-ıy>';)"~':1t'~~\'f"'fr.I';-:'j)ı~~r:Y~orr,.\,~\{,
~'7Yp ~~" ""':'l' ''1,;",(I-1\r ~~vrt''8'(( i~nr"!ı·),
.. ' ..
: ;'I"r, ,~ ,;,. "'.1 ' ı.'"
"
~\)"/i'li
. . , . ~.t. ··1 ....'-r- ·~'iı' r,.Jl":\,'.~
'
.',;..' r";''';'p
;'"rj' WJ"P
.(i~'':10:1"".~:'''W' '-!"'~ .."" """:"~'P ,r",,,), " ':"."""""'- i~>'.,.:Jj~ .
<"'.r.''''ırfı."':'.....-:''''''''''
";;) "f>or't :.ı~"'Ii ....'f<:'(i:>...flf.p:. -')'il'~S' ,(,' ''':"ır,ı~~r"":1':"\'l"'V
'~"'-:'lfP;
'1~'';'' 'r'b';' 'ı,,~~.,~ fli-"-:'1i f;'~", ..... :r(,~( i'? ::-f'';-I''-;f~1'' ~~'~;ı~ ,f;i~I'~ ~.",,'~'W"l':J<)
'''''; "ı'i., jl ""'r, <'!."\~n f";' P:'~,1"" ""'\":~''\J';'
'* Yı';"'~ '",""" .~):""'"'rr~S'-:'\
~r '~~~~'l' ,.,~ ~ıır:,,' l--:ıj(':-~/'(ır.f'" ~fV~'1\';'\
i~ ~~~!""rjo rn"(",fı':" I~'f\~.$'
.

"

'

.

·l .

,.

,"" "'1.'<>',0" V"O'," 'iT ,"""

f

,pl".'\P " ....

) (.M .

1.'"
1

':1.

i·;'r,..

'I-',;rf '.
'.
i T5'r,r;',1r..

'(IV( 1,(0'.;>(

...(0
'("'";".:,
•
• .

r....... · ,

r:..-.
,...

..

i

. ...

' .• /

( ..

,''-'1';''
•
•

... '

".

'r-rI"'I"lJI'"r

.

•

. . •"/"

; "

.' . ; ". . .
I'

'.

,"

r-:""'f'·'....

i

I,V) ")';','v

__ "

r;'~f 'r("·rf"ı)~':.Y'1h:~.1~-rı~.f'<!,:,,(I,.~';'(:\,_
( (r!"r-;;1' .~~''':''''I';''.~ı
'~,!J' '0ı1~"~~'ır{ Iror(S' ''i:rı~ı1' r~~~'Fiı"" '0(-:-<' '.~1((rrp r\~:~'V1
c"";':,"~D '(('Voı "':r "'Y'\\J
'rf'",:",! 1f;.f;,,~. ~-;ı~-:ı l.~~-:,("';"~.-' '(',:rP "f-;f '("'Vr

'1f 1I'ı:ı~.r'1-;r.n-(~1'?\fl"1';,r:r(':ıTJ./A)';'i;

''f' ... ,.ro'rj.ı'';.
;'
:./: ":<.,
..... :ıı..
~,,'~ .','. '!.~.:,:~' '~.rrf""'''N
r~ı'rS' ,,.r(M'. ~l\""'r'~
.
.' "~o ~I-<?""Ul"
f'A~ 'flr..."
'.rr '("r "}~'''''fı'''r,.,1~~'", ,,'
:".!r'J.,r<r
':Oı'p ,:-,;. (qfr~"''ıt(f' (c'if'--:'\'O
/-«1'1'"
• ,
.
',.(
",?
I. .j'(....,'
),:
. '(\....
1
'
...
) . )':1\\7"
i,~'
:.- ...",.
'YI'
1.
(',
).
1'~lrf..
'
•.
II(
~
:ı'!:'lJl(~
-I"I""
'oj"i(1';:l ~'(f 'l\,-,IIr,i';..

;'.r
'
/

i.

•

•

\'

. . . . ,

'.

1'1""1 " " 7

' .'"
:f""t{f .....' .
'f.(',.f'

i .....,..

' .....;.,,- ..

11.·(' i""........

i" . '

'

....~

P'"

i.

r' ,,, ..,;.-.......
.-

i

.•

n
.' '. )'"
. .-(. ..\'',I'~ıI',1\: '~('l<l(:'
'4'':'~~I~
i{

'

.

.'

:

"..

,

'..

I.

~I. '.tI\" i~ ~~ I'ıt"':r'f"]1V
>. (1" ,.J~1

')

•

i

r.-;,.
rı.',.

'.
~1"'!Y' r r;",~o:" '(,ar,. ı',. , c...;(.(("~) ,.~!-~~ '~ ... :' .....J

ı~ ''''/.yp ';'Vf""!' fl"..-;·lt(l:f..rrr'

" .
'I·f'......

,

-)'

1"..
,l"~'
r."'"'..... ,u

"~

..

i

t:....
i , ....

(....;'-11(((

(r."\("((( ..

..r!,

I ~95ıJalptS!lJ ptBpUıSBJV IJalasHDI luaWJ3'-wnlı BpUIÜBWBZ JBI'IUBWSO :lJnwBTI

~

...

i. :

i

-1i'I':in~",I(1f11l'1' l'0r1«(' 'ı!l1\rrr"ffdll'~~
'L_'
.'
.
t";'t 'i ı "''''ıv '{"~ i~ '7 '":"'<1' .i-;r.;.

i::~ "':rı:"~,r;!' :···1:'.;~1"r.';'~~ ',fi'lflf r~~ ı~ı'r;iı

':rv ".,.,p ,~r.:.ı,

~.V":'':\~~~~" '~~O'I,..,..~ 1~,~i"'"f"'7~r'~~
~~1:-~ ,...~rf" r~~11 ",:\f;'ıf"ıi\" -rY':T (~~,;, r~ ~(~r" ~~:

; I',

•

~"""";'f7 ~':.... '(1':"~ 1'~:Y'·-:ı"" .'1 rl '!jiı)l1";'7'

,

'l')'dı"~';"
;11~;
",.;"ır~
'''';''';1';'''''-;. ır-·
CV ,,..r.r';"ry(~
• • •
/.

ı

.flıo~'f' --f':;ni 'r:'\I',<\" 4..(>1r,'I,iin 1~'1r.!'1'~,.y,f'1 ~
('1 I,

..1

,.,

1,

(r":cl

.....

......... ır.~~
•

"

'.

":~ ......~"~,;

;r,!" "...."?ı.,rr
\

L ~,ı-:",'" '4"'«:-'I..,rrl;c.
/'
IÇf'

,

7.':'1"'f"':1'O'!17ı«1'I(ıf1\r ••~(. ,.-.... '''''

ı(rf' ırf,;~~rr,\ırr~tl

·J".ur<:--~'
.~ i: . '

~.u;""I'''''i~(;rr.iı
/ rr~r'r.
.

'.:-

"

i'\'; J;";

~~'

,

~ .;.I"':...... ~tr":"'I\1l

i

t:)1.rr-,,""'

r;J"C,IO'fr ';(" ',)
r'""r'

··.F.

~~iJ '-r;';r~ ~I'\:,ı.; p.)ı', •• ..2dj,,·'s';., ....~.o

;'tff'J' 'f~~Hı'ır.~ritl"";~ ;·~),,~!'-S'I,,~;;

..,~ıt' (~1~ 'frl-r.r. )\ r ı'r~... .4'~r'74"",,:",:,,:-:'1l
''.1,r,;.
r,:,,.J :;",':--.1'
ı,,...,,
... ~ . . '''10·...
-." t,,,
.
,/ 1:",
'.
tt:'/,'
.1'.:''1.,.,
r
,,,p..O,'l'l r-...,...Ir,. 1":.;.-.:.<:' ,'(..;o, l' ,"'ı":, 'Wırr".<".1"17"

\

•

ır".:-

.1":

, j(("t"'-:f

-s' /'

r·

.

r'

'-i

,~?1r-t;r"'(r,-:1"I-Vrr(~ .cı0\t\r.;r~".~,(' ......

("'~..r-Cıq
,.,n')· ~t'rı4nJ'I')' ",,.;.«,,\,,,
.,r""rır:lt'~·IIu..
. '~r ""'.1.
.
, / . /" ıı,"
"'~rt ~~(.rI~'f'~-:l.O).r(ri(('"'~ rft-('Ir,. <,:')':'p~~IS";"·t'
rF' ("ın;r. i~~~~ \rf~ 1ro;~-r"I"-ıf ~;r'1(r:~ ;"'1\c.-f~ ~ {o,
1).~!1:':" -1'/,.":" .q'." 'fH/\""I""~ l1r••:"(~,~~
11''1 1:'''';-'

t"'\1 ..

.. 4'.(11)

•

i,!

.

'-:'ı1'lr~ ı(rrr (riı:ı ;(oır,.- --:r;."fr....' ')l~ı,,-........ ~~

.'

1"

;,.

·1'

,
)
ı..ır.f~
;'

•

.."

•

i,

'

'1~"':\',r\[J :~:7':v' "'("'I"lI'7-::"{'I""'l~,rr:ır!,
--:1' 1~,r;~I'.'~"';-;ff'~ .so ....,;~ rr)~~~:i;'.,~\rf'(I

i

~l"r;':) '/ri;ı,r:'!" rır':,ilV 'rt"": I~)~'\.";'r(tı)~..

~':"ıf' f"'V~f" 'j';"''''':'-'7')r.ı) .......fı'~" IÇf'.r: ;{;r
"'~,;1'1\ '\~:.rı,~~ '-:ır,~ :ı'7/'lrrıl::rı~\f1(\lfr

'/'I"''i'IP)7\'"\'!'1r '-:";ı""f'ifY "ı':!ı~)r)~-:'i'
ii

hı '"' ~rı:.JIr)'ır~'!,\";~)

"~!~'-":"I"·ı",·., \..,.."'..,,.~. ;r~~. ~,tı\"". 1",1"(.'.-,,.,(,1" '!"'t')·
i)

",;,

ı"'-;aı'u"',
'~'1'
'ro ,r~d""'(""'r~
r~,..Yı "
. .•
/' ~ \ .
.i •
.,

"n;"~""..i~,/ırr\"
,..-J>,tı<'....,."......,'ı<~~
•
/.,.
"1.'1 .. /:~'
ts 7" " )" ~ _.\ır

7~<':·'''1'\I~qT~r( '1.rı1,-!\~ ı'r\>'!, ı 'l'{(f'~
,":..) ,....,' rrr)fl\~',$' ~h,f1l1'p-;' ,;.p /'1~~\'ırryiv
''1 ~ .\f~" ~'i" ;'~IP~ (11'('& 41 wti~~ı~-'<'

:\'1):"~"~$' ....rr "rl}-''''' '('~·:Y,Mv ,-:ryj"~~E~
:":l (('''''. ~(hı"~:'

ç.ırrs'~:--' "'it'!lfl':"rrp
"'Ii,~\" ",,'ı""';! ~:ı.{<~ IrJ'r/ı::r-~' ?'~("'?'P ':'
• -"'<; lı ı-:ın~;'((~-:~..--:(~·ır:(~

"i

,

~{~ır""- ı"rlJ .'~"'{:'}>1"1ıs--

'r.I1~.$' "'(:t. T,:,lrr.j"r;"''f''iÇ'J'l''' ',1') .r/'r.i'<\-J·.1\'~; •
"} "
r • . n',
rf,.... r.
"..., .' ," •.
L

i,. ,

r,l'::\

~~,I\f' {.~

.:

~'''',~'''<'1'1''\~

r"'I'1f Q)-:ı'ıfit' r.:'1<~1f'J.l.ı'.f" :rr\\"':'~'f
,,\~P ;;"'(ı;';,rı~ .. ·~r""~ı(~· '~~~-;"') "'r',I'~<ff~r,~!;'

'li i

(I?'1

r~~:",4"("'~~

o.. '~'fl~f'r,.y ...~, .. (~. If"(1'~r

r1.) r

i~~~.$' (rp~rF.\·{1' 4)lo)~,,~~ .• ~(".';:~tı
ı.'r:r"'~: ~~I!f"1f -::'r.,(~~.',:,.. "\~r.'''''f'\Ii?

W

1rr~ ~~~,..-; ı',r,:c'(f', "I'f:'.-ıy'~·"iffı"'~/';'V)

)i"'(\"'?'1~1'''''';iı} ~\.r.'!Jrı'ı~ ı.~ "\~'W'\,j~<W'

f~I'{)ırff .<'1;U,f' .~r"r""""ınr 'I ı(f\ı ~'H ~ıf"~o.,:~, '~ __'.

)l';"lrl'"......
':1 ....
1'\.);'1'>
'. •
~.( ;...."1',........
t" . i e'\;.-~ /?""
..
"
,~. ;ı~.(ı.
. ' i~<:
i

'i....
ı,ı",
.....; .,. '1 ....;..........,
l"-;f~lo
.f0 ...,.f.
.rr'ir.'r('•.:\'~.v:.
.
/
• ·.1 ....
"
.•
. \

"":"' ~C':'1':' 1~"'~';'A' (",;,("( !\ı~,ı"\.i" ırı'~(~"('"

'".11:«1'

tl':~~-:rr 1'iMY .'l"~1T 1'a' .r,I"'?',';'"

r:r",/.<,'(

.r"~r i 'rı:ıı. ,:,ı"r <'\r.({~ .l1'\........~.0''?~\1'

.ı'0--';J 1tl"(r~'fi\~.y(r .r;J...).o i';!ı> r,~0'r:,11W1if'
.r!,ı'(~,:,' r"':,ı«•.;;ı .,1'Vjl--:\D :i..1"I:'f'r"':~i'Ii.hs"
;r-)~r ~jr. ......,:,~'l" ~\,J~r ';';&'!r,~r> ...r(,~ıi~.f'l'
i.

.'

.

i"" ;.

-L5Z-

.

,i"I'"Jır~

'''l1'?-'i'
i~j~
Il"',.ı]',r."'r
~Y'r.""r;.,n'~r,("
Jı
~
.
~.
.
'.
1'\ '
ı.t:

i·\:---1

i:~,,:, ':':"r;~ı'r.r 1'~~'''Y r,..{~ (1~"'I',rı)-:---r\o/("

';: '. ':1' ."..... -:-.ı;.>ı"t)

..

'Y~-tD iif1'\(~r. I~Yl~1~.y~, ".)';-'iıeı :-:!':~ '(iV<ıı;:..'r~
.-'.;1' ,,..tJr';'~
"",rır", ,"''''-'"......
""... ,;..:,.,r~(:.".;,;."f\~n
~
-','"
.. /11."1.
i"/'~-'.

.~ f'l r: l~''';' (~ ':'1 rı;-t (ıyy 1\7 r~ f'ıt'/f<:rrll~'" ~
,..r)'pa #~E"r:' riil"')'_'(' .rj, " ..,<, , ' \
..,
'.
.
• ,/. "
i, ~
• LLL. 1: !' /r:: •. f9"'="
~
;;,;.

•

';';"'ırıf--:"s.ı:ı' (of",i>- «(rı;"',;. :~1'~,~1r1' rrrl'.,1';"l~
.J.ur.«
..,.;;ı(~;;ıır,...p -'o '....
;;JI',iı; '....(on ı~.t~.
• •
. .. ıfı(.;,'·.y~.
.
i,.

,
II'fJ'" 1)"",(1

i.

IOOZ: U1nJnZJ3 91' Xu S !Sr1lJ3 U Dsım:ISU3 U81BWJIJS8JY 18Appnı '(). 'Y

.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
<

