OSMANLI'DA M~LLET N~ZAMNAMELER~:
Avrupa ~le Uyum Sürecinde Rum-Ermeni-Yahudi Cemaat Düzenlemeleri
CENK REYHAN*
Tarihsel ko~ullar göz önüne al~ nd~~~ nda, millet nizamna~neleri büyük güçlerin gayrimüslim cemaatler üzerinden Osmanl~~ Devleti'nin içi~lerine müdahale ve denetim
araçlar~ ndan biri idi. Büyük güçler geli~tirdikleri "~ark meselesi stratejisi" ile, önce etnik-dini
kimlikleri bak~ m~ ndan üzerinden egemenliklerini yayacaklar~~stratejik bir yer-bölge/etnikkimlik buldular ve Balkanlar'da, ya da Müslüman Dürzi-H~ ristiyan Maruni çat~~malar~ n~ n
görüldü~ü Lübnan örne~inde ~slami Orta Do~~~'da, Osmanl~~fetihleri som~cunda "öteki" medeniyet içinde uyrukla~~n~~~unsurlar~ n~ n "farkl~~ etnik ve dini kimlik"lili~ine vurgu yaparak tebaan~ n "kolektif zihniyet"inde egemen devleti "öteki"le~tirmek suretiyle isyana tahrik ettiler.
isyan ba~lay~ nca dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çekerek ortaya ç~ kan isyan~~ Müslüman
veya Türk olmayanlar~ n, k~saca "Müsliiman-Türklerden ötekilerin", katledildi~i ~eklinde
dünyaya yayd~ lar ve ~arkiyatç~~ literatürde dile gelen uygar-Bat~ /barbar-Do~u mücadelesi
~ekline büründürdüler; son a~amada, bölgeye uygarla~ur~c~l~ k ad~na me~ruen müdahale ettiler. Ahmet Re~iein incelemesi bu konu ile ilgili tereddütlerin bir ifadesidir. Re~it, eserinin
Berlin Kongresi'ni inceledi~i k~sm~ nda ~unu önemle vurgularnaktad~ ri;
"Büyük devletler miirahhaslar~~ din ve mezheb serbestisi mebdeinin (prensibin) Avrupa
mümessilleri taraf~ ndan tasdiki vaktinin geldi~ini söylediler. Kongre'de, Avrupa ailesi içine girmesi math~p olan ~ne~nleketlerin, di~er devletler gibi, evvela bütün Avrupa devletleri te~kilat-1
içtimaiyelerinin esas~ nda 1u-ün (var olan) olan mebadiyi (prensipleri) tasdik etmeleri laz~ m gelece~ini beyan ettiler. Berlin Muahedena~nesf nin (1878) 5., 27., 35., 44. ve 62. maddeleri Kongre'nin bu yolda ittihaz etti~i karara göre yaz~ ld~ . 5. madde: '...Bulgaristan'da ihtilaf-~~ din ü
mezhep hiç kimse için hukuk-~~ millkiye ve politikiyede istifadede ve hidmet-i umumiye ve memuriyet ve ~erefe nailiyette veya her nerede olur ise olsun icra-yi hirfet ve san'atta
tutulmakl~~a ve mahrum edilmekli~e sebep add olunmayacakur.
Bulgaristan'da yerliler ve ecnel~ilere serbesti ve icray-i ayin ü mezheb temin olunarak gerek cemaat-i muhtelifenin silsile-i meratib (büyükten küçü~e veya küçükten bilyü~e do~ru rütbe
s~ rasma göre) üzere tertil~inde ve gerek rüesa-y~~ rt~ haniyeleriyle (Ruhani reisleriyle) olan
münasebaunda bir güne ika-~~ mevani (engeller/maniler olu~turacak tarz/yol) olunmayacakur.
Karada~'a, S~ rbistan'a ve Romanya'ya müteallik olan mezkür 27., 35. ve 44. maddeler m~ kl
etti~im 5. maddenin ayn~d~ r.

*Gazi üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ö~retim Üyesi.
I Ahmet Re~it, Elmliyvetkrin Himayesi; ~stanbul, 1933, s. 8-9. (Kelimelerin parantez içindeki Türkçeleri ve
bundan sonrakiler bana aittir.)
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62. madde ~unlar aras~ nda en mühim olan~ d~r; zira, bir taraftan, hükmü bütün Os~nanl~~ memleketlerindeki "ekaliyetler"e (az~ nl~klara) ~amildir (kapsapc~d~ r) ve Osmanl~~Devleti iç i~lerine
müdahale için Avrupa'n~ n kodaman devletlerinin ellerinde çok bereketli bir kaynak olmu~tur;
di~er taraftan, Fransa'n~n kapitülasyonlar~~sü-i tefsire ihraz etmi~~(yanl~~~yorumlamaya ula~m~~)
oldu~u -yukar~ da mezk~:~r- himaye hakk~n~~teyit etmi~tir: `P~âb-~~Ai serbesti-i ayin ü me~heb kaidesini vüs'at-i kâmile itasiyle (tüm/eksiksiz geni~likle verilmesi ile) beraber muhafaza ve ibka
etmek (sürekli k~lmak) arzusunda bulundu~unu beyan eyledi~inden, tarafeyn-i müteahideteyn
(ahidlerin taraflar~) i~bu beyan-~~ihtiyariyi senet ittihaz ederler. (...)"

Bu bak~mdan büyük güçlerin emperyal müdahale ve denetimleri ile bu milletlerden
gelen ayr~l~ kç~~talep ve eylemlerin kesi~ti~i bir konjonktürde yürütülen "himayecilik" politikas~;
gerçekte, emperyalizmin Osmanl~~ memleketlerine s~zma stratejilerinden biri olarak ortaya
ç~kt~2. Büyük güçlerin, Osmanl~~ imparatorlu~u üzerindeki bitmeyen müdahale ve denetimleri
bu bak~~~aç~s~~ile daha netlik kazan~ r. Bu politikay~, Osmanl~'mn sömürgele~me sürecinde
"Osmanl~~ayd~n/bürokratlan ve gayrimüslimler ile büyük güçler aras~ndaki ili~kiler" temelinde
analiz edersek; bu yönü ile, Osmanl~~liberal-modernle~me sürecinin gerçekte sömürgele~me
sürecini ifade etti~i; bu anlamda, emperyalist büyük güçlerin müdahale ve denetiminde
yürütülen liberal reform hareketlerinin bu sürecin önünü açan "idari reform paketleri"
oldu~u sonucuna ula~~m.

Osmanl~~Gayr-~~Müslimleri ve Millet Sistemi Hakk~nda Tart~~malar
Konu ile ilgili olarak, Ortayl~ 'n~n, "millet" kelimesinin bugünkü anlam~n~~ta~~may~ p
"community-communitias" anlam~nda dini toplulu~u kar~~layan bir terim oldu~u, "etnik grup"
olarak ancak "kavm" kelimesinin kullan~labilece~i, "nation" kelimesinin kar~~l~~~~olarak da
"ulus" kelimesinin kullan~lmas~~gerekti~i ~eklindeki uyar~s~~önemlidir3. Millet sisteminin, imparatorlu~a kalm~~~tarihsel bir miras oldu~unu belirten Ortayl~'mn, Osmanl~~devlet yap~s~~içinde
Osmanl~~milletlerinin her birinin "kapal~~bir kompart~man" olu~turan gruplar olduklar~, her
millet grubunun yönetiminin -mali, adli ve idari sorumluluklar ve sorunlar~- bu grubun
yöneticileri taraf~ndan yürütüldü~il ve ayn~~millet grubu içinde farkl~~mezheplere ve dinlere
sahip gruplar~n "kendi içinde dahi kapal~~bir ya~am" sürdürdükleri ~eklindeki tespiti4 konu
2 Kr~. Cevdet Küçük; "Osmanl~larda 'Millet Sistemi' ve Tanzimat", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, c. IV, s. 1007-1024. özellikle "Bat~l~~ Devletlerin Müdahalesi ve Himaye" ba~l~~~, s. 1012-1014.
"Himayecilik"i "emperyalizmin takti~i" olarak yorumlayan Küçük, bu konuda önemli bir tespitte bulunmaktad~r;
."Emperyalizmin Türkiye'ye giri~ini az~nl~klar~n ekonomik ve sosyal geli~melerinden ayr~~olarak incelemek mümkün
de~ildir. Emperyalist devletler, 19. yüzy~lda Osmanl~~ülkesi üzerinde giri~tikleri mücadelede kendilerine verilmi~~olan
himayeci haklara dayanarak ortaya ç~kt~ lar. Bölgeyi ve gelenek-göreneklerini yak~ndan tan~malar~, ticaret yapt~klar~~
Türk halk~n~ n dilini bilmeleri ve geni~~ticari kabiliyet ve tecrübelerinin olmas~~az~nl~klar~~Avrupal~lar için vazgeçilmez,
tabii bir ortakl~k mevldine yükseltti." s. 1013-1014.
3 ~lber Ortayl~; "Osmanh ~ mparatorlu~u'nda Millet", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c.
s. 996. Kr~. Yavuz Ercan; Osmanl~~Yönetiminde Gayrimüslimler: Kurulu~tan Tanzimat'a Kadar Sosyal, Ekonomik ve
Hukuki Durumlar~, Ankara, 2001, s. 76, dpt. 83. Bu inceleme Tanzimat öncesi Osmanh gayrimüslimleri hakk~nda
ayr~nt~l~~bir çali~mad~r. Millet kavram~~hakk~nda bir çözilmleme için bkz. Bernard Lewis; Modern Türkiye'nin Dokusu,
(Çev. Metin K~ratl~ ), Ankara, 1993, 321-348. Lewis, ~mparatorlukta bir Müslüman ve gayrimüslim milletin var
oldu~unu, fakat "etnik milletler" olarak de~il, "dini cemaatler" olarak var oldu~unu; Tanzimat Ferman~'mn, dinine
bak~lmaks~z~n bütün Osmanl~~tebaas~na at~fta bulundu~unu, fakat yine de, ayn~~belgede, imparatorluk içinde ayr~~ve
farkl~~ varl~klar olarak "ahali-i ~slam ve milel-i saire"den söz etti~ini belirtir. "Milel-i saire" ve "ecnebi milletler"
kavram~mn zama~un Türkçe idarecilik ve gazetecilik dilinde kullan~lan yayg~n deyimler oldu~una dikkat çeker. s. 333.
Kr~., Gülnihal Bozkurt; Alman-~ngiliz Belgelerinin ve Siyasi Geli~melerin I~~g~~Alt~nda Gayrimüslim Osmanl~~
Vatanda~lar~n~n Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara, 1996, s. 7-39.
4 ~lber Ortayl~; A.g.m., s. 996.
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hakk~nda aç~klay~c~~bir yol haritas~~sunmaktad~r. Ortayl~'mn bir ba~ka makalesi bu ifadeyi tamamlar niteliktedir;
"Osmanl~'daki millet biçiminde te~kilatlanma ve ferdin bu kesime aidiyeti modern dünyadaki
az~nl~k statüsü psikolojisinden hem objektif hem de subjektif esaslar~~itibar~~ile farkl~d~r. Millet
sözü dini bir aidiyeti ifade etmekte olup, fert do~du~u millet kompart~man~n~n içinde o cemaatin ruhani, mali, idari otoritesine ba~l~~olarak ya~ar. Millet bir kavram de~il bir içtimai
te~kilatlanma, bir ruh hali tebaan~n birbirlerine balu~m~~ifade eder."5
Ortayl~, bir ba~ka incelemesinde, millet sisteminin adli ve yönetsel örgütlenmede bir tür
dine dayal~~"adem-i merkeziyetçilik" ve çe~itlilik demek oldu~una de~inir".
Ery~lmaz'~n yakla~~m~, "özerklik"e yapt~~~~vurgu bak~m~ndan, Ortayl~'y~~destekler niteliktedir. Ona göre;
"Rum, Ermeni ve Musevi cemaatleri, Istanbul'un fethinden sonra nail olduklar~~statülerini, her
padi~ah döneminde geli~tirmi~ler ve 'hükümet içinde hükümet' gibi fonksiyon icra eder hale
gelmi~lerdi. Nitekim, bu örgütlenme içinde, Osmanl~~Devleti'nde gayrimüslim milletlere,
dünyan~n hiçbir devletinde benzeri görülmeyen ölçüde dini, adli, e~itim, kültür ve idari alanda
özerklik tan~nm~~; dillerine, kiliselerine ve havralarma, mektep, mahkeme ve hastahanelerine
kar~~~lmam~~ur. Evlenme, bo~anma, dü~ün ve ölüm gibi medeni hukuku ilgilendiren bütün
i~ler millet te~kilatlarma b~ralulm~~t~r"7.
Millet sistemi, Findley'e göre de "özerk milletler modeli"dir. Findley, imparatorluk sisteminin çökü~ü ve neticede ortaya ç~kan adem-i merkeziyet e~ilimleriyle birlikte cemaat liderlerinin hem adli hem de idari sorumluluklar~n~n artm~~~göründü~ünü belirttikten sonra ~u
hususa dikkat çelunektedir;
"Nas~l olursa olsun, milletlerin ayr~l~~~~prensibi sadece hukuki ve idari gereksinimlerle de~il
ayn~~zamanda Müslümanlar~ n gayrimüslimlere kar~~~tak~ nd~~~~lüt~l~fkâr tav~ r ve birçok toplulu~un kimliklerini koruma yönündeki kararl~l~klar~~ ile bütün dönemlerde sürdürülmü~tür.
Bunun ~ekilleri bir dereceye kadar toplulu~un kendisine, mahalle ve zamana ba~l~~ olarak
de~i~iyordu; fakat özerk topluluklar (millet) Osmanl~~ toplumunun ve bunu baz~~ aç~lardan
kendi ç~karlar~~için idare eden yönetimin ay~rt edici bir özelli~ini te~kil ediyordu." 8.
Findley'in "özerk milletler modeli" tasvirinde resmi otoritelerle olan ili~kileri buna göre
düzenlenmi~~olan Rum Ortodoks, Yahudi ve Ermeni gibi birçok "cemaatler" ya da de~i~ik milliyetlerden gayrimüslim tüccarlar~n elde ettikleri "kapitülasyonlar" bu modele örnektir. Hatta,
dini haklar üzerindeki ayr~kl~k her sahada a~~r basmakla beraber, bu milletler sistemini
~ekillendiren tav~r ve tutumlar eserlerini say~s~z di~er durumlarda göstermi~~olmal~d~r.
Kenano~lu, incelemesinde, tart~~man~n taraflar~n~n görü~lerindeki iddialar ile bunlar~n
Osmanl~~belgelerinin dili ile olan uyumsuzlu~una de~inmekte ve literatürde yayg~n kabul
gören "otonom millet sistemi teorisi"nin sa~lam hukuki temeller ta~~ mad~~~~sonucuna
ula~maktad~r. Ona göre,

5 ~lber Ortayl~; Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Millet Nizam~", Prof. Dr. Hâlime Topçuo~lu 'na Arma~an,
A.Ü.H.F. Yay., no., 498, Ankara, 1995, s. 92.
6 ~lber Onayl~; "Osmanl~~Devleti'nde Laiklik Hareketleri Üzerine", Türk Siyasal Hayaun~n Geli~imi (Der.
Ersin Kalayc~o~lu, Ali Ya~ar Sar~t~ay), ~stanbul, 1986, s. 163.
7 Bilal Ery~lmaz; Osmanl~~Devleti'nde Gayrimüslim Teb'an~n Yönetimi, ~stanbul, 1990, s.42- 43.
s Carter V. Findley; Osmanh Devleti'nde Bürokratik Reform: Bâb~âli (1879-1922), (Çev. Latif Boyac~, ~zzet
Akyol), ~stanbul, 1994, s. 18-20.
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"Osmanl~~Devleti gayrimilslimleri idari, mali, cezai sahalarda hiçbir zaman otono~n bir yap~~
içerisinde olmam~~t~r. Aksine söz konusu gruplar~n dengeli ve kontrollü bir biçimde, devletin
temel hukuki yap~s~n~~bozmayacak ve hukukun mülkilik vasf~m ve kanunlar~n genel niteli~i
prensibini ortadan kald~rmayacak ~ekilde tek hakim hukuk sistemi alt~nda yönetmesi söz konusu olmu~tur."9

Konumuzun temel problemati~i aç~s~ndan biz bu tart~~malarmn aynnus~na girecek
de~iliz1°. ~ncelememizdeki kavramsal çerçevemiz aç~s~ndan ifade edecek olursak, millet sisteminin Osmanl~~toplumsal formasyonunda, Ortaylfrun "kapal~~kompart~manlar" deyiminde
dile gelen herbirinin birbirine "öteki"le~mesi ile ilgiliyiz. Bu bak~mdan, bu aç~klamay~, Bozkurt'
un, "Osmanl~~devlet bütünlü~ü aç~s~ndan bu uygulaman~n, yüzy~llarca dil, kültür ve geleneklerini yitirmeden ya~ayan z~mmilerin ulus duygulanmn da beslendi~i hukuki bir özerkli~e
dönü~tü~ü"~~~ifadesini; Shaw'~n, "kaç~n~lmaz geli~im" olarak yorumlad~~~~"uzun y~llar kendi
dinlerini, dillerini ve geleneklerini koruyarak ya~ayan milletlerin Frans~z Devrimi ile birlikte
gelen milliyetçilik aldrnlanmn etkilenmemele~-inin mümkün olmad~~~~ama bu ak~mlar~n
büyümesinin daha çok Bat~l~~devletlerin geli~me siyasederine uygun bir biçimde oldu~u
sözgelimi Çarl~k Rusyas~ln~n Balkanlardaki emellerinin Yunan milliyetçilerinin ayaklanma
duygular~n~~körüklemi~~ve Rusya'n~n uzun y~llar Yunan milliyetçilerini destekledi~i"12
aç~klamalar~~ile tamamlayabiliriz. Böylece, Findley'in Osmanl~~"özerk milletler modeli"nde
dile gelen cemaaderin birbirlerinden "ötekilikleri ile Osmanl~~Devlet'inden "özerklik"lerinin,
son kertede ba~~msala~malann~n ve bu sürece büyük güçlerin müdahalelerinin birbirlerinden
beslenme ~ekli ortaya ç~kar.
Bir Çözümle= önerisi
Osmanl~~imparatorluk yap~s~n~n çok dinli, çok dilli, çok milledi yap~s~~ve Osmanl~~
dünyas~nda kimli~in bireysel ya da milli de~il dinsel alg~lanmas~~ve bu tan~m içinde
olu~turulan "millet" yap~s~~Osmanl~~'n~n sömürgele~me sürecinin kültürel kökenlerini
olu~turdu. Bilindi~i üzere, Osmanh zihniyet alg~lamas~nda "millet" kelimesi modern anlam~yla
"milli kimlik" kar~~l~~~~olarak de~il, "dinsel topluluk" manas~nda "cemaat" ~eklinde alg~lamyor
ve ehl-i kitap sahibi H~ristiyan ve Yahudi dinsel topluluklar bu tan~mlamaya göre kendi
içlerinde özerk bir ~ekilde örgüdeniyorlard~. Bu örgütlenme biçiminde yetkilerin temel ö~esi,
"Macit Kenano~lu; Osmanl~~Millet Sistemi: Mit ve Gerçek, Istanbul, 2004, s. 395-396.
sistemi ile ilgili tart~~malar incelememizin s~n~rlar~n~~ve temel amac~n~~almaktad~r. Bu konuda
ayr~nt~~için bkz. M. Macit Kenano~lu; Ag.e., s. 30-56.
11 Gülnihal Bozkurt; A.g.e., s. 10.
12 Stanford Show; *Osmanl~~imparatorlu~u'nda Az~nl~k Sorunu", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, c. IV, s. 1003. Anagnostopulu, bu görü~ü kurgu olarak nitelendirir; "Millet kururn~mun uzun süreli var
olu~una, cemaatin bir "ulusal kurum" olarak i~leyi~ine ve dolay~s~~ile Patri~in "milletban" olarak yüzy~llar içerisinde
"Yunan ultu~unun devam~n~" gilvenceye alan bir toplumsal kurum olmas~na dair ex post kurgulara temel te~kil eden
ana unsurlar~~olu~turdular." Pinepoli Stathis (Ed.); 19. Yüzy~l istanbul'unda Gayrin~dslimler, (Çev. Foti ve Stefo
Benlisoy), Istanbul, 1997, s. 2. Hatta, daha ileri gederek, Braude'ye anfla (B. Braude; "Fmn~dation Myths of the Millet
System", Braude-Lewis (Der.), Christians and Jews in the Ottoman Empire içinde, "'The functioning of a plural•
society", s. 69438) "millet sisteminin kullamh~~tun dahi imparatorlu~un son yr~zy~llar~na, hatta daha kesin bir biçimde
söylemek gerekirse, 19. yüzy~la ait gerçekler oldu~unu aç~kça gösterdi~rni iddia eder. Braude'un görü~lerinin
ele~tirisi için bkz. Macit Kenano~lu; Ag.e., s. 44-47. Kenano~lu, Anagnostopulu'nun iktibas etti~i Braude'un, "millet
teriminin imparatorlu~un güçlü dönemlerinde otonom gayrimüslim cemaadere i~aret etmedi~i; bununla beraber,
terimin asl~nda H~ristiyan ve Yahudilere i~aret etti~i, fakat bunlar~n da istisnai oldu~u" (Kenano~lu; s. 39), k~saca ifade
etmek gerekirse "millet kelimesi o dönemde yayg~n kullan~ma sahip olmad~~~na göre ortada millet sisteminin
varl~~~ndan da söz edilemez" (Ag.e., s. 44) ~eklindeki görü~lerinin meseleyi izah etmede yeterli olmad~~~n~~belirterek;
Braude'a cevaben *erken say~labilecek bir dönemden itibaren millet sisteminin gayrimilslim gruplara i~aret etti~ine
dair pek çok örnek oldu~unu" belirtir, s. 44-45.
1° Millet
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co~rafyaya ili~kin/nesnel ö~e de~il, ki~iye ili~kin/öznel ö~edir: Belirli bir az~nl~ k dinine
ba~l~l~k!" Bununla ilgili olarak ~u aç~klama önemlidir": Bu tür yönetim tarz~~ki~i yönünden
yerel yönetim tarz~d~r. Bununla birlikte, bu tür yönetim tarz~~co~rafi ö~eyi d~~lamaz. Gerçekte
dinsel temelde toplumsal farkl~l~ klar~n öngörülmesi, toplulu~un yersel/nesnel bir ö~eyle
de~il; ki~isel/öznel bir ö~eyle tan~mlanmas~~bak~m~ndan, ister istemez_"ki~i yönünden yerinden yönetim olgusuna" ya da "topluluk esas~na dayal~~bir federalizme" yol açar.
Bizim kavramsal çerçevemiz, Osmanl~~toplumsal formasyonunda, etnisite söz konusu
oldu~unda, "nesnel/co~rafi" ya da "öznel/ki~isel" özerklik, özel vilayet nizamnamelerinin
yay~mland~~~~yerlerle de örtü~mektedir. Cebel-i Lübnan, Girit, ~arki Rumeli vilayet nizamnameleri, belli bir bölgedeki (nesnel/co~rafi ö~e) etnisite (öznel/bireysel-toplumsal ö~e)
üzerinden "adem-i merkezile~me" sürecine's kar~~l~k gelir. Bu süreci, "çok-egemenlilik", "çokulusluluk", "çok-ülkelilik" gibi özellikleri ile, federalizmin daha kurulu~~a~amas~ndan beri
bütün devletlerin özerkli~inin korunmas~na yönelmesinden farkl~~olarak; merkezi bir devletin
ta~ray~~denetleme ayg~ tlar~ mn bozulmas~~ile merkez-ta~ra ili~kilerinde ta~ran~n merkezden
özerkle~me ve ba~~ms~zla~ma süreci olarak tan~ mlarsak millet nizamnamelerinin bu sürece
etkisi aç~kl~k kazan~r.
Bu hukuksal çözümlemeye ek olarak, antropolojik bir çözümleme ile, etnik olu~umu
tan~mlayan temel ö~eleri, Smith'i izleyerek, etnik topluluk, ortak soy miii, tarih ve kültürleri
ile birlikte kara ile özde~le~en ve dayan~~ma duygusuna sahip insan nüfusu olarak
tammlayabiliriz". Buna göre, Yunan-Ermeni-Yahudi cemaatlerine göre örgüdenen Osmanl~~
13 Atilla Nalbant; rIniter Devlet: Bölgeselle~meden Köreselle~~neye, ~stanbul, 1997, s. 147. Bkz. a~a~~da,
incelememizde dpt. 16.
14 Atila Nalbant; A.g.e., s. 147.
15 Bu süreçle ilgili olarak geli~tirdi~imiz bir aç~klama modeli hakk~nda ayr~nt~~ için bl~z., Cenk Reyhan;
Osmanl~ 'da iki Tarz-~~ ~dare: Merkeziyetçilik - Adem-i Merkeziyetçilik, Ankara, 2007. ~kinci bölüm. ~ncelememizin
bütünlü~ü aç~s~ndan millet nizamnameleri de bu sürecin bir parças~~olarak alg~lanmal~d~r. Sürecin bir di~er parças~~
"vilâyet nizamnameleri"dir. Bkz., Cenk Reyhan; Ag.e., üçüncü bölüm.
14' Anthony D. Smith; Uluslar~n Etnik Kökeni, (Çev. Sonay Bayramo~lu-Hülya Kendir), Ank., 2002, s. 57-58.
Kr~. Anthony P. Cohen; Toplulu~un Simgesel Kurulu~u, (Çev. Mehmet Küçük), Ankara, 1999, s. 118-124. Fetnon,
etniste ya da etnik grup olmay~, bireyin kendisi gibi olan di~erlerinden biri olarak görmesini sa~layan, sosyal-kolektif
bir kimlik olu~umu olarak tan~mlar. Bkz. Steve Fetnoni, Etnisite, (Çev. Nihad ~ad) At~k. 2001, s. 8. Tart~~ma "az~nl~k"
kavram~na ve bu kavram~~tan~mlamada kullan~labilecek "temel ölçüder"e geliyor. Yap~lan tan~mlamalar genellikle
"genel ölçütler" içinde "bir-birkaç ölçüt"e yap~lan a~~r~~v~~rguda odaklanmaktad~r. Preece'l takip ederek akademik
camiadan baz~~tan~mlar' sunabiliriz: I. Claude bütünüyle öznel bir az~nl~k tan~m~~sunar. Bir ulus ya da ulusal az~nl~~~~
tan~mlamak için kullan~lacak bir nesnel ölçütler listesi olu~turmaya yönelik bütün çabalar~n, ulus olman~n önünde
öznel bir olgu gerçe~i nedeniyle, bo~una bir çaba olmaktan öte bir anlam ta~~mad~klarma de~inir. Ona göre; "Bir
devletin içinde bir ulus olu~turdu~una veya bir ulusun bir parças~~oldu~una ikna olmu~, nüfusun ço~unlu~unun dahil
oldu~u ulusal bünyenin d~~~nda kalan bir toplumsal kesimin varl~~~; veya nüfusun ço~unlu~unu olu~turan ö~enin,
az~nl~kta kalan gruplarda bulunmaya~., belki de bu gruplarla payla~amayacaklarm~~varsayd~klar~~bir ulus kimli~ine
sahip oldu~unu dü~ündü~ü ko~ullarda, ancak, bir ulusal az~nh~~n varl~~~ndan söz edilebilir." J. Laponce, nesnel ve
öznel kar~~~m~~bir tan~m sunar; "Bir az~nl~k, siyasi olarak egemen gruptan, ortak ~rk, dil: din ve ulusal mirasla ayr~lan;
kendi seçimleri olan ulusal bütünlü~e dahil olma isteklerinin engellenece~inden veya ulusal bütünlü~e dahil olma
isteklerinin engellenece~inden veya kendi kimlikleri pahas~na ulusal bütünlü~e dahil olmaya zorlanacaklar~ndan
korkan bir topluluktur." C. Macartney, sorunu, bir ulus devlet içindeki az~nl~klar sorunu olarak alg~lar. Dolay~s~~ile
az~nl~k tan~m~ , devleti olu~turan nüfusun geri kalamndan ulusal kimlikleriyle farkhla~an, yönetici konumunda
olmayan gruplar~~tan~mlar. Az~nl~klar~, belirgin ulusal özelliklerini koruma arzusunda olan, egemen olmayan grup
olarak tammlayan T. Modeen'e göre az~nl~k, "Kimi görünür nitelikleriyle (esas olarak dilsel ve kültürel) veya ba~~ms~z
devletin di~er uyruklardan ulusal duyarl~l~klar~~temelinde ay~rt edilebilen bir topluluktur." Nesnel ölçütlerin kar~~s~na
öznel ölçütlerin konmas~ n~n az~nl~k sorununun karma~~k do~as~n~~yans~tt~~~n~~savunan P. Thornberry,
"gelenekselle~me" ölçiltünü temel al~r, ki bu tan~m en geni~~kabul gören tammd~r. Jennifer Jackson Preece; Ulusal
Az~nl~klar ve Avrupa Ulus-Devlet Sistemi, (Çev. Ay~egül Demir), ~stanbul, 2001, s. 33-37.
Preece konuyla ilgili olarak ~u sonuca ula~~r; "Bir devletin nüfusu içinde say~ca az~nl~kta kalan, yönetici
konumlarda olmayan, tarihsel olarak söz konusu devletin topraklar~ n~n belirli bir bölümünü i~gal eden, devletin
uyruklar~~kabul edilen bireyleri nüfusun geri kalan kesiminden farkl~~etnik, dini, dilsel veya kültürel özelliklere sahip
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millet sistemi ile ilgili olarak, toplumsal-mekânsal ili~kilerin tarihsel kökenleri üzerine ~öyle bir
özet geli~tirebilirizi7; Türklerin Istanbul'u fethi ile Bizans'~n yok olu~u, Ortodoks Yunan toplulu~unun ve etnik duygular~n~n sonunu getiremedi. Yunan toplulu~u, kilisenin ve patrikli~in
alt~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kabul etti~i bir "millet" ~eklinde örgütlenerek sürgünde
geli~ti, diyasporan~n üst s~n~flar~~imparatorlu~un üst mevkilerinde imtiyazl~~hale geldi. Osmanl~'n~ n kendini tan~mlar~~~bak~m~ndan bir çeli~ki yaratmasa da, Yunan-Ortodoks milletinden ki~ilerin Osmanl~~Devleti'nde yüksek bürokratik n~evkilere de yükselmesi, Yunan Ortodokslu~u lehine, Yunan milletinin Osmanl~~Devleti'nden, onun yönetiminden, bürokratik
emperyal mitlerinden ve kültüründen kopmasma yard~mc~~oldu. Yunanl~lar~ nki gibi bu diyaspora toplulu~u da on dokuzuncu yüzy~la kadar belki de Ermenilerin ço~unlu~unun yerle~ik
oldu~u anavatanlar~na ve kutsal merkezlerine (Istanbul'a denk dü~en Eçrniadzin'e) e~it bir
tutkuyla ba~land~lar. Bu, kendi içinde, da~~n~k Ermeni yerle~im bölgelerine belli bir iç
bütünlük ve örgütsel amaç sa~lad~. Bu örgütlerin çat~s~~ temel olarak dinseldi ve ald~ klar~~
e~itim kilise e~itimi idi. Yunanl~lar ve Ermenilerin tersine Yahudilerin ço~u, Bar-Kohba Ayaklanmas~'ndan (MS. 132-135) beri diyaspora topluluklar~~ halinde ya~ad~. Haçhlardan sonra sadece küçük yerle~im bölgeleri halinde özellikle Kudüs, Yafa, Galilee olmak üzere Filistin'de
ya~amaya devam ettiler. E~er Yalludili~in durumu, sadece etnik parçalanma ve ço~alman~ n
daha güçlü bir örne~ini olu~turuyorsa, geni~~bir alana yay~lan Yahudi toph~lt~klarm~n yakla~~k
iki bin y~ldan fazla sürdürdükleri dayan~~ma di~er herhangi bir diyaspora toplulu~undan daha
yo~un ve dinamiktir. Bunun bir nedeni Yahudili~in erken bir dönemde karasal kökenlerinden
kopar~lmalar~d~r. Osmanl~~"millet sistemi" böyle bir tarihsel köken üzerine in~a edildi.
Millet Sisteminden Islahat Fermam'na
Osmanl~~Devleti'nin otoritesinin zarflamas~ nda ve sona ermesinde millet sistemi en
önemli kültürel etkiyi yapt~~ve milliyetçilik fikrinin beslen~ne kayna~~~oldu'". Millet sistemi, yukar~da da bahsedildi~i üzere, gayrimüslimler aç~s~ndan Osmanl~ 'n~n ve birbirlerinin
"ötekrli~ini besledi'9. Osmanl~~belgelerinde;
ve kendi kültürlerini, geleneklerini, din ve dillerini korumaya yönelik gizli veya aç~ k dayan~~ma duygusu sergileyen bir
toplumsal grubu ifade eder." s. 39. Preece, konuya uluslararas~~örgütlerin yakla~~m tarz~ n~~da çözümler. Bu örgütlerin
raporlar~ nda da ayn~~ölçiitlere odaklan~lmaktad~r. s. 22-33.
17 Anthony D. Smith; A.g.e., s. 147-157.
18 Feroz Ahmad; "Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Sonu", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Sonu ve Büyük Güçler,
(Ed., Marian Kent), (Çev., Ahmet Fethi), ~stanbul, 1999, s. 25.
Cohen, etno~rafik kay~ tlar~n, bir grubun, "tek kan"dan, "tek ocak"tan ya da izi sürülebilir bir çizgiden
geldi~ini tasvir eden ve ko~ullar öyle gerektirdi~inde ayn~~içten inan~~la de~i~tirilebilen ya da inkar edilebilen soy
kiltilksel icat örnekleri ile dolu oldu~unu vurgular. s. 120. Bu bak~mdan, Cohen, Van den Berghe'nin etnik duyarl~l~~~~
bu denli güçlü ve hemencecik uyar~labilir k~lan ö~enin tam da etnili~in "irrasyonel" olmas~ndan kaynakland~~~n~~
belirtmesine ve onun; "Etnik duyarl~l~~a seslenmek ortak "kan"dan ba~ka hakhla~urma ihtiyaç duymaz. Etnik
duyarl~l~klar "onlar"a kar~~~"bizim halk~m~z" ifadelerini yads~r. Cümle ~öyle devam eder; "Ve "onlar", "biz"e yönelik bir
tehdit olarak tasvir edildi~i takdirde bu duyarl~l~ klar büyük bir kolayl~ kla seferber edilebilir." Anthony P. Cohen;
A.g.e., s. 119-120. Cohen'e göre, Berghe, "a~~r~~biyolojistik ve etnik ideolojiyi desteklemek için retorik olarak i~e
ko~ulan ortak soy-sop mitlerini gere~inden fazla harfiyen kabul etmektedir." Halbuki bu yakla~~m~n kar~~la~ur~lmal~~
vakalara göre uygulanmas~~yolu ile de~erlendirilmesi gerekir. "~cat"~~vurgulayan di~er bir yorum ulusun "hayali bir
cemaat" oldu~una dair görü~tür. Benedict Anderson; Hayali C,emaatler: Milliyetçiligin Ktikenleri ve Yay~lmas~, (Çev.
~skender Sava~~r), ~stanbul 1995. Geçmi~li~i genetik olarak sürekli gruplar (~rklar), tarihsel-toplumsal gruplar
(uluslar), kültürel gruplar (etnik gruplar) olmak üzere üçlü bir tasnif geli~ tiren Wallersteida göre bu üç kipsel
terimin her biri kapitalist dünya ekonomisinin temel yap~sal özelliklerinden birinin etrafinda dönmektedir. ~öyle ki;
"~rk" kavram~~dünya ekonomisindeki eksenel i~bölümilyle, yani merkez-çevre z~tl~~lyla ilgilidir. "Ulus" kavram~~ bu
tarihsel sistemin siyasal üst yap~s~yla, yani devletleraras~~sistemi biçimlendiren ve ondan türeyen egemen devletlerle
ilgilidir. "Etnik grup" kategorisi, sermaye birikiminde ücretsiz eme~in büyük pay~n~n korunmas~n~~sa~layan hane
yap~lar~n~n yaraulmas~yla ilgilidir. Etienne Balibar-Immanuel Wallerstein; Irk, Ulus, S~n~ f': Belirsiz Kimlikler, (Çev.
Nazl~~Ökten), ~stanbul 2000, s. 100.
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"...ve kendilerine tabi "hemmiletler"in ve yamaklarm "aher milletler"den..."2u

~eklindeki ifadeler buna dair bir örnektir. Konu ile ilgili olarak Delanty'nin ~u analizi
aç~ klarc~d~ r2 t;
"Kimlikler; devlet, cinsiyet, kilise ve etnisiteyi temel alarak somutla~~ r ve kökle~ir. Benzer bir
biçimde, kimlikler, ötekili~e göre olu~turulmalar~~ halinde de patalojik bir ~ekil al~ rlar. Kimlik,
payla~~ lan ya~am dünyas~ ndan kaynaklanan aidiyet ve dayan~~ma duygusuyla tan~mlanmak yerine, "öteki"ne kar~~ tl~k üzerine odaklamr: "biz"; payla~~ lan deneyimler, ortak hedefler ve kolektif ufuk çerçevesine referansla de~il, aksine, ötekinin yads~ nmas~~ esas~ na dayanarak
tan~ mlan~ r. Kimliklendirme "biz" ve "onlar" ikili tipolojisi ile ötekili~in empoze edilmesi yoluyla
gerçekle~ir. "Biz"in safl~~~~ve istikrar~~ önce ötekili~in adland~ r~lmas~, daha sonra kötülenmesi ve
en sonunda da tamamen ortadan kald~ r~ lmas~~sayesinde garantilenir. "Biz onlardan farkl~y~ z"
iddias~~ile ötekili~in ernpoze edilmesi. Grup, tammlay~ c~~ karakteristi~i üyelerinin ortak olarak
sahip oldu~u ~eyler de~il, onlar~~ di~er gruplardan ay~ ran ~eylerdir. Sorun farkl~ l~ k ya da
bölünmeden biridir: Ötekinin tan~ mnas~ nclan ya da yads~ nmas~ndan do~an kendi-kimli~i; dayan~~ma ya da d~~lamad~ r. Öteki bu ~ekilde tammland~~~ nda, farkl~ l~ k olumludur, fakat öteki
tehditkâr bir yabanc~~ olarak sunuldu~unda farkl~l~ k olumsuzdur."

Etnik kimli~in si~ rdürülmesinde dinsel geleneklerin, farkl~~ din adaml~~~ n~ n ve
törenlerin merkezi rolü oynamas~~bak~ m~ ndan, konumun ve özerkli~in önemini inkâr etmeden, din adaml~~~ n~ n yüzy~llar boyunca etnik kimli~in korunmas~ nda ve etnik bekan~ n
sa~lanmas~ nda siyasal birliklerden ve anavatanlardan daha önemli oldu~u aç~ kt~ r. Modern
öncesi ça~larda etnik özgüllük ve topluluk duygusunu en iyi ~ekilde sürdüren ~ey dinsel
faktörlerin karma~~ld~~~d~ r. On dokuzuncu yüzy~lda Os~~~anh gücünün gözle görülür çökmesi
ve Avrupa nüfuz~mun yükselmesi ile Osmanl~~gayrimüslimlerinin durumunda kötüye do~ru
bir de~i~me oldu. Bu dönemde, ortakl~~~n teorik temeli zay~flad~~~~ve Müslümanlarla Z~~~~~~~ iler aras~ nda mevcut olan ve Z~mmilere kesin ve uzla~~lm~~~bir statü ve haklar veren kar~~l~ kl~~
benimsenmi~~eski ili~ki, yeni fikirler ve tutkular taraf~ ndan y~ k~ld~22.
2(> Sarkiz Karakoç; Kiilliyât-~~Kavanin, belge no: 2599, tarih: 923. "...ve kendilere tabi yamaklar~ n ve
hemmilletlerin...", A.g.e., belge no: 2600, tarih: 927. Ayn~~eser içinde bununla ilgili ba~ka örnekler de çokça
mevcuttur.
21 Gerard Delanty; .A.‘rupa'n~n icad~, ( Çev. Hüsamettin ~naç), Ankara, 2004, s. 8. Delanty, konuyu Avrupal~ l~ k
kimli~inin icad~~ile ili~kilendirerek, "ki~isel ve kolektif kimlikler% birbirinden ay~rmak gerekti~ine de~inir. Kolektif
Avrupa kimli~i baz~~ ~ekillerde on alt~ nc~~yüzy~ldan beri var oldu~u halde ki~isel kimli~in bir parças~~olarak Avrupa
kimli~i ayd~ nlanmadan beri tedricen evrilen bir olgu olarak on sekizinci yüzy~ l~ n sonlar~na gelinceye de~in mevcut
de~ildir. s. 8-9. Burada "ki~isel kimli~in bir parças~~olarak Avrupa kimli~i" vurgusunu, kimli~in "devlet, cinsiyet, kilise
ve etnisiteyi temel alarak somutla~t~~~" ifadesi ile birle~tirirsek ~öyle bir sonuç ortaya ç~ kar; kendileri, AvrupaBat~/büyük güçler ile, onun öteki, Asya-Afrika-Do~u/Osmanl~~ili~kilerinde, Avrupa'n~n, ötekinin/Osmanl~ 'mn içinde
olup da kendilerinden/bizden olan unsurlar~n/anas~r-~~Osmaniyye'nin ötekinden ayr~lmas~.
Bir toplulu~un iddiac~ l~~~n~n berisinde yatan güdülenim ba~lam~ nda, bu dürtünün ille herhangi bir
toplulu~un do~as~nda bar~ nd~ rd~~~~herhangi bir aç~ k seçik ve sabit karakter duygusundan türemesi gerekmedi~ine
dikkat çeken Cohen, bu dürtünün daha ziyade toplulu~un kendisini ba~ka herhangi bir kendilikten ay~rma yönünde
hissetti~i ihtiyaçtan kaynakland~~~ n~~belirterek. Van den Berghe'nin önermesinin (yukar~da, incelememizde dpt. 19)
bu konuda önem ta~~d~~~~~~~~~ hakk~n~~ da vererek ~u sonuca ula~~r; "ayr~ ks~l~ k iddialar~~ politikan~n domino teorisine
benzer: Bir grup bir kez kendi ayr~ ks~l~~~ n~~ i~aredeyince, öbürleri de ayn~~yol~~~ izleme zorunlulu~u hisseder. Baz~~
vakalarda, varsay~lan ayr~ ks~ l~~~ n öne ç~ kart~lmas~~ bu ayr~ ks~l~~~n tözünden daha ziyade sergilenme ihtiyac~yla
ba~~ ntil~d~r. Bu bak~ mdan topl~~ luk, bireysel kimli~in menzilidir; benzerlik ba~lar~n~~ snurland~rma ihtiyac~na yan~ t
verir. Anthony P. Cohen; A.g.e. s. 125. K~~. Hastings Donan-Thomas M. Wilson; S~n~rlar: Kimlik, Ulus ve Devletin
Uçlar~ , (Çev. Zeki Ya~), ~stanbul, 2002, s. 46-47.
22 Bernand Lewis; A.g.e., s. 354. Daha genel bir aç~ klama ile Preece, Avrupa devletler toplulu~unun Osmanl~~
ile olan ili~kilerini, "ulusal az~ nl~ k haklar~" kavram~ na göre irdeler. Onun belirtti~ine göre, "Osmanl~~topraklar~ndaki
H~ristiyan topluluklara dini özgürlükler tan~ ma, ortaça~dan beri H~ristiyan ve Müslüman güçler aras~ndaki ili~kilerde
öne ç~ kan genel unsurlardan biriydi. örne~in, 1250'de Fransa'n~ n St. Louis'i, Emir, Patrik ve Piskoposa yazd~~~~bir
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1862'de Rum Ortodoks, 1863'te Ermeni Gregorien, 1865'te Yahudiler ruhban s~n~f~n~n
yetkisini azaltan ve laik s~n~f~n egemenli~ini artt~ran anayasal-nizamnameler olu~urdular. Esasen bu nizamnamelerin tarihsel-hukuksal temellerini, Islahat Ferman~'nda dile getirilen;
"Fatih ve onun yüce halefleri taraf~ndan patrikler ve H~ristiyan piskoposlarma ba~~~lanm~~~
olan ruhsat ve iktidar, cömert niyederinden dolay~, bu cemaadere sa~lanm~~~olan hal ve yeni
mevki" bir yana, büyük güçlerin denetim ve müdahalesi alt~ndaki Islahat Ferman~'mn az~nl~k
vaatlerinde bulabiliriz. H~ristiyan ve sair gayrimüslim tebaa cemaatlerine daha önce verilmi~~
bütün imtiyazlar ve ruhani muafiyederin tekrar kabul edildi~i Islahat Ferman~'nda az~nl~klara
ili~kin ~u vaatler vard123;
"H~ristiyan ve tebaa-i
sairenin her bir cemaati mehl-i muayyen (belli bir müddet)
içinde, imtiyazat ve muafiyat-~~hanralann~n rC~yet (görmek, idare etmek) ve muayyenesine ibtidar (bir i~e süratle ba~lamak) ile ol babda vaktin ve gerek asar-~~medeniyet ve malumat-~~
miiktesibenin (elde edilen malumatm) icab ettirdi~i ~slahat~~13ab-~~Alimizin nezareti tahunda
olarak mahsusan patrik-hanelerde te~kil olunacak mecfisler marifetiyle bi'l-müzakere canib-i
Bab-~~Ali'ye arz ve ifade edecekler,
Cennet mekan Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han-~~Sani hazretleri ve gerek ahlaf-~~izamlan taraflar~ndan patrikler ile H~ristiyan piskoposlarma ita buyurulmu~~olan ruhsat ve iktidar niyat-~~
füdivvet-lcarane-i padi~ahanemden na~i (padi~aha yalu~acak kadar soylu nineylerinden dolay~) i~~
bu cemaadere temin olunmu~~olan hal ve mevki-i cedid ile Tevfik olunup ve patriklerin el-haletü
(~imdi) cari olan usül-~~intihabiyyeleri (seçme/seçilme ~ekilleri) ~slah olunduktan
sonra patriklik berat-~~alisinin ahkam~na tatbiken kayd-~~hayat ile nasb ve tayin olunmalar~~
usülünün tamamen ve sahihan icras~,
Bab~~;ilimiz ile cemaat-~~muhtelifenin rüesa-y~~ruhaniyyesi beyninde (ruhani reisleri aras~nda)
karargir olacak bir surette tatbiken patrik ve metropolid ve murahhasa ve piskopos ve hahamlar~n hin-i nasb~nda (-bir memurlu~a- tayin zaman~nda) usul-~~tahlifiyyenin (yemin ettirme/andiçme-içirilme) ifa lul~nmas~,
Her ne suret ve nam alt~nda olursa olsun rahiblere verilmekte olan cevaiz ve avaidat
(arma~anlar ve aidatlar) cilmleten men olunarak yerine patriklere ve cemaat ba~~lanna varidat-~~
muayyene tahsis ve ruhban-~~sairenin dahi rütbe ve mans~blarm~n ehemmiyetlerine ve bundan
sonra karara göre kendilerine ber-vech-i hakkaniyet (hakkaniyet ilzere)maa~lar tayin olunmas~,
H~ristiyan rahiblerinin emval-i menkule ve gayr-~~menkulelerine (ta~~n~r-ta~~nmaz mal-mülk) bir
güne sekte iras olunmayarak (bir türlü sekte sebep olmayacak) H~ristiyan ve sair tebaa-i gayrimektupta Marunileri korumaya söz vermi~ti. Bu söz, 1649'da XIV. Louis ve 1737'de XV. Louis taraf~ndan yenilendi.

Böylesi güvenceler XVII.. yüzy~l boyunca anla~malarda yer almaya ba~lad~. 1615'te Avusturya Osmanl~~anla~mas~nda,
Balkanlar ve di~er yerlerde Osmanl~~Devleti egemenli~i alt~nda ya~ayan bütün H~ristiyanlarm dinlerinin gereklerini
yerine getirmeleri ve kiliseler in~a etmeleri hakk~n~n tan~nmas~~ve iyi muamele maddeleri yer alm~~t~. Bu madde
1699'daki Karlofça Antla~mas~'nda da yer ald~. Bu anla~ma Avusturya-Macaristan'~n Osmanl~~s~n~rlar~~içinde ya~ayan
Katolik az~nl~k ad~na Osmanl~~~mparatorlu~u'nun içi~lerine kar~~ma hakk~m da maddele~tirdi. Benzeri bir talep Rusya
Çar~~taraf~ndan, Ortodoks, Ortodoks az~nl~k ad~na getirildi (görünü~te 1774 Küçük Kaynarca Antla~mas~, Rusya
imparatorluk Meclisi Bakanlarma Ortodoks dini yarar~na temsil hakk~~vermi~ti. Uygulamada, iddia edilen bu hak, Rus
Imparatorlu~u'nun Güney Do~uya yay~lma politikas~~için bir bahaneden ba~ka bir ~ey de~ildi) özellikle Moldovya.
Eflak ve Karaba~'a." Jennifer Jackson Preece; A.g.e., s. 78. Asl~nda, tam da bu dönemlerle ilgili olarak; Bauman'~n.
etnisite çal~~malar~n~n Bat~'da yaygmla~mas~ndan çok önce sömiirgele~tirilen dünyada ba~lad~~ma dair uyar~s~~bu
bak~mdan önemlidir. Gerd Bauman; Çokkii ltürlülük Bilmecesi: Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikkri Yeniden
Dü~ünmek, (Çev. I~~l Demirak~n), Ankara, 2006, s. 69, dpt. 1.
23 Düstur, 1. Tertip, c. I, s. 7. Çevirimyaz~mm kar~~la~t~rmak için bkz. Enver Z. Karal; Osmanl~~Tarihi: Nizam-1
Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1808), c. V. Ankara, 1994, s. 258-264. Suna Kili-A. ~eref Gözübilyilk; Türk Anayasa
Metinleri: Sened-i ittitaktan Günümüze, ~stanbul, 2000, s. 24-29.
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milslime cemaatlerinin milletçe olan maslahatlar~mn idaresi her bir cemaatin ruhban ve avam~~
beyninde müntehib aradan mürekkeb bir meclisin hüsn-i muhafazasma havale k~l~ nmas~,
Ahalisi cümleten bir mezhebde bulunan ~ehir ve kasaba ve karyelerde icra-y~~ayine mahsus olan
el~niyyenin ve gerek mektel~~ve hastane ve mezarl~k misilli sair mahallerin heyet-i asliyeleri üzere
tamir ve termimlerine bir güne ~nevani ve ika olunmamas~,"
(—)
"Hukuk-~~adiyyeye aid deavi (davalar) dahi eyalat ve elviyye-i ~nuhtelit meclislerinde (eyalet ve livalarm karma meclislerinde) vali ve kad~-i memleket haz~r olduklar~~ halde ~er'an veya nizamen
rüyet olunup (görülüp) i~bu mehakim ve mecalisde (mahkemeler ve meclislerde) muhakemat-~~
valua aleni icra olunmas~~ve H~ ristiyan ve sair tebaa-i gayrimüslinneden iki kimse beyninde hukuk-~~ ~ rsiyye gibi deavi-i mahsusa sahibi dava olanlar istedikleri halde patrik veya rüesa ve ~necalis marifetiyle rüyet olunmas~,"
(...)
"Her bir cemaatin rüesas~~ile taraf-~~ e~ref-i ~ahanemden tayin olunacak birer memurlar~~tebaa-i
saltanat-~~seniyyemin umuruna aid ve raci olan maddelerin müzakeratma Meclis-i Vâlâ'da bulunmak üzere makam~~celil-i vekâlet-i mutlakamdan mahsusen celb ol~~nub ve i~bu memurlar
birer sene için tayin lul~n~ p bunlar memuriyetlerine ba~lad~klar~~gibi tahlif olunmalar~."
Buna göre, dönemin "asar-~~medeniyyet ve malumat-~~müktesebe"nin gere~i her milletin kendi idari sisteminde24, Bâtr~~
gözetiminde ve onunla müzakere halinde, ~slahat
yapmas~~ve sonuçlar~n onun onay~ na sunulmas~; bu i~lemin te~kil olunacak meclisler arac~l~~~~
ile yürütülmesi ve hatta her cemaatin ruhban ve dünyevi meclislerinin olmas~~ v~~rgulanmaktad~ r. Böylece, Osmanl~~ tutucu kilise hiyerar~isinin otoritesini sarsabilecek, ayr~ca büyük
güçlerin Osmanl~~ gayrimüslim cemaatleri ile olan ili~kisini ve onlar üzerinden Osmanl~~
üzerinde bask~~kurmas~n~n yollar~n~~kapatacakt~25.
Fakat, yönetimin laikle~mesi ve temsil ilkesine dayal~~ halk kat~l~m~~ilkelerine dayanan
"millet nizamnameleri"ni onaylamas~ , Osmanl~~aç~s~ndan de~erlendirildi~inde; bu uygulama
ile, hem kendi bünyesine farkl~~milletlerin varl~~~n~~kabul etmi~~olmas~, hem de ba~layan laikle~me sürecinin bu milletlerde milliyetçi duygular~~beslemesi bak~m~ ndan çözülemez bir ikilem olu~tu. Neticede, her iki uygulama da Osmanl~~ Devleti'nin sömürgele~me sürecinde
yap~sal çözülmesine katk~da bulundu.
Islahat Fermam'ndan Kanun-1 Fmasi'ye
Kanun-~~Esasi'ye gelince, bunun merkezi yönetim ile yerel yönetime dair ilkeleri belirleyen "vilâyat" ba~l~~~nda toplanm~~~108-112. maddelerden2" 111. madde de, "her kazada her

2'1 Bozkurt'a göre, Böylece eski millet sisteminde önemli bir de~i~iklik yap~l~yordu. Z~mmilere, yüzy~llarca
süren, patri~in dini ve dünyevi i~lerdeki bazen keyf~li~e kadar varan kesin otoritesinden s~yr~ larak, kendi
cemaatlerinin yönetimine kat~lma hakk~~veriliyordu. A.g.e., s. 56. Bundan ba~ka, ferman~n konumuz aç~s~ ndan bir
ba~ka önemli özelli~i, Z~mmilerin yerel meclislerde de temsili hususunu düzenlemesidir. ~öyle ki, eyalet ve liva
meclislerinde bulunan Müslüman ve Z~ mml üyelerin seçim usfillerine belirlemek ve reylerin do~ru olarak
kullan~lmas~n~~sa~lamak amac~~ ile bu kurulu~~ve düzenlenmesine ili~kin mevcut nizamnameler tekrar gözden
geçirilecekti. s. 57.
mr' Roderic H. Davison; Osmanl~~ ~mparatorIngu'nda Reform (1856-1876), (Çev. Osman Alunhay), ~stanbul,
1997, c.I, s. 137-138.
26 Düstur, 1. Tertip, c. IV, s. 18. (Tüm maddeler için bkz. s. 4-20.) Çevirimyaz~m~z~~kar~~la~t~rmak için bkz.
Suna Kili-A. ~eref Gözübüyük; A.g.e., s. 43-55.
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milletin bir cemaat meclisinin" bulundu~u belirtilip, "dinsel yerinden yönetim kurulu~lar~"
olarak bu meclislerin yetkilerini düzenlemi~tir;
"Miisakkafat (ev-clükkiin vb.) ve müstagallat (zahire-L-~h~l vb. irad getiren vak~f mal~) ve nukud-~~
mevkufe has~lat~ n~ n ~urut-~~ vakf~yyesi ve teamül-i kadimi vechile me~rut lehine ve hayrat ve
müberrata sarf olunmak üzere vasiyyet edilen emvalin vasiyyetnamelerde muharrer oldu~u
üzere musi lehine sarf~na ve emval-~~eytam~n (yetimlerin mallar~) nizamname-i mahsus vechile
suret-i idaresine nezaret etmek üzere her kazada her milletin bir cemaat meclisi bulunacak ve
bu meclisler tanzim edilecek nizamat-~~mahsusas~~vechile her milletin müntahab (seçilmi~) efrad~ndan mürekkeb olacakt~r. Ve mecalis-i mezküre mahalleri hükümetlerini ve vilâyat meclis-i
umumiyyesini kedülerine merci' bilecektir. (md. 111)"
Ancak Osmanl~~"iiniter-merkeziyetçi" devlet alg~lay~~~~aç~s~ ndan de~erlendirildi~inde;
Kanun-~~Esasi'nin bu maddesinin, üniter bir devlet biçimi ile çeli~en yanlar~~da vard~ r". Osmanl~~Devleti'nin tebaas~mn genel hukuk kurallar~n~~belirleyen 8-26. maddelerden 11. madde
de; muhtelif cemaatlere verilmi~~olan "mezhebi ayr~cal~klar"~n bulunmas~~da bununla ilgilidir;
"Devlet-i Osmaniyye'nin dini din-i islamd~r. Bu esas-~~vikaye ile beraber asayi~-i halk~~ve adab-~~
umumiyyeyi ihlal etmemek ~art~~ile memalik-i Osmaniyye'de maruf olan bi'l-cümle edynn~n serbesti-i icras~~ve cemaat-~~muhtelifeye verilmi~~olan imtiyazat-~~mezhebiyyenin kemakün cereyan~~
devletin taht-~~himayesindedir (md. 11);"
Millet nizamnamelerinin; yaz~l~~anayasa, ulusal parlamento, halk temsili vb. kavramlar~yla 1876'da Kanun-~~Esasi'yi ilan eden Ali, Fuat, Mithat Pa~alar~~etkilemi~~olabilece~i
dü~ünülebilir. Ermeni nizamnamesini yazanlardan Krikor Odyan Efendi'nin, y~llarca Mithat
Pa~a'n~n dan~~manl~~~m yapmas~~ ve daha sonra ki Osmanl~~Anayasas~~ tart~~malar~na bizzat
kat~lm~~~olmas~, ayr~ca Yeni Osmanl~lar içindeki en etkili ki~i ve buna ek olarak 1876 Anayasas~~
haz~rl~k komisyonu üyesi olan Nam~k Kemal'in daha 1867'de H~ ristiyan milletlerdeki meclislere de~inmesi ve onlar~ n bir temsilciler meclisine model i~levi görebilece~ini söylemesi bu
bak~mdan önemlidir. 1876 Kanun-~~Esasisi, seçim hükümleri, baz~~bak~mlardan, özellikle dolayl~~oy kullanma sistemiyle ~stanbullu vatanda~lara tan~nan özel statüde, millet nizan~namelerinin bir yans~maslyd128.
Millet Nizamnamelerinin Genel Nitelilderi
1862'de Rum Ortodoks, 1863'te Ermeni Gregorien, 1865'te Yahudiler ruhban s~mf~ n~n
yetkisini azaltan ve laik s~n~f~n egemenli~ini artt~ran millet nizamnameleri olu~urdular.
Ayr~nt~lar~~yay~mlad~~~m~z belgelere b~ rak~l~ p, her üç millet nizamnamesinin genel özellikleri
~öyle özetlenebilir29:

27 Atilla Nalbant; A.g.e., s. 51. Ona göre, Osmanl~~Devlet yap~s~n~n f~ niter bir biçime de~il "bölgesel bir
devlet"e benzedi~i söylenebilir. Bölgeselle~me ise, bir merkez taraf~ndan yönetilen geni~~bir örgütlenme içinde
özerkli~in tan~nmas~~talebini ifade eden bölgecilik alumlanm k~smen içine alabilecek ~ekilde bölgelere yetki aktanm~~
olarak tammlanabilir. (s. 51)
28 Roderic H. Davison; A.g.e., c. I, s. 152-154. Konu hakk~nda ay~ca bkz., Stanford Shaw; A.g.e., c.II, 161-166.
~lk millet nizamnamesi olmas~~ve Osmanl~~Kanun-~~Esasisini muhtemelen etkilemesi bak~m~ndan Ermeni
Nizamnamesi Osmanl~-Türk anayasal geli~im tarihinde ayr~~bir öneme sahiptir. Bunun için Bkz., Vartan Artanian;
Osmanl~~Deuleti'nde Ermeni Anayasas~n~n Do~u~~~: (1839-1863), (Çev. Zülal K~l~ç), ~stanbul, 2004. Artanian'n~n, bu
süreci Tanzimat Fermam'n~n ilan~~ ile ba~latmas~~incelememizle paralellik göstermektedir. ~ ncelememizdeki
nizamnamelerin gerçekte birer az~nhk anayasalar~~oldu~u dü~ünülebilir.
29 Kr~., Roderic Davison; A.g.e., s. 137-159; Gülnihal Bozkurt; A.g.e., s. 170-194; Atilla Nalbant; A.g.e., s. 152154.
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Rum Milleti Nizamnamesi: Bu nizamname ile iki meclis olu~turuldu. Biri on iki ki~iden
olu~an bir "Ruhani Meclis"; di~eri bu meclisin üyesi olan piskoposlar~n aras~ndan seçilen dört
ki~i, fakat sekiz laik üyenin de bulundu~u bir "kar~na meclis=meclis-i muhtelit". Karma meclisteki laik üyelerin seçiminde yaln~zca ~stanbul ve civar~ndaki Rumlar seçiyor ya da
seçilebiliyorlard~. Seçim iki derecelidir. ~stanburda oturanlar, meclis üyelerini seçmede oy
hakk~~ bulunan ki~ileri, onlar da laik meclis üyelerini seçiyorlard~. Karma meclislerin
olu~turulmas~~ile birlikte, Rum cemaatinin iç örgütsel yap~s~ nda k~smi bir laikle~me; ahalinin
cemaat kurumlar~na temsilci göndermesi ilkesi s~n~rl~~olarak kabul edilerek k~smi bir demokratikle~me olu~mu~~oluyordu. Bununla birlikte, teokrasi aç~s~ ndan do~al olarak, halen ruhani
otoritenin dini otoriteye kar~~~üstünlü~ü sürmektedir.
Cemaat örgütlenmesinde üç organ öngörüldü: 1-Patrik, 2-Ruhani Meclis, 3-Karma
Meclis. Patrik Rum milleti~~i~~~temsilcisi, dünyevi ve dini otoritesidir. Seçimi piskoposlar~ n bir
aday listesi olu~turmalar~, hükümetin bu aday listesinde isterse veto yetkisini kullanmas~,
Karma Meclis'in bu adaylar~n say~s~ n~~ üçe dü~ür~nesi, Ruhani Meclis'in patri~i seçmesi ve
hükümetin atamas~~üzerine kuruludur. Patrik bir kez seçilip Bâb-~~ Âli'den onay al~nca Ruhani
Meclis ve Karma Meclisle millet idaresini yürütürdü. Ruhani Meclis dogmalar ve ruhani disiplinle ilgiliydi. On ki~iden olu~an üyelikleri yetmi~~kadar piskopos aras~nda s~rayla dönüyor,
böylece hiç kimsenin gere~inden fazla güç kazanma~nas~~ sa~lan~yordu. Sistem seçi~ne dayanmaktan ziyade otomatik olarak i~liyordu. Ermeni örgütlenmesine göre daha ilkel olan ta~ra
örgütlenmesinde, piskoposlar, kendi bölgelerindeki kamuoyunu dikkate almadan hareket
edebilen merkezi Ruhani Meclis'in atad~~~~ki~ilerdi. Eyalet Meclisi yoktu. Gücün ço~u piskoposlar~n elinde toplan~yordu.
Ermeni Gregorien Milleti Nizamnamesi: Temsil ilkesi esast~. Örgütün temeli ~stanbul ve
eyaletlerden seçimle gelen 140 üyeden olu~an Genel Meclis üzerine kuruluydu. Bu üyelerden
sadece yirmisinin din adam~~ oldu~u göz önüne al~n~rsa laik kesimin bir zaferi söz konusudur.
Seksen laik temsilci ile ruhani vekillerin hepsi Istanbul'dan seçilmi~ti. Mecliste, ta~ra Ermenilerinin oran~~toplam te~nsilcinin ancak yedide ikisine kar~~l~ k geliyordu. Bu meclis, patrikleri,
Sivil Meclis'i ve Ruhani Meclis'i seçecekti. Dini ve dünyevi olarak milleti temsil eden ~stanbul
ve Kudüs patrilderi, Genel _Meclis'e kar~~~sorumlu olacakt~. Patrik millet ile hükümet aras~nda
aras~ndaki ileti~im kanal~~ idi. Kendilerine belirli bir ücret ödeniyordu. Genel Meclis taraf~ndan seçilen yir~ni ki~ilik bir Sivil Meclis, milletin e~itim, sa~l~k, mallar~n yönetimi, bütçe
ve yarg~~gibi i~leri ile u~ra~acaku. Bu ve benzeri i~lere bakmak amac~~ile tayin edilmi~~olan
komiteler arac~l~~~~ile faaliyet gösteriyordu. Ruhani Meclis ise, dogma, dini e~itim ve rahiplerin atanmas~~gibi dini i~lerle ilgilenecekti. Her iki meclis Genel Meclis'e ba~l~~alt meclisler
Ta~radaki örgütlenme de ayn~~temel üzerine kuruluydu. Bu meclislerde de laik kesi~n
egemendi. ~stanbul Meclisi'ne ba~l~~ ta~ra meclisleri ve bunlar~n seçti~i patrik, hükümetin
atad~~~~birer metropolid, ta~ra meclislerinin ba~kanl~~~n~~yürütecekti. Ta~radaki çe~itli komiteler Istanbul'da ba~l~~ olduklar~~nezarete kar~~~sorumluydular, kaynaklar k~smen merkezi idareye, k~smen yerel idareye ayr~lm~~t~.
Yahudi Milleti Nizamnamesi: Yahudi milletinde havralar aras~~ bir hiyerar~i bulunmuyordu. Bu yönü ile Rum ve Ermeni milletlerinden farkl~yd~. Her yerel cemaat kendi kendine
örgütlendi~i ve kendi haham~ n~~seçti~i için ~stanbul'da bulunan hahamba~~~ba~kenttekilerin
d~~~ndaki Yahudiler üzerinde hiçbir ruhani otorite kullanam~yordu. Bu yüzden nizamname bir
ta~ra örgütlenmesi de düzenlenemiyor ve normal Genel Meclis'te sadece ~stanbul temsil
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ediliyordu. Ancak, Bâb-~~Ali hahanaba~~ m bütün imparatorluk içindeki Yahudi milletinin sivil
reisi olarak tamyordu. Dini cemaat taraf~ ndan seçilen hahamba~~, Musevi milletinin dini ve
dünyevi otoritesi idi. Meclislerin örgütlenmesi, Genel Meclis, Ruhani Meclis ve Sivil Meclis
üzerine kuruluyordu. Musevi milletinin ta~ra örgütlenmesi gev~ek bir yap~ya dayan~yordu.
Ta~ra meclislerinin kendi hahamba~~larm~~seçece~i ve bunlar~ n merkezdeki hahamba~~larma
ba~l~~ olmad~~~~belirlenmi~ti.

Sonuç
Osmanl~~Devleti, ilan etti~i Rum, Ermeni, Yahudi millet nizamnameleri ile müslim-gayrimüslim tüm teban~ n e~it oldu~u ~eklinde, bir "Osmanl~ hk" doktrini ve yönetime kat~lmas~~
~eklinde bir "e~idikçi" teori geli~tirdi. "Osmanl~ l~ k doktri~~i" ile kendilerini temsil etmeleri
sa~lanan milletlerin ayr~ l~ kç~~ faaliyetlerinin önüne geçilrnek; "e~idikçi teori" ile milletler
üzerindeki ruhban egemenli~i k~ r~larak yönetimde laikle~menin sa~lanmas~~ umuluyordu. Fakat, "millet sistemi"nin besledi~i etnik topluluk, ortak soy miti, tarih ve kültürleri ile birlikte
kara ile özde~le~en ve dayan~~ma duygusuna sahip insan nüfusunu yaratmaktaki ba~ar~s~zl~~a
ve belli bir bölgedeki az~ nl~ k üzerinden "adem-i merkezile~me" sürecine büyük güçlerin denetimi ve müdahalesi de eklenince iki beklenti de gerçekle~emedi. Milliyetçilik ça~~ nda kendi
anayasalarma sahip bu milletler büyük güçlerin himayesinde tedricen Osmanl~~
~mparatorlu~u'ndan ayr~ ld~ lar"". A~a~~da bu sürece katk~s~~ olan millet nizamnamelerinin"'
çevirimyaz~sm~~ yarmlad~ k32.

3() Kitsikis, Bütü~~le~mi~~"millet"ler ayaklanan uluslara dönü~üyor" diyerek, Yunan milletinin ayaklanmas~ nda
Ban etkisine de~inmektedir. Dimitri Kitsikis; Türk-Yunan imparatorlu~u: Arabölge Gerçe~i I~~~~nda Osmanl~~
Tarihine Bak~~, (Cev. Volkan Aytar), ~stanbul, 1996, s. 170-181.
31 ..Az~ nl~ k millet nizamnamelerinin için bkz. Düst~,r, c.II, s. 902-937-Rum; s. 938-961-Ermeni; s. 962-975-Yahudi
millet nizamnameleri. Ermeni Nizamnamesi'nin çevirimyaz~~ve Tiirkçesini kr~. Vartan Artanian; Osmanh Devleti'nde
Ermeni Anayasas~n~n Dokusu: (1839-1863), (Çev. Zülal K~l~ç), ~stanbul, 2004, s. 210-262. Yaynn~ m~z~n bütünlü~ünü
bozmamak için, Artanian ile de luyaslayarak, bu nizamnameyi de çevirdik.
32 Çevirimyaz~da, fonetik özelliklerin gösterilmesi on sekizinci yüzy~ la kadar olan metinler için geçerli oldu~u
dü~üncesi ile günümüzün fonetik i~aretlerini k~~lland~ k. Mesela, tokuz~nc~~ yerine dokuzuncu, olacakd~r yerine
olacakt~r, misillü yerine misilli vb.
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(RUM PATR~K-HANES~~UMÛRUNUN ISLAHI ZIMNINDA PATRIK-HANE-~~MEZKÛREDE
MÜCTEM~~OLAN KOM~SYONUN PATR~K ~NT~HAB VE NASBINA DA'~R TERT~P EYLED~~~~N~ZAM-NAME-~~UMUM~N~N TERCEMES~D~R)
(FASL-I EVVEL)
(Suret-i ~ntihab Beyan~ ndad~ r)
Birinci Madde: ~stanbul Patrikli~i ~nesnedinde hall-i v~~ku'unda cema'at-~~ metropolidan
ile meclis-i muluelit a'zas~~birle~erek Der-sa'aded'de bulunan metropolidlerden evsaf-~~matlubeyi câmi bir zat~~ ka'im-makam olmak üzere intihab ederek keyfiyyet-i hali ve ka'im-makam
olacak zau bâ-mazbata Bab-~~'Ali'ye arz edib müte'allik buyurulacak irade-i seniyye-i mülükane
mücebince ka'im-makam~n me'muriyyedyle patrik intihabm~ n ber-mikeb-i nizam ~~icrasm~~ mutazamm~n buyuldu gönderilecektir.
~kinci Madde: Madde-i sab~kan~n ahkarn~~icra olunduktan sonra ~stanbul Patri~ine tabi
bulunan metropolidana umumen mektublar irsal olunup ~neflmmunda piskopos rütbesini ha'
iz bulunan umum rehabinden muhakem-i vicdaniyyelerinden her kang~s~~(n~) iirde tasrih
k~l~nan evsaf ile muttas~ f ve bu cihetle patriklik kürsüsüne ku'üda münasib görürler ise onun
ismini bir varaka terkim ve i~ bu varakaya memhur zarf içinde olarak bir k~ t'a mektuba 'ellen
nihayet k~rk bir gün zarf~ nda Der-sa'aded'e isal etmeleri kendilere i~ 'ar olunacakur. Bundan
ba~ka zirde mestur yi~irmi sekiz metropolidlik de'iresinde olan ahalinin dahi meclis-i intihabda birer vekilleri bulunmak için avamdan münasib kimselerin yevm-i muayyende Der-sa'aded'de bulunmalar~~ mezkür yi~irmi sekiz metropolidlik ahalisine mahsusen tahrir ve i~'ar
k~lmacakur.
Üçüncü Madde: Kezâlik cema'at-~~ metropolidan a'zas~ yla metropolidan-~~ sa'ireden ittifaken Der-sa'aded'de bulunanlar~ n her biri patrikli~e müstehakk bildikleri piskoposun ismini
yev~n-i intihabdan be~~gün mukaddem bir varakaya tahrir ve temhir birle ta~ralardaki metropolidler taraf~ ndan viirud etmi~~olacak re'y varakalar~~torbas~na va'z edeceklerdir.
Dördüncü Madde: Patrik intihab~~ için ta'yin olunan k~ rk bir gün müddetin
ink~zas~ndan be~~gün evvel i~ bu nizam-name mücebince meclis-i intihabda huzuru laz~m gelen
rehabin ü ava~n~ n cümlesine ka'im-makam taraf~ ndan da'vet tezkereleri irsal olunarak te~kil
k~ l~ nacak meclis-i umuminin yevm-i makarr~~bildirilecektir. Yev~n-i mezkürda da'vet olunanlar~n cümlesi mahall-i cem'iyyete gelip ~ah~slar' tahkik u tasdik olunduktan sonra kap~lar kapal~~olarak bil-cümle erbab-~~ meclisin muvacehesinde cema'at-~~metropolidan~n katibiyle meclisin iki nefer a'zis~~re'y varakalarm~~kü~ad ile tertip ü ta'dad edeceklerdir.
Be~inci Madde: Re'y varakalar~ nda isimleri zuhur edecek piskoposlar~~kimine ziyade ve
kimine az re'y isabat etti~ine bak~ lmayarak cümlesi mütesaviyen kabil-i intihab olacaklard~r.
Alt~nc~~Madde: Mezkür re'y varakalar~ nda ismleri zuhur etmeyen piskoposlardan patrikli~e elyak ve ~ayeste olanlar~n~~erbab-~~meclisten avam tak~m~ n~n ba'z~lar~~ arz eyledikleri
halde ve misilliler dahi meclisin sülüs-i a'zâ-y~~ruhbaniyyesi taraf~ ndan tensib olunur ise kabil-i
intihab olanlar adadma dahil olacakt~r.
Yedinci Madde: Bu suretle kabil-i intihab olmak üzere ta'yin olunan metropolidamn
esamisi bir deftere yaz~l~ p ziri huzur-~~mecliste ka'im-makam ve cema'at-~~metropolidan ve
meclis-i muhtelit a'zas~~ taraflar~ ndan imza ve temhir olunacakur.
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Sekizinci Madde: Patrik olacak zat kilisece re'is-i ruhani oldu~u misilli patrikli~i dahivas~ta-i
linde bulunan H~r~stiyanlann ba'z~~mesalih-i dünyeviyyelerinde dahi Devlet-i
n
tayini
için
emr-i
inruhaniyye
ve
milliyyede
ehl
olan
zat~
umf~r-~~
tenfiz-i ahkârn~~oldu~undan
seniyye
kendisine
bi't-tabi
a'id
olan
tihab rüesa-y~~ruhaniye ve avama aid olup fakat saltanat-~~
hal& ruy-~~intihab-~~umumiden ç~kan bir zat hakk~ nda icra mecburiyetinde bulunmamak üzere
madde-i sab~kada beyan olundu~u vechile yap~lacak kabil-i intihab olanlar~n defteri derhal
Bâb-~~Ali'ye gönderilecektir. ~~bu defterde esamisi muharrer zevattan ~ayet umür-~~mülkiyece
liyakati görünmeyen kimseler bulunur ise istisnas~yla sa'irlerinin intihab~~icra olunmas~~yi~irmi
patrik-haneye bildirilecektir.
dört sa'at zarf~nda bâ-tezkere canib-i Bâb-~~
Dokuzuncu Madde: ~ntihab Defteri madde-i sab~ kada beyan olundu~u üzere Bâb-~~
Ali'de görülüp geldikte Meclis-i Umumi-i intihab bir gün ewelki halinde müctemi olarak Bâb-~.
Ali'nin re'yi ka'im-makam taraf~ndan tebli~~olunduktan sonra e~erçi istisna olunmu~~zevat var
ise onlardan gayrileri hakk~nda usfil-~~intihabiyyenin icras~na mübadelet olunacakt~r. ~öyle ki
defterde haric-i ez-istisna bulunan zevattan üç neferi kâffe-i hazar-~~meclisin ya'ni gerek ruhre'y etmesiyle has~l olacak ekseriyyet-i ârâ ile
ban ve gerek avam tak~m~n~n haflyyen
namzed ta'yin olunacaldard~r.
Onuncu Madde: Hazar-~~meclisten her biri gerek ruhban ve gerek avam tak~m~ ndan olsun fakat bir re'y i'tâs~na salih olacakt~r.
On Birinci Madde: Üç nefer namzedlerin ta'yin olduklar~~akabinde bunlar~n isimlerini
hâvi varakay~~meclisin a'zây~~ruhbaniyyesi.bi'l istishab kiliseye vanb a'zâ-y~~sa'ire-i gayr-~~ruhbaniyye dahi kilisede haz~r olduklan halde öteden beri icras~~mu'tad olan rüsum-~~diniyyeye tevfikan ruh-~~mukaddesten istimdad ederek mezkür üç nefer-i nemzedlerün biri patrik olmak
üzere re'y-i hafi ve ekseriyyet-i ârâ ile intihab olunarak kilisece rüsum-~~diniye icra olunacakt~r.
On ~kinci Madde: Tesavi-i ârâ vuku'unda ka'im-makamm inzimam-~~re'yiyle keyfiyyete
netice verilecektir.
On Üçüncü Madde: Vech-i me~ruh üzere intihab maddesi icra olundu~u anda usül-~~
kadime üzere bir k~ t'a mahanr-~~terkib ve terkim ve Bâb-~~'Ali canib-i vffik~na arz u takdim
olunacak ve intihab olunan zat canib-i Bâb-~~Ali'den vaki olacak da'vet üzerine dogru huzur-~~
hümayun hazret-i padi~ahiye müsul edip me'muriyyet-i resmiyyesi icra ve Bât~-~~Ali'ye gelerek
i'lan olunduktan sonra mu'tad olan alay ile patrik-haneye avdetinde oraca dahi merasim-i mer'iyye icra olunacakt~r.
(FAS'A SAN~)
(Patrildi~e Lay~k ve ~ntihab Olunacak Zat~n S~fat-~~Laz~med Beyan~ndad~r)
Birinci Madde: Patrildi~e lay~k intihab olunacak zat~n sinn-i kemalinde ve piskopos
rütbesini ha'iz bulunan cümle rehabinden olmas~yla beraber lâ-ekall yedi sene mütemadiyen
bir mans~b~~kat'en lekedâr olmayarak idare etmi~~olmas~~laz~medendir.
~kinci Madde: Patrik olacak zat~n adab u ahlaki ~a'ibe-i ta'rifden salim ü mümkün ise
fünfin u ~na'arifie beraber ulûm u kavanin-i kilisede kâmil ve ahkâm-~~diniyye ve feraizü'l-hayalanna ri'âyeti muslik-i sab~lundan sabit ü müstedel olmas~~laz~meden oldu~undan ba~ka Ortodoks Kilisesinin re'isi ve bu dinde olanlar~n peder-i ruhaniyyesi olup zir-i idaresinde bulunan
metropolidan ile Ortodoks mezhebinde bulunan sa'ir müstakil kiliselerin dahi rab~ta-i ictima'
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isi oldu~undan her halde ve her vakt ve mahallde mezheb-i mezküru kavlen ve fiilen gayrt-i
kâmile ile himayeye muktedir olmas~~kilisenin tunür-~~ ruhaniyyesi muktezasmdand~ r.
Üçüncü Madde: Patrik bulunan zat kilise-yi ~arkinin bir büyük re'is-i ruhanisi
oldu~undan ba~ka Fatih Sultan Mehmet Han Hazretkri taraf~ ndan ihsan buy~trulup sa'ir selatin-i izam-~~maziyye taraflar~ ndan takdir ve ika ve zat-~~ ~evket-simat-hazret-i padi~ahi canib-i
alisinden te'kid buyurt~lmu~~olan intiyazat~~havi olan berat-~~ ali~anda muharrir kaffe-i hususat~ n icras~ na me'mur oldu~una ve bu cihetle ahval-i mahsusada saltanat-~~seniyyenin vas~ta-i
tenfiz-i ahkam~~bult~ nd~~una bina'en patrikli~e intihab olunacak zat bend-i sab~ kta beyan oh~nan s~fat-~~ cami olma~ile beraber intihab~~tasdik edecek olan saltanat-~~seniyyenin emniyet-i
kâmilesine ~ayan olmas~~ ve cihet-i ruhaniyyeden gayr-~~ahvalde dahi ehliyet-i kâmilesi olarak
~~sül ~~~kavanine vak~f ve umum-~~ milletin emniyyet ve i'dbar~ n~~ calib ol~nak için her cihetle
i~bu makama lay~ k olacak evsaf ii hay~iyyet zatiyye ile muttas~f bulunmas~~ve la-ekall pederinden beri aslen teb'a-~~saltanat-~~seniyyeden olmas~~ elzemdir.
(FASL-I SAL~S)
(Patrik h~tihab~~~çin Te~ekkül Edecek Meclis-i Umutniyye'nin Hey'eti Beyan~ndad~r)
Birinci Madde: ~ntihab-~~meclis-i umumisi rehabin ve avamclan miirekkeb olacakt~ r.
~kinci Madde: Ruhban tak~m~ndan meclis-i umumicle bulunmas~~laz~m gelenler ce~na'at-~~metropolidan a'zas~ yla ittifaken Der-sa'aded'de bulunan sa'ir metropolidlerden Ere~li
metropolidinin re'y-i i'tâ eylemesi hakk~ nda mer'i olan usüliin devam-~~ icras~~için mahsusen
da'vet olunaca~~ndan bu dahi ~nevcud olacakt~r.
Üçüncü Madde: Avam tak~m~ndan bulunmas~~iktiza edenler evvela patrik-hanenin en
mu'teber üç nefer me'murlar~d~ r ki bunlar lugofet ile ondan sonra olan iki me'murlard~ r.
~kincisi meclis-i muhtelit a'zas~~ üçüncüsü rütbe-i evveli ve rütbe-i saniye ashab~ ndan en ziyade
k~de~nli bulunan üç zevat-~~mu'tebere ile rütbe-i askeriyyeden ~nir-alay rütbesini ihraz etmi~~zevattan iki nefer ve devletin hidernat politikas~ nda müstahdem bulunan me'murinden üç nefer
dördüncirsii Sisam ka'im-makam~~ Der-sa'aded'de bulundu~u takdirde bi'z-zat bulunmad~~~~
halde kap~~kethildas~. Be~incisi memleketeyn ve sarpkap~~kethiidalar~. Alunc~s~~ erbab-~~ hiiner
ü ma'arifün en ziyade ma'Ium olanlar~ ndan dört nefer, yedincisi tüccar tak~m~ndan be~~nefer.
Sekizincisi sarrafandan bir nefer. Dokuzuncusu esnaf-~~ mu'tebere tak~m~ndan on nefer.
Onuncusu nefs-i ~stanbul ve Bo~aziçi mahalleleri sekenesinden iki nefer. On birincisi yi~i~-~ni
sekiz metropolidlik da'iresinde ya'ni Kayseriyye, Ku~adas~, Ere~li, Kapuda~~, ~zmid, ma'aIznik, Kad~ köyi~, ma'a-Tarabya, Selanik, T~ rnavi, Edirne, Amasya, Yanya, Bursa, Manast~ r,
Bosna, Girid, Trabzon, Yeni~ ehir, Filibe, Siroz, Edremit, Midilli, Varna, Vidin, Sofya, Sak~z,
Üskrib, Isparta, Kastamonu H~ ristiyan ahalisi taraf~ ndan tayin olunacak yi~irmi sekiz nefer vekiller der-hakk-~~ intihab münhas~ran teb'a-i saltanat-~~ seniyyeye a'iddir.
(Piskoposlu~a Müstehakk Olacak Rahiblerin S~fat-~~Laz~meleriyle Usül-~~~ntihablarm~~
Mütezamrnm Nizamnamentit Tercemesidir)
Birinci Madde: Piskopos intihab ve ta'yin olunacak zat~n evvela an-asl teba'a-i Devlet-i
Âliyye'den oldu~u halde devletçe ve milletçe bir vaktte lekedar olmam~~~olmas~, saniyen patrikhanede veyahud metropolidlerin biri ma'iyyetinde istihdam olmazdan evvel her nerede
ikamet etmi~~ise oralardan her vechile hilsn-i haline da'ir ~ehaded-namesi bulunmas~, sâlisen
kavanin-i kilisenin ahkam~~iktizas~ nca sinn-i kemal sahibi ve namii'l-a'za olmas~~ rabien un~ ür-~~
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kilisede malumat-~~ kâfiye ve piskoposluk hüsn-i idaresi z~mn~ nda tecrübe-i matlube ashab~ndan olmas~~için be~~seneden berü rahib s~fat~ yla patrik-hanede veyahud bir metropolid
ma'iyyetinde kullan~larak hidmet-i sad~kanesi sebkat etmi~~ve bu suretle kilisenin malumu
Rumi'den ba~ka ta'yin olunaca~~~mahalle göre lisan-~~
olmu~~zevattan olmas~, hâmisen
Türki ve ~slavonya'ya dahi a~ina olmas~~elzemdir.
~kinci Madde: Bundan böyle piskoposluk riitbesi miicerred t~lûm-~~kilise-yi Ortodoksi de
tahsil-i kemal etmi~~olduklar~n~~isbat eder ru'~lsu ibraz eden veyahud ru'C~slar~~olmay~ b fakat
ahlak-~~hasene ve adab-~~memduha ile beraber umûr-~~mezhebiyyede malumat-~~kâmile ashab~ndan olduklar~~thüsellem olan zevata verilecektir. ~u kadar ki diyar-~~ecnebiyyeye gederek
tahsil-i ilm ile avdet edib hamil-i r~~ 'las olanlar Der-sa'aded'de vaki' mezheb mektebinin mu'allimleriyle mübahese-i ilmiyye ederek anlar taraf~ ndan liyakat ve ehliyeti tasdik olunmad~kça ve
rüûssuz bulunanlar dahi mekteb-i mezh~ rda usûlü üzere imtihan olunarak ru'fis istihsal etmedikçe intihaba lay~k görülemeyeceklerdir.
ammeyi müktesib olup kilisenin
Üçüncü Madde: ~ffet ü ilm ü kemali cihetiyle
dahi malumu olan zevat bend-i sab~ k iktizas~ nca imtihan olunduktan sonra intihaba lay~k
görülecek ve bu misillilerin patrik-hane veyahud metropolidlerin biri ma'iyyetinde be~~sene
hidmet etmi~~olmas~ndan sarf-~~nazar olunacakt~r.
Dördüncü Madde: Mahlul kalan piskoposluk mesnedlerine yeni piskopos intihab ve ta'yini kilisenin öteden beri cari olan usülü üzere cema'at-~~metropolidan~ n re'y ü tensibiyle icra
olunaca~~ndan cema'at-~~mezkûre patri~in sevk u ruhsanyla piskoposluk için laz~m olan s~fat-~~
matlubeyi zatlar~nda cem' eden rahibinin defterini tertip edip bunlar~ n liyakat-~~mütesaviyye
ashab~~olanlar~ndan kiliseye en ziyade sad~kane hidmetlere sebkat etmi~~bulunanlar~~ tercih
ederek içlerinde üç neferini aç~ k bulunan piskoposlu~a namzed ta'yin edecek ve akabinde kiliseye var~p usûl-~~mer'iyyenin icras~~ve yine re'y-i hafi ile zikr olunan üç namzedlerden birini
kat'iyyen intihab ve ta'yin eyleyecek tesavi-i ârâ vuku'unda patri~in re'yiyle ekseriyyet-i ârâ
has~l edilecektir.
Be~inci Madde: Piskoposlardan birinin vefat' vuku'unda keyfiyyeti resmen bildirir.
Mütevefan~ n ikametgâh~~olan ~ehrin mu'teberan-~~ruhban ve avam~~taraf~ndan mümza mektub
vi~rud itmezden evvel di~erinin intihab u ta'yini husus~ na te~ebbüs olunmayacakt~ r.
Ahma Madde: Patrik bulunan zat mesnedinde mâdamu'l-ömr da'im olaca~~~misilli kilisenin kavanin-i müessesesi ahkâm~na tevfikan piskoposlar dahi madam ki Devlet-i Âliyye'ye
ihanetleri veyahud ahaliye zulm ü taaddileri veya kanun-~~memleketce azl ü tebdili mücib su'-i
hall ü hareketleri vuku' bulmaya me'mur ve ta'yin olunduklar~~mesnedler de kayd-~~hayat ile
da'im olacaklar~ ndan bundan böyle piskoposlar~ n bir mans~ bdan di~er mans~ ba nakl
ol~ nmalar~~ca'iz olmayacakur. Ancak bir sebeb-i mühim zuhurunda ya'ni gerek ahalinin kesreti ve gerek mevki-i cihetiyle cesamet ve ehemmiyyeti olan piskoposlu~a mücerreb ve umûr-~~
dide bir piskopos ta'yin olunmas~~laz~m geldi~i halde kilisenin nadiren icra olunan aded-i kadimesine tevfikan cema'at-~~metropolidan patrik ile ma'an ashab-~~menas~b olan piskoposlardan en münasibleri olarak üç neferini ekseriyyet-i ârâ ile namzed ta'yin eyledikten sonra kiliseye var~p usül-~~mu'tadenin icras~yla mezkûr üç namzedlerden birini kezâlik ekseriyyet-i ârâ
ile intihab ve ta'yin eyleyeceklerdir ve fakat keyfiyyet bu vechile intihab~~icra k~l~nm~~~olan piskoposa bildirilip re'yi su'al edilmek laz~m gelece~inden e~er piskopos-~~mümâ-ileyh bulundu~u mesnedi terk etmek istemez ise cema'at-~~metropolidan zikr olunan namzedlerden
bir di~erinin intihab ve ta'yinine müsara'at edecektir. Ve bir piskoposun ibtida me'mur
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oldu~unu piskoposInktan di~erine nakl ve ta'yini bir der adan ziyade ca'iz olmay~b bu da
balada zikr olundu~u üzere pek mühim bir sebep zuhuruna mebni' olabilecek ve aher piskoposlu~a nald olunan piskoposun yerine di~erinin intihali ve ta'yini mücerred i~bu nizam-namenin dördüncü maddesi me'aline tevfikan icra lul~nacakur.
Yedinci Madde: Piskoposlar ale'l-umum kilisenin kavanini iktizas~nca da'ima me'mur
olduklar~~mahallde ikamet edib da'ire-i hükümet-i ruhaniyyelerinde olan H~ristiyanlarm ahval:
i ruhaniyyelerini görmek ve gözetmek için her mahallin usül-~~mu'tadesine göre evkat-~~muayyenede me'muriyyederi dahilinde bulunan yerlerde ahaliye yar olmayarak bi'z-zat ge~t ü Ozar
etmek umûr-~~ magruzelerinden" olacak ve gayet ~eyhuhet ve illet ü maraz gibi mevani-i
me~ru'alan olmad~kça veyahud di~er esbab-~~sahihaya mebni' devletçe veya patrik-hanece Dersa'aded'de ihzarlan laz~m gelmedikçe kendilerinin bi'z-zat icra etmeleri iktiza eden umür-~~
ma'iyyetlerinde piskopos payeli ruhban istihdam~yla gördürmeleri asla ca'iz olmayacakur.
Sekizinci Madde: Alt~nc~~maddede beyan olundu~u üzere piskoposlar me'mur olduklar~~
mahaller piskoposluklar~nda kayd-~~hayat ile da'im olacaklar ise de bir mahallin
iseviyyesi taraf~ndan piskoposlan hakk~nda ~ikâyat vaki oldu~u halde cema'at-~~metropolidan
hakk~nda ~ikayet olunan piskopos ile te~ekld edilenler beynlerini te'lif ü ~slah için müddet-i
mu'tedil zarf~nda tedabir-i mümkineyi i'mal ve hem-civar bulunan piskoposlar vas~tas~yla tefti~~
ve tesviyye-i keyfiyyete bezl-i gayret u makderet eyledikten sonra müte~ikld tak~m~~raz~~olmay~p
piskopos ile muhakeme olunmak talebinde ~srar ederler ise ol halde piskopos Der-sa'aded'e
celb edilerek hakk~nda izz ü isnadm olunan töhmetler hususat-~~ruhaniyyeye da'ir oldu~u takdirde muhakemesi kavanin-i kiliseye tevfikan yaln~z cema'at4 metropolidan taraf~ndan icra
olunacak ve zikr olunan ~ikayetler mevadd-~~dünyeviyye müteda'ir oldu~u halde patrik ile cema'at-~~metropolidan dördü piskopos dördü avamdan olmak üzere meclis-i muhtelitin sekiz
nefer a'zas~ndan mürekkeb bir komisyon te~kil edip i~~bu komisyon taraf~n~n ifadat~n~~zabt
tahrir ve tedkik ü tahkik birle netice-i ara ve mütala'aum havi yapaca~~~mazbatay~~patrik-i vakte
arz edib mücazaat-~~laz~mesini kavanin-i Devlet-i ~kliyye'ye tatbiken ta'yin ve Bab-~~Ali'ye ifade
olunacakur. Ve e~erçi o makule metropolid ve piskoposun töhmed cinayet cinsinden ise uhdesinde bulunan s~fat-~~ruhaniyye patrik-hane taraf~ndan bi't-tabi' ref olunaca~~ndan andan
sonra ber-vech-i muharrer kavanin-i mevzu'a-i ceza'iyyeye göre mücazat~~icra olunacakur.
Dokuzuncu Madde: Matbu mefhumumuz olan Devlet-i Aliyye'nin eyalat meclisleri
hakk~nda mevzu' olan nizam~~ahkam~na tevfikan piskoposlar ikamet eyledikleri memleket
meclisine bi'z-zat devam ederek ifa-y~~me'muriyyet etmek ve hasta olduklar~~veyahud ba~ka bir
mahalle. azimet ettikleri halde ruhban- ta'ifesinden birini vekil ta'yin eylemek ve sa'ir kazalar
meclislerine dahi kezalik ruhban ta'ifesinden olmak üzere birer vekil ta'yin etmek hususlanna
mecbur olacaklard~r.
Onuncu Madde: Piskoposlar kendi emvallerine da'ir vasiyyet etme~e me'zun olmay~p
vefatlannda ibtida cenazeleri ve canlar~~için sarf-~~iktiza eden mebali~~terekelerinden-lede'l-ihrac hakl~~ cemi'-i emval-i menkule ve gayr-~~menkuleleri üç lusma münkas~m olup biri bulunmu~~
olduklar~~piskoposlu~a irad peyda etmek üzere emlak ü akarat i~tirasma tahsis ve bunlar~n
has~lat~~dahi pey-der-pey emlak i~tirasma sarf olunarak her piskoposun senevi ma'a~-~~mukannini ne ise ol mikdar irad peyda olunup ondan sonra piskoposlar~n emval-i sülüsünden ne~'et
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edecek irad memleketin hayrat u hasenatma sarf t~~ isti'mal olunacakt~ r ve k~sm-~~ sânisi
mi~tevefan~ n akrabasma a'id ve musib olup k~sm~~ salisin dahi ikiye taksimiyle biri milletin Dersa'aded'de bulunan hayrat u hasenatma sarf t~~ tahsis ve n~sf-~~ di~eri ~stanbul Patri~i'nin senevi
maa~-~~ mukannini neye ibla~~°hulul- ise ol mikdar mebali~in istihsaline kadar patrik mesnedine irad peyda olumnak üzere emlak ve akar i~ tiras~ na sarf ve ~na'a~-4 mezkür ta~nam-pezir
olduktan sonra ol vechile zuhur edecek fazla irad-~~ has~lau milletin Der-sa'aded'de bulunan
hayrat ii hasenat~na sarf okumak z~ mn~ nda keza emval-i gayr-~~ menkule i~tira ve tedarikine isti'mal olunacakur ve mütevafan~ n emval-i metrukesinden akrabas~ ndan kendisine kald~~~ na
da'ir dela'il-i ~er'iyyesiyle emval-i mevrusesi tahakkuk ve zuhur edip de o makule hakk~nda vasiyyeti bulundu~u surette ma~nülün-bih ve cari tutulaca~~~misilli vasiyyeti olmad~~~~halde emval-i mezkfirenin dahi ber-vecl~-i muharrir üçe taksimi laz~ m gelerek patrikten piskoposlara
var~ nca her s~ n~ f metropolidlerin taksim-i emval-i metrukesi hususunda i~bu usüle ri'ayet olunacakur fakat usfil-i me~ruhan~ n icras~ nda kava~~ i~~~ü nizamat-~~ arazi ve evkafa tamamiyle ittiba'
olunmak ~art-~~ laz~ md~r.
On Birinci Madde: Mans~ bda bulunmayan patrik ve metropolid ve piskopos payeli rahiblerin vefat~ncla cenazeleri ve canlar~~ için ve sa'ir sarfi vacib olan mebali~~emval-i metrukelerinden lede'l-ihrac bakiye-i terekeleri ale't-tesavi üç k~sma taksim birle biri mutevafan~ n laz~ m
gelen akrabas~ na i'ta ve k~sm-~~sânisiyle ~stanbul Patrikli~i mesnediyle bu tarafta vaki hayrat
l~asenata n~sfiyyet üzere irad olmak z~mn~ nda emlak t~~ akarat i~tira ve k~sm-~~ sülüsü dahi vefat
edenlerin vatan ~~~memleketleri canibinde vaki menfaat-i ammeye da'ir ebniyye-i hayriyyelere
sarf ~l vakf k~l~ nacakur.
On ~kinci Madde: Mans~bda vefat eden patri~in terekesi dahi kezâlik üçe taksim olunduktan sonra biri ~stanbul Patrikli~i mesnedine a'id olmak üzere i~tira-y~~ akara sarf olunarak
ikinci k~sm~~ akrabas~ ndan laz~ m gelenlere i'ta ve k~sm-~~ di~erinden dahi bir n~sf~~ yine irad
peydasma isti'n~al olunmak üzere patrik mesnedine ta'yin bine bu tarafta bulunan ebniyye-i
hayriyye-i avama vakf ~l tahsis k~lmacakur.
On Üçüncü Madde: Rüesa-y~~Ruhbandan birinin vefau vuku'unda kurb u civarda mukim Ortodoks mezhebinde bulunan ahali mu'teberan~ ndan dört ki~i di~er dört nefer rahib ile
ma'an derhal iktiza eden defteri bi't-tanzim emval-i metrukeyi kayd ve emilen temhir ettikten
sonra icab~ n~ n icras~~ hususuna vesaya-y~~ laz~menin tarafiarma isal u isbali z~ mn~ nda keyfiyyeti
~stanbul Patri~i taraf~ na ihbar u ifadeye müsara'at edeceklerdir ve mütevefan~ n defn ü cenazesiyle ber-mukteza-y~~mezheb can~ na da'ir sa'ir adat-~~ mer'iyyenin e~nr-i icras~~ n~~~ 'teberan-~~
merkumenin ayn-~~ intibah u ihtimamlarma havale k~lmacakur.
On Dördüncü Madde: Memalik-i ~ahane-i sa'irede bulunarak s~fat-~~ malume-i matluba
ashab~ ndan ma'dt~d olduklar~ na mebni' ~imdiki halde piskoposl~~k mesnedine müstehakk
lay~ k-~~ intihab görülecek ~necn~u zevat~ n isimleri tertip k~l~nacak defter-i mal~susda kayd olunarak ba'deht~~ hin-i liizumunda patrik taraf~ ndan mektub irsaliyle celb olunacakur ve bundan
sonra aral~ k aral~ k zuhur edecek bu misilliler kemalât u s~ fat-~~sa'ire-i zatiyyelefinin i~aretiyle
intihaba lay~ k olduklar~~ tavsiye k~l~ nd~ klar~~zevat taraf~ ndan tahriren arz t~~ifade olunarak tahsil-i ulum-~~ diniyyelerinin tahkik z~~~~~~~ nda balâda muharrer bendlerin me'aline tatbiken Dersa'aded mezheb mektebinde usül-~~ imtihaniyyeleri bil-icra isimleri tarihinin zikr ü i~aretiyle
beraber defter-i mezki~ rda ayr~ca kayd ve zabt olunacakur.
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(Cema'at-~~Metropolidan~ n I Iey'etiyle Suret-i "fe~ekkülünü Mutazamm~n Nizamnamenin Tercemesidir)
Birinci Madde: Cema'at-~~metropolidan ~stanbul Patrikli~i'ne merbut metropofidlerden
ma'dud olarak on iki zattan terekküb etti~i ve ~stanbul Patri~i bulunan zat~ n taht-~~riyasetinde
bulundu~u halde öteden beri mevzu' ve mü'esses bulunan usül-~~müttehaze-i kadimesine tevfikan daimü'l-evrak ~stanbul Rum Patri~ine a'id ü tabi olan kâffe-i ta'ife-i iseviyyenin hükümeti ruhaniyyesi add ü ittihaz k~l~nd~~~ndan cema'at-~~mezküre taraf~ndan kilisenin kavanin-i mevzu'a-i mü'essesesi iktizas~nca milletin bi'l-cümle umür ve hususat-~~ruhaniyyesi dikkat olunmak
ya'ni mahlul kalm~~~piskopos mans~blarma di~erlerinin nasb u ta'yini ve umumen ta'ife-i ruhban ile her tarafta vaki' millet manast~rlar~mn ve Der-sa'aded'de bulunan millet mektebinin
~slah-~~halleriyle hüsn-i h~fz u idareleri ve Ortodoks H~ristiyanlar~mn ihlal-i aka'ide ve tebdil-i
mezhebe sebeb olabilecek her nev' te'sirat-~~hariciyyeden emin ve masun olmalar~~hususuna
sarf~~laz~m gelen tayakkuz ve ihtimam keyfiyyeti ~ncil-i ~erif'in patrikül-va'z ahali-i iseviyyeye
ta'lim ü telkin-i z~mn~nda Der-sa'aded ve memalik-i sa'ire-i ~ahaneye ashab-~~liyakatten olarak
va'iz u rahibler ta'yin u irsali ve ta'ife-i ruhbaniyyenin kesb-i fa'ideleri ve güruh-~~iseviyyenin
aka'id-i diniyyelerini lay~k-~~vech üzere ta'limleri z~mn~nda münasib görülecek kütüb ü te'lifat-~~
müfidenin tedarik ve ne~ri ve bunun için dahi patrik-hanede bir muntazam basma-hanenin
mevcud olmas~~ve bu tab-hanede s~rf umf~r-~~diniyyelerine müte'allik olan kütübden ma'ada
tab' olunacak kütüb ü resa'il hakk~nda ewel-emirde mü'esses olan nizam~na tatbiken Ma'arif-i
Umumiyye Nezaret-i Celilesi'yle muhabereye ri'âyet k~hnmas~~keyfiyyetlerine bezl-i himmet ve
sarf-~~makderet birle bu hususta cema'at-~~metropolidan~n eyalat-~~~ahanede bulunan piskoposlar ile muhaberesi olmas~~ve piskoposlar~n dahi do~rudan do~ruya cema'at-~~mezküreye hitab
eylemeleri laz~m gelece~inden cema'at-~~metropolidan~n hükümet-i ruhaniyyesine da'ir hukuk-~~umû'r~na haricden bir ferdin müdahalesi tecviz olunmayacakt~r.
~kinci Madde: Piskoposlar~n bundan böyle Der-sa'aded'de kap~~kethüdalar~~olamayaca~~~
misilli ba'z-~~metropolidan-~~mümtazenin dahi Der-sa'aded'de ikameti adedi min-ba'd fesh ü
ilga k~l~nd~~~ndan ~stanbul Patrikli~i'ne mülhak u a'id bi'l-cümle metropolidan~n münavebet
iki~er sene müddet-i mahsusa ile cema'at-~~metropolidanda a'zâ nasb u ta'yin olunmalar~ na
hakk u salahiyyetleri olup a'zâdan hiç birinin cema'at-~~mezkûrede iki seneden ziyade kalmas~~
z~mn~nda a'zâ-y~~cema'atin msf~~her sene tecdid ü tebdil ve yerlerine di~erleri nasb olunacak
ve cema'at-~~metropolidan~n mürekkeb oldu~u kâffe-i a'zâs~~beyninde bir güne fark u tefavüt
olmay~p icra-y~~memuriyyetlerinde re'y ve kuvvetleri müsavi olacakt~r ve metropolidlerden
Der-sa'aded'e gelib gideceklerin defteri da'ima patrik-hane taraf~ndan Bâb-~~Ali'ye irsal ile beyan-~~halt k~l~nacakt~r.
Üçüncü Madde: Eyalat-~~~ahanede piskopos ta'yin olunacak zat~n piskoposluk rütbesine
yeni na'il olmu~~bulunurlar ise muhawel uhdeleri olan mahall piskoposlu~unda tamamen be~~
sene ve nasb u ta'yinleri di~er mans~bdan nakl u becayi~~suretiyle olmu~~oldu~u takdirde me'mur olduklar~~mahafide üç sene ikamet etmedikçe cema'at-~~metropolidanda a'zâ ta'yin olunamapp ol vechile cema'at a'zâl~~~na da'vet olunacak piskoposlardan fakat sinn-i ~eyhuhatta35
bulunanlardan sarf-~~nazar lul~nacak ise de bâki cemi'-i piskoposlar~n da'vet olunduklar~~halde
derhal Der-sa'aded'e gelmelerine mecburiyyet vard~r.
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Dördüncü Madde: Cema'at-~~metropolidan a'zâs~ndan olup ibrad-13" mukannenleri elli
bin guru~tan a~a~~~olan piskoposlara verilmek üzere beherinin icra-y~~ umf~ra müba~ereti
gününden i'tibaren di~erinin nasb~~gününe kadar Der-sa'aded'de ikametinde masâr~f
valuasma medar olabilecek kadar ~ey tahsis k~l~nacalu~r.
Be~inci Madde: Bi'l-cümle metropolidan~n mikdar u adedini mübeyyen ve bunlar~n üç
s~n~fa taksimiyle beher s~nf~n sülüsünü hâvi bir defter-i mahsus tertip tutulmu~~oldu~undan
patrik bulunan zat cema'at-~~metropolidan ile beraber her sene hitanuna üç mah kal~ nca defter-i mezkür milcebince her sm~ftan iki~er nefer ya'ni ba~ta ve hitamda bulunanlar~~ ba'de'lahz müddet-i azal~~~~ink~za bulmu~~olanlara halef olmak üzere da'vet edece~inden ol vechile
yerlerine di~erleri ta'yin k~l~nm~~~olanlar ilâ-te'hir semt-i me'muriyyetlerine azimete mecbur
olacaklard~r.
Alt~nc~~Madde: Ber-vech-i muharrer iki sene müddet-i muayyenenin inluzas~ndan evvel
cema'at-~~metropolidan a'zâs~ndan birinin vefat' takdirinde vefau birinci sene esnas~nda vuku'
bulur ise yerine hasebü'l-s~n~f akabinde lâ-hakk bulunan zat~n ta'yiniyle iki seneyi tamam edecek ve ikinci senesi esnas~ nda vaki' oldu~u halde bâki birkaç ay s~n~f-~~muktezas~nca ta~radan
celb ve da'veti icab edecek zevata zamm ve ilâve-i me'nuiriyyet olunacakur. Cema'at-~~metropolidan~ n kang~~zevattan terekküb edece~i keyfiyyetine gelince birinci senesinde patrik ile
cema'at-~~metropolidan taraflar~ ndan re'y-i hâfi ile intihab olunmak üzere meclis-i muvakkat~n
a'zây~~mevcudesinden piskopos olarak üç nefer zat~ n vilâyat-~~ ~ahanede bulunarak üç s~n~fa
münkas~m piskoposlardan ber-vech-i s~n~f birinci ve ikinci olanlar ile birincinin akabinde bulunanlar~~ olmak üzere di~er dokuz nefer piskoposun ahz ve a'zâ ta'yin lul~naca~~~ve birinci
sene tamam~nda a'zâ-p mezkürenin msf~na üçü meclis-i muvakkat a'zâs~ ndan ve üçü dahi beher s~n~f~ n birincisi olmak üzere bâki dokuz nefer piskoposlardan ibaret olacakt~r. Me'muriyyeteri canibine azimet ve avdet edece~i ve yerlerine di~erinin ta'yini hususu ma'aruz-zikr üç
s~n~ftan herkesin s~ras~na göre iki~er nefer piskopos ahz~yla icra olunaca~~~mukarrer idügi i~bu
mahale ~erh k~l~nd~.
Yedinci Madde: Kilise ve millete da'ir düyü'n-~~ma'lumenin refu tesviyesi hususma ta'yin
olunacak komisyon-~~mahsusun te'sisinden sonra cema'at-~~metropolidan~n a'zâs~~o makule
düyün-~~milliyye için taraflar~ ndan kefalet ve güze~ teli tahvilat i'tâ ve tervic etmek keyfiyyetlerinden reha olacaklar~ ndan bu husus min ba'd te'kiden memnu' olan maddelerden oldu~u
der-kârd~r.
Sekizinci Madde: Patri~in haberi olmaks~z~n cema'at-~~metropolidan taraf~ndan her
hükm olunan ~eye i'dbar olunamay~ p mülga tutulaca~~~misilli kezâlik cema'at-~~metropolidan~n malumau olmayarak patrik taraf~ ndan münferiden hükm ü karar-pezir olacak ~ey gayr-~~
câri hükmünde add olunacak ve ekseriyyet-i ârâ ile cemi'-i a'zân~ n huzurunda cema'at taraf~ndan hükm ü karar verilmi~~maddeyi patrik dahi tensib ü kabul ile icra-y~~icab~ na te~ebbüs
etme~e mecbur olacakt~r.
Dokuzuncu Madde: Cema'at-~~metropolidandan olup müddet-i muayyenesi munkazi
olanlar hiçbir özr ü bahane ile Der-sa'aded'de kalmalar~~ca'iz olmay~b e~er bu babda ilel ü esbab-~~kaviyyesi" olur ise kendilerine cema'atin haberi olarak patrik taraf~ndan münasib va'de
ta'yin olunup ve keyf~yyeti Bâb-~~Ali'ye dahi bildirilip ancak bu misillilerin mecliste bulunma-
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lar~~ve derûn-~~kilisede zatlarma mahsus mevki'de durmalar~~hususlar~na me'zuniyyet olmayacakt~r.
Onuncu Madde: ~stanbul Patrikli~ine merbut u tabi' olan piskoposlardan her biri patrik
taraf~ndan izin tahsil etmedikçe ve cema'at-~~metropolidan~n haberi olmad~kça hiçbir bahane
ile Der-sa'aded'e gelemeyeceklerdir.
On Birinci Madde: Milletin meclis-i muvakkati taraf~ ndan bu vechile tanzim olunan
maddelerin zat-~~hazret-i mülükâne canib-i mekârim-i menalublar~ ndan tasdik buyuruldu~u
akabinde cema'at-~~metropolidan~n te~kiliyle milletin tesadüf edece~i en karib bir büyük yortu
gününde ber-vech-i münavebe iki sene müddetle akd-~~meclis ve icra-y~~me'muriyyete
mübaderet olunmas~~laz~m gelecektir.
On ikinci Madde: Patrik bulunan zat~n ~ayed vacibe-i zimmetine ve fera'iz-i ruhaniyyesine muhalif hareketi zuhurunda ve kendisine birinci ve ikinci defa olarak cema'at-~~metropolidan taraf~ndan hüsn-i suretle vaki olacak ihtarat-~~lay~kaya havale-i sem'-i tibar etmeyip nesayih-i vak~ 'adan imtina ettikte ol halde cema'at-~~mezkûre te~kili musammem olan meclis-i
bi'l-ittifak ihtarat-~~laz~meyi bir kere de beraberce tekrir ü tecdid etmuhtelit-i da'imi
tikten sonra e~er patrik yine ibram u ~srarda bulunur ise ol surette cema'at-~~metropolidan ile
meclis-i muhtelit-i mezkürun a'zâs~~patri~in azlini taleb z~mn~nda keyfiyyeti canib-i e~ref-i Bâb-~~
Ali'ye birlikte fera'iz-i cismaniyyesinde mugayir hareketi zuhurunda meclis-i muhtelit-i da'imi
taraf~ndan ber-vech-i muharrer ibtida müstakilen ve ba'del~t~~cema'at-~~metropolidan ile ittifaken tedabir-i laz~meye te~ebbüs olunacakur. Fakat patri~in icra-y~~azli hususunda gerek cema'at-~~metropolidan ve gerek meclis-i muhtelit-i da'imi a'zâsm~n iki~er sülüslerinin bu babda
müttefik bulunmas~~laz~md~r.
(~stanbul Patri~iyle Cerna'at4 Metropolidanm Yek-di~erine Olan MiMasetretini
Hivi Nizam-name Tercemesidir)
~stanbul Patri~i bulunan zat~n ~stanbul Patrikli~rne tabi' ve merbut olan kâffe-i sunuf-~~
rehabinin re'is-i ruhaniyyesi oldu~u cihetle evvela cemi'-i piskoposlar~~ihvan mesabesinde add
ile esbab-~~~ahsiyye ve zatiyyeye mebni' bunlardan hiç birini fark u temyiz enneyerek beheri
hakk~ nda hulüsane ve muhabbet-i uhuvviyye ile mu'amele etmesi sâniyen ta'ife-i rehabinden
min-gayr-~~hakk ma~dur bulunanlar hakk~nda cema'at-~~metropolidan ile beraber bezl-i himayet ü makderet eylemesi sâlisen gürüh-~~rehabinin etvar u harekat~na sarf-~~enzar-~~teyakkuz
birle ~ayan-~~medh u sena-olan ~eyleri vesa'it-i münasebe ile takviye ve te~vik ve bunlardan kilisenin ~an u rekânetine mugayir olup tayin u takbihi laz~ m gelenlerini men'u der ve iktizas~na
göre cema'at-~~metropolidan~n ittihad u ittifakiyle te'dibat-~~layikan~n icras~na dikkat eylemesi.
a'zâs~• hakk~nda hilm ü
Râbi'an hiç birini tefrik u Ltisna etmeyerek cema'at-~~
mülayimede mu'amele ederek beherine lay~k-~~vech üzere ri'âyet birle su-i zann~~mücib olarak
halâttan ihtiraz u ictinab eylemesi. Hâmisen cema'at-~~metropolidan~n rütbe-i ulyâs~~ve kilisenin ~an u ~öfired iktizas~nca esna-y~~mecliste s~fat-~~rehabinine yak~~mayaca.k ve ay~b~~mücib
olacak sözler söylenmek gibi hüsn-i nizama halel verecek uygunsuzluklara cevaz vermeyerek
men' ile her halde kendisini irae-i hüsn-i misal eylemesi sâdisen cema'at-~~metropolidan~n ittihad u ittifakiyle garazs~ zca ve bi-tarafane ve faide-i zatiyye fikrinden biri olarak umilr-~~valc~ada
devam ve her halde kilise ile milletin feva'idine mugayir ~eylerde bulunmayarak umûr-~~vaki' a-i
milletin hüsn-i rü'yet ü tesviyyesine sarf-~~himmet eylemesi, sâbran cema'at-~~metropolidan~n
patrik-haneden hariç hiçbir mahallde akd-~~meclis eylemesi gayr-~~ca'iz oldu~undan a'zas~n~n
fevkag-âde hallerde patri~in izn ü haberi olarak umür-~~me'murelerine da'ir ayr~ca akd-~~
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me~veret ü tezekkiir eylemeleri =n~n& derün-~~patrik-hanede bir münasib oda tahsis ü ta'yin eylemesi mukteza-y~~mesnedinden bulundu~u misilli cema'at-~~metropolidan a'zâsm~n
dahi umûr-~~mefruzalan ber-vech-i âti beyan k~l~mr.
Birinci Madde: Cemaat-i metropolidan~n mürekkeb oldu~u zevatm evvela kilise ve milletin re'is-i mutlak-~~ruhaniyyesi olan ~stanbul Patri~ine hasbel-mesned tevkir ü hareket ederek nesayih-i sâ'ibe ve vesâyâ-p akilânesine ita'at ü imtisal bine umûr-~~mefruzalarm~n icras~nda bir güne muhalif harekette bulunmamalan sâniyen dahil-i mecliste ve hariçte ~anlan
muktezas~nca etvar-~~hasene ve adab-~~mergubede bulunarak milteb-i riyeb olacak ve patri~in
s~fauna dokunacak hareket ü kelamdan ihtiraz eylemeleri laz~ me-i me'muriyyederindendir.
~kinci Madde: A'zâ-y~~meclisten ma'dud bulunan ve bulunmayan piskoposlardan birinin
ashab-~~menas~b olan zevattan birine ziyaret etmesi iktiza etti~i halde ber-milceb-i mu'tad bu
babda patrik taraf~ndan izn ü ruhsat tahsil eylemesi laz~ m gelece~i, misillibi-lâ-izn azimet eden
zuhur eder ise kendisine suret-i hasene ile patrik taraf~ ndan vaki olacak ihtarat-~~laz~meden
sonra adem-i ita'atinde def a-i sâniye olarak cema'at-~~metropolidan huzurunda ta'zir ü itab
olunacak ve yine ink~yad etmedi~i takdirde defa-i sâlisede o makulenin tarikat-~~ita'ate idhali
tedabir-i multeziyyesine te~ebbüs k~l~nacakt~r.
Üçüncü Madde: Cema'at-~~metropolidandan olan ve olmayan piskoposlardan hiç biri
patri~i ötede bende patri~in ~an u tibarma nalusa verecek surette bi-edebâne sözler söyleyip
fasl u mezemmet edemeyecek ve buna cür'et eden olur ise ibtida kendisine patrik taraf~ ndan
halimane nasihatler verilip ikinci defada huzur-~~cema'atte itab u ta'zir ve yine ~slah kabul etmedi~i surette hakk~nda te'dibat-~~laz~me icra lulmacakur.
Dördüncü Madde: Akdemce patri~in izn ü ruhsat~~olmad~kça ve gidilecek mahallin piskoposuna haber verilmedikçe bir piskoposun di~er piskopos ikamet-gâh~na azimeti ve orada
on be~~günden ziyade ikamet ü ârâm~~ca'iz olmayacak ve fakat zaruret mess ettikte eyalet dahilinde bulunan sancaklarda hitam-~~maslahatlanna kadar birkaç gün ikamet edecekler ve vakt-i
azimet ü avdetlerini ~stanbul Patri~i taraf~na bildireceklerdir.
Be~inci Madde: Cema'at-~~metropolidamn a'zâs~~umûr-~~valu'an~n rü'yetinde ve her mes'elenin ittifak-~~ârâ ile fasl ii tesviyyesinde ale'd-devam patrik ile beraber icra-y~~me'muriyyet
ederek bir madde hakk~nda tesavl-i ârâ vuku'unda patri~in re'yi bulunan taraf tercih olunacakur ve cema'at-~~metropolidan~n a'zâs~~kang~~rütbe ü s~mftan olur ise olsun beynlerinde hukukça asla fark u tefavüt olmay~p fakat s~n~f hasebiyle ne~'et edecek fark u tefavüte kilisenin
bi'l-cümle piskoposlar~n rütb ü sunuf-~~muhtelitas~m beyan u i~aret eden kanun-narne-i mahsusu ahkâm~~iktizas~nca yaln~z kürsü ve kilisede oturulacak mevki-i mahsusa i'dbar u ri'âyet
olunacak ve kanun-name-i mezkürun ba'z-~~mahalleri münasib görülece~i üzere te~kil
k~l~nacak cema'at-~~metropolidan a'zâs~~taraf~ndan istikamet ü bi-taraf~~ile ta'dil ü tashih
lul~nacakt~r.
Ak~nc~~Madde: A'zâ-y~~cema'atten biri hakk~nda esna-y~~mecliste beyan etti~i re'yine veyahud bir madde üzerine ifade etti~i zanmna mebni patrik taraf~ndan i'tibara nâlusa verecek
sözler söylenmesi hey'et-i meclise dokunur bir keyfiyyet add olunaca~~~misilli cema'at-~~metropolidan~n ibaret oldu~u zevatm dahi patrik bulunan zam hürmet-i lay~ka ü tevkir itmeleri
mukteziyye-i mülekkidedendir.
Yedinci Madde: Cema'at-~~metropolidanda ta'ife-i ruhbandan olarak patrik ve a'zâ-p
cema'at taraf~ ndan me'mur iki nefer kâtib istihdam k~l~nacak olup birine ba~~ve di~erine
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ikinci kâtib tesmiyyesiyle ba~~kâtib ve onun mevanii zuhurunda ikinci kâtib meclisinin kitabete
da'ir umürunu idareye ve ma'ruzat ve evrak-~~ sa'ireyi patrik ve cema'atin huzuruna arz ve
meclisin hükm ü müzakeratma da'ir evrak~ n h~fz~ na me'mur olarak kendisine su'al olunre'ye salahiyyeti olamayamad~kça meclisçe tezekkür k~l~nan maddelere kar~~amay~ p
cakt~ r. Ve sa'ir yaz~alar~ n i~lerine dahi da'ima ba~~kâtib taraf~ndan bak~lacakt~ r ve tarih-i istihdamlar~ ndan i'tibaren me'muriyyetlerinde ba~~kâtibin be~~sene ve ikinci katibin yedi sene
hidmeti sebkat etmedikçe piskoposlu~a intihaba lay~k u müstehakk görüle~neyecektir.
Sekizinci Madde: Cema'at-~~metropolidan~ n haftada üç kere akd-~~meclis etmesi mukarrer olup canib-i e~ref Bâb-~~'Ali'ye sevk u takdim k~l~nacak cemi'-i evrak alt~~k~t'adan ibaret
mühr ile temhir k~l~naca~~ndan mezkür alt~~k~t'a a'zâ-y~~cema'atten beher sene Der-sa'aded'de
kalacak alt~~zevata tevdi' u teslim ve her bir kgr~d~ n takdiminde deftere kayd u derc ve a'zâ taraf~ ndan imza k~l~ nacak olup mühr-i mezkfirun miftaln dahi nezd-i patrikte mahfuz bulunacakt~r.
Dokuzuncu Madde: Piskoposlu~a nasb u ta'yin k~l~n~n~~~olan zevaun Der-sa'aded'de iki
aydan ziyade ikametlerine cevaz verilemeyib semt-i me'muriyyetlerine azimetleri laz~m gelecek
ve bunlar Der-sa'aded'de oldukça kilisede kendilerine mahsus ~nevkide durup icra-y~~kudâs-~~
~erif edebileceklerdir.
Onuncu Madde: Haklar~nda da'va olunanlardan ma'ada li-ecli'l-maslaha veya maraz u
Metine mehil": patri~in izni ve cema'atin re'y ü tensibiyle müddet-i muayyene ile Der-sa'aded'de bulunan metropolidlerin akd-~~meclis etmeleri gayr-~~ca'iz olup fakat kilisede kendilerine
mahsus mevki'de durub di~er piskoposlar ile beraber icra-y~~k~ldâs-~~~erif etme~e salahiyyetleri
oldu~u halde va'deleri ink~zas~nda derhal mahall-~~me'muriyyetlerine azimete mecbur olacakt~r ve bunlar~ n bu tarafta ikametleri bi'z-zarure icab eyledi~i halde bu babda cema'atin re'yiyle patrik taraf~ ndan karar verilecek oldu~undan kiliseye müceb-i ~zurab olarak müddet-i
ikametlerini temdid etmek sevdas~nda olanlar o makulenin derhal semt-i me'muriyyetine irsali
ve kabil olamad~~~~surette sevk ~~~i'zam~mn teshil-i icras~na de~in di~er bir tarafa gönderilmesi
laz~m gelecektir.
On Birinci Madde: Kayd-~~ ~zurab u zarurette bulunan ma'zul patriklerin müsterihen
emr-i ta'ayyü~leriyle kezâlik ~nans~bda bulunmayan metropolid ve piskopos ve piskopos payeli
rahiblerin idareleri z~mn~nda herkese göre ma'a~-~~kâfi tahsisine patrik ve cema'at-~~metropome'muriyyet
lidan taraf~ndan sarf-~~ himmet ü nasb k~l~nacak olup hüsn-i r~zalanyla
eden piskoposlar istirahatleri ve bâkiyye-i ömrlerini imrar z~mn~nda patrik ve cema'atin haber
u malumat~~oldu~u halde hin-i istiTalar~nda me'mur bulunduklar~~piskoposluktan ma'ada
kendilerinin ihtiyar edecekleri mahallde ikamet edebileceklerdir fakat piskoposlar~n usül-~~intihabiyyesine da'ir olan nizam-namenin sekizinci maddesi me'aline göre bir piskoposun azli
vuku'unda töhmeti hususat-~~ruhaniyyeye da'ir ise mahall-i ikameti patrik ve cema'at taraflar~ndan ta'yin ve irâe olunacak ve töhmeti ceraim-i dilnyeviyyeye da'ir ise mahall-~~ikameti
Bâb-~~"Ali ile patrik-hane beyninde bi'l-muhabere ta'yin buyurulacakur.
On ~kinci Madde: Ruhban ta'ifesinden olanlar~n hüsn-i harekat ü etvarda bulunub tahsil-i ilm etmeleri esbab~na dikkat etmek ve tarikat-~~ruhbaniyyete cahil ve adab~~gayr-~~muvaf~k
olan kimesnelerin dahil olmamalar~~vesa'itine sarf-~~ihtimam eylemek üzere ma'lumat sahibi
ba'z~~rahiblerden mürekkeb bir mezheb komisyonu te~kil olunacak ve a'zâs~~dahi patrik ve
cema'at-~~metropolidan taraf~ndan nasb u ta'yin k~l~nacakt~r.
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On üçüncü Madde: Der-sa'aded'de bulunan merkez-i komisyon-~~mezhebiyyesi ahkâm
u ~urut mevzu'as~ na tatbiken piskopos bulunan her bir memlekette birer mezheb komisyonu
bulunmas~~laz~md~r.
On Dördüncü Madde: Her piskoposun dahil-i idare-i ruhaniyyesi olan yerlere nevbede
dola~~ p bil-ücret va'z etmek üzere bir vâ'iz ta'yin etmek her bir piskoposun fariza-i zimmetidir, bundan ba~ka büyük piskoposluklarda dahi masânf~~ahali-i H~nstiyan taraflar~ndan tesviyye olunmak ve o mahallin piskoposu ile mu'teberan-~~iseviyyenin taht-~~riyasetlerinde bulunmak üzere birer ruhban mektebi bulunacak olup tarikat-~~ruhbaniyyeye sülük u duhüle
hahi~-ker olanlar ile ale'l-husus rahiblerin çocuklar~~ve ke~i~~ve rahiblerden cahil olanlar ol
vechile tahsil-i ilm edeceklerinden içlerinde isti'dad u zekâveti olup da larkl~ca tahsil-i ma'lumat etmek murad edenler olur ise mahalli piskopos ma'rifetiyle Der-sa'aded mezheb mektebine irsal olunacakt~r.
On Be~inci Madde: Piskoposlar~n ve bunlar~n bulunduklar~~memleket ahali-i iseviyyesi
mu'teberan~n~ n ikdam u gayretiyle Der-sa'aded mezheb mektebine dahil olmak üzere ahlak-~~
hasene ü isti'dad~~olanlardan ~akirdan irsali hususuna da'ir aral~k aral~k patrik taraf~ndan bi'lcümle piskoposlara iktiza eden mektublar gönderilecektir.
On Alt~nc~~Madde: Sevk-i mektub ücreti gibi ba'z-~~masânf-~~cüz'iyye için cema'at-~~metropolidan~n ayr~~bir akçe sand~~~~olup bu hususta iktiza eden mebali~-i meclis-i muhtelit
sand~~~ndan verilecektir.
On Yedinci Madde: Millet-i iseviyyenin manasurlanndan kavanin-i mer'iyye-i asliyesi iktizas~nca ba'z~s~~ ~stanbul Patri~inin zir-i hükmünde ve ba'z~s~~dahi dahilinde bulunduklar~~
memleketlerin metropolidlerine a'id bulunmu~~olduklar~~misilli bundan böyle dahi bunlar
öteden beri kang~~tarafa merbut bulunmu~lar ise yine o tarafa merbut olarak manasurlar
haldunda mahsus nizam-namenin hüldcâm~~mûcibince idare olunacalcar.
On Sekizinci Madde: Kiliselerde okunan du'a ve hutbelerden dolay~~aral~k aral~k Bulgar
ta'ifesi taraf~ ndan patrik-haneye arz olunan ~ikâyat cema'at-~~metropolidan taraf~ndan sarf-~~
dikkat-i kâmile ve bezl-i muhafaza-i laz~ me olunarak bu misilli ~ikâyat valu'an~n ne derecede
hakl~~oldu~u tedkik u tahkik olunduktan sonra merkumlanmn teskin ü rahatlan için keyfiyyeün icab-~~tesviyyesi esbab u vesa'itine sa'y u gayret olunacalu~r.
On Dokuzuncu Madde: Milletin fukara k~zlar~na cây-~~iltica olarak ve bunlar~n tahsil-i
ilm eylemeleri için patrik ve cema'at-~~metropolidan ile meclis-i muhtelitin zir-i nezaretinde
bulunarak münasib görülecek mahallde kü~ad olunmas~~ve derûnunda bi-kes ü aciz ve esbab-~~
sa'ireye mebni muhafaza ve ta'lim-i aka'id-i diniyyeye muhtac bulunan yetim çocuklar için
islcân-~~terbiye olunmak üzere bir eytam-hanenin tertip ü in~as~~hususuna gerek cema'at-~~metropolidan ve gerek milletin mu'teberan~~taraflar~ ndan sa'y u gayret olunmak elzemdir.
Ylgirminci Madde: Der-sa'aded millet hasta-hanesiyle Fener'de kâ'in millet mektebine
ve eyalat ve ka~yelerde bulunan mektebler ve sa'ir menali'-i ammeyi
hayrat u hasenat
hakk~nda iktiza eden dikkat_u ihtimam be~l ü sarf olunarak mezkür mekteblerde usûl-i tedris
ü ta'limin bir surette olmas~~elzemdir.
Y~girmi Birinci MadderPatrik-hanedeki kilise elbisesiyle sa'ir al-k~ymet olan zuruf u
e~ya= defter-i mahsusa bi'l-kayd emnen h~fz~~z~mn~nda cema'at-~~metropolidan taraf~ndan
nasb u ta'yin lul~ mr ve a'zâs~ ndan birinin taht-~~nezaretinde bulunur bir müstahf~z ile kezâlik
a'zâ-y~~cema'atten birinin zir-i nezaretinde bulunmak üzere bir haf~z-~~kütüb ta'yin
lol~nacakt~r.
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(~~bu Nizam-name Meclis-i Aliide Dahi Kabul Buyur~lmu~tur)
~~bu nizam-name tekrar mu'ayene olunduktan sonra bi'l-cümle a'z'a-y~~meclis taraf~ndan
tensib ü istihsan k~lmm~~~olup patri~in azli husus~ nda cema'at4 metropolidan ile meclis-i
muhtelit-i da'imi a'z'as~n~ n milletin lugofet mesnedinde bulunan zat ve mu'teberan4 millet ile
dahi ittifak itmeleri laz~m gelece~i a'z'a-y~~meclisten lugofet yek-taraftan beyan ve serd-i re'y
olundu~u i~bu mahale i~arete ibtidar k~l~n&
(Meclisi Mul~telit4

Suret-i Teskin Nizam-namesidir)

Birinci Madde: Milletin da'imi meclis-i m~~hteliti dördü piskopos sekizi avamdan olmak
üzere on iki nefer a'zadan mürekkeb olup patrik taraf~ndan bu babda verilecek tezkire
m~kebince mezki~r dört nefer piskoposlardan ber-vech-i s~n~f birinci bulunan zir-i riyasetinde
bulundu~u halde ba'z~~umûr-~~mühime zuhurunda patri~in dahi huzuru laz~m geldikte patrik
bulunan zat bila-da'vet veyahud müddea4 mecliste bulunup icra-y~~riyaset edecek ve meclis-i
mezkûrun Rumca ve Türkçe lisanlanyla beraber Bulgarca ve Frans~zca tercemesine muktedir
bir ba~~ve ikinci katibi olacakt~r.
~kinci Madde: Meclis-i muhtelit-i mezkûrun a'z'as~~iki sene müddet-i muayyeneden ziyade icra-y~~me'muriyyet edemeyip hey'et-i meclisin n~sf~~beher sene tecdid ü tebdil
lul~nacakt~r.
Üçüncü Madde: Meclis-i mezkûrda ber-vech-i muharrer a'zâ ta'yin lulmacak dört nefer
piskopos patrik ve cema'at4 metropolidan taraflar~ ndan nasb u intihab olunarak a'za'-y~~cema`
at-~~mezki~reden ahz olunacakur.
Dördüncü Madde: Meclis-i mezkûrun avamdan olacak a'z'an~n usi~14 intihabiyyesine
dahi vech-i atiyyü'z-zikr üzere müba~eret olunarak an-asl teba'a-i Devlet-i Aliyye'den ve beyne'lmillet i'tibar4 ammeyi müktesib arz u istikamet ashab~ndan olduklar~~halde patrik-hane ve Cibali mahallelerinden iki nefer ve lonca veya Nablus mahallat~ndan iki ve alt~~mermerden biri
Belgrad ile Samatya'n~ n cemi-i mahallelerinden iki ve Edirne Kap~s~~Salmatumruk38 ile ve
Sarma~~k ve E~rikap~~ile Topkap~~mahallelerinden Burulanka3" ile Hasköy mahallelerinden birer ve Tatavla'dan iki ve Beyo~lu mahallelerinden iki Galata'dan iki ve Ortaköy'den bir ve
Be~ikta~'tan bir ve Kuruçe~me ile Arnabud karyesi ve Bebek mahallelerinden iki ve Boyac~~kariyyesinden bir ve ~stinye ile Yeniköy'den iki nefer vekiller nasb ve yevm-i muayyende patrikhaneye irsal olunmak üzere Der-sa'aded'den Bo~aziçi'nde vaki mahallat-~~mezküre ahalisine
yevm-i muayyende patrik taraf~ndan ihbar u beyan k~l~nd~ktan sonra meb'f~san4 merkume
patrik-hanede bi'l-cem-i avamdan olacak a'z'a-y~~mezkûrenin intihab~~z~mmnda cema'at4 metropolidan ve meclis-i muhtelit beraber akt14 meclise ibtidar birle her a'za'nun sifat4 laz~me ile
muttas~f olup namzedli~e lay~k u münasib görece~i zevatm isimlerini irad u teklife salahiyyetli
ta'yin ve isimlerini ayr~ca deftere kaycl ettioldu~u halde ibtida nam-zed olan zevan
rip ba'dehû ekseriyyet-i ara mtkebince re'y-i hafi ile meclis-i muhtelit-i mezkûrun a'za's~n~~intihab edeceklerdir ve vuku4 hal min ewele ila ahire defter-i mahsusa kayd u zabt ettirilecektir.
Be~inci Madde: Usûl-~~intihabiyyenin ber-vech-i me~ruh hitam~ndan sonra meclis-i muhtelit-i mezkûrda a'z'a nasb u intihab olunmu~~olan piskopos ile avamdan olacak zevat4 sai'renin isimleri taraf~ndan Bab-~~Ali'nin mevki-i tensib ü tasdikine arz k~l~nacakt~r. ~~bu meks
38
39
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n~eclis taraf~ndan tanzim k~l~ nan§ maddelerin sühulet-i icras~~z~mn~nda yaln~z bir defa olmak
üzere meclis-i muhtelit-i da'iminin avamdan olacak a'zâs~mn n~sf-~~meclis-i muvakkatte Der-sa'-aded ahalisi taraf~ndan vekil ta'yin k~lmm~~~olanlar~ndan ahz olt~naca~~~ve bunlar meclis-i
muvakkatin kâffe-i a'zâs~~taraflar~ndan ekse~iyyet-i ârâ ile nasb u intihab olt~ naca~~~ve birinci
sene hitam~nda yerlerine di~erleri ta'yin k~l~naca~~~hasseten i~bu mahalle ~erh t~~i~aret k~l~nd~.
Alt~na Madde: A'zâ-y~~meclis-i muhtelit-i mezkûrdan beherinin tamamen iki sene icra-y~~
me'muriyyet etmesi laz~m geldi~i keyfiyyeti tarikat-~~ruhbandan olan a'zâlar hakk~nda cari olmay~p mt~ma-ileyhinin cema'at-~~ metropolidanda müddet-i me'muriyyetleri ink~ za buldukta
tecdid ve mahallerine di~erleri ta'yin lul~nmas~~emr-i tabi'idir.
Yedinci Madde: A'zâ-y~~mezkûreden beheri iki sene müddet-i mahsusas~~tamam~ndan
sonra di~er iki sene geçmedikçe müceddeden a'zâ nasb u intihabma lay~ k görüle~neyecektir.
Sekizinci Madde: Meclis-i muhtelit-i mezkûr a'zâs~n~ n sinnleri otuz ya~~ndan ziyade olmas~~ve Der'sa'aded sekene-i sâniyesinden ve an-asl teba'a-i Devlet-i Aliyye'den ve umûr t~~maslahatta kesb-i tecrübe ü itibar ve devlet ve milletçe tahsil-i vüsuk u emniyet etmi~~zevattan bulunmas~~elzemdir.
Dokuzuncu Madde: Nasb u ta'yini bi'l-kabul icra-y~~me'muriyyete müba~eret eden a'zâ
iki sene müddet-i nn~ayyenesi ink~ za bulmazdan evvel sebeb-i ma'kul olmad~kça istila edemeyecektir.
Onuncu Madde: Sebeb-i makule mebni me'muriyyetinden isti'faya mecbur olanlar ile
esna-y~~ hidmette vefat eden a'zân~ n müddet-i bâkiye için di~eri patrik ile beraber ce~na'at-~~
metropolidan ve meclis-i muhtelit a'zâs~~taraflar~ndan bil-intihab suret-i icras~~Bâb-1 'Ali'ye arz
olunacak ve o misilliler devr-i âtide müstehalçk-~~intihab görülebilecektir.
On Birinci Madde: A'zâ-p meclisten hiç birine bir tarafa azimet için iki mâhdan ziyade
izin verilemeyece~inden iki aydan ziyade gaygubet edecek a'zân~n hemen yerine bend-i sab~k
me'ali mûcebince di~eri intihab k~l~narak icra-y~~me'muriyyeti z~mn~ nda keyfiyyet Bâb-~~
arz lul~ nacakur.
On ~kinci Madde: A'zâdan her birinin eyyam-~~muayyenede mecliste haz~r olmas~~mukteza-y~~me'muriyetten olup bunun aksi memnu' olarak bir aydan ziyade birinin mâni'i zuhuruda keyfiyyeti re'is-i meclis taraf~ na ihbar u ifadeye mecbur olaca~~~~nisilli bil-ihbar bir
mâhdan ziyade gaygubet edenin isti'fa etmesi veyahud onuncu bendin me'ali iktizas~nca mahalline di~erinin nasb~~laz~m gelecektir.
On Üçüncü Madde: ~rtikâb ü irti~aya da'ir a'zâ-y~~meclisten biri aleyhinde bir da'va zuhurunda e~er piskoposlardan ise hakk~ nda piskoposluk nizam-namesinin sekizinci maddesine
tatbiken mu'amele olunacak ve e~er avamdan ise ceza kanun-name-i hiimayunu ahkâm~na
tevfikan muhakeme ü hükm olunmak üzere keyfiyyet Bâb-~~Ali'ye arz u inha olunacakur.
On Dördüncü Madde: Meclis-i muhtelit-i mezkf~ run kalem odas~~ verilecek ta'limat
üzerine ba~~katibin zir-i idaresinde olarak derûn-~~patrik-hanede mahsus oda olup eyyam-~~muayyenede a'zâ-y~~meclis-i mahall-i mezkûrda tecemmu' ve akd-~~ me~veret edecektir.
On Be~inci Madde: Meclis-i mezkürun avamdan olacak a'zâs~~bilâ-ma'a~~icra-y~~me'muriyyet edeceklerdir.
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(Meclis-i Muhtelit-i Da'imi A'zâs~mn Veza'ifi)
Birinci Madde: Millet meclis-i muhtelit-i da'imi a'zas~~bila-tahallüf haftada iki kere akd-~~
meclis edecektir.
~kinci Madde: Meclis-i mezküra havale olunacak evraka tarih-i viirudlar~~ i'tibariyle m~mero 'az' olunarak s~rasiyle rü'yet olunacak ve fakat ~~ mür-~~ müsta'cile zuhur~~ nda di~erine
takdim k~l~ nacakt~ r.
Üçüncü Madde: Meclis-i mezkfir millet mekteb ve hasta-hanelerinin ve sa'ir hayrata
idaresine ve ebniyye-i mezküre ile Der-sa'aded'de vaki kilisemüte'allik ebniyyelerinin
na
dikkat
ü nezaret edecek ve ~stanbul Patrikli~ine merbut mafat~
lerinin varidat ii masar~
nasurlarm varidatma da'ir ve vasiyyet-name ve vakfiyelere ve terahüme akçesiyle cihaza
patrik-haneye havale olunan mevadd~ n
müte'allik miinazaan teclkik ii tesviyye ve Bal~-~~
ruhani olmayanlar~ n~~ havale üzerine rü'yet eyleyecek ve fakat kavanin-i evkaf ~~~araziye ve sa'ir
nizamat-~~ ava~niyye-i mülkiyyeye dokunur maddeler zuhurunda bunlar bit-tabi' ve kemakan
devletçe ~nu'ayyen olan muhakim ve mecliste rü'yet olunacakt~ r.
Dördüncü Madde: Bir eyaleti~~~ahali-i iseviyyesi taraf~ ndan piskoposlar~~hakk~ nda vuku'
bulacak ~ikâyat ~nevacld-~~ clünyeviyyeye da'ir oldu~u takdirde piskoposlar~ n usül-~~ intihabiyyesine da'ir olan nizam-namenin sekizinci maddesi me'aline tevfikan icab~n~ n icras~na te~ebbüs
k~l~ nacakt~ r.
Be~inci Madde: Millet ~ nektebleriyle sa'ir hayrata müte'allik ebniyyeyi idare için patri~in
re'y ü tensibiyle ehl-i arz ~~~istihkaktan ve teb'a-~~ saltanat-~~ seniyyeden ve millet-i iseviyyeden
olarak meclis-i mezkür taraf~ ndan naz~ rlar ve ~ne'murlar ta'yin k~l~ nacakur.
~nezkür
Alt~nc~~Madde: Zikr olunan naz~ rlar~ n hesablar~~ beher sene meclis-i
taraf~ ndan rü'yet ü tefti~~olunarak beher selle zarf~nda vuku' bulan irad ve masâr~f~ n hülasas~~
ba~~kâtib vas~ tas~yla ba~kaca bir defter-i umumiyyeye derc ü kayd olunacakur.
mezkürun sand~~~~muhasebesi beher sene
Yedinci Madde: Meclis-i
mikeddeden a'zâ intihab eylemek üzere akd olunacak n~eclis-i intihab huzurunda olarak her
sene hitam~ nda iki a'za ta'yin k~ l~ nnu~~olal~~zevat taraflar~ ndan rü'yet olunacak ve akçe te'diyyesini amir-i meclis-i ~~~~~ l~ telit taraf~ ndan vâki olan kâffe-i senedat sand~ k emini bulunan zat taraf~ ndan ibraz u der-meyan kfl~ nd~ ktan sonra torbaya bi'l-vaz temini- ve meclisin defter-hanesinde h~fz olunacakur.
Sekizinci Madde: Mekteb sand~~~ na a'id olacak rüsum-~~ kale~niyyenin bir ta'rifesi meclisi mezkürda bi't-tanzim Bâb-~~Ali'nin mevki-i kabulüne arz ~~~takdim olunacak ve bu rüsumun
al~z u kabz~~z~ mn~ nda bir mutemed zat~n taht-~~kefalette oldu~u halde her iki senede meclis-i
~nezkfir taraf~ ndan me'~nur ta'yin k~l~ n~ r bir sand~ k emini istihdam k~lmarak meclisin tahriren
emri olmad~ kça habbe-i vahicle te'diyyesine salahiyyeti olmayacak ve sand~ k emini ile ba~~
kâtibin ve müstahdemin-i sa'irenin vacibe-i me'muriyyetleri meclis-i mezkür taraf~ ndan tecdid
ve beyan k~ l~ nacakt~ r.
Dokuzuncu Madde: A'zân~ n iki sülüsii mecliste haz~ r oldu~u halde n~eclis tan~m add ü
re'y usülüne dahi ri'ayet birle ekseriyyet-i
i'tibar olunarak esna-y~~müzakeratta lede'l-icab
ârâ ile tesviye-i umfir edilecek ve tesavi-i ârâ vuku'unda dahi re'is-i meclisin bulundu~u taraf
tercih olunacakt~ r.
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Onuncu Madde: Meclis-i
da'iminin te~kil ü te'sisi akibinde bir k~ t'as~~ azdan
olan dört nefer piskoposlara ve di~er iki k~ t'as~~dahi avamdan ma'd~ld sekiz nefer-i a'zâya teslim ve miftah~~dahi re'is-i meclisin yedd-i emanetine tevdi olunmak üzere üç k~ t'adan ibaret
bir mühr isti'mal olunup vakfiyye ve vasiyyet-nameler gibi senedler vekiller düyC~n~~~ ve sa'ir
düyCin-~~ milliyye senedleri dahi bu rnühr ile temhir olunacak ve meclis-i mezkürda yap~lan i'lamlar cemi'-i a'zâ taraf~ ndan imza olunduktan sonra kezâlik bu vechile mührlenecek ve
balâda mezkür evrak~ n kfffesi patrik taraf~ndan tasdik k~l~nacakt~r ve meclis-i mezkürda tertip
ü tanzim k~l~nacak her bir kâg~d varaka-i sahiha üzerine yaz~lacak ve meclisten ihrac olunacak
bi'l-cümle kâg~dlar akdemce deftere kayd olunacakur.
On Birinci Madde: ~ki H~ristiyan beyninde hukuk-~~ ~rsiyye gibi de'avi-i rnahsusa sahib-i
da'va olanlar~ n istidalar~~üzere patrik-haneye havale olundukta meclis-i mezkürda rü'yet ü tesviye olunacakt~r.
On ~kinci Madde: Her Ortodoks-~~iseviyyenin kavanin ü nizamat Devlet-i Aliyye'ye ve bu
kere H~ ristiyan terekeleri hakk~nda verilen karar ve nizam~~ hâvi tasdir olunan evamir-i um~~miyye-i resmiyyede münderic ka'ideye tevfikan tertip eylemi§ oldu~u vasiyyet-namesi Devlet-i
Âliyye'nin bi'l-cümle hiikt~mat-1 ~nahalliyyesi indinde câri ve mu'teber tutuldu~undan o makule vasiyyet-namenin hâvi oldu~u ahkâm u ~üd~ tun tenfiz ü icras~na meclis-i muhtelit-i
mezkür taraf~ ndan sarf-~~himmet ü dikkat olunacakur.
On üçüncü Madde: Millet mektebi ve hasta-hane ve sa'ir hayrata müte'allik ebniyyelerin ve Der-sa'aded'de vâki kilise ve manast~ rlar~ n varidat ~~~masâr~fat ve vasiyyet-name ve vakfiyyelere dair terahüme akçesiyle cihaza müte'allik hususata da'ir piskoposlar taraf~ndan
olunacak bi'-l-cümle senedat meclis-i ~nezkürda mu'teber tutulacakt~r.
On Dördüncü Madde: Üçüncü madde de ta'yin olunan mevadd~~ muhakemeye ~ürC~~etmezden evvel esna-y~~da'vada-zuhür edecek masâr~ f için miidde'i olanlar irâe-i kefalet etme~e
mecbur olacaklard~ r.
On Be~inci Madde: Memalik-i mahrusa-i ~ahanede vaki Ortodoks n~ezhebinde bulunan
isevilere a'id ü mahsus bil-cümle ziyaret-gâhlar~n hüsn-i tanzimleriyle bunlardan has~ l olan
mebali~in meva~ d olan berevat ve vasiyyet ve imtiyazat ve teberrük-nameleri ahkâm~~me'aline
tevfikan suret-i lay~ka üzere sarf olunmas~~hususlarma ~stanbul Patri~i canibinden ve iktizas~ na
göre mezkür ziyaret-gâhlar~ n zir-i hükmünde bulunduklar~~rüesa-p ruhaniyyesinin re'y ü ittifak~~ ile bezl-i himmet ü gayret k~l~nmas~~tedabirine dikkat eylemeleri meclis-i mezkür a'zâs~ n~ n
vacibe-i me'rm~riyyetleridir.
On Alt~nc~~Madde: Beher Ortodoks H~ ristiyan~n~ n fariza-i zinimeti oldu~u misilli a'zâ-y~~
mezk~lrenin her biri dahi tarik-i ruhbandan olanlar~ n ba'z~sm~ n su'-i hal ü hareketini istihbar
eyledikte iktiza eden tedabire te~ ebbüs olunmak üzere keyfiyeti patrik ve ce~ na'at-~~rnetropolidan tarallarma arz m~~ifadeye müsara'at edeceklerdir.
(Yüz otuz bin guru~~Der-sa'aded ahali-i iseviyyesi taraf~ndan ve üç yüz yetmi~~bin guru~~
dahi ber-vech-i âti her birine isabet etti~i mikdara göre ma'a~-~~mukannenleriyle beraber piskoposlar taraflar~ ndan tahsil ve millet sand~~ma teslim olun~nak ve kendisine ceste ceste verilmek üzere meclis-i muhtelit-i millette ittifak-~~ ârâ ile ~stanbul Patri~i için tahsis k~l~ nm~~~olan
senevi be~~yüz bin guru~~ma'a~~ile ~stanbul Patrikli~i'ne merbut ve tabi bil-cümle piskoposlar~n
senevi maa~lar~n~~mübeyyin nizamnamenin tercemesidir)
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Birinci Madde: ~stanbul Patri~i bulunan zat~n senevi be~~yüz bin guru~~maa~-1 mukanneni olup patrik-hane hazine-danyla mühr-dar~~ve sa'ir patrik hidmetinde bulunan bil-cii~nle
müstahdeminin ücretleriyle kilise ve milletin vikâye-i ~âm iktizas~nca masâr~f-~~sa'ire-i laz~mesi
mebla~-~~ ~nezburdan tesviyye olunacak ve patri~in ba'z~~ masâr~f~~ için bundan böyle millet
sand~~~ndan hiçbir akçe verilmeyecektir.

Piskoposlara
beher sene
verilecek
mala§

Yer

Guru~~

~stanbul
patri~inin maa~-1
senevisi için beher
piskoposluktan
te'diyye olunacak
mebla~~
Guru~~

Yekün

Kayseri Piskoposuna

060.000

03.000

063.000

Ku~adas~~

100.000

5.000

105.000

Ere~li

090.000

05.000

095.000

Kapuda~~~

090.000

03.000

093.000

~z~nid

060.000

02.500

062.500

~znik

060.000

01.500

061.500

Kad~ köy

070.000

06.700

076.700

Tarabya

080.000

06.500

086.500

Selanik

090.000

06.500

096.500

T~rnovi

070.000

27.000

097.000

Edirne

100.000

14.000

114.000

Amasya

080.000

03.000

083.000

Yal~ya

080.000

09.500

089.500

Bursa

070.000

01.500

071.500

Dimetoka

070.000

03.750

073.750

Manast~r

080.000

06.000

086.000

Galos'°

080.000

06.000

086.000

Niksar

050.000

02.000

052.000

Konya

050.000

02.250

052.250

Karaferye

050.000

01.000

051.000

Bosna

100.000

21.750

121.750

Antalya

040.000

15.000

055.000

Girid

070.000

02.500

072.500

Trabzon

045.000

00.700

045.700

40
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Yeni~ehir

070.000

03.000

073.000

Narcle Akarau

090.000

03.000

093.000

Filibe

070.000

23.000

093.000

Rodos

050.000

02.500

052.500

Siroz

085.000

06.000

091.000

Drama

070.000

04.000

074.000

~ zmir

070.000

03.000

073.000

Midilli

070.000

03.000

073.000

Ankara

060.000

00.000

060.000

Ala~ehir

030.000

00.000

030.000

Mely~ k"

070.000

05.500

075.500

Ol~ri

060.000

04.750

064.750

~nöz

025.000

00.000

025.000

Molve '2

040.000

02.000

042.000

Mesure"

045.000

01.000

046.000

Vidin

070.000

05.500

075.500

Silistre

065.000

11.250

076.250

Sisam Ceziresi

040.000

03.000

043.000

Varna

060.000

01.500

061.500

Naslic"

040.000

01.500

041.500

Sofya

070.000

11.250

081.250

Vize

050.000

01.500

051.500

Gümü~hane

030.000

01.500

031.500

Ahiyolu

060.000

03.000

063.000

Mardin

060.000

03.500

063.500

Panay~ rdan Senevi

045.000

01.000

046.000

Stizebah

045.000

01.500

046.500

Eskice

050.000

01.800

051.800

Katoz

030.000

01.100

031.100

Sak~z

045.000

03.000

048.000

Li~~~~~ i Adas~~

040.000

01.500

041.500

~n~ roz

025.000

00.000

025.000

Alasonya

040.000

01.000

041.000

Pa~a Liman~~

025.000

00.700

025.700
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Kösendre

040.000

02.250

042.250

Drama

024.000

00.000

024.000

Sumni

040.000

02.500

042.500

Bogoniye

060.000

00.500

060.500

Ergiri

050.000

03.000

053.000

~saköy

030.000

00.000

030.000

Ni~~

065.000

08.000

073.000

Üskiib

065.000

17.250

082.250

Hersek

070.000

03.750

073.750

Köstendil

070.000

10.000

080.000

Samako

075.000

11.000

086.000

Azurnik

070.000

06.000

076.000

Prizren

065.000

03.500

068.500

~ehrköy

060.000

04.200

064.200

Kesriye

050.000

02.000

052.000

Vodina

060.000

02.500

062.500

Goriça

040.000

01.500

041.500

Fenar-~~ Çatalca

050.000

02.000

052.000

Istrunga

070.000

04.200

074.200

Berat

050.000

04.000

054.000

Grebine 15

040.000

02.000

042.000

Yenice-i Vardar

040.000

02.000

042.000

Debre

035.000

01.750

036.750

Kobrili

050.000

00.000

050.000

Ortaköy

040.000

01.300

041.300

Körpe

025.000

00.000

025.000

Ayd~ n Güzelhisar

046.000

01.150

047.150

Çe~me

040.000

02.750

042.750

Gelibolu

040.000

02.000

042.000

Merf~ te"'

030.000

01.350

031.350

Çatalca

030.000

00.750

030.750

Ketroz

030.000

00.580

030.580

Gölenye

060.000

02.000

062.000

Bilat~m~ n°7

050.000

00.550

050.550

Kozna

050.000

02.000

052.000
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Toyran

030.000

03.000

033.000

Tire

030.000

00.560

030.560

Edremid

030.000

00.750

030.750

Berisu ve Ayneroz°8

030.000

00.750

030.750

Ruscuk

040.000

05.000

045.000

Kofca

040.000

07.500

047.500

Ayurace')

060.000

15.000

075.000

Kaplat

040.000

02.150

042.150

Ni~bolu

024.000

00.000

024.000

Arkadya

024.000

00.450

024.450

Ritmine

050.000

01.500

051.500

Kandiye

060.000

03.000

063.000

Di~er Petro

035.000

01.100

036.000

Hrotisi5"

035.000

0.1000

036.000

Sis

040.000

01.000

041.000

Kalamika

040.000

01.000

041.000

Grovikm

020.000

00.000

020.000

Dimoka

025.000

00.350

025.350

T~rhala

040.000

00.700

040.700

Larna

025.000

01.000

026.000

Boravi~te

025.000

00.400

025.400

Yunda Adas~~

012.000

00.000

012.000

Diyarbekir

024.000

00.000

024.000

Haleb

012.000

00.000

012.000

401.040

7.402.040

7.001.000
Der-sa'aded Ahalisi

130.000

531.040

~kinci Madde: ~stanbul Patri~i ma'a~-~~mukannenenin mikdar~~bir nizam ve emniyyet
tal~t~ na va'z olunmak laz~ meden oldu~u misilli ol vechile akçe tahsiliyle umurnen millete bar
s~ klet-i kesire olmamas~~keyfiyyeti dahi umûr-~~mukteziyyeden bulunmas~~ idügi meclisçe i'draf ve tezekkür birle bunun tedabir-i laz~mesine sarf-~~ dikkat-~~ kâmile ve bezl-i ~nütala'a
k~l~ nd~ kda ~stanbul Patri~inin ~an~na münasib olacak suretle idare ve ta'ayyü~~z~ mn~nda Bogonya ve Vâlâ taraflar~nda vâki millet manast~rlarm~ n iradat-~~mahsusas~ndan olarak bâni ve
münamlerinin yaz' eyledikleri nizam~~me'aline tevflkan ebniye-i mukaddesenin idaresine kâfi
'is
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olacak mikdar~n ibtida ihrac~ndan sonra ~stanbul Patri~i mesnedlerine lüzt~n~u mikdar irad
tahsis olunmas~~husus~ na da'imi meclis-i m~~hteliti te~kil ü tertibi akabinde cema'at-~~metropolidan ile meclis-i mezkfir taraf~ndan bezl-i sa'y u gayret olunmas~~iktiza edece~i meclisçe karar
verilmi~tir.
Üçüncü Madde: Patri~in ma'a~-~~mukarmeni hakk~nda meclis-i muvakkat taraf~ndan
ber-vech-i me~ruh verilen karar~ n icras~na de~in mebla~-~~mezbur bend-i sâb~ kta i~aret k~l~nan
usül üzere tahsil olunacak olup ~stanbul Patri~i mesnedinde iktiza eden iradatm vakf tahsisinden sonra patri~e a'id olmak üzere piskoposlar~n ma'a~-~~ mukannenelerine ~imdiki halde
zamm u ilave k~l~nan mikdar-~~mebla~in ahali-i iseviyyeden art~k ahz u. tahsil olunmayaca~~~derkârd~r.
Dördüncü Madde: Piskoposlar~n ma'a~-~~mukanneneleri dahi vech-i âtiyyü'z-zikr üzere
tahsil olunacak olup piskoposu olan her bir memlekete bu taraftan ta'limat-~~mütabaka isal
olunarak mahalli piskoposuyla memleket çorbac~lar~~beher kasaba ve karyelerden celb ü da'vet ettirilecek vekiller ile beraber akd-~~meclis ve iktiza eden mebali~i her mahallin nüfus-~~
mevcudesine göre adl ü istikamet üzere taksim eyledikten sonra buna da'ir üç k~t'a defter bi'ttertip bunlardan biri metrololid-hanede h~f~~ve di~eri çorbac~lara teslim olunarak üçüncü
k~ t'as~~ dahi patrik-hanenin kuyudat~na derc ü kayd ettirilmek üzere bu tarafa irsal olunacak
olup iktiza iden karyelerde dahi birer suret verilecektir ve her bir piskopos senede bir kere
olarak kendi masâr~f~yla bulundu~u memleketi ziyaret ve mezheb iktizas~nca bil-ücret takdis
ve ahaliye du'a ve kiliselerde dahi kudas icra ederek ancak panay~rlarda veyahud fevkal-âde
olarak nas taraf~ndan da'vet olundukta masâr~f vald'as~~da'vet edenler taraf~ndan verilecektir.
(Piskoposlar~n Perakende Ava'id-i Mahsusalar~)
Be~inci Madde: ~stanbul Patrikli~i'ne merbut bi'l-cümle piskoposl~~klarda piskoposun
s~mf~na bak~lmayarak bilâ-fark dü~ün ruhsat~~tezkireleri için fakat on guru~~al~nacakt~r.
Alt~nc~~Madde: Piskoposlar taraf~ ndan verilecek tatlik-nameler için al~nacak akçe
bo~anan zevat~n vakt-i haline göre al~ nacak ve her halde yüz guru~tan a~a~~~olmay~b mebla~-~~
mezbur ol memleketin hayrat ~~~hasenatma tahsis k~l~nacakt~ r.
Yedinci Madde: Kiliselerde icra-y~~kudas z~mn~nda ve dü~ün ve cenazeler ve ahali-i iseviyye taraflar~ndan da'vet olunan piskoposlara ber-vech-i mu'tad verilecek akçe herkesin iradedine menut bir keyf~yyet olup her halde elli guru~tan a~a~~~olmayacakt~r.
Sekizinci Madde: Piskopos ikamet-gâh~nda tanzim ü tahrir olunacak her kâg~d için
yaz~c~~hakk~~olmak üzere be~~guru~tan on guru~a kadar al~ naca~~~misilli meclis-i muhtelit-i da'in~i nizam-namesinin üçüncü bendinde zikr ü i~aret k~l~nd~~~~vech üzere bu babda tertip
k~l~nacak rüsum-namenin me'ali mücebince piskoposun tasdiki için dahi al~nacak bir mikdar
akçe ol memleketin hayrat ü hasenatma tahsis k~l~nacakt~r.
Dokuzuncu Madde: Ahali taraf~ndan taleb olunacak aforos kâg~dlar~~için al~ nacak
mebla~~elli guru~tan a~a~~~olmay~p maslahatma ve zevat~n vakt-i haline göre tahsis olunarak ol
~nemleketin hayrat ü hasenatma sarf olunacak ve afv-namelerden dahi hiçbir para ahz olunmayacakt~r.
Onuncu Madde: Mahalle papaslar~~resm ü kanunu olmak üzere mahalli piskoposuna
senevi fakat on guru~~vererek gerek nakden ve gerek malen olsun resm suretiyle ba~ka bir ~ey
verilmek memn~~'dur.
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On Birinci Madde: Ruhban gedikleri fürühtuyla iki üç senede bir i'âne ü banikr>2
nam~yla resm ü tabak gezdirmekle sadaka tahsili ve piskoposlar~n hin-i nasb~nda hah ü na-hah
edilen Ayazmozlar ve yine böyle mecburi olarak takdisler çan paylar~~ ve n~iiceddeden bina
olunan kiliselerden akçe ahz~~ve memnu' olan tezviclere irâe-i ruhsat ederek akçe al~nmas~~hususlar~~papas ve gomünüs yap~ld~ kta al~nan vesa'ir piskopos hakk~~deyü al~nagelen her nev ava'id bundan böyle fesh ü la~v olunmu~tur.
On ~kinci Madde: Rahiblerin zatlar~na mahsus gedikler dahi fesh ü iptal k~l~nm~~~
oldu~undan papaslar~n zabunda bulunacak olanlar kiliseye i'ade k~l~narak bedelinde tazmin
olmak üzere piskopos ve çorbac~lar~n re'y ü tensibiyle o makule rahiblere kiliseler taraflar~ndan iktiza eden tazminat verilecektir.
On üçüncü Madde: Lugofet mesnedinin Erbestard' Beg zat~ nda bulundukça mir-i
mü~arün-ileyhin do~rudan do~ruya olmay~p fakat patrik ma'rifetiyle olarak ber-vech-i mu'tad
birinci s~n~ftan piskopos nasb~nda üç bin ve ikinciden olur ise iki bin ve üçüncü s~ n~ftan
oldu~u halde dahi bin guru~~ahz etmi~~ve eksarahya tabir olunur mans~blar dahi meclis-i muhtelitun karar~~ üzere bundan böyle lagv olunmu~~olduklar~ ndan mir-i mü~arin-ileyhin ol vechile
olan ve kendisinin taluiri üzere on alt~~bin guru~a bali~~irad~~millet sand~~~~taraf~ndan te'diyye
olunmas~~laz~m gelece~i meclisçe karargir bulunmu~~olma~ile mesned-i mezkürun di~er zata
naklinde temettuat-~~mezkürenin külliyyen la~v~yla lugofetlik mesnedi ancak bir ~öhret payesi
hükmünde tutulaca~~~vareste-i kayd-~~ i~tibaht~r. Millet ve kilisenin aç~k borcu dahi bir komisyon-~~mahsus ma'rifedyle tahkik u tedkik olunduktan sonra her bir müte'ehhile ~u kadar
guru~~tahsisiyle milletin i'âne-i umumiyyesi ile tesviye olunmas~~ icab edece~i mukarrer bulunmu~tur.
(Manasurlar Hakk~nda Ba'z-~~Meyadd-~~Umumiyyeyi Hâvi Nizam-name)
Birinci Bend: Gerek ~stanbul Patri~inin ve gerek mahalli piskoposlar~n~n zir-i
hükmünde bulunan bil-istisna bi'l-cümle manasurlar civarda bulunan piskoposlar~ n taht-~~
nezaretinde bulunacak olma~ile piskopos-~~milma-ileyhin taraflar~ndan da'ire-i hükmlerinde
mevcut bi'l-cümle rahiblerin etvar ~~~harekat~na dikkat olunaca~~~misilli ~nezkür manast~rlar~n
dahi hüsn-i idareleriyle derünlar~nda bulunan ke~i~lerin mu'amelauna sarf-~~takayyüd ü ihtimam olunmas~~umûr-~~mukteziyyeden bulunm~~tur.
~kinci Bend: Ba'z~~ karyelere papas ta'yin eder ne kadar manast~rlar var ise aded-i
mezkûreden bundan böyle feragate mecbur blacaldar~ ndan Kura-y~~mezkûre mahalli Piskoposlar~~mahallat-~~mahsusas~ndan ma'dud bulunduklar~~cihetle piskoposlar~n zir-i idaresinde
ve onlara merbut olacak ve mezkür manasurlar dahi fakat umür-~~dünyeviyyeden ihtiyar-~~azl
etmi~~ke~i~lere bir cay-~~iltica hükmünde tutulacakt~r.
Üçüncü Bend: Bi'l-cümle millet manasurlar~~ üç s~n~fa münkas~m olarak birinci s~n~f
derünunda yi~irmi ke~i~ten ziyade olan manasurlar olup o misillilerde manast~r ve ke~i~ler
hakk~ nda olan usül-~~mezhebiyyeye dikkat ü ri'ayet olunmas~yla beher yevm-i ibadat ve takdisat-~~lazime icras~ nda mecburiyyet olacak ve on nefer ke~i~lerden ziyadesi olan ikinci s~ n~f manasurlarda kezâlik nizam-~~mezküra riket olunarak ibadat-~~ mukarrereden ma'ada haftada üç
kere icra-y~~kudas edilmek laz~m gelece~i misilli üçüncü s~n~ftan olup be~~nefer ke~i~lerden zi52
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yadesi olan manasurlar dahi kezâlik mu'tad-~~mezkür taht~nda mev~u' bulunmu~~iseler de bu
suret-i mükemmelede olarak ibadat-~~mezhebiyyenin tanzimine de~in mezkür manasurlarda
her cum'a ertesiyle bazar günleri kudas~n icras~~ un~ür-~~mefruzadan bulunmu~tur.
Dördüncü Bend: Mürûr-~~ zaman ile da~~lm~~~olup sunuf-~~sülüse-i mezk~lreden birine
dahil olamayacak manasurlann bir rab~ ta-~~münasibeye vaz veya her nas~l ise tanzimi ve mahalli pispokoposlar~ n~n zir-i hiikmünde olup derünunda bir gomünfis olan manasurlardan
ma-ada sa'irlerinin iktizas~na göre tebdil ü tahvilleri tedabirine te~ebbüs olunmak üzere mahalli piskopos~~~taraf~ ndan sarf-~~hirn~net ü gayret olunarak keyfiyyetin canib-i patrik-haneye
bildirilmesi laz~m gelecektir.
Be~inci Bend: Müddet-i medideden beri metruk ü münhedim bulunm~~~olan manast~r
ismine olarak ne patrik-hane ve ne de mahalli piskoposlar~~ taraf~ndan gomünüs payeli rahibler nasb u ta'yin olunmu~~ve ekseriyyen bir tak~m hile ü desiseler ile bu misilli unvan~n tahsiliyle mezkür manast~rlar has~lat~n~ n gasb ettirilmesine bir güne cevaz veril~neyece~inden ol
vechile payeli gomünüslere kat'â i'tibar olunmapp fesh olunacaklard~r ve o makule manast~rlar~n halinden gerek mahalli piskopos ve gerek civarda vaki karyeden cema'at-~~metropolidan ve meclis-i muhtelit ma'rifetiyle istihbar lul~ nd~kta nizam ~l kanunu iktizas~nca mezkür
manast~r~n üç sene zarf~nda tertip ü tanzimi hususunda bir komisyon-~~mahsus te~kil ü ta'yin
k~l~nacak veyahud menfa'at-~~umumiyyeyi mûceb olacak di~er bir tedbire sülûk olunarak ila el'an ~unun bunun taraf~ndan gasb u garet olunan has~latm-millet miizayakalar~na medar-~~tahfif olmak ve hususiyle civarda ka'in mahallerin hayrat u hasenat~na sarf olunmak hususlarma
dikkat olunacakur.
Alt~nc~~Bend: Hususiyle Eflak ve Bo_~da-n taraflar~nda vaki' olup ber-vech-i maktu'iyyet
elzem olunur arazisi olan manasurlar varidatm~ n bir emniyyet taht~na vaz'~yla sü-i isti'mal ü
teleften biri oln~alar~na patrik-hane taraf~ndan her halde bezl-i sa'y l~~ gayret birle arazi-i
mezkürenin iltizam senetleri dahi bil-masraf tahkik u tasdik k~l~naca~~ndan bu babda vaki
olacak himmet ü himaye yolunda millet müzayakalar~na sarf u isti'mal olunmak üzere o makule iradlardan beher sene millet sand~~~na yüzde onu verilecektir.
Yedinci Bend: Ayneroz manasurlan gerçi ~stanbul Patri~inin zir-i hükmünde ise de oralarda manasurlar hakk~nda olan nizam u usûle oldukça ri'ayet olunmakta oldu~u cihetle bunlar~n usül-~~idareleriyle patrik-hane ile münasiben bir güne halel gelmeyece~inden ma'ada
hin-i hacette umür u mesalihinde dahi patrik-hane taraf~ ndan bezl-i himayet ü gayret
k~hnaca~~~misilli Eflak ve Bo~dan taraflannda bulunan gomünüslerin nasb~~ve senedat-~~sa'irenin tasdiki için öteden berü patrik-haneye veregeldikleri rilsüm-~~ malumeden dahi bundan
böyle rehâ olacaklar~ndan taraflar~ ndan beher sene millet sand~~~na dört bin aded Macar
alt~n~~bedel-i akça verilecektir.
Sekizinci Bend: Manasurlarun da'ire-i dahiliyyesiyle ke~i~lerin harekât ü mu'amelat~~ve
gomünüslerin nasb u ta'yini has~lat~n~n idaresiyle muhasebaun~ n rü'yeti hususlarmda bunlara
mahsus nizam-namenin ahkarn~~mücebince amel ü hare(ke)t olunacakur.
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(DER-SA'ADED ERMENI PATR~KN~N SURET-~~~NT~HABI BEYANINDADIR)
Birinci Madde: Der-sa'aded Patriki intihab olunacak zat bi'l-cümle millet meclislerinin
riyasetini ve kuwe-i icra'iyyesini ha'iz olarak ahval-~~mahsusada Devlet-i Aliyye'nin vas~ta-i tenf~z-i al~kkn-~~oldu~undan umum milletin emniyet ü i' tibarm~~calib olmak için her cihede bu
makama lay~k olacak evsaf u haysiyyet ile muttas~f ve ez-kadim patrikli~e mahsus olan piskoposlar~n s~nf~ndan bulunmas~yla beraber Devlet-i Aliyye'nin dahi emniyet-i kâmilesine ~ayan
zevattan ve lâ-akall bederinden beri asl-~~teb'a-~~Devlet-i "Aliyye'den bulunmas~~ve otuz be~~
ya~~n~~tekmil etmi~~olmas~~laz~md~r.
~kinci Madde: Patri~in vefat~~ve istiTas~~cihetiyle veyahud esbât~-~~sa'ireye mebni patriklik makam~n~n halli vukuunda ruhani ve cismani meclisleri birle~erek ka'im-makaml~k etmek
üzere bir zata karar verip tasdikini Bâb-~~Ali'den istid'a eder. Der-sa'aded Patri~i Meclis-i
Umumrde intihab olunur fakat ruhani ve cismani meclislerinin intihab olunan zevat~n derece-i istihkaklar~~hakk~nda bir k~t'a Esami Defteri tanzimiyle beyan-~~re'y etme~e haklan
vard~r. Emr-i intihab ber-vech-i âti icra luhmr. ~öyle ki evvel-emirde patrik ka'im-makam~~Memalik-i Mahrusa-i ~âhâne'de bulunan bi'l-cümle piskoposlar~n esamisini hâvi bir k~t'a defter
tertibiyle bunlar~n birinci madde mucebince intihab olunmaya cihet-i istihkaldann~~her birinin isminin önüne i~aret ve defter-i mezkûru Meclis-i Ruhanrye ibraz eder ve bu meclis taraf~ndan Meclis-i Umumi-i Ruhani da'vet olunarak re'y-i hafi ile ber-vech-i âti bir k~t'a Esami
Defteri tertip olunur. Meclis-i mezkür a'zâs~ndan her bir ruhanice ~ayan-~~kabul add etti~i piskoposlar~n esamisini bir kâ~~d üzerine tahrir ettikten sonra ta'dad-~~re'y olunarak esami-i muharrere her birine isabet etmi~~olan re'yler kesretine göre s~ra ile bir defter-i mahsusa derc
olunur. ~~bu defter ka'im-makam-~~mümâ-ileyh taraf~ndan Meclis-i Cismanrye ibraz olunup bu
meclis dahi defter-i mezkiirda esamisi münderic olan zevat~n cismanice derece-i kabiliyyetlerini ba'de't-tahkik en ziyade istihkalu olanlardan patrik intihab olunabilmek üzere e~cseriyyet-i
ârâ ile be~~neferini tefrik u ta'yin ve bu defteri Meclis-i Umumrye ibraz eder. Meclis-i Umumi-i
Ruhanrnin tertip etmi~~oldu~u defter dahi Millet Meclis-i Umumisi'nde duvara as~lacak
oldu~undan Meclis-i Umumi patrik intihabma iktidar u salahiyyeti olan ilk meclisin dahi intihab olunabilecek zevat~n gerek ruhani ve gerek cismanice olan kabiliyyederi hakk~nda re'yine
muttali olarak patri~i re'y-i hafi ve ekseriyyet-i mutlaka-~~ârâ ile intihab eder. Meclis-i
Umumrde Meclis-i Cismani taraf~ndan ibraz olunan defterin haricinde olan bir zat hakk~nda
dahi i'tâ-y~~re'y olunabilir ise de Meclis-i Umumi-i Ruhani taraf~ndan tertip lulmm~~~olan defterde ismi münderic olmayan zevat~n intihab~~ca'iz olamayaca~'~ndan ol zat~n isminin defter-i
mezkürda muharrer olmas~~laz~m gelir. Ekseriyyet-i mutlaka-~~ârâ ilk defa husûle gelmedi~i
takdirde haklar~nda en ziyade re'y isabet etmi~~olan iki zat~n isimleri ka'im-i makam-~~mtimâileyh taraf~ndan Meclis-i Umumi a'zâs~na bildirilir ve defa-~~sâniyyede bu iki zat hakk~nda nizamen
re'y olunur ikinci defa re'y i'ds~nda haz~r bulunamayan milletvekilleri re'ylerini
ka'im-makam-~~meunâ-ileyhe veyahud Meclis-i Umumi kalem re'isine hitaben gönderecelderi
bir k~t'a memhur u mümza mektub ile Meclis-i mezkûra tebli~~edebilirler. Re'y ka~~tlar~~mahsus bir sand~kçaya vaz' olunduktan sonra i'tâ olunan re'yler Meclis-i Umumi kalemi ma'rifedyle dört neferi ehl-i kiliseden ve dördü av-amdan olmak üzere meclis-i mezkûr içinden intihab
olunan sekiz ki~i muvacehesinde ta'dad olunur. ~kinci defada iki ki~iye müsavat üzere re'y
isabet etti~i takdirde bunlardan biri kur'a ke~idesiyle intihab okulun
Üçüncü Madde: Emr-i intihab reside-i hitam oldukta bir k~t'a mahzar kaleme al~narak
huzzar-~~meclis tarafindan imza ve ka'im-makam-~~nramâ-ileyh vas~tas~yla Bâb-~~'Ali'ye takdim
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k~l~n~ r ve ez-kadim olageldi~i vechile irade-i seniyyeye tevafuk eyledi~i halde patrik nasb u ta'yin k~l~ n~r.
Dördüncü Madde: Patrik nasb olunan zata Der-sa'aded'de bulundu~u takdirde Meclis-i
Umumi taraf~ndan birkaç zat ve ta~rada ise mahsus davetçi vas~tas~yla da'vet-name gönderilir.
Patrik i~bu da'vet-nameyi al~ p da patrik haneye geldikte ba~~kiliseye azimetle Meclis-i Umumi
haz~r bulundu~u halde devlet ve milletçe ifa-y~~sadakat ve millet nizam-namesinin temami-i icras~ na sahihen sarf-~~ enzar-~~dikkat eyleme~i huzür-~~rabbanide ve Meclis-i Millet muvacehesinde alenen ta'ahhüd ederim deyi.' resm-i k~sm-~~aleniyi icra etti~i akabinden ka'im-makam-~~
mümâ-ileyhin me'muyriyyeti rehin-i hitam olarak patrik-i mü~arün-ileyh Bâb-~~Ali'den vâki
olacak da'vet üzerine do~ru huzur-~~hiimayun-~~ cenal-~-~~ padi~ahiye mesul ile me'muriyyet-i
resmiyyesi icra ve Bâb-~~'Ali'ye gelerek i'lan lul~n~r.
Be~inci Madde: Patri~in Nizam-namesi esas ahkâm~na mugayir vaz' u harekette bulunmas~~ kendi hakk~ nda töh~net add olunur.
Alt~nc~~Madde: Patri~i itham edebilmek salahiyyeti umumi veya ruhani veyahud cismani
ba'de'l-istizan
meclislerine mahsus olup itham veyahud i~tikâ eden hey'et canib-i Bâb-~~
patrikten Meclis-i Umumryi `akd etmesini istida eder ve patri~in in~ tinâ eyledi~i takdirde keyfiyyet be-tekrar Bâb-~~'Ali'ye arz olunup suret-i istid'a mucebince Der sa'aded'de bulunan piskoposlardan en ya~l~s~n~ n riyaseti taht~nda akd-~~ Meclis-i Umumi olunmas~~canib-i Bâb-~~
emr ü i~'ar buyurup Meclis-i Umumi itham veya i~tik'a eden kesan müstesna olarak
kendi i~inden olmak ve be~i ehl-i kiliseden ve be~i avamdan bulunmak üzere on ki~iden
mürekkeb bir tefti~~komisyonu ta'yin eder ve bu komisyonun ithamat-~~vak~ 'ay~~ bi' t-tahkik
meclis-i mezküra bir k~t'a mazbata i'tâ eylemesi üzerine keyfiyyet re'y-i hafi ile karar-gir olup
i~bu karar~~hâvi olan ve a'zâ-y~~meclisten karar-~~mezk~lrlar~nda re'y vermi~~olanlar~n imzas~yla
mümza olmas~~laz~m gelen varaka patri~in isti'fas~n~~ ~âmil ise iki meclisin kalem zabitleri piskopos ile beraber patrik nezdine azimetle varaka-i mezküreyi ibraz ederler ve patrik-i mümâileyh milletin murad-~~sarihine bu vechile muttali oldukda istrfa etme~e mecbur olup imtina'
etti~i taktirde Bâb-~~Ali'ye lede'Varz azl olunur.
Yedinci Madde: ~nfisal eden patrik-i murahhasa piskoposlar s~n~f~ na dahil olarak
hakk~nda meclis-i m~~htelit taraf~ndan usülü vechile mu'amele olunur.
(Der-sa'aded Pani~inin Veza'ifi Beyan~ndachr)
Sekizinci Madde: Patri~in vazifesi Nizam-name-i Esasi ahkâm~na imtisalen hareket ve bir
de nizam-name-i mezkürun kâffe-i mevadd-~~ müteferri'as~n~n tamami-i icras~na dikkat ü nezaret etmek hususlarmdan ibarettir. Patrik kendisine gelen i~leri bi'l-müzakere karar verilmek
üzere a'id oldu~u meclise hava' eder ve bir mecliste karar-gir olan maddeye da'ir kendisinin
takrir vesa'ir resmi tahriri o meclis taraf~ndan imza ü temhir k~lmmad~kça mu'teber ve
ma'mülün-bih olamaz. Amma müsta'cel bir maslahat z~llur edib de rü'yet ü tesviyesi için meclis gününe beklemek veyahud fevka'1-'de meclisi da'vet etmek mümkün olamaz ise patrik ol
babda mes'uliyyeti der-c~~hde ederek hod-be-hod icra-y~~icab~na kadir ise de vuku'-~~hâli usülü
vechile kayd ettirme~e ve tasdik k~lmmak üzere zikr olunan meclise in'~kad-~~âtisinde beyan
etme~e mecburdur.
Dokuzuncu Madde: Patrik kendi g~yab~~esnas~nda millet meclislerinde verilen kararlar~~
hâvi evrak~~imza etmezden mukaddem ol kararlara da'ir miilahazat~n~~beyan ile keyfiyyeti yeniden rü'yet ettirebilir ise de lede'r-rü'yet tasdik olunan karar~~ Nizam-name-i Esasi alkâm~na
muhalif add etmedikçe evrak-~~mezküreyi imzadan imtina' edemez.
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Onuncu Madde: Patrik ve ruhban ve mekteb hocalar~~ile kilise ve manast~ r ve mekteb
ve hasta-hane memurlar~ndan
Nizam-name-i Esad harekette bulunanlar~n hidmetten
tard~~hususunu müteallik oldu~u meclis ve komisyonlar.a teklif edebilir.
On Birinci Madde: Patri~in Meclis-i Ruhani ve Cismani ile onlar~ n tahunda bulunan
komisyonlar~~kendili~inden tebdil ü tagyir etme~e salahiyyeti yo~ise de bunlardan birinin Nizam-name-i Esasi hilaf~nda revi~~ü hareketini mü~ahede eyledi~i halde ilk defas~nda ol meclis
veya komisyonun re'islerinden istizah-~~ madde eder ve ikinci defas~ nda hareket-i gayr-~~
me~ru'iyyesini beyan t~~ihtar ile muhafaza-i nizama da'vet ve üçüncü defas~nda e~er müttehim
add olunan hey'et millet meclislerinden biri ise Meclis-i Umumi'ye ve e~er komisyonlardan
biri ise Meclis-i Cismani'ye müraca'at ve ibraz-~~dela'il ile bunlar~n tebdilini teklif eyler.
On ~kinci Madde: Patri~in millet sand~~~ nda mahiyyesi olmakla patrik-hanenin masâr~f-~~
dahiliyyesini kendi taraf~ ndan tesviyye eder.
(Patrik-hane Kalemine Da'irdir)
On Üçüncü Madde: Patrik-hanede milletçe icab eden muharrerata mahsus olmak üzere
bir kalem olacakt~ r. Kalem-i mezkûr üç odaya münkas~ m olup biri mükâtebat odas~d~r ki patrik-hane taraf~ ndan irsal olunan ve oraya vürûd eyleyen muharrirat ile me~gul olur. ~kinci kayd
odas~d~r ki millet meclisi ve komisyonlar~ na müte'allik olan evrak ile me~gul olur. Üçüncü tahrir-i nüfus odas~d~ r ki milletten tevellüd ve izdivac ve vefat edenlerin kayd~yla me~gul olur. Gerek yolculu~a ve gerek mu'amelat-~~ ~ahsiyyeye da'ir iktiza eden evrak-~~musaddaka ve veladed
ve vefat ve izdivaca da'ir ~ehaded-nameler bu odadan verilir.
On Dördüncü Madde: Patrik-hane kaleminin kâffe-i mu'amelattan mes'ul bir müdürü
olup müdür-i m~lmâ-ileyh Meclis-i Cismanrde intihab ve patrik taraf~ ndan nasb u ta'yin olunur ve Meclis-i Unn~ mi'nin kitabetini icra eder ve her sene Der-sa'aded'de ve ta~ralarda tevellüd ve vefat ve te'ehhül eden nüfus defterlerinin bir k~ t'a suretini celb ile patrik-hane kalem-i defter-i umumisine kayd ettirme~e mecburdur. Müdür-i mûmâ-ileyh Ermeni lisan~nda
malumat-~~tamme ashab~ndan olup Türkçeye ve Frans~ zcaya dahi a~ina olmal~d~r.
On Be~inci Madde: Patrik-hane kaleminin mikdar-~~ kâf~~ ketebesi olup bunlar~ n dahi
Ermeni lisan~n~~larluyla bilmeleri ve her biri kendi hidmetinde malumat-~~kâmile eshab~ndan
olmalar~~laz~md~ r. Bunlar hidmet-i mahsusalar~~iktizas~nca müte'allik olduklar~~meclis ve komisyonlar taraf~ ndan mahsusen ve kalem müdürü taraf~ ndan umumen mes'uldürler.
On Alt~nc~~Madde: Tahrir-i nüfus odas~ ndan verilen kâffe-i evrak ve ~ehaded-nameler
patri~in mührü ve kalem müdürünün imzas~yla tasdik olunmu~~olmak laz~md~r.
(Kudüs-i ~erif Patri~ine Da'ir)
On Yedinci Madde: Kudüs-i ~erif patri~i Mar Yakub makam~na kayd-~~hayat ~art~yla ka'im ve Kudüs-~~ ~erif de ka'in Ermeni milleti ziyaret-gâhlar~~müdürü ve Mar Yakub madasur~~
ruhban cema'atinin re'isidir ve vazifesi manast~r-~~mezkûrun usfil ü nizam~na tevfik hareket ve
mevadd-~~mer'iyyenin hüsn-i icras~na sarf-~~dikkat etmekten ibarettir.
On Sekizinci Madde: Patrik-i mü~arün-ileyhin salifü'z-zikr manast~ r nizam~ na mugayi~vaz u harekette bulunmas~~kendi hakk~ nda töhmet add olunur.
On Dokuzuncu Madde: Patrik-i mü~arün-ileyh hakk~ nda ya manast~r-~~mezkûrun ruhban cema'ati veyahud ~stanbul Patrik-hanesi'nin ruhani ve cismani meclisleri taraf~ndan itha-
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mat v~~k~l'a gelebilir. Böyle bir hal vt~ ku'unda Meclis-i Umumi-yi Millet ictima ederek ithamat-~~
vaki'ar lede't-tahkik esas~~tebeyyiin ederse Der-sa'aded Patri~i hakk~nda alt~nc~~maddede beyan olunan usfile tatbiken icab-~~hâle göre ya Kudüs-i ~erif Patri~i'nin bir k~ t'a ~ikâyet-name ile
~nuhafaza-i nizama da'vet eder veyahud patri~in makam~n sâlifetü'z-zikr ruhban cema'ati
içinde olarak Meclis-i Umumi'de re'y-i hafi ile intihab olunan vekiline teslim ile makam-~~
mezkfirdan teba'iid eyleme~e icbar eyler.
Y~girminci Madde: Kudüs-i ~erif Patri~inin vefat~~ zuhurunda manast~r-~~mezkürun ruhban cema'ati kendi içlerinden bir ka'im-rnakam intihab edib Der-sa'aded Patrik-hanesi meclisleri taraf~ndan dahi tasdik olunur.
Y~girmi Birinci Madde: Kudüs-i ~erif Patri~i Der-sa'aded Patrik-hanesi meclisleri taraf~ndan intihab olunur fakat Kudüs-i ~erif ruhban cema'atinin kabil-i intihab olan zevatm derece-i istihkaklar~~hakk~nda bir k~ t'a Esami Defteri tanzi~~~iyle beyan-~~re'y etme~e hakk~~vard~r.
Patrik-i mü~arün-ileyhin vefat~~cakabinde ka'im-makam-~~mümâ-ileyh taraf~ndan rehabin Meclis-i Umumisi davet olunarak bu meclis Der-sa'aded Patri~i hakk~ nda Meclis-i Umumi-i Ruhani'de icra olundu~u misilli bir k~ t'a Esami Defteri tertip eder. Ancak i~bu defterin lâ-akall
yedi zat esamisini ~amil olmas~~laz~md~ r. Defter-i mezkür cen~a'at-~~ mezkürenin bir k~ t'a
mümza mazbata.s~yla beraber Der-sa'aded Patrik-hanesi canibine irsal k~l~n~r.
Y~girmi ~kinci Madde: Patrik intihab olunacak zat lâ-akall otuz be~~ya~~n~~tekmil etmi~~
olup pederinden beri teb'a-i Devlet-i Aliyye'den ve cema'at-~~mezküreden piskopos veya n~hbanlarn~dan bulunmas~~ve cema'at-~~mezküreden infisal etmemi~~ol~nas~~iktiza eder. Der-sa'aded Patrik-hanesi meclisleri taraf~ ndan Kudüs-i ~erif Patri~inin nu~vafakatiyle milletçe bir
hidmette kullan~lm~~~olanlar cema'at-~~mezküreden münfas~l adcl olunmazlar.
Y~girmi Üçüncü Madde: Ruhani ve cismani meclisleri birle~erek esamisi defter-i
mezkürda münderic olan zevatm istihkaklarm~~ bi't-tahkik intihab olunabil~nek üzere üç neferini tefrik ve bunlar~n isimlerini Meclis-i Umumi'ye ibraz ederler ve ce~na'at-~~mezkfire taraf~ndan varid olan defter dahi millet Meclis-i Umumisi'nde duvara as~lacak olu~undan Meclis-i U~numi kabil-i intihab olan zevat hakk~nda gerek ce~na'at-~~ mezki~renin ve gerek mezkür
iki ~neclisin re'ylerine kesb-i ~ tula' ederek zevat-~~merkume içinde diyanet ve malümat-~~muktesebe ve etvar-~~hasenesi cihetleriyle en ziyade istihkak~~olan zat~~re'y-i hafi ve ekseriyyet-i mutlaka-~~ârâ ile patrik intihab eder. Meclis-i Umumide cema'at-~~mezkfire taraf~ndan gelen defter
haricinde bulunan birisi hakk~nda i'tâ-y~~re'y olunamayacakur.
(Meclis-i Ruhani Beyamndad~r)
Y~girmi Dördüncü Madde: Meclis-i Ruhani ehl-i kiliseden erbab-~~vukt~ftan olarak otuz
ya~~n~~tekmil etmi~~ve lâ-akall be~~sene mukaddem rahiblik veya papasl~k rütbesini ihraz etmi~~
olan on dört neferden mürekkebdir.
Y~girmi Be~inci Madde: Meclis-i Ruhani a'zâs~~adedinin üç misli Meclis-i Umumi-i Ruhani'de re'y-i hafi ile intihab olunup isimleri bir k~ t'a mü~nza mazbata ile Meclis-i Umumi-i
Millet'e ibraz ve bunlar~n içinde Meclis-i Ruhani a'zâs~~Meclis-i Umumi'de re'y-i hafi ile intihab olundukdan sonra mazbatas~~ patrik taraf~ndan Bâb-~~;kli'ye 'arz olunarak ba-irade-i seniyye
nasb ~~~ta'yin buyurulurlar.
Y~girmi Alt~nc~~Madde: Meclis-i mezkür a'zâs~~her ikinci sene ~ehr-i Nisan'~ n gayetinde
kâmilen da~~l~b ~ehr-i May~s ibtidas~nda tecdid olunur infisal eden a'zân~ n hemen tekrar intihablar~~ca'iz olmarb ancak iki sene sonra intihablar~~ca'izdir.
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Y~girmi Yedinci Madde: Ruhani Meclis a'zâs~ndan istifa vulcu'una veyahud sa'ir bir sebebe mebni mefkud olanlar~n adedi üçe bali~~oldukta bunlar~n yerine Meclis-i Umumi'de
aherleri a'zâ intihab olunur ve intihab vuku' buluncaya de~in meclis-i mezkûrda telunilen
a'zâ-y~~meclisin ekseriyyeti aran~l~r.
Mgirmi Sekizinci Madde: Meclis-i Ruhanfnin veza'ifi milletin umf~r-~~ruhaniyyesine nezaret ve Ptikadat-i mezhebiyyeyi milletçe tervic ve tahkim ve Ermeni Kilisesinin aka'id ve rivayat-~~mer'iyyesini ihlalden muhafaza ve kiliseler ile ehl-i kilisenin bir hal-i muntazamda bulunmalarma sarf-~~dikkat ve vezaife-i ruhban~n gerek ahval-i haz~ralarm~n ~slah~na ve gerek ahval-i müstakilelerinin istihsal-~~esbab-~~te'miniyyesine devam ve ikdam ve mekâtib-i milliyyeyi
vakt vakt mu'ayene ile ta'lim-i mezheb hususuna bezl-i dikkat eylemek ve ehliyyet ü kabiliyyetle
muttas~f rahib ve papaslar yeti~tirmek ve milletçe tekevvün eden mesa'il-i mezhebiyyeyi bi'ttahkik usfik mer'iyye-i kiliseye tatbiken hall ü tesviye etmek hususlar~ndan ibarettir.

Y~girm~~Dokuzuncu Madde: Meclis-i Ruhani s~rf diyanete müte'allik zuhur eden bir mes'ele-i mühimmeyi hall edemedigi takdirde Der-sa'aded'de bulunan piskoposlar ve kilise va'iz
ve ba~~papaslar ile ikincilerini ve iktiza etti~i halde Der-sa'aded kurbunda vaki' sancaldarda
mukim murahhasalar~~celb u davet ile Meclis-i Umumi-i Ruhani te~kil eder ve bu meclis dahi
mesele-i mezkûrenin hallini daire-i iktidar~~haricinde add etti~i halde bir mümza mazbata ile
Umumi Gatogigos taraf~na müracaat olunur.
Otuzuncu Madde: Meclis-i Ruhani' nin her nev' mazbatalar~~da'ima a'zâ-y~~meclisin ekserisinin imzas~yla mümza olacakt~r.
Otuz Birinci Madde: Gerek Der-sa'aded ve gerek ta~ralara va'iz ta'yini için iktiza eden
ruhsat meclis-i mezkilr taraf~ndan i'tâ olunur ve papas maddesine Der-sa'aded için ise kezâlik
meclis-i mezkf~rdan ta~ralardan kang~~mahall için ise ol mahallin Ruhani Meclisi taraf~ndan
ruhsat verilir.
Otuz ikinci Madde: Bir kilise cem'iyyeti ile papaslar~~mücededen papas ta'yinine lüzûm
görüp de Meclis-i Ruhanileri bir lut'a mümza mazbata ile istid'a etmedikçe ol babda ruhsat verilmez.
Otuz Üçüncü Madde: Der-sa'aded kiliselerinin va'izleriyle ba~~papaslar~~Meclis-i Ruhanfnin karar~~üzerine patrik taraf~ndan ta'yin olunur.
Otuz Dördüncü Madde: Meclis-i Ruhani' de her güne intihab hususu re'y-i hafi ile icra
olunur.
Otuz Be~inci Madde: Ehl-i kilisenin hidmet-i mezhebiyyelerinin meccanen ifa olunabilmesi için ahval-i haz~ralarm~n ~slatt~~ile ahval-i müstakbelelerinün te'minine da'ir Meclis-i
Ruhani taraf~ndan bir lut'a nizam-na~ne tanzim k~hnacalu~r.
(Meclis-i Cismaniye Da'irdir)
Otuz Alt~nc~~Madde: Meclis-i Cismani avamdan olarak mesalih-i milliyye ve nizamat-~~
Devlet-i Aliyye'ye vak~f yi~irmi zevattan mürekkebdir.
Otuz Yedinci Madde: Meclis-i Cismanfnin a'zâs~~re'y-i hafi ve ekseriyyet-i mutlaka-~~ârâ
ile millet Mecfis-i Umumisi'nde bi'l-intihab mazbatas~~patrik taraf~ndan Bât~-~~Ali'ye takdim
olunarak bâ-irade-i seniyye nasb u ta'yin olunurlar.
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Otuz Sekizinci Madde: Her iki senede bir kere a'zâ-i merkumenin cümlesi ~ehr-i Nisan'~ n gayetinde da~~l~ b ~ehr-i May~s ibtidas~nda tecdid olunurlar. A'zâ-y~~merküme iki sene
sonra tekrar intihab olunabilirler ve infisal etti~i ilk iki senede meclis-i mezkür a'zâl~~~na intihab olunamay~b amma sa'ir güne hid~nette istihdam olunabilirler.
Otuz Dokuzuncu Madde: Meclis-i mezkür a'zâs~ndan biri tahriren bir sebeb-i kâf~~beyan
etmeksizin birbirini müte'akiben üç kere meclise gelmedi~i halde sebebi su'al olunmak üzere
meclis-i mezkür kalemi zabiti taraf~ndan mektt~b yaz~l~p cevab al~nmad~~~~takdirde yeniden
mektt~b tahririyle Meclis-i "Ali'de haz~r bulunmaz ise kendisine istifa etmi~~gibi nazar olunaca~~~
bildirilip yine gelmedi~i takdirde isti'fa etmi~~add olunur.
K~rk~nc~~Madde: Meclis-i Cismani a'zâs~ndan isti'fa vuku'una veyahud sa'ir bir sebebe
~nebni mefkud olanlar~ n adedi üçe bali~~oldukta bunlar~n yerine Meclis-i Umumrde aherleri
a'zâ intihab olunur ve bu intihab vuku' buluncaya de~in ~neclis-i mezkürda tekmilen a'zâ-y~~
meclisin ekseriyyeti aran~l~r.
K~rk Birinci Madde: Meclis-i Cismanrnin me'~nuriyyeti milletin un~ür-~~cis~naniyyesine
nezaret etmekten ibarettir ve bu veza'ifi milletin ~slah-~~ahvaliyle ilerilemesine ihtimam t~~dikkat edib zir-i nezaretinde bulunan komisyonlar taraf~ ndan kendisine ir'âe olunup milletçe
menfa'ati müceb olacak olan tasavvurau kemal-i dikkatle mütala'a ve tahkik ile lüzumu tebeyyün etti~i halde tasdik etmek veyahud fi'le ç~kar~lmas~na mani' olacak ~nahazirinin def ine
çal~~mak hust~slar~ndan ibarettir.
K~rk ~kinci Madde: Meclis-i mezkür kendisine varid olan mesalihi müzakere olunmak
üzere a'id oldu~u komisyona ihale edib onun re'yini tahsil etmedikçe icra'ata te~ebbüs edemez ve komisyonlarm karar~n~~esbab-~~sahihaya mebni cerh edebilir ise de kendili~inden olarak bir ba~kaca tedbir ittihaz ve icra edemeyib keyfiyetine yine ol komisyona havale etme~e
mecburdur ve komisyonlardan birini i~bu nizam-name-i esasi ~nugayyir bir harekette
görmedikçe tebdil ü ta~yir edemez ve birinin böyle bir hareketini mü~ahade ettikte ilk def'as~nda vt~kuu'-~~hali mezkür komisyon re'isinden istizah ve ikinci defas~nda tahriren icra-y~~
ihtarat ile ol komisyonu muhafaza-i nizama da'vet ve üçüncü defas~nda a'zâs~n~~ tebdil edib
ancak bu babda olan sebeblerini Meclis-i Umumi'ye ibraz edece~i mazbata-i senediyyede beyan t~~tasrih eder.
K~rk üçüncü Madde: Meclis-i mezkür um~lr-~~cismaniyyeden olarak kendisine varid olan
bir mes'ele-i mühimmenin halline da'ire-i iktidar~~haricinde add eder ise ol halde Meclis-i
Umumrye miiraca'at eder.
(Meclis-i Cismani Taraf~ndan Te~kil Olunan Komisyonlar ile Müdürlülder
Hakk~ndad~r)
K~rk Dördüncü Madde: Ma'arif ve te'sisat-~~cüz'iyye ve muhakemat ve manast~rlar mesalihine bakmak üzere dört komisyon ile di~er üç idare komisyonu Meclis-i Cismani taraf~ndan
intihab olunup i~bu komisyon a'zâlar~~ her sene ba~~nda n~sfiyyet üzere tebdil ü tecdid olunmak üzere iki sene hidmet ederler. Muhakeme komisyonu re'isi patrik olur.
(Ma'arif Komisyonu Beyan~ndad~r)
K~rk Be~inci Madde: Ma'arif Komisyonu avamdan ve erbab-~~ma'ariften olarak yedi
a'zâdan mürekkeb olup vazifesi Ermeni milletinin ta'lim ü terbiyesine nezaret ve millet mekteblerinin bir suret-i muntazamada bulunmas~na dikkat ve erkek ve k~z çocuklar~nun ta'lim ü
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terbiyesi z~mn~nda te~ekkül eden ~irketlere icra-y~~ te~vikat ve mu'avenet ve mekteb hacelerinin
~slah-~~ahvaline ve iktidarlan ile ehl ü erbab hocalar yeti~ tirilmesine ve mekâtib-i mezkûreye
mahsus ders kitablar~~tedarik olunmas~ na ikdam ve gayret etmek hususlar~ ndan ibarettir. Ve
bu mekteblerde tahsil-i fünün edenlere ~ehaded-name i'tâ.s~~ve ders kitablann~n ta'yini ve imtihan-~~senevileri hususlar~~komisyon ma'rifetiyle icra olurum Fakat ta'lim-i mezheb edenlerin
Meclis-i Ruhani'den ~ehaded-name almalar~~ ve mezheb kitablar~~ ve mu'allimleri hakk~nda
meclis-i mezküra müraca'at olunmas~~ iktiza eder ve ta'lim-i mezheb imtihan! dahi Meclis-i Ruhani ma'riftiyle icra k~l~n~r.
(Te'sisat Komisyonu Beyan~ndad~r)
K~rk Alt~nc~~Madde: Te'sisat komisyonu avamdan ve erbab-~~vukûftan olup Meclis-i Cismani'de ekseriyyet-i ârâ ile intihab olunmak üzere yedi a'zâdan mürekkebdir. Komisyon-~~
mezkürun vazife-i me'muriyyeti Der-sa'aded'de vaki' kâffe-i te'sisat-~~milliye ve bunlar~n akarau
idaresine umumen nezaret etmek ve te'sisat-~~mezkûrenin tanzim ü tertibine dikkat ve ikdam
eylemek hususlar~ ndan ibarettir. Komisyon-~~mezkür bi' 1-cümle emlak-~~milliye senedat~mn
mevcud olmas~ na dikkat edecek ve milletin gerek Der-sa'aded'de ve gerek ta.~ ralarda ka'in
kâffe-i emval-i gayr-~~menkulesinin senedau suretleri bu komisyon ma'rifetiyle toplan~larak
patrik-hane kaleminde h~ fz olunacakur ve bu komisyonun ma'rifeti ve Meclis-i Cismaniyye'nin
muvafakati ile patri~in bi't-temhir muvafakati olmad~ kça emlak-i milliyenin bey' u fürûhtu ca'iz olamayacakur. Hususat-~~me~ruhe iktizas~ nca tevliyyet usûlü Ermeni milletince münfesihtir.
Bu komisyonun ma'rifeti ve Meclis-i Cismani'nin r~zas~~ olmad~ kça Der-sa'aded ve havalisinde
bir güne in~a'at ve ta'mirat icra olunamaz. Komisyon-~~mezkür muhasebe ve vasiyyet ve hastahane müdürleriyle kilise cem'iyyetlerinin idaresi hakk~nda icray~~nezaret edecek ve bunlar~n
her birinden evkat-~~muayyenede hesab isteyerek Meclis-i Cis~nanrye tebli~~edecektir. Komisyon-~~ mezkür sene ba~~ ndan iki ay mukaddem sene-i âtiye varidat ve masânfin muhasebe
müdürlerinden tahkik ve bir k~ t'a muvazene defteri tanzimiyle Meclis-i Cismani'ye ibraz eyleyecektir.
(Muhakeme Komisyonu Beyamndad~r)
K~rk Yedinci Madde: Muhakeme Komisyonu a'zâs~~dört neferi ehl-i kiliseden ve dördü
avamdan olmak ve patrik vekilinin taht-~~riyasetinde bulunmak üzere k~rk ya~~n~~tekmil etmi~~
ve müte'ehhil sekiz nefer erbab-~~vukültan mürekkeb olup bunlar~n cümlesi meclis-i muhtelit
taraf~ ndan ekseriyyet-i ârâ ile intihab olunur ve bu komisyon familyaca zuhura gelen
miinaza'at~~tesviyye Bâb-~~Âli'den patrik-haneye havale olunan da'valar~~havale üzerine rü'yet
eyler ve kestiremedi~i da'valar~~mevadd-~~ruhaniyyeden ise Meclis-i Ruhaniye ve mevadd-~~
dünyeviyyeden ise Meclis-i Cismani'ye ve iki tarafa dahi ta'alluku var ise meclis-i muhtelite havalesini gösterir ve mezkür komisyonda rü'yet olunan bir da'va mahküm-~~ 'aleyhin istid'as~~
üzerine bu meclislerden birinde istinaf olunur.
(Manast~ r Komisyonu Beyarundad~r)
K~rk Sekizinci Madde: Manasurlar milletin emval-i mahsusas~ndan ma'dud olup bunlar~ n idaresi ve varidat ve masânfat~ mn nezareti ile rü'yet ü tahkiki hukuku millete a'iddir.
Her manast~r~n kendi usül-~~mahsusas~~olmak laz~m geldi~inden ruhani ve cismani meclislerinin ictima'~yla te~ekkül eden meclis-i muhtelit her bir manast~ r cema'atiyle manasurlar komisyonunun efkânm ba'de't-tahsil icab eden tagimat~~tertip eder ve Meclis-i Umurni'ye tasdik ettirir. Talimat-1 mezkürenün usül-~~esasiyyesi ber-vech-i âti beyan olunur. Evvela her bir manast~r~ n idare-i mahsusas~~ ol manast~ r cemaatine a'id olup, bi'l-cümle manasurlara umumen
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nezaret etmek hakk~~Manasurlar Komisyonu marifetiyle icra olunmak üzere patrik-hane meclislerine racidir. Sâniyen her manast~r re'isi ol manasunn cema'ati taraf~ndan intihab olunup
patrik-hane meclislerinin birle~mesi ile te~ekkül eden meclis-i muhtelitin muvafakan ile patrik
taraf~ndan tasdik olunup re'is-i mûmâ-ileyhin teb'a-i Devlet-i Aliyye'den olarak otuz be~~ya~~n~~
tekmil etmi~~ruhbandan olmas~~laz~md~r. Sâlisen bi'l-cümle manasurlar milletin tervic-i menafi-i maneviyyesinde çah~ma~a mecbur olacaklar~ndan her biri derece-i kudretine göre papas
mektebi ve kütüb-hane ve tab'-hane ve hasta-hane misilli milletçe menfa'at~~m~lceb olacak te'sisat~~ ~amil olacakt~r. Manasurlar komisyonu Meclis-i Cismanrde ekseriyyet-i•ârâ ile intihab
olunmak üzere yedi neferden mürekkebtir. Komisyon-~~mezkûr~m vazife-i hidmeti her bir manast~r nizamat~n~n icray~~ahkâm~na dikkat ü nezaret etmek üzere varidat u has~lann~~tahkik ile
masâr~f-~~vakrasm~~rü'yet ve tanzim etmek hususundan ibarettir. Komisyon-~~mezk~lr her bir
manast~r~n idare-i mahsusas~~hidmetini ifâ etmek üzere iktiza eden e~has~~ol manast~r cema'ati
içinden intihab eder ve e~has-~~merkume manast~r re'isinin taht-~~ riyasetinde olarak manasurlarm~~tagimat-~~mahsusaya tatbiken idare ile evkat-~~muayyenede komisyon-~~mezkûra hesab verirler.
(Muhasebe idaresi Komisyonuna Da'ir)
K~rk Dokuzuncu Madde: Muhasebe müdürleri erbab-~~vukuftan olarak yedi ki~iden ibaret olup Meclis-i Cismani' de ekseriyet-i ârâ ile intihab olunurlar. Bunlar~n hidmeti millet
sand~~~n~~idare ve muhasebat~n~~rü'yet etmektir. ~~bu sand~~~n irad~~i'âne-i umumiyye ve
~stanbul Patrik-hane kalemi has~lat~~ve mahall-~~sarf~~tahsis olunamayarak millet nam~na vuku'
bulan vasiyyet ve hediyyadan ve masraf~~dahi patrik-hane ile patrik-hane kaleminin masâr~f-~~
adiyyesi ve patrik-hanenin zir-i idaresinde bulunan te'sisat-~~milliyyeye ve muhtac olan kilise
cema'aderine i'tâ olunacak i'âne ile sa'ir vuku' bulacak masâr~f-~~müteferrikadan ibarettir.
Müdüran-~~merkume te'sisat komisyonunun ma'rifeti ve Meclis-i Cismanrnin muvafakati ile
kâffe-i v-aridat-~~mezkûreyi tahsil ve masâr~f-~~mezkûreyi tesviye eder ve idaresi kendilerine muhavvel olan Millet Sand~~~mn muhasebesini usill-~~cedid üzere tutarak bir k~t'a defterini evkat-~~
muayyenede Te'sisat Komisyonu'na ibraz ederler. ~~bu defter komisyon-~~mezk~irda bi'l-mu'ayene tasdik olunduktan sonra Meclis-i Cismanrye ibraz olunur.
(Vasiyyet idaresi Komisyonu'na Da'ir)
Ellinci Madde: Vasiyyet müdürleri üçü ehl-i kiliseden ve dördü avamdan olmak üzere
yedi ki~iden mürekkeb olup bunlar~n cümlesi ekseriyyet-i ârâ ile meclis-i muhtelitte intihab
olunur. Müdüran-~~merkumenin vazife-i hidmederi milletçe vaki' olan vasiyyederi idare ve
ahkâm-~~ mündericelerinin suret-i me~ru'ada ve muvassinin" niyet ü tasmimatma mutab~k
vechile icraya kon~lmas~na dikkat etmek hususlarmdan ibarettir. Vasiyyet idaresine da'ir iktiza
eden talimat-1 mahsusa müdüran-~~merkumenin ve Te'sisat Komisyonu'nun re'yi tahsil olunan meclis-i muhtelit taraf~ndan tertip ve Meclis-i Umumr de tasdik olunacakur. Müdüran-~~
merkume kendi hidmetlerine dair olan muhasebat~n bir lut'a defterini evkat-~~muayyenede tesisat komisyonuna ibraz ederler. Ve i~bu defter komisyon-~~mezki~r taraf~ndan bi'l-mu'ayene
tasdik olunduktan sonra Cismani Meclisine ibraz k~l~mr.
(Hasta-hane idaresi Komisyonu'na Da'ir)
Elli Birinci Madde: Hasta-hane müdürleri ikisi tababet ru'ûsunu hamil eubbadan olmak
üzere dokuz ki~iden mürekkeb olup ekseriyyet-i ârâ ile Meclis-i Cismani' de intihab olunur.
r~~4
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Müdüran-~~merkumenin vazifesi gerek millet hasta-hanesinin akarat u varidat-~~mahsusma nezaret edip bunlar~n has~lat~m ve Millet Sand~~~'n~n i'ânesi ile hasta-hane-i mezküru idare etmektir. ~~bu hasta-hane dört da'ireye taksim olunt~ p biri fukaradan olan hastalara ve di~eri ihtiyar ve amel-mande olan fukaraya ve üçüncüsü meccanine ve dördüncüsü ta'lim u terbiye-i
eytama tahsis ol~macak ve bu ebniyyenin usül-~~ubbiyye ve s~ hhiyyeye tatbiken in~a ve idaresine
i'tina k~l~nacakt~ r. Müdüran-~~ merkume hasta-hane-i mezkürun idaresi hususunda Te'sisat
Komisyonu taraf~ ndan ve ta'lim ü terbiye maddesince Ma'arif Komisyonu taraf~ ndan mes'ul
olup mu'amelat-~~vak~'as~n~~i~bu komisyonlara evkat-~~m~layyenede irae ederler.
(Kilise Cem'iyyetleri Beyarundad~r)
Elli ~kinci Madde: Kilise cem'iyyetleri mahalline göre lâ-akall be~~ve ~~ihayet on iki
a'zâdan mürekkeb olup me'muriyyetleri mensub olduklar~~ cema'atin masalih-~~ milliyyesini
rü'yet ve ol ce~ na'at kilise ve mektebi idare etmek ve fukaras~n~~kay~rmak ve cema'atçe zuhura
gelen münaza'at~~tahkik ile ~slah-~~zatü'l-beyn eylemek ve ol cema'at kilisesinin tezyinini55 ve
k~z ve erkek çocuklara mahsus mektebler ihdas~ na say t~~ikdam etmek ve cema'at-~~mezkürenin
m~~htac olan familyalar~na icra-y~~mu'avenet eylemek hususlarmdan ibarettir.
Elli üçüncü Madde: Her cema'atin kendi kilise cem'iyyetinin taht-~~nezaretinde bulunmak üzere bir sand~~~~olup bu sand~~~n irad~~cema'atçe i'tâ olunan i'âne-i mahsusa ve kilise ve
mekteb akaratm~ n varidat~~ve kilisenin has~ lau ve vasiyyet tariki ile veyahud sa'ir vechile vaki'
olan i'tâya vesa'ireden ve masâr~f~~mezkür kilise ve mekteblerin masâr~f~yla fukaraya i'tâ olunacak i'âne akçesinden ibarettir. Her kilise cem'iyyeti bulundu~u cema'ate tevellüd ve vefat ve
te'ehhül eden nüfusu suret-i mutazamada bir k~t'a deftere kayd edecektir.
Elli Dördüncü Madde: Mezkür cem'iyyetlerin ifâ-y~~hidmederi z~mn~nda do~rudan
do~ruya zikr olunan komisyonlar ile milnasebetleri olaca~~ ndan ~nektebler hakk~nda Ma'arif
Komisyonu'na ve idarece mevadd hakk~ nda Te'sisat Komisyonu'na ve mevadd-~~ de'avi
hakk~ nda Muhakeme Komisyonu'na miiraca'at eder ve mezkür komisyonlarm her birine a'id
olan hususau ol komisyona evkat-~~muayyenede irâ'e eyler.
Elli Be~inci Madde: Her kilise cem'iyyeti mensub oldu~u kilise cema'ati taraf~ ndan intihab ol~~nur. Y~~irmi be~~ya~~n~~tekmil etini§ olup da altm~~~yedinci madde iktizas~ nca ~nuhakemece hakk-~~ i~~ tihabda mahrum olm~ yan kâffe-i efradm kilise cem'iyyeti intihab~nda
mü~arekete selahiyyeti vard~r.
Elli Alt~nc~~Madde: Kilise cem'iyyetlerinin veza'if ve harekâun~~tecdid ve ta'yin z~mn~nda
laz~m gelen tagin~at ruhani ve cismani meclisleri ma'rifetiyle tanzim olunacakur. Kilise cem'iyyetleri a'zâs~~dört sene icra-y~~ hidmet edib be~inci sene ibtidas~nda yeniden intihab olunabilmek üzere tecdid olunur.
(Meclis-i Umun~Vnin Sureti Te~kil ve Veza'ifi Beyan~ndad~r)
Elli Yedinci Madde: Meclis-i Umumi yüz k~ rk a'zâdan mürekkebdir. A'zâ-y~~merkume üç
k~s~m olup birinci k~s~m olarak bir sub'~~ki yi~ir~ni neferi ~stanbul'da bulunan ehl-i kilise taraf~ ndan intihab olunan ehl-i kilise ikinci k~sm~~olarak iki sub'~~ olan k~rk neferi ki ta~ralardan
gelecek millet vekilleridir. Üçüncü k~sm~~ olarak dört sub'~~ya'ni seksen neferi Der-sa'aded kilise cema'aderi taraflar~ ndan intihab olunan vekilleridir.
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Elli Sekizinci Madde: Ruhani ve cismani meclislerinin a'zâs~~
Urnumi'ye dahil
olup fakat Meclis-i Umumi.a'zâl~~~ na intihab olunamam~~ lar ise meclis-i mezkûrda sahib-i re'y
olamayacaklard~r.
Elli Dokuzuncu Madde: Meclis-i Umumrnin ekser a'zâs~~ya'ni lâ-akall yetmi~~bir neferi
haz~r olmad~kça akd-~~meclis olunamaz.
Altm~~~nc~~Madde: Der-sa'aded Patri~i ve Gatogigos misilli milletin ba~l~~ müstahdemlerini ve ruhani ve cismani meclislerin a'zâs~n~~intihab etmek ve bu meclislerin mu'amelat~ na nezaret eylemek ve onlara muhavvel olup da kendilerinin kestiremedikleri mesalih
zuhurunda hall ü tesviyye eylemek ve i~bt~~nizam-nameyi halelden muhafaza etmek Meclis-i
Umumi' nin veza'ifindendir.
Altm~~~Birinci Madde: Meclis-i Umumi evvela mine'l-kadim olageldi~i misilli her iki senede bir kere ~ehr-i Nisan evahirinde ictima' edib mürur eden iki sene zarf~nda vukû' bulan
idare-i umûrun mazbatas~ m istima ile mahsus olan me'murlar~~ ma'rifetiyle tahsil ve sarf
olunmu~~olan mebali~in muhasebe-i umumiyyesini rü'yet ü tefti~~eder ve millet meclislerinin
kâffe-i a'zâs~n~~müceddiden intihab eyler ve seneteyn i'âne-i milliyyesinin suret-i idaresine karar verir iki mah hitam~nda kapan~r. Meclis-i Umumrnin i~bu in'ikad~nda mezkûr iki meclis
a'zâs~ n~~Meclis-i Umumi a'zâs~~bulunduklar~~halde her bir mes'elede mübahase edebilip fakat
i'âne ve intihab maddelerinden ma'adas~ nda re'y veremezler. Sâniyen meclis-i mezkûr Gatagigos intihaba dahil olmak sâlisen Der-sa'aded ve Kudüs-i ~erif patriklerini intihab eylemek
râbi'en mezki~-~ r iki meclis beyninde yahud meclisler ile patrik beyninde tekevvün ihtilaf der
olt~ nmak üzere cem' olunur bu takdirce tarefeyn-i muhalifeyn beyan-~~hal edebilirler ise de
re'y veremezler. Hâmisen Nizam-name-i Esasrnin yeniden tashihi laz~m geldikte ve Meclis-i
Umumi'nin' re'y ve karar~ na menut bir mes'ele zuhurunda akd olunur. ~u kadar ki böyle fevka'l-âde ictima'~ n vuku'undan evvel sebeb-i tecemmu' patrik-hane taraf~ndan Bâb-~~Ali'ye ifade
olunarak istihsal-i ruhsat olunur.
Altm~~~~kinci Madde: Meclis-i Umumi'yi patrik Meclis-i Ruhani ile cismaniden birinin
muvafakati ile veyahud Meclis-i Umumi a'zâs~ ndan ekserisinin istid'as~~ile akd eder. Ancak
bend-i sab~kta beyan olundu~u üzere bu misilli fevkal-âde ictima' be-her hal sebebinin beyamyla devletçe ruhsata menuttur.
(Meclis-i Umumrnin A'zâ-y~~Ruhanisinin ~eralt-i ~ntihabiyyesi Beyarundad~r)
Altm~~~Üçüncü Madde: ~stanbul' da bulunan bi'l-cümle ehl-i kilise Der-sa'aded Ermeni
patri~i da'veti üzerine Nisan ahirinde bir mahalle toplan~l~p ta~ra me'muriyyeti olmayan ve
otuz ya~~n~~tekrnil etmi~~olan ve be~~sene mukaddem papasl~ k ve rahiblik rütbesin ihraz eden
ve bir güne da'vâ alt~ nda bulunmayan piskoboslardan veyahud papas veya rahiblerden ekseriyyet-i'ârâ-y~~mutlaka ve re'y-i hafi ile Meclis-i Umumi için a'zâ intihab edeceklerdir.
Altm~~~Dördüncü Madde: Anifen beyan olunan a'zâ-y~~ruhaniyyenin müddet-i me'muriyyeti on sene olup beher iki senede bir humsu tebdil u tecdid olunacaklard~r. Ve ilk sekiz
sene bu humsun tefrik ve ihrac~~kur'a ile icra k~l~nacakt~ r ve gerek böyle kur'a ile ve gerek sekizinci seneden sonra ikmal-i müddet ile ç~kan a'zân~n tekrar intihab~~ca'iz olacakt~r.
(Meclis-i Umumrnin Avamdan Olan A'zâsm~n ~era'it-i ~ntihabiyyesi Beyamndad~r)
Altm~~~Be~inci Madde: ~'âne-i milliyye ile kabiliyet-i zatiyye hakk-~~intihaba esas tutulur.
râne-i milliyye hakk-~~intihaba na'iliyyeti mtIceb olmak için i'âne-i umumiyye olarak lâ-akall
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senevi yetmi~~be~~guru~~i'âne verilmelidir. ~ntihaba kabiliyyet-i zatiyyesi olanlar devletin akte'lif etmi~~olanlam~ nda vesa'ir memuriyyederinde bulunanlar ve doktorlar ve kütüb-i
olanlardan
ibarettir.
nâfi'a
vücuda
getirmi~~
lar ve mekteb mu'allimleriyle milletçe asar-~~
Altm~~~Alt~nc~~Madde: Lâ-akall yi~irmi be~~ya~~n~~tekmil edenler hakk-~~intihaba na'il
olup ancak teb'aa-i Devlet-i Aliyye'den olmak ~artt~r.
Altm~~~Yedinci Madde: Hakk-i intihabdan muhakemece mahldim olanlar dört sm~fur.
S~n~f-~~ evvel bir cinayetten dolay~~ceza kanun-name-i hilmayunu ahkâm~nca hukuk-~~medeniyyeden mü'ebbeden sak~t olanlard~r. S~n~f-~~sâni mesalih-i milliyye idaresinde hilesi tebeyyün
edib de mesalih-i mezkûrede kullan~lmamalar~~ millet meclislerinden birisinin taraf~ndan
hükm olunmu~~olanlard~r. S~n~f-~~sâlis, mehakim-i Devlet-i Aliyye'de haklannda mücazat-~~ te'dibiyye terettüb edib de henüz müddet-i cezas~~hitam bulmam~~~olanlard~r. Râbi'en tecennûn
cihetiyle hukuk-~~~ahsiyyeden salut olup kâmilen ~ifa bulduklar~~nizamca tasdik olunmu~~olmayanlard~r.
Altm~~~Sekizinci Madde: Teba'a-i Devlet-i >kliyye'den otuz ya~~n~~tekmil etmi~~olup nizamat-~~Devlet-i Aliyye ve mesalih-i milliyyeye vak~f ve a~ina olan ve altm~~~yedinci madde
mûcebince hukuk-~~intihabiyyeden mahrum olmayan kâffe-i efrad-~~milletin intihab olunmas~~
ca'izdir. Fakat Der-sa'aded kilise cema'aderi taraf~ ndan intihab olunacak seksen a'zân~ n lâakall yedisinin eshab-~~rütbeden bulunmalar~~~artt~r.
(Gerek Der-sa'aded Mahallat~ndan ve Gerek Ta~ralardan Mcclis-i Umumi ~çin Bi'l-intihab Ta'yin Olunacak A'zân~n Suret-i ~ntihab~~ Bcyan~ ndad~ r)
Altm~~~Dokuzuncu Madde: Der-sa'aded-i kilise cema'atlerinden ve ta~ralardan intihab~~
laz~m gelen vekillerin mikdar~n~ n tevzi'ini hâvi bir defter-i mahsus tanzim olunmak üzere beher sene mah-~~ ~ubat'~n ibtidas~n~~ruhani ve cismani meclisleriyle komisyon-~~kalem zabiderinin ictima'~yla te~ ekkül eden meclis-i muhtelit ma'rifetiyle patrik-hane kaleminde mevcud
olan nüfus defter-i umumisine tatbiken ta~ralarda murahhasal~k kalabal~~~na Der-sa'aded'de
her mahallede mevc~ld olan müntehiblerin adedine göre her yerde ne mikdar a'zâ intihab
olunacak ise patrik taraf~ndan mahallerine i'lan-~~keyfiyyet olunacakt~r. ~ntihab olunan a'zin~n
müddet-i me'muriyyederi on sene olacakt~r ve her iki senede gerek ta~ralardan ve gerek Dersa'aded'den intihab olunan millet vekillerinin bir humsu tebdil ü tecdid olunup bu humsun
mahall-i intihab~n~~ ta'yinde mahalle ve murahhasal~ klar beyninde her iki senede bir kere
münavebe usülü icra olunacakt~r. Ve ilk sekiz senesinde emr-i mübadele kur'a ile ta'yin ve icra
lul~nacakur. ~ol ~artla ki bir mahallede müntehib ve bir murahhasal~kta nüfus ço~alm~~~yahud
azalm~~~ise mevcudlar~n~n adedine bak~l~p intihab olunacak a'zân~n mikdan ona göre ta'yin
edilecektir. Vefat veya istifa ederlerin yerine a'zâ intihab~~hususu dahi her sene ba~~ndan iki ay
evvel icra olunacakt~r ve Der-sa'aded mahallaundan al~nacak a'zâ murahhasal~klarda bulunan
Meclis-i Umumilerde intihab k~l~ nacakur.
Yetmi~inci Madde: Gerek Der-sa'aded'de ve gerek ta~ralarda intihab~~matlub olan vekillerin kendilerini intihab eden kilise cema'atlerinden ve murahhasal~k da'iresinden olup olmamalar~ nda bir be'is olmay~b ~u kadar ki Der-sa'aded'de bulunmalar~~ve mezkûr cema'atlerin milletçe mesalihine vak~f ve intihab edenler indinde hubb-~~millet ve refet ve istikametleri
cihetiyle men' ve muteber bulunmalar~~laz~medendir. Bu vekiller Meclis-i Umumirde kendilerini intihab etmi~~olan Der-sa'aded veyahud ta~ra cema'atlerinin vekilleri add olunmapp
cümlesi ruhsat-~~mütesaviyyeyi ha'iz a'zâ-y~~Meclis-i Umumi i'tibar olunurlar.
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Yetmi~~Birinci Madde: Der-sa'aded'den intihab~~ laz~ m gelen vekillerin adedi ile gerek
intihab etme~e ve gerek intihab olumna~a selahiyyetini müstelzem olan ~era'iti her ikinci sene
~ubat ay~nda ö~r-i a'zay~~ intihab edecek cemaatlere patrik taraf~ ndan beyan u
olunup bunun üzerine vekiller kilise cema'atleri ~r~a'rifetiyle intihab okutun Fakat kilisenin Vâ'iZi ve olmad~~~~halde ba~papas re'isi olup mahallenin mu'teberan~ ndan dahi üç ki~iden alt~~ki~iye kadar kilise cent'iyyetine ilave olunur. Bu cem'iyyetler kendi cema'atleri içinde hakk-~~ intihaba
na'il olup olmayanlar' tahkik ile hur~lf-~~heca tertibi üzere bir defterini tanzim ve sekiz gün
meydanda kalmak üzere kilise cem'iyyet odas~ na ta'lik ederler ve intihab edenlere vesile-i
sithület olmak üzere matlub olan vekiller adedinin üç mislini havi bir k~ t'a defter yap~l~ p kilise
cem'iyyeti odas~ na ta'lik ol~~~~~~ r. Fakat intihab edenler defter-i mezküre mütabakata kat'a
mecbur de~ildirler. Ta~ralarda Meclis-i Umumi a'zas~~ intihab~~ hususu dahi bu minval üzere
icra olunur.
Yetmi~~~kinci Madde: Hakk-~~ intihaba na'il olanlar~n esamisi defteri meydana konulduktan bir hafta sonra kilisede sabah ibadedi hitam-pezir oldu~u gibi kilise cem'iyyeti odas~ nda
re'y i'tas~ na ber-vech-i etti bed' olunur. Kilise cem'iyyeti re'isi defter-i mezkür~~eline alarak intihaba hakk~~ olanlar~~ s~ ras~yla ça~~r~ p onlar dahi defter-i mezkürda isimlerinin önünde vaz'~~
imza ettikten sonra iktiza eden mikdar meb'usan esamisini bir kag~ d üzerine yukar~dan
a~a~~ya s~ ra ile yaz~ p her bir ~ahs~ n ismi önüne lakab ve semt ve san'at~~ i~aret ve ol ka~~d~~
dürüp mahsusen tedarik olunan sand~ kçaya ilka ederler ve kendileri bir sebebe mebni odas~ na
gelemezler ise re'y verdikleri kesan~ n esamisini bir k~ t'a mitmza mektub ile irsal ederler.
Yetmi~~Üçüncü Madde: Re'y i'tas~~ harfiyen icra olunmak laz~m geldi~inden re'y verenler yazd~ klar~~ isimleri aheri görememek üzere rnahfirce tahrir ederler.
Yetmi~~Dördüncü Madde: Re'y
bed' olundu~u gün tekmil olmak iktiza eyledi~i cihetle re'y verme~e hakk~~ olup da innina edenlerin mu'ahharen da'vaya kalk~~ma~a salahiyyeti
olamaz.
Yetmi~~Be~inci Madde: Hiçbir kimse iki kilise cema'adr~de re'y i'tâ. edemez.
Yetmi~~Alt~nc~~Madde: ~ntihabca birle~tirilmi~~olan kilise cema'atleri ve kazalar yekdi~eri kurbunda vak'i ise iki taraftan intihaba salahiyyeti olanlar bir yere gelerek i'tây~~ re'y
ederler ve mezkür cema'at ve kazalar aras~ nda mesafe-i ba'ide oldu~u halde her biri ayr~ca re'y
verip ba'dehu iki tarafa re'yleri birle~tirilir.
Yetmi~~Yedinci Madde: Re'y i'tasi reside-i hitam oldukta ol gün ta' til olunmayarak re'y
ka~~dlarm~~ ~amil olan sand~ kça kilise cem'iyyeti muvacehesinde kit~ad okutarak ta'yin olunan
müfetti~ler re'y ka~~dlarm~~ta'dad ederler. Ka~~dlarm adedi re'y veren e~has~ n adedine tevafuk etmeyib de cem'iyyetçe hile vuku'unda i~tibaha dü~ülecek olur ise ertesi pazar gününden
evvel yeniden re'y verilmek üzere ba~ ka bir gün tayin olunup intihaba matlub olan aded kadar
vekiller bir defada ikmal olunamaz ise mikdar-~~bakisi hakk~ nda re'y i'tas~~ kezâlik yevm-i ahire
ta'lik okuttu-.
Yetmi~~Sekizinci Madde: ~ntihab edenlerin biri re'y kâ~~dlarmda aded-i muayyeneden
ziyade isim yanm~~~olur ise ol adedi tecavüz eden isimler makbul tutulmaz ve isimler yukar~dan
a~a~~ya s~ ra ile yaz~lm~~~olmayan re'y ka~~dlar~~dahi initlga ve münfesih add olunur.
Yetmi~~Dokuzuncu Madde: Re'y verenlerün n~sf-~~adedinden ziyade olarak haklar~nda
en çok re'y isabet edenler ~neb'us intihab olunmu~~olurlar ve iki ki~iye müsavat üzere re'y isabet etti~i halde en ya~l~s~~intihab k~l~ nm~~~olur.
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Sekseninci Madde: E~er ilk defa re'y verildikte ekseriyyet-i ârâ has~ l olmaz ise haklar~ nda en çok re'y isabet eden iki kimsenin isimleri ilan oll~m~ p ikinci defada ol kimesneler
hakk~ nda nizamen re'y verilir.
Seksen Birinci Madde: Kilise cem'iyyetleri müntahab olan vekillerin isim ü lakab ve
semt ü san'au ve kâffe-i ahval-~~ intihabat~~hâvi patrike hitaben bir k~ t'a mazbata tanzimi takdim
eyler. Patrik taraf~ ndan dahi Meclis-i Cismani'ye ibraz olunur. ~~bu mazbatalar meclis-i
mezkürda mu'ayene olunduktan ve intihab olanlar~n s~fat-~~matlubeyi câmi olup olmad~ klar~~
tahkik k~l~ nd~ ktan sonra millet vekillerinin nizamen intihab olunduklar~~ve bir yevm-i muayyende Meclis-i Umumi te~kili z~mn~ nda ictima edecekleri patrik taraf~ ndan kendilerine resmen beyan olunur.
Seksen ~kinci Madde: Meclis-i Umumi ilk in'ikad~ nda be~- vech-i muharrer Meclis-i Cis,
intihabat-~~vâkl'ar ve millet vekillerinin ruhmani'de m~t'ayene olunan mazbatalar~~
sat ve iktidarlar~ n~~tasdik ettikte nizamen te~ekkül etmi~~olur. Der-sa'aded cemaatleri vekilleri
ekseriyyet üzere intihab olunduklar~~ ve ta~ra vekillerinin intihab~~ pey-der-pey istihbar
k~ l~ nmakta oldu~u halde ta~ra intihabat~~ hitam~ na beklenmeyerek Meclis-i Umumi'de akd
olunabilir.
Seksen üçüncü Madde: Bir kimesne birkaç cemaat veyahud birkaç eyalette intihab
olundu~u halde kang~sm~n vekâletini kabul etti~ini beyanda muhtar olur. Fakat in~tina eder
ise ce~na'at veya eyaletler hakk~ nda Meclis-i Umumi'de kur'a ke~idesiyle karar verilir.
Seksen Dördüncü Madde: Meclis-i Umumi a'zâs~n~n esamisi defterleri hurfif-~~hecâ tertibi üzere tanzim ve meclis mahallinde ta'lik olunarak vefat ve isti'falar~~misilli vuku bulan ahval isimleri önüne i~aret k~l~ n~ r ve her iki senede tecdid olunur ve a'zâs~n~n lede'l-infisal tekrar
intihab~~ ca'izdir.
(Meclis ve Komisyonlar Hakk~nda Baz~~Mevadd-~~Umumiye Beyarundad~r)
Seksen Be~inci Madde: Her meclis ve komisyonun bir kalemi ve her kalemin bir zabiti
ve kâtibi ve baz~~ kalemlerde zabit ve kâtibin birer vekilleri olup bunlar~ n kâffesi a'zâdan olmak
~artt~ r ve bunlar beher sene tebdil ü tecdid olum~rlar.
Seksen Alt~nc~~Madde: Meclisin ekser a'zâs~~ meflu~d oldu~u halde meclis kü~ad olunamaz.
Seksen Yedinci Madde: Lay~ k~yle müzakere olunup haz~ r bulunan a'zân~ n efkâr~~
anla~~ld~ktan sonra ol madde hakk~nda ârâ-y~~meclise müraca'at olunarak ekseriyyet ile karar
verilir ve re'yler miisavat üzere münkas~m oldu~u halde e~er re'is meclis haz~ r ise re'isin ve
e~er haz~ r bulunmaz ise kalem zab~t~mn bulundu~u taraf tercih olunur.
Seksen Sekizinci Madde: Muhtelit meclislerde tezekkür olunan mevadda karar verilmek
için iki meclisin ayr~~ ayr~~i'tâ-y~~re'y etmeleri laz~ m gelip keyfiyyet iki mecliste dahi ekseriyyet-i
ârâ ile bir merkezde karar-gir oldu~u halde hall olunmu~~olur ve iki meclis karar~ n~ n adem-i
muvafakau
re'y demek olaca~~ndan keyfiyyetin karar~~Meclis-i Umumi'ye b~ rak~l~ r. ~ki
meclisin a'zâs~~ekseriyyet üzere haz~ r bulunmad~ klar~~ halde meclis-i muhtelit nizamen akd
olunmu~~say~lmaz.
Seksen Dokuzuncu Madde: Meclis-i Umumi'nin akdinden lâ-akall alt~~gün evvel patrikhane taraf~ndan a'zâ-y~~meclise da'vet-nameler irsal olunacakur.
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(~'âne-i Milliyye Beyan~ndad~r)
Doksan~nc~~Madde: Hadd-i bül~l~a vas~ l olup kâr ve kesb sahibi bulunan kâffe-i efrad-~~
millet masâr~f-~~ n~illiyye tesviyesinde mü~akerete mecburdur ve bu i'âne senevi tâ ol~nub emri tevzi'ne kudret-i zatiyye esas tutulur.
Doksan Birinci Madde: ~ 'ane-i milliyyle iki nev'dir. Nev-i evvel i'âne-i ~~mumiyyedir ki
masâr~f-~~umumiye münhas~ r olarak millet sand~~~~için patrik-hane marifetiyle tahsil olunur ve
nev'-i sâni i'âne-i mahsusad~ r ki her bir cema'atin masâr~ f-~~mahsusuna münhas~ r olarak kilise
cema'ati sand~ klar~~için kilise meclisleri ma'rifedyle ahz ve isti'fa olunur.
Doksan ~kinci Madde: Der-sa'aded'de i'âne-i umumiyyenin suret-i tevzi' u tahsili Meclis-i
Cismani'de tahsis ve Meclis-i Umumi'de tasdik k~l~n~ p i'âne-i mahsusa dahi kilise cema'atleri
taraf~ ndan ta'yin olunur ve ta~ ralarda her bir murahhasal~ k cema'atin i'âne-i umumiyye ve her
bir kilise cema'atinin i'âne-i mahsusas~~dahi ber-vech-i me~ruh tanzim k~l~n~r.
Doksan Üçüncü Madde: Patrik-hane sand~~~~için ta~ralardan ahz~~ mu'tad olan mebali~in murahhasalara tevzi'ini ve usül-~~tahsiliyyesi hakk~ nda Meclis-i Umumi'nin karar~~
üzerine ittihaz olunacak tedbir Bâb-~~ Ali'den bi'l-istizan icra k~l~nacakt~ r.
(Murahhasaliklara Da'irdir)
Doksan Dördüncü Madde: M~~ rahhasalar kendi murahhasal~ klar~~da'iresi dahilinde akd
olunan ~ nillet meclislerinin riyasetini ve kuwe-i icra'iyyesini ha'izdir. Vazifeleri i~bu nizamname-i esasinin icra-y~~ahkâm~ na nezaret eylemekten ibarettir.
Doksan Be~inci Madde: Murahhasalar manast~ rlarda ikamet edemeyip murahhasal~ klar~~
merkezinde murahhasal~k ~ neclislerinin akd ü ictima etti~i konaklarda ikamet edecek ve mahall-i hidmederinden tebâüd etmeleri ca'iz olmayacakt~r. Fakat bir murahhasan~ n manast~r re'islerinden bulundu~u takdirde manast~ r~n mahall-i ikametinden yaln~ z bir günlük mesafede
vaki ise manast~r~n~~vakt vaki mu'ayene etmek üzere iki hidmetini dahi birlikte icra edebilip
manast~ r~~ bir günlük yoldan ziyade mesafede ise yerine bir vekil ta'yin ile kendisinin mahall-i
hidmetinde ikamet etmesi laz~ m gelir. Fakat lede'l-icab murahhasal~k dahilinde bulunan her
bir mahalle gedebilir.
Doksan Alt~nc~~Madde: Der-sa'aded'de oldu~u gibi ta~ ralarda dahi kilise cema'atinin bir
kilise cem'iyyeti ve bir sand~~~~ve bir kalemi oldu~u ~nisilli murahhasal~ k merkezinde dahi bir
Meclis-i Ruhani ve bir Meclis-i Cismani ve bu Meclis-i Cismani'nin taht-~~idaresinde olmak
üzere bir sand~~~~olacakt~ r ve her murahhasa kona~~ nda bir kalem olup murahhasal~k dahilinde bulunan kilise cema'atleri nüfus defterlerini cern' ile tahrir-i nüfus edecektir.
Doksan Yedinci Madde: Murahhasa intihab~~ laz~m geldikte patrik intihab~na k~yasen
murahhasal~ k dahilindeki Meclis-i Umumi'de bi'l-intihab mazbatas~~mahalli meclis-i muhteliti
vas~tas~ yla partike takdim olunup ol dahi Der-sa'aded meclis-i muhtelitinin muvafakati ile ol
vechile intihab olunan zat~~murahhasa ta'yin ederek Bâb-~~Ali'ye arz ile evamir-i resmiyyesini
istihsal eder.
Doksan Sekizinci Madde: Ber-minval-i sab~k murahhasal~ klarda bulunan meclisler Dersa'aded meclislerinin esas~~ üzere te~ kil olunup ve vazifeleri dahi o minya' üzere olup fakat
mezki~r ta~ ra meclisleri a'zâsman mahall ü mevkilerinin mikdar-~~nüfusuna göre yaln~z bir defa ta'yin olunacaklard~ r. Ve nizamen i'âne-i milliyye te'sis olununcaya de~in ta~ralarda berminval-i sab~ k akd olunacak Meclis-i Umumi a'zâs~ n~~intihaba hakk~~ olanlar birinci ve ikinci ve
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üçüncü mertebede devlete vergi verenlerden ibaret olacakt~r ve bu meclislerin suret-i te~kili
patrik-hane taraf~ ndan murahhasalar ile bi'l-isfi~are da'irelerinin mikdar-~~nüfusuna göre kararla~ur~lacakur.
(Hâtime)
Doksan Dokuzuncu Madde: ~~bu nizam-namenin esas~na dokunulmaks~z~n ba'z~~ teferru'aun~n bi't-tecrübe ta'diline lüzum göründü~ü takdirce tarih-i te'sisinden be~~sene sonra
Meclis-i Umumr de ruhani ve cismani meclisleri a'zâs~ ndan üçer ve salifü'z- zikr dört komisyonlardan iki~er ve bunlardan ma'ada Meclis-i Umumi a'zâs~ ndan veyahud haricden olarak
di~er alt~~kimesneler ki cem'an yi~irmi a'zâ intihab~yla bir komisyon te~kil olunarak lüzum~l
görünen ta'dilat bu komisyonda kararla~ur~l~ p Meclis-i Umumrde tasdik olunduktan sonra
lede'l-istizan sâd~r olacak irade-i seniyye üzere icab~~icra k~lmacakur.
Bâb-~~
(I IAHAM-NAME N~ZAM-NAMES~D~R)
(FASL-I EVVEL)
(Hahambastli~a ~ntihab Olunacak Zat~n Evsafiyle Suret-i ~ntihab u Tahlifi Beyan~ndad~r)
Birinci Madde: Hahamba~~~olacak zat memalik-i mahrusa-~~ ~ahanede mukim kâffe-i
millet-i Museviyye'nin re'isi ve evamir-i Devlet-i Aliyye'nin vas~ ta-i tenfiz u icras~~ olaca~~ndan
her vechile kendisi devletçe ve milletçe ~ayan-~~emniyyet ü i'timad bulunmak ve evsaf-~~ memduha ve makbule ile muttas~f olarak ebâ'an-~56 cedd-i teb'a-i Devlet-i Aliyye'den olup hiçbir suretle lekedar olmam~~~ve bulundu~u me'muriyetlerde hüsn-i hidmet ve sadakat-i mü~ahade
olunmu~~ve umûr-~~ cismaniye ve ruhaniyyede maharetli ve sinni lâ-ekall otuzu tekmil ile
yetmi~i tecavüz etmemi~~olmak laz~md~r. ~u kadar ki esna-y~~ me'muriyyetlerinde sinni yetmi~i
tecavüz edip de aklen ve cismen ifa-y~~me'muriyetten aciz olmad~~~~halde sinni sebeb-i azl add
ol~ nmayacakur.
~kinci Madde: Hahamba~~l~k me'muriyyet-i mu'teberesi münhall oldukta birinci maddede muharrer evsaf ile muttas~f olan ve bu me'muriyyete en ziyade istihkaklar~~ me~hur ve vacibat-~~ zimmetlerini ifaya muktedir bulunan hahamlardan be~~zat zirde suret-i te~kili beyan
olunacak meclis-i cismani marifetiyle tefrik ve meclis-i mezburdan tazmin olunacak mazbata-i
ka'im-makam bulunan zat taraf~ndan dahi tasdik olunduktan sonra kezâlik zirde suret-i te~kili
gösterilecek Meclis-i Umumi-i Ruhaniyye'de dahi ba'del-mütala'a bunlar~n içinde me'muriyyet-i mezkûreye intihabda mezhebce mahzuru olan olur ise ka'im-makam-~~mümâ-ileyh tahriren beyan olunarak onlar~n ihrac~yla yerlerine Meclis-i Cismaniden di~erleri intihab olunacakt~r ve Meclis-i Umumi-i Ruhani i~bu intihab olunan hahamlar~n cümlesini kabul eyledi~i
i'ade edilecektir. Bahalde mazbata-i mezkûreyi tasdik ii temhir ile ka'im-makam-~~
'dehu suret-i te~kili âtide beyan olunacak Meclis-i UmumUnin akdiyle mazbata-i mezkürede
muharrer zevat~n esamisini mübeyyin bir k~ t'a pusulas~~tanzim olunarak meclis-i mezki~r
odas~n~n duvar~na ta'lik olunacakur. A'zâ-y~~meclisin her biri zikr olunan pusulada muharrer
olan be~~zattan tercih etti~i zat~n ismini hafiyyen re'y kâ~~d~na yazarak vasat-~~meclisde haz~r
olan sand~kçaya yediyle vaz edecek ve hitam~nda ruhani ve cismani meclislerinin ba~~serkâtibleri suret-i aleniyyede zikr olunan sand~kçay~~kü~ad ve re'y kâg~dlarm~~ta'dad eyleyecektir.
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Aded-i evrakça noksan zuhur eder ya'ni a'zâdan re'y vermeyen bulunur ise üç defa huzur-~~
mecliste alenen teklif olunarak yine i'tâ olundu~u halde noksandan sarf-~~nazarla
mevcudede ekseriyyet aranacakur ve her kimin ismine ekseriyet-i mutlaka-i ârâ isabet eder ise o zat
hahamba~~l~ k me'muriyyetine intihab olunmu~~olacak ve fakat ârân~n be~~zat üzerine taksiminden dolay~~ekseriyyet-i mutlaka has~ l olamaz ise ismine en ziyade re'y isabet edenlerden iki
ki~i tefiik olunarak mu'ahharan yaln~ z bunlar için ekseriyyet-i mutlaka aranmak üzere tekrar
umum a'zân~n âii-y~~haf~yyesine müraca'at lulmacakur ve bu iki ki~iye müsavat üzere re'y isabet eder ise yine ol mecliste ve ol gün alenen kur'a ke~idesiyle bunlardan biri tercih olunacakt~ r. Zikr olunan mu'allak pusulada ismi muharrer olanlardan ba~kas~na re'y olunamayacakt~r.
Üçüncü Madde: ~ ntihab maddesi reside-i hitam oldukta bir lut'a mahzar kaleme
al~narak hazar-~~meclis taraf~ ndan temhir ü imza ve ka'im-makam vas~tas~yla Bâb-~~Ali'ye takdim olunacak ve ez-kadim olageldi~i misilli irade-i seniyye-i hazret-i padi~ahiye tevafuk eyledi~i
halde intihab olunan zat hahamba~~~nasb u ta'yin olunmak üzere Bâb-~~Ali'den da'vet-i resmiyye gönderilecektir.
Dördüncü Madde: Hahamba~~~nasb olunacak zat Der-sa'aded'de ise Meclis-i Umumi taraf~ndan birkaç ki~i ve ta~rada bulundu~u halde mahsus da'vetci vas~tas~yla davet olunarak haham-haneye geldikte ka'im-makam~ n ve meclis-i ruhani ve cismaniyyenin huzurunda Devlet-i
Aliyye'ye ve millet-i Museviyye'ye ifa-y~~sadakat ve bu nizam-namenin tamami-i icras~na dikkat
etme~i ve ettirme~i alenen ta'ahhüd ve kasem eyledi~i halde ka'im-makam-~~
me'muriyyeti rehin-i hitam olarak hahamba~~~olacak zat Bâb-~~Ali'den vuku' bulacak da'vet
üzerine huzur-~~hümayun-~~cenab-~~ padi~ahiye vüsül ile me'muriyyet-i resmiyyesi icra ve Bâb-~~
Ali'ye gelerek i'lan k~ lmacakur.
(FASL-I SAN~)
(Hahamba.~~nun Vezalfiyle Kendisini itham Edebilecek Hey'et Beyan~ndad~r)
Be~inci Madde: Hahamba~~~bulunan zat kemal-i dikkatle nizam-name ahkâm~na tatbik-i
hareket ve nizam-namenin mevki'-i icraya vaz'~yla hilaf~nda bulunanlar~~veyahud aleyhinde
yaz' edenleri külliyen men'e dikkat ü nezaret edecektir. Bunun hilaf~~hareket kendisine
töhmet ve mes'uliyyet olarak hakk~nda on ikinci maddenin ahkâm~~icra k~l~nacakur.
Hahamba~~~gerek do~rudan do~ruya kendisine gelen ve gerek Bâb-~~Ali
* taraf~ndan havale buyurulan i~leri bi'l-müzakere karar verilmek üzere a'id oldu~u meclis veya komisyona havale
ederek verilen karar~~hâvi mazbatas~~mûcebince taraf~ ndan verilmesi laz~ m gelen i'lam veyahud takriri ve sa'ir resmi varakay~~i'tâ eyleyecektir ve bu i~ler üzerine cereyan eden mu'amelat
ve verilen karar Meclis-i Cismaniyye'nin mezbata defterine kayd u i~aret olunaca~~ndan bir
maddenin havale olundu~u hey'etten ol maddenin karann~~hâvi mazbatas~ , vürüd etmedikte
ol i~~için hahamba~~~taraf~ ndan re'ise i'lam u takrir verilemeyecektir.
Alt~na Madde: Ruhani ve cismani meclislerinde bir madde üzerine verilen karar nizamnameye muhalif olmad~ kça tanzim olunan mazbatas~n~n tasdikinde hahamba~~~ muhalefet
edemeyece~i misilli nizam-nameye muhalif oldu~u takdirde buras~n~ n zahire ihrac için ol
maddeyi yeniden huzurunda mevki'i müzakereye vaz' edebilecektir.
Yedinci Madde: Meclis gününe de~in te'hiri veyahud fevkal-âde meclis te~kiliyle seri'an
rü'yeti mümkün olmayan mesalih-i müsta'cile vuku'unda hahamba~~~bulunan zat ol i~in mes'uliyyetini der-uhde ederek rü'yet ve icra-y~~icab~ na mübaderete me'zun olup fakat Meclis-i
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Cismaniyye'nin ilk in'ikad~ nda keyfiyyeti tasdik ve mazbata defterine kayd ettirme~e mecbur
olacakt~r.
Sekizinci Madde: Mecalis-i komisyon a'zâ ve ketebe ve hademesiyle sa'ir hid~ net4 milliyyede müstahdem olanlardan nizam-name ile kendilerine verilen talim-nameye muhalif harekette bulunanlar olup da hahamba~~~taraf~ na beyan ~~~ ihbar ol~mur ise evvel emirde muhakemesinin icras~~ için a'id oldu~u meclise havale olunup istintak t~~muhakemesi icra ve ciinhas~~
hiikm ile ol meclisin ekser a'zâs~~ taraf~ ndan memhur mazbatas~~ verildikten sonra hahamba~~~
ol ademi tebdil ve yerine di~erini ta'yin edecektir.
Dokuzuncu Madde: Bir meclis veya bir komisyonun kâmilen tebdili hahamba~~n~n yeddi iktidar~ nda ol~ narb ancak bunlardan birinin mugayir-i nizam hareketi mü~ ahede olundukta
hahamba~~~taraf~ ndan iki defa bâ-tezkere ihtar ile muhafaza-i nizama cla'vet olunup üçüncü
def as~ nda müttehim add olunan hey'et-i ruhani ve cismani meclislerinclen karg~sma mensub
ise oraya ve e~er bu meclislerden biri ise Meclis-i Umumi akdiyle ona ~nüraca'at ve ibraz-~~ dela'il ile tebclilini teklif eyler.
Onuncu Madde: Hahamba~~~bulunacak zat~n evlad ve ahfaci ve damad ve karmda~~~cüz'i
ve külli umfir-~~ milliyyede istihdam olunmay~ p ~u kadar ki hahamba~~~intihab olunacak zat~ n
akraba ve evlad ve ahfad~ ndan kable'l-intihab hidmette bulunanlar oldu~u halde kema-kân
hidmetlerincle il3ka olunarak haklar~nda ~ayan-~~istima ~ikâyet zuhur etmedikçe azlleri ca'iz
olmayacakur.
erbabOn Birinci Madde: Hahamba~m~n ikamet-gâh~~ ve tezkere-hane-i millet
~~ mesalihe suhületli olmak için Unkapan~~ veyahud Cibali Kap~s~~taraflar~ nda olacakt~r.
On ~kinci Madde: Hahamba~~y~~itham etmek üzere rnahza ruhani veyahud cismani meclislerine a'iddir. ~öyle ki hakk~ nda bir hey'et veyahud efrad-~~ millet taraf~ ndan ~ikâyet vuku'unda tahriren meclisin-i mezburinden birine arz ~l beyan olunarak keyfiyyet meclis-i cismani
taraf~ ndan bâ-mazbata Bâb-~~Ali'ye ifade ile vâki olacak emr üzerine nihayet be~~gün zarf~ nda
meclis-i ruhani re'isinin taht-~~ riyasetinde olmak üzere meclis-i ruhani ve cismani a'zâs~~
birle~erek bir meclis-i m~~htelit te~kiliyle orada ba'de'l-müzakere verilecek karar~~hâvi tanzim
olunacak mazbata hahamba~~ n~ n sü'-i hâlini ve isti'fa etmesini ~amil oldu~u ve lâ-ekall sâlisen
a'zâ taraf~ ndan me~nhur bulundu~u halde kendisine ibraz olunarak isti'fa takririni Bâb-~~Ali'ye
takdime mecbur olup in~ tina vukuunda meclis-i mulnelit taraf~ ndan keyfiyyet Bâb-~~ "Ali'ye lede'l arz icab~~ icra k~l~ nacakt~ r.
On Üçüncü Madde: Hahamba~~ya millet sand~~~ndan Meclis-i Umumi ma'rifetiyle kâfi
ol rnikdar ~na'a~~tahsis k~ l~ naca~~ndan haham-hanesi dahili masâr~f~~ kendi taraf~ ndan tesviye
k~l~ nacakt~ r.
On Dördüncü Madde: Hahamba~~~ikan~etine mahsus olan hanenin ~nefru~at ve tezyinat
ve levaz~ n~-~~ sa'iresi masâr~f~~ millet sand~~~ ndan tesviye ve kendisine bâ-defter teslim olunaca~~ ndan hal~amba~~n~n isti'fas~~ veyahud suret-i aheri ile infisali vuku'unda e~ya-y~~ mezkfire
tamamen hilkate devr ü teslim olunacakt~r.
On Be~inci Madde: Hahamba~~ n~ n isti'fas~~ veyahud azli vuku'unda halefinin intihab~ na
de~in milletin umfir ~~~hususat~m rti'yet etmek için meclis-i ruhani ve cismani a'zâs~~birle~erek
Bâb-~~ Ali'ye arz ile i'tâ buyurulacak
erbab-~~ iktidardan bir zat~~ ka'im-makaml~~a
buyruldu-~~âli ile ka'im-makam ta'yin okulun
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(FASL-I SikL~S)
Umuml A'zisnun Suret-i Intihab ve Veza'ifi Beyan~ndad~r)
On Alt~nc~~Madde: Meclis-i Umumi haham s~ n~findan ve avamdan olarak seksen
a'zâdan mürekkeb ve ka'im-makam bulunan zat~n taht-~~riyasetinde olacakt~r. A'zâ-y~~merkumenin altm~~~neferi avam tak~m~~olarak ka'im-makam-~~nfin~a-ileyh taraf~ ndan gönderilecek
da'vet tezkiresi üzerine Der-sa'aded ve bilad-~~selase ahali-i Museviyyesi taraflar~ndan zirde
gösterilecek usfile tatbiken intihab olunacak ve yi~irmi neferi haham sm~ findan olup bunlar~~
zikr olunan altm~~~a'zâ intihab u ta'yin edecektir. Bu seksen a'za intihab ve ikmal olunduktan
sonra içlerinden ruhani meclisi için yedi haham ve cismani meclisi için dokuz zat bend-i mahsuslannda gösterilen ~era'ite tatbiken tefik ohnub Bab-~-Ali'den bi'l-istizan ta'yin olunacakt~ r
ve bu meclise yaln~z hahamba~~~intihab~ nda bulunmak üzere ahali=i Museviyyesi olan Edirne ve
Hüdavendigar ve ~zmir ve Selanik ve Ba~dad ve M~s~ r ve iskenderiye ve Kudüs-i ~erif hahamba~~l~ klan idarelerinde ka'in mahallerden dahi k~ rk nefer muvakkat a'zâ celb edilecektir.
On Yedinci Madde: Meclis-i Umurni a'zal~~~~için intihab olunacak kimselerin hahamba~~l~k makam~~taraf~ndan verilecek defteri nn~cebince her mahalleye isabet edenlerin suret-i intihab~~her vech-i ati beyan olunur. ~öyle ki; ol mahallenin ba~~haham~~ve ahali-i mu' ter
beresinden münasibleri beyninde bi'l-müzakere evvel-emirde zikr olunan a'zal~~a laz~m olan
s~fatta her kaç ki~ i var ise bir defteri yap~ larak ve bu deftere la-ekall ol mahalleden istenilen
a'za adedinin iki misli yaz~ larak tensib olunacak günü ve mahall-i cem'iyyeti bi'l-cümle ahali-i
mahalleye i'lan ve mezkür defter la-ekall bir hafta evvel cem'iyyet-i mahalli ittihaz olunacak
re'ye
yerde yaz' u ta'lik olunacakt~ r ve yevm-i intihabda i~bu nizam-name mikebince
hakk~~ olan ahalinin kMfesi defter-i mezkürda esamisi muharrer olan ademlerden en ziyade
tercih ettiklerinin isimlerini ve kendi imzas~ n~~ bir ka~~ da tahrir u teh'iyye olunan menahur
sand~kçaya yaz' edeceklerdir. ~~bu intihabda defter-i mezb~~ rda ismi mevc~ rd olmayan kimse
hakk~nda re'y i'tas~~ca'iz olmayacak ve emr-i intihab iki gün zarf~nda icra olunaca~~ndan bu..
müddette ahali-i merkumeden re'yini vermemi~ler bulunur ise- nril'ehhiren hiçbir güne iddi'aya hakk ve salahiyyetleri olamayaeakt~r. Fakat ma'zeret-i salthas~~olup da cem'iyyet mahallinegidemeyenler yaln~ z re'ylerini tahriren irsal-i murad ederler ise kabul olunaca~~ndan bu
makuleler yazacaklar~~re'y pusulalanur mahallenin ba~~haham~~taraf~ na irsal edecek ve haham~~mümâ-ileyh dahi mezkür pusulalar~~ di~erleriyle beraber vaz'-~~sand~kça etme~e mecbur olacakt~r.
On Sekizinci Madde: Re'y vaz' olunacak sand~ kça o mahallenin ba~~haham~~ve senevisi
mütevellilerinden üç ki~i taraflar~ ndan suret-i aleniyyede temhir °bularak eem'iyyet mahalline
yaz' olunacakt~ r. Yevm-i intihabda haham-hane taraf~ ndan dahi ber-memur bulunarak hitam~ nda zikr olunan sand~ kça me'mur-~~m~lma-ileyh dahi haz~r oldu~u halde mahallenin ba~~
haham~~ ve sand~ kçay~~ teml~ir eden n~ütevelliler ve mu'teberan-~~abali huzurunda kü~ad ve
derûnunda bulunan re'y pusülalan ta'dad olunarak ismine en ziyade re'y isabet edenlerden ol
mahallderr istenilen mikdan tefik ve intihab olunacakt~r ve iki veyahud birkaç ki~i hakk~nda
rnüsavat-~~ ârâ vuku' bulur ise kur'a ke~ ide k~l~nacakt~r ve i~bu müntahablar~n esamisini
mübeyyin iki k~ t'a defter ta.nzim ve sand~ kçayi mühürleyen dört zat ile me'mur-~~mürna-ileyh
taraf~ ndan temhir olunarak bir k~t'as~~mahallenin ba~~haham~~nezdinde h~fz u tevkif olunarak
di~eri dahi haham-haneye irsal edilecektir.
On Dokuzuncu Madde: Madde-i sab~ kada beyan olunan a'zal~~a intihab olunacak zehiçbir
töhmet ve cinayet ile müttehim olmam~~~ve umür-~~milliye ve efradiyyede hile ve
yat~l~~
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vuku' bulmam~~~olmas~~ve mümkün mertebe umür-~~milliyyeye a~ina ve Yahudi lisan~n~~k~ ra'at
ve tahrire muktedir ve mahallesi içinde dahi en mu'teber bulunmas~~ me~ruttur.
(FASL-I RAB')
(Medis-i Ruhani ve Veza'ifi Beyan~ndad~r)
Y~girminci Madde: Meclis-i ruhani Meclis-i Umumi taraf~ndan ta'yin olunacak yedi hahamdan ibaret olup bunlardan birisi kezâlik Meclis-i Umun~ rnin ekseriyyet-i ârâslyla re'is ta'yin ve ikisi yemin ü yesar i'tibariyle re'is mu'avini ve dördü a'zâ add olunarak ve bunlara Meclis-i UmumUnin tensibiyle mikdar u (k)âli ma'a~lar tahsis k~l~narak bunlar~ n mezhebe ve nizam-nameye muhalif hareketleri ve bir güne töhmet ve kabahatleri vuku' bulmad~kça infisalleri ca'iz olmayacakt~r.
Mgirmi Birinci Madde: Meclis-i Ruhani riyaseti münhâl oldukta re'is mu'avinlerinden ve
bunun yerine dahi Meclis-i Ruhani a'zâs~ndan biri ve aç~lacak a'zâl~~a dahi Meclis-i Umumi'de
bulunan hahamlardan ve Meclis-i Umumi a'zâl~~~ na hariçten münasibleri ekseriyyet-i ârâ ile
zikr olunan Meclis-i Umumi taraf~ ndan intihab ve ta'yin k~l~ nacakt~r.
Ilgirmi ~kinci Madde: Meclis-i Ruhani riyasetine intihab olunan zat~n mezhebce maharet-i kâmilesi ve hüsn-i tedbir ashab~ndan bulunmas~~ me~ rut olup sinnce ihtiyarl~~a nazar
olunmayacakt~ r.
Y~girmi üçüncü Madde: ~~ bu meclis-i ruhani re'is ü a'zâs~n~n vazife-i me'muriyyetleri
ber-vech-i etti zikr olunur. Evvela umûr-~~mezhebiyyenin muhafazasma dikkat etmek sâniyen
kendileri usül ü efkâr-~~devlete ve nizam-nameye muhalif harekette bulunmarp bulunacaklar~~
dahi men eylemek sâlisen haham s~n~f~ nda bulunanlara yedinde Meclis-i Ruhani'nin ruhsatnamesi olmad~ kça kat'a yaz' ettirmemek ve va'iz tak~m~n~ n usül u efkâr-~~devlete ve nizamname ahkâm~ na mugayir olarak milleti tahrik u te~vik yolunda hareket etmemelerine ve hiçbir
haham~ n vazifesinden hariç olan t~ mfir-~~milliyyeye kar~~ mamasma bi'l-ittifak da'ima dikkat ü
i'tina eylemek hususat~~akdem-i veza'if-i me'murelerindendir ve devlet ve millet ve mezl~ebce
muz~rrat~~olmayan kütüb ve ulüm u fünün-~~naffamn beyne'l-milel inti~arma mani olmayacaklard~ r ve meclis-i mezkür mezhebe ve ayine müte'allik hususau rü'yet ve tesviyyeye me'mur ise
de hukuk-~~mezhebiyyeye müte'allik mevaddan hahamba~~~taraf~ ndan havale olmayan i~lere
kat'a müdahale edemeyeceklerdir. Re'is bulunan dahi meclisin re'yi munzamm olmaks~z~n
hiçbir maddeyi hod-be-hod rü'yet ve tesviye edemeyecektir.
Y~girmi Dördüncü Madde: Meclis-i Ruhani a'zâl~~~ na intihab olunacak zevatm mezhebce maharet-i kâmile erbab~ ndan ve devlet ve millete sad~ k ve muhibb ve her vechile
müstakim bulunmas~~ve mukaddema bir hidmette bulunub da hakk~nda ceza kanun-name-i
hümayunu hilkmünce bir ceza ta'yin ve icra olunmam~~~ve istihdamdan mahrumiyetini müceb
cinayeti tebeyyün etmemi~~olmas~~laz~md~r.
Y~girmi Be~inci Madde: Meclis-i Umumi a'zâs~ ndan olan hahamlardan meclis-i ruhani
re'is ve a'zâs~~ ç~ kar~ld~ ktan sonra geri kalan on üç neferden her sene münavebe tarikiyle
dördü a'zâ-y~~muvakkate s~fat~ yla Meclis-i Ruhani'ye devam edecek ve üçü dahi Meclis-i Ruhani
taraf~ ndan me'muren terefführ"7 ve tah~l i~lerine nezaret eyleyecektir.
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Y~girmi Alt~ nc~~Madde: A'zâ-y~~muvakkate s~fat~yla her sene Meclis-i Ruhanrde bulunacak dört neferin veza'if-i me'muriyyetleri mücerred cereyan edecek muzakerata kesb-i vukuf
etmek için meclis-i rnezki~rda haz~ r bulunmak ve a'zâ-y~~da'ime taraflar~ndan taleb vuku'unda
onlara i'ânet etmekten ibaret olup onlar ile beraber re'y vermege ve karar mazbatalar~m imza
eyleme~e salahiyyetleri olamayacakur.
Y~girmi Yedinci Madde: ~~ bu hahamlardan beher sene münavebet-i hidmet edecek olanlar~n ta'ayyü~leri için Meclis-i Cismanrnin tensibiyle müceddeden mikdar-~~kâfi ma'a~~tahsis ve
hidmette bulundukça i'tâ olunaca~~ ndan bundan ma-'ada me'muriyyetlerinden dolay~~efrad-~~
milletten akçe ve hediye kabul etmeleri kat'a ca'iz olmarb haklar~nda töhmet add olunacakur.
Y~girmi Sekizinci Madde: Der-sa'aded ve ta~raca bir mahalle bir ruhani me'mur
gönderilmesi laz~ m geldikte mezkûr on yedi hahamdan biri s~ras~yla bi'l-intihab ta'yin ü irsal
ol~mur ve bu gönderilecek me'murun hitam-~~me'muriyetiyle avdetinde kema-kân me'muriyyet-i sab~kas~nda istihdam k~l~ n~r.
Ilgirmi Dokuzuncu Madde: Milletin kâffe-i umûr-~~ruhaniyyesi Meclis-i Ruhani'den su'al
olunaca~~ndan i~bu nizam-name mücibince intihab ve istihdam olunacak zevattan ba~kas~~
cüz'I ve külli hiçbir ruhani i~e kar~~ur~lmayacakt~r.
Otuzuncu Madde: Haram ya'ni aforoz ve emsali mücazat-~~ruhaniyeye icras~na yaln~z
hahamba~~~ve ruhani meclisi re'isi ile bunun mu'avinleri me'zun olup bunlardan ba~ka hiçbir
kimseye bu babda salahiyyet verilmemek hahamba~~~ve cemr-i mecalis ü hey'et-i münakidenin
ba~l~ ca veza'ifindendir. Hod-be-hod bu hususa mücaseret eden olur ise edece~i aforoz ke'enlem-yekfm hükmünde tutularak kendisi hahaml~k s~ fat u alametinden tecrid ile beraber
mü'eyyeden me'muriyyetten mahrum edilecek ve hakk~nda terettüb edecek cezan~ n icras~m
dahi hahamba~~~bâ-takrir Bâb-~~Ali'den istizan ve istid'a edecektir.
Otuz Birinci Madde: Meclis-i Ruhani ma'iyyetinde lüzumu mikdar kâtib ve me'murlar
bulunaca~~ ndan meclis-i mezburda rü'yet olunacak hususat-~~mezhebiyyenin kâffesi yevmi
mazbata defterine kayd u imla ve vt~ku'at-~~ mazbatan~n ziri re'is ve a'zâ taraf~ ndan imza olunacakur ve meclis-i mezkûra gelib giden kâffe-i evrak~ n numerolanyla defatir-i mahsusas~ na kayd
u imlâ olunmas~~meclis-i mezkûrun kitabet hidmetinde bulunanlar~n esas vazifelerinden olup
gerek bunlardan ve gerek meclis a'zâs~ ndan ve müstahdem hademe-i sa'iresinden i~bu nizamnamenin ve veza'if-i me'muriyyetlerine da'ir yedlerine verilecek ta'lim-namenin cuz'i ve külli
haricinde bulunmalar~~haklar~nda töhmet add olunaca~~ ndan bu makulelerin iktiza eden istintak u muhakemeleri sekizinci maddede beyan olunan usüle tatbiken icra olunduktan sonra
hidmetlerinden ihrac ile yerlerine di~erleri ta'yin k~l~ nacakur ve içlerinde az çok rü~vet alan
olup da sabit ve müstehakk olursa canib-i zabtiyyede istintak ve muhakemesi icra olunmak
üzere Bâb-~~Ali'ye arz-~~keyf~yyet olunacakur.
Otuz ikinci Madde: Meclis-i Ruhani ma'iyyetinde müstahdem me'murin ve ketebe ve
hademenin vazife-i me'muriyyetlerine da'ir yedlerine verilecek ta'lim-name hahamba~~~ve
meclis-i mezkür re'isi ve bunun mu'avinleri ve meclis-i cismani a'zâs~ndan iki ki~iden
mürekkeb bir komisyon-~~mahsusda i~bu nizam-name-i esasi ahkâm~ na tatbiken tanzim ettirilecektir.
Otuz Üçüncü Madde: Meclis-i mezbur icab~ na göre haftada iki veya üç defa tahsis olunacak günlerde tecemmü' ve ifa-y~~hidmet edecek ve bunun cem'iyyet merkezi ahalisi kesret
üzere bulunan mahallattan birinde olacakt~r.
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Otuz Dördüncü Madde: Meclis-i mezburun a'zâ-y~~da'ime ve muvakkatesinden ve ma'iyyetinde müstahdem me'murin ve ketebeden her kim olur ise olsun özr ü mani-i kavisini beyan
etmeksizin birbirini müte'akib üç defa mecliste bulunmaz ise adeda isti'fas~m vermi~~add
olunarak yerine di~eri ta'yin olunaca~~~misilli bunlardan kavanin ü nizamat-~~saltanat-~~seniyyeye mugayir hareket ve bir güne cünha ve kabahatleri vuku' bulup da ceza kanun-name-i
hilmayunu iktizas~ nca bir aydan ziyade müddet için devletçe tevkifine hülun olunanlar olur ise
bu makulelerin derhal memuriyederinden ihrac ve tebdilleri mecburiyyet alt~nda olacakt~r.
Otuz Be~inci Madde: ~~bu nizam-name iktizas~ nca meclis-i mezbur re'is ve mu'avinlerinden veya a'zâs~ ndan fi-ma-ba'd undir-~~millete müdahale ettirilmemek ~art~yla tebdil ve ihrac~~laz~ m gelenlerden ihtiyac~~ Meclis-i Cismani'de sabit olanlara çünkü bunlar haham
s~n~f~ ndan olarak eh!-i san'at oldu~u cihetle mücerred medar-~~ta'ayyü~~olmak üzere ma'a~~n~n
rub'~~ mikdar~ na müsavi olarak ba-kayd-~~hayat millet sand~~~ ndan biraz akçe tahsis ve i'tâ olunacak ve bunlardan inf~sali vuku' bulup da kezâlik ihtiyac~~muhakkak olanlara dahi ma'a~~n~n
n~sf~~verilecektir.
Otuz Alt~na Madde: Meclis-i Ruhani re'is ü a'zâs~n~~itham edebilmek salahiyyeti ancak
hahamba~~~ile Meclis-i Cismard'ye a'id olup ~öyle ki bunlar~ n cünha-i vaki' alanndan haber-dar
olan bir hey'et veya efrad-~~millet Meclis-i Cismand'ye arz u ifade-i keyfiyyet ederek hahamba~m~n taht-~~riyasetinde ve ruhani ve cismani meclislerinin re'isleriyle a'zâs~ndan üçer
zat ki cem'an sekiz ki~iden mürekkeb bir komisyon-~~muhtelit te~ kiliyle keyfiyyeti orada bi'lmütala'a ekser a'zâs~~taraf~ ndan memhuren tanzim olunacak mazbatan~n hükmüne tatbiken
icab~~icra olunur ve ~ayed ~ikâyet-i vaki' a Meclis-i Ruhani re'isinin aleyhinde ise onun yerine
komisyon-~~mezkûrda re'is mu'avinlerinden biri bulundurulaca~~~gibi e~er bütün Meclis-i Ruhani' aleyhinde ise ma'rü'z-zikr Meclis-i Ruhani taraf~ndan celbi laz~ m gelen üç a'zân~n yerine
Meclis-i Umund a'zâs~ ndan olan on üç hahamdan hahamba~~ n~n tensib edece~i üç neferi celb
ve ta'yin olunacakt~ r.
Otuz Yedinci Madde: Ruhani Meclis'den ç~ kan kâffe-i evrak-~~resmiyyenin mu'teber ve
ma'mülün- bih olmas~~için meclis-i mezburun kâtibi taraf~ ndan mümza ve lâ-ekall ekser
a'zâsm~n mührle~iyle memhur ve re'is taraf~ndan musaddak olmas~~Nz~md~r.
Otuz Sekizinci Madde: Meclis-i Ruhanrnin mahallat-~~ba~hahamlanr~a nezaret-i kâmilesi
olarak zilu- olunan hahamlar meclis-i mezburun ma'iyyeti olaca~~ndan bunlar bulunduklar~~
karye ve mahallelerde vuku' bulacak yaln~z mevadd-~~ruhaniyyenin tesviyyesine me'mur olarak
Ruhani Meclisi taraf~ ndan kendilere verilecek tenbihata ita'at ve ink~yada mecbur olacaklard~r
ve bunlar~ n suret-i ta'yinleri bahsine gelince Meclis-i Ruhani ve Cismani'den mürekkeb bir
komisyon-~~muhtelit te~ kil olunarak ve tayin olunacaldar~~mahallelerin en mu'teber ahalisinden be~~on ki~i komisyon-~~mezbura celb edilerek onlar~ n dahi huzurlarmda mezkûr mahallelerin mu'teber ve ~ayan-~~emniyyet hahamlarmdan münasibleri ekseriyyet-i ârâ ile intihab olunur ve intihab mazbatalar~~ hahamba~~~taraf~ ndan tasdik olunarak me'muriyyetleri icra
k~l~nacakt~ r ve bu hahamlarun mezhebe ve nizam-nameye mugayir hareketleri vuku'unda
bâlâda beyan olundu~u üzere Meclis-i Ruhani ve Cismani a'zâs~ndan mürekkeb muhtelit komisyon akdiyle muhakeme edilerek cünhalar~~sabit olmad~ kça tebdilleri ca'iz olmayacakur.
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(FASL-I HAMiS)
(Meclis-i Cismani ve Veza'ifi Beyarundad~r)
Otuz Dokuzuncu Madde: Meclis-i Cismani avamdan bir re'is ve sekiz a'zâdan
mürekkebdir. Bunlar~ n müddet-i me'muriyyetleri iki seneye münhas~ r olup intihablan Meclis-i
Umumrde icra k~l~n~r.
K~rkma Madde: Meclis-i Cismanrnin riyaseti müntehib olan dokuz zat beyninde bi't-tezekkür içlerinden ekseriyyet-i ârâ ile münasib gördükleri bir zata ihale ve tefviz olunur.
K~rk Birinci Madde: Meclis-i Cismani a'zâs~ ndan müddet-i me'muriyyetleri olan iki senenin ink~zas~ ndan evvel isti'fa veyahud sebeb-i aher ile bir ve nihayet iki a'zân~n infisali vuku'unda aç~lacak yerlerine hahamba~~~taraf~ ndan Meclis-i Ruhani re'is ve Meclis-i Cismani a'zâ-y~~
bâkiyyesi ile bi'l-müzakere ekseriyyet-i ârâ ile di~erleri intihab ve ta'yin olunur fakat aç~lacak
mahall ikiden ziyade oldu~u halde bunlar~n intihab~~mikerred Meclis-i Umumi'de icra olunur
ve bu a'zân~n kâffesinin me'muriyyetleri Bâb-~~ Ali'den istizan olunduktan sonra i'lan
k~l~nacakt~r ve bu intihab~n icras~na de~in Meclis-i Cismani'de rü'yet olunacak hususatda a'zây~~bakiyyenin ittifak-~~ârâs~~me~ruttur.
K~rk ~kinci Madde: Meclis-i Cismanrnin re'is ve a'zâs~ ndan ve ma'iyyetinde müstahdem
me'murin ve ketebesinden her kim olur ise olsun özr ü mani'-i kavisini beyan etmeksizin birbirini müte'akiben üç der a mecliste bulunmad~~~~halde meclis ba~kâtibi taraf~ndan dördüncü
meclise da'veti havi bir k~ t'a tezkire irsal olunarak bunun üzerine dahi hiçbir özr ü bahane beyan etmeksizin yine meclise gelmez ise isti'fa etmi~~add olunarak ber-mikeb-i nizam-name yerine ba~kas~~intihab ve ta'yin k~l~nacakt~r.
K~rk üçüncü Madde: Meclis-i Cismani millet-i Museviyyenin umûr u hususat-~~
dünyeviyyesini rü'yet ve Devlet-i Aliyye'nin evamir-i seniyyesini icraya me'mur olup far~za-i
zimmet-i mutlakas~~milletin esbab-~~menafi'ini tezyid u teksire ve i~ bu nizam-namenün icra-y~~
ahkâm~na ve bu babda muhalif olanlar~~men'e ve i'âne-i milliyyeyi nizam-namede münderic
usül-~~cedideye tatbiken tarh ve tahsile ve emval-i eytam ve mefkûre-i milletin teleften vikayesine dikkat ü nezaret etmek ve mecalis ve heyet-i sa'ire-i milliyyenin kâffesine i~bu nizam-name
esas~ na tatbiken ta'limat vermek ve kendisine havale olunan mesalihi ya meclisçe veyahud bi'lvas~ ta rü'yet ve tesviyye eylemekten ibarettir ve meclis-i mezbur a'zâl~~~na intihaba ~ayan olacak
zevat evvela Bâb-~~Ali'nin emniyyet edebilece~i ve devlet ve milletine muhib zevat-~~ mu'tebereden ve erbab-~~dirayet ü ma'lumattan olmas~~ve meclis-i mezldirun a'zâs~ndan hiç olmaz
ise ba'z~s~~ Türkçe ve ~branice lisanlann~~ k~ ra'ate muktedir bulunmas~~ve bu a'zân~n hiçbir
vaktte ceza kanun-name-i hümayunu ahkâm~ nca hakk~nda bir ceza terettüb etmemi~~olmalar~~
laz~md~r.
K~rk Dördüncü Madde: Meclis-i Cismanrye lüzumu olacak ketebe ve tahsil-dar ve hademe-i sarrenin istihdam~~için sarf~~laz~m gelen mebali~e kimesne taraf~ ndan müdahale ve
mümana'at olunmayacakt~r.
K~rk Be~inci Madde: Meclis-i Cismani a'zâs~ mn bâlâda ta'yin olunan vazife-i me'muriyyetlerini icra etmemek ve nizam-nameye muhalif harekette bulunanlar~~men' eylememek ve
kendisine arz olunacak te'sisat-~~nâfl'a-~~milliyyeyi mevki-i icraya komamak ve millete ba'is-i
takbih olacak ~eylerin derine çal~~mamak ve ceza kanun-name-i hilmayl~nu ahkâm~nca bir aydan ziyade habsine devletçe mahkfun olmak hususlar~~ kendilerine töhmet add olunup ber~nûcib-i nizam-name tebdilleri icra olunacakt~r.
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K~rk Alt~nc~~Madde: Meclis-i Cismani'ye itham edebilmek salahiyyeti yaln~z hal~amba~~~
ile zirde beyan olunacak te'sisat komisyonuna a'iddir. Meclis-i mezburun muhalif-i niza~n hareketi v~~ ku'una haber-dar olan ~ah~ s veya bir hey'et keyfiyyeti tahriren hahamba~~ya arz ederek mü~a~iin-ileyh dahi derhal hakk~nda ~ ikayet olunan zat veyahud hey'ete hitaben bir lut'a
tezkere ile izah-~~ madde ve bunlar~~ ~ nuhafaza-i nizama da'vet eder bu hal def' a-i saniyede vuku' bulur ise sekizinci maddede münderic usüle tatbiken icab~~icra k~l~n~ r.
K~rk Yedinci Madde: ~ 'ane-i milliyye tarh ve tahsiliyle millet sand~~~ n~n idhalat 11 ihracaat~~muhasebesinin rü'yet ve tesviyesi Meclis-i Cismani'ye a'id oldu~undan beher sene Meclisi Umurni'nin ilk in'ikad~ nda sene-i maziye muhasebesi ve mazbata defteri huzur-~~Meclis-i
Umumi'de k~ ra'at u tedkik ve sene-i âtiyye hakk~nda dahi laz~ m gelen büdcesi tanzim ü tertip
olunarak ikisi birden tab u ne~r ile i'lan olunacakt~ r.
K~rk Sekizinci Madde: Gerek Meclis-i Ruhani ve gerek komisyon re'isleri müzakere olunacak maddeyi meclise beyan edip a'zâ dahi müzakere ettikten sonra ekseriyyet-i ârâya
müraca'at laz~ m gelip de arada tesavi vuku' bulur ise re'isler kang~~ taraf~~tercih eder ise o tarafta ekseriyet has~l olmu~~olur. Bundan gayri hususatda re'isin re'yi a'za-y~~sa'ire gibi bir re'y
add ol~~~~~~ r.
~ racle-i seniyye tarihi ~l 23 ~evval sene 1281

