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G~R~~~
Divân-~~Hümâyün defter serilerinden birini te~kil eden kilise defterleri, gayrimüslim cemaadere ait kilise, sinagog, havra, mezarl~k, okul ve yetimhane in~as~ na, tamirine veya bunlar~n geni~letilmesine dair sad~r olan fermanlann kardanm ihtiva etmektedirler. Ba~bakanl~k
Osmanl~~Ar~iv'inde 989 numaral~~"Divan-~~Hümâyün Defterleri Katalo~u"nda kay~tl~~14561922 tarihleri aras~ ndaki kardan ihtiva eden 10 adet kilise defteri mevcuttur. Bu seride 8,
9 ve 10 numaral~~defterler Kamame ad~yla kay~d~d~r'. Osmanl~~Devleti'nde gayrimüslimlerin
sosyal, ekonomik ve hukuki durumlan literatürde üzerinde çokça durulan konulardan birisi
olmas~na ra~men Türkiye'de henüz yay~nlanm~~~bir kilise defteri mevcut de~ildir. Bu amaçla
10 Numaral~~(Kamame) Kilise Defteri'nin yay~nlanmas~n~n faydal~~olaca~~n~~ dü~ündük. 10
Numaral~~Kilise Defteri'nde, 636-1740 y~llan aras~nda Kudüs'te ba~ta Rum cemaati olmak
üzere Hristiyan cemaaderi hakk~ nda önemli bilgiler bulunmaktad~ r. Aynca defterde Kudüs
Rum Patrilchanesi'nin yetki ve muafiyederine ili~ kin önemli bilgiler de vard~r. Osmanl~~dönemi
Kudüs Rum Patrikhanesi ile ilgili bilgilerin azl~~~~göz önüne al~nacak olursa defterin önemi
daha da artmaktad~r.
Bilindi~i gibi Osmanl~~ar~iv vesikalar~nda Osmanl~ca irr~la ile yaz~lm~~~olan yabanc~~~ah~s
isimlerinin Latin alfabesiyle nas~l yazdabilece~i önemli bir sorundur2. Bu nedenle Osmanl~ca
linla ile yaz~lm~~~olan Kudüs Rum Patrilderinin isimlerini Latin alfabesiyle yazarken konuyla ilgili yabanc~~literatürdeki çali~malan ve Kudüs Rum Patrikhanesi'nin internet adresindelçi
patrildik listelerini esas alarak, parantez içinde isimlerin Osmanl~ca= ve okunu~lann~~verdik'.
Ayr~ ca defterde yer alan Arapça vesika da ara~t~rmac~lara kolayl~k sa~lamas~~amac~yla günümüz
Ar~. Gör. Tunceli Üniversitesi Uluslararas~~ili~ kiler Bölümü Siyasi Tarih ABD, ihsansatis@hotmail.com
**Ar~. Gör. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih Bölümü, muhammedceyhan83@gmail.
COM

' Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi Rehberi, ~stanbul 2000, s. 90.
Yabanc~~~ah~s isimleri hakk~nda aynnt~li bilgi için bkz. ~skender Türe, Yabana ~alus isimleri, ~stanbul 2003.
Moshe Gil, A History of Palestine 634-1099, ~braniçe'den Çev. Ethel Broido, New York 1997, s. 455; Archdeacon Dowling, The Patriarclzate of jerusalem, Londra 1909, s. 16-17, 59; http://www.jerusalem-patriarchate.info/en/
patriarx_iero.htm, Eri~im Tarihi 2013.
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Türkçesine çevrilmi~~olup di~er vesikalar asl~na uygun olarak transkripsiyon kurallar~~çerçevesinde sadece transkrip edilmi~tir.
DEFTER~N MADD~~TANITIMI
10 Numaral~~Kilise Defteri, 43 x 19 ebachnda ve ebruli ciltle kaphd~r. Defterde toplam
13 adet vesika olup düzgün olmayan bir ~ekilde divan ve divan k~rmas~~ile yaz~lm~~t~r. Bu 13
vesikadan biri Arapça olup di~erleri Türkçe'dir. Defterin sayfa veya varak numaralar~~olmay~p,
arahldarla bo~~b~rak~lm~~~ve baz~~sayfalar~~ise yar~~yar~ya kullan~lm~~t~ r. Bunun sebebi daha
önce tan~t~m~n' yapmaya çah~t~~~m~ z 8 Numaral~~Kilise Defteri'nin üçüncü sayfas~nda geçen
kur~un kalem ile yaz~lan nottan anla~~ld~~~~kadar~yla bo~~sayfalann fotokopi nüshada bulunmay~~~ndand~r4. Muhtemelen ayn~~~ey 10 Numaral~~Kilise Defteri için de geçerlidir. Sayfalann üst
k~s~ nlanna her ne kadar sayfa numaralar~~yaz~lm~~sa da bunun daha sonra katipler tarafindan
konuldu~u anla~~lmaktad~ r. Konulan bu sayfa say~lan da 2'den ba~lay~p 16'ya kadar ard~~~k
giderken bu say~ dan sonra 27'ye geçip, 37'ye kadar ard~~~ k devam etmektedir.
DEFTER~ N MUHTEVASI
10 Numaral~~Kilise Defteri'nde yer alan fermanlar, Kudüs'te Rum Patri~i'nin tasarrufunda
olan Kutsal Yerler'in nereler oldu~u, bu yerlerde yetkileri, muafiyederi ve son olarak Rumlarla di~er Hristiyan cemaatler aras~ ndaki ili~kilere dair bilgiler içermektedir. Kudüs'te Hristiyan
inanc~ na göre en kutsal kabul edilen yerler: Kamame Kilisesi, Beytüllahm Kilisesi ve S~tt-i Meryem Makberi'dir. Bu kutsal mekanlar~n korunmas~, yönetilmesi ve tamirat~~ Hristiyanlar için çok
~erefii ve kutsal kabul edildi~inden dolay~~Kutsal Yerler üzerinde Hristiyan cemaatleri aras~nda
mücadeleler ya~anm~~~olup, zamanla bu mücadele Kutsal Yerler üzerinde hakimiyet mücadelesine dönü~mü~tür. Osmanl~~Devleti, Kudüs'te bar~~~~ve huzur' sa~lamak, kendi tebaas~~olarak
kabul etti~i Rumlan korumak için muhtelif vakiderde fermanlar ilan etmi~tir. Bu fermanlardan
baz~lar~~da 10 Numaral~~Kilise Defteri'ne kaydettirilen fermanlarchr. Konunun daha iyi anla~~lmas~~ve defterde geçen baz~~tabirlerin aç~klanmas~~için defterdeki fermanlar konular~na göre
aynlabilir. Buna göre, öne ç~ kan ba~l~ca konular ~unlard~ r: Kudüs Rum Patrikhanesi, Hristiyan
cemaatleri aras~nda mücadeleye sebep olan Kutsal Yerler ve Kutsal Yerler'de Hristiyan cemaatlerin birbirleriyle olan ili~kileri.
2.1 Kudüs Rum Patrikhanesi
Osmanl~~topraklar~nda ya~ayan ve Rumlar~n, en eski ve ba~~ms~z olan dört patrikhanesi
vard~r. Bunlar s~ras~yla; ~stanbul, iskenderiye, Antakya ve Kudüs Rum Patrikhaneleri'dirs. Bu
patrikhaneler içinde Kudüs Rum Patrikhanesi, Filistin'in en eski ve en büyük kilisesi olarak
4 Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivleri (BOA), Bâb-~~Asafi Divân-~~Hümâyün Sicilleri Kilise Defterleri, No:8, s. 3;
~hsan Sat~~, "8 Numaral~~(Kamame) Kilise Defteri'nin Tan~t~m~~ve Fihristi", Uluslararas~~Sosyal Ara~t~rmalar Dergisi,
V/21, Ordu 2012, s. 306-313.
5 E van den Steen de Jehay, De La Situation Legale Des Sujets Ottomans Non-Musulmians,
Brüksel 1906, s. 82.
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Kudüs Patrilderi aras~ nda en yüksek statüye sahiptir'. M.S. 55 y~l~nda Aziz ~akovas taraf~ndan
Kudüs Kilisesi'nin kurulmas~yla, patrikhanenin temeli at~lm~~t~r'. 422 y~l~nda yönetim bak~m~ndan Roma'dan aynlarak ~stanbul Rum Patrikhanesi'ne ba~lanan Kudüs Kilisesi k~sa bir
zaman sonra da Istanbul'dan aynlarak tamamen ba~~ms~z olmu~tur'. Ama hiçbir zaman ~stanbul Patrikli~i ve iskenderiye Patrikli~i ile i~ti~are etmeden ba~hba~~na önemli bir hareket
ba~latmam~~t~r9. II. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren ortaya ç~kan ~sa'n~n tabiat~yla ilgili kristolojik
tart~~ malar neticesinde 451 y~l~nda toplanan Kad~köy Konsili Monofizit'' doktrinin taraftarlann~~lanedeyince Do~u Roma, Kudüs'te Kutsal Yerler'deld ba~~n~~ileri sürerek Do~u Kilisesi'nin
yerel hiyerar~isinde Kudüs piskoposlu~unu müstakil bir patriklik statüsüne getirdi. Böylece Kudüs Rum Patrikhanesi kurulmu~~oldu".
Hristiyanl~k dinindeki bölünmelerin ya da aynl~ldann ~iddetlenmesi üzerine önce Monofizit inanc~n~~benimseyen K~ pti, Süryani ve Ermeni cemaatlerine, 1054 y~l~ndan sonra da Latinlere kar~~~Kutsal Yerler'de Rumlar~n haklar~n~~koruyan ve muhafaza eden Kudüs Rum Patrikli~i olmu~tur. Defterdeki ilk Kudüs patri~ine verilen ferman Arapça olup, Kudüs'ün Hz. Ömer
komutas~ ndaki Müslüman Araplar tarafindan fethinden sonra Kudüs Patri~i Sophronios'a
(Sofroniyos-LroAL>i,-.) verilen, Hristiyanlann canlanna dokunulmayaca~m, ibadederinde serbest olacaklar~n~~ve ibadethanelerinin korunaca~~n~~ifade eden fermand~r°2.
'Itamar Katz ve Ruth Kark, "The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem and Its Congregation Dissent
over Real Estate", International Journal of Middle East Studies, XXXVII/ 4, Aral~k 2005, s. 514.
Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara 1996, s. 10.
Ye, VI/32,
8 Yavuz Ercan, "Osmanl~~Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi)", Yeni Türk~
Ankara 2000, s. 402; Yavuz Ercan, Osmanl~~Yönetiminde Gqyrimüslimler Kurulu~tan Tanzimat'a Kadar Sup,al, Ekonomik ve
Hukuki Durumlar~, Ankara 2001, s. 103.
9 John A. McGucldn, "Jerusalem, Patriarchate of", The En9,clopedia of Eastern Orthodox Christianip, I., Sussex
2011, s. 349; Archdeacon Dowling, a.ge., s. 15-16.
I° Monofizitizm, Hristiyan teolojisinde ~sa'dald insani tabiatm ilahi tabiat içerisinde yok oldu~unu ve dolay~s~yla onda yaln~zca bir tek ilahi tabiatm bulundu~unu savunan kristolojik bir doktrin olup taraftarlar~~Süryani, K~pti
ve Ermeni cemaatleridir. Bkz. ~inasi Gündüz, Din ve ~nanç Sözlü~ü, Konya 1998, s. 266.
Oded Peri, Christianip, Under Islam In Jerusalem: The Question Of The HoP, Sites In Eear4, Ottoman Times, Boston
2001, s. 41; Mehmet Ayd~ n, "Hristiyanlik", TDV." ~slam Ansiklopedisi, XVII., ~stanbul 1998, s. 354.
"Hz. ömer'in Kudüs gayrimüslimlerine verdi~i bu ferman hakk~ nda kaynaldarda farkl~~rivayeder bulunmaktad~ r. Belâzuri, ferman tabiri yerine ahitname tabirini kullanarak, ahitname için k~sa ve genel bir hüküm ~eklinde
~u bilgileri vermi~tir: "~P,a (Kudüs) halk~, di~er ~am ~ehirleri ile yap~lan antla~mlar gibi cizye ile haraç ödemek ve di~er ~ehirlerin
halk~na verilenlerin ayn~s~~kar~~l~~~ nda ondan aman vermesini ve sulh yap~lmas~n~; ayr~ca antla~man~n bizzat Ömer bin Hattab tarafindan imzalanmas~n~~istediler". Bunun d~~~ nda Taberi, Seyf bin Omer'in nakline dayanarak ahitnamenin daha uzun
bir metnini vermektedir. Burada alallar~m~za inceledi~imiz kilise defterindeki vesikan~n fermandan ziyade ahitname
olup olamayacak.' ve vesikaya Hz. Omer'den sonra yeni ilavelerin eklenip eklenmedi~i sorusu gelmektedir. Öncelikle inceledi~imiz defterdeki vesikada geçen "Ömer ~bnül-Hattab'dan de~erli Patrik Sofivnyos'a verilmi~~ahd u misakt~r"
tabiri vesikamn bir ahitname oldu~unu göstermektedir. Ancak bilindi~i gibi bir antla~ma iki taraf~n görü~meleri
sonuçunda ortaya ç~k~ p, iki tarafin tahaddüdünü içerir. Defterimizdeld vesikada ise sadece Müslümanlar~n kabul
ve onaylan bulunmaktad~r. Sophronios liderli~indeki Hristiyanlann bir onay~~bulunmamaktad~r. Dolay~s~yla bu
vesika Kudüs gayrimüslimleriyle yap~lan bir antla~ madan ziyade Kudüs gayrimüslimlerine verilen bir teminat oldu~u kan~s~ na da vanlabilir. Vesikaya Hz. Ömer'den sonra ilave yap~l~p yap~lmad~~~~konusu ise, Hz. Ömer'e nispet
edilen e~-~urutu'l-Omenj~ye veya Ahidnâme-i Ömer adl~~bölümler ve belgelerin daha sonra ki kaynaklarda ortaya ç~kt~~~~

24

IHSAN SAT~~~- MUHAMMED CEYHAN

Defterdeki Kudüs Rum Patri~i'ne verilen ikinci ferman ise, Fatih Sultan Mehmet tarafindan Athanasios'a (Atnasiyos-u...»..1.11.1) verilmi~tir. Bilindi~i gibi Istanbul'un fethinden be~~y~l
sonra Kudüs Rum Patri~i Athanasios bir grup rahiple Istanbul'a gelerek Hz. ömer'in kendilerine verdi~i ferman~~Fatih'e göstererek eski imtiyazlanmn yenilenmesini istemi~lerdir. Fatih
de Hazret-i Resâl-i Ekrem tarafindan sadaka ve ihsan olunan mübarek pençesiyle imzal~~hatt~'', Hz. omer'in verdi~i kufi hattyla yaz~lm~~~fermaru ve "seldtin-i mdzYyeden ihsan olunan hatt-~~
hümdyünlan" gere~ince imtiyazlanm yenilerni~tir. H. 862 tarihli bu fermanla Kamame Kilisesi,
Gürcü Manast~ n olan Mar Yakub ve Beytüllahm Kilisesi, Ma~aratü'l-Mehd ve kilisenin güney,
kuzey ve bat~~taraflanndaki kap~lann anahtarlann~ n Rumlara ait oldu~u belirtilmektedin
Burada alullara Kudüs henüz fethedilmemi~ken Kudüs Rumlan niçin Fatih Sultan
Mehmed'ten ellerindeki eski fermanlann yenilenmesini istedilderi sorusu gelebilir. Ancak fermanda geçen "tasarrufiunda ve hükmümde olan memleketler e~er deryadan ve e~er karadan hdkimsül-vakt
olanlar Kuds-i ~er~f Patri~i ve ruhbanlan mezbürlara hirr~dyet ve sydnet ve <Merdan kimesne rencide eylemeyeler" ibaresi Kudüs'teki ruhbanlarm Anadolu ve Rumeli'de bilhassa "tasadduk akçesi"" toplamalanna mani olmamak amac~yla ve Kudüs Rum Patrikhanesi'ne ba~l~~ruhbanlann Osmanh topraldarmda serbestçe seyahat edebilmek için verildi~i anla~~lmaktad~r'. Ayr~ca 1453'ten
sonra ~stanbul merkezli merkezile~tirme politikas~~neticesinde Do~u Patrilderine ~stanbul Rum
Patri~i alt~ nda bir statü verilmek istendi~i bilinmektedir. Bu nedenle Kudüs Rum Patrikhanesi
ile ~stanbul Rum Patrikhanesi aras~ ndaki ili~kinin böyle bir talebi ortaya ç~ karm~~~olaca~~~da
alda getirilebilinir'6.
Kudüs, Yavuz Sultan Selim'in Mercidab~k Sava~~'ndan sonra Osmanl~~hâkirniyetine girmi~tir. Kudüs'ün Osmanl~~yönetimine giri~~tarihi kesin olarak bilinmemelde birlikte, Yavuz Sultan Selim'in 31 Aral~k 1516'da Kudüs'ü ziyaret etti~i bilinmektedir. Yavuz'un bu ziyaretinde
kendisini Ermeni Patri~i III. Serlds ve Kudüs Rum Patri~i Attalia (Atâlya-,,F11-1.c.) cümle rahiban
bilinmekte olup, Muammer Gül'e göre; bu belge veya ahidnâmeler uydurma olup Hz. Ömer devri uygulamalar~n~~
a~an gayrimüslim aleyhindeki geli~meleri göstermektedir. Ayr~ca Rum ve Latinler aras~ndaki münaka~ay~~ dair 1690
tarihli bir hükümde Rumlar~n elindeki Hz. Omer'e nispet eyledilderi ahdin ash ve s~hhati olmad~~~~belirtilmektedir.
Bkz. BOA, Düvel-i Ecnebiye K~sm~~Belgeleri (A. DVN.DVE.d.), 27/2, Hüküm No:46, s. 22; Mustafa Fayda, H.
Ömer Zaman~nda Gayr-i Müslimler, ~stanbul 2006, s. 162; Muammer Gül, XI-XIII. Yüzy~llarda Kudüs, F~rat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaymlanmam~~~Doktora Tezi, Elaz~~~1997, s. 36-38; Maher Y. Abu-Munshar, Islamic
jerusalem And k Christians-A Histog, Of TOlerance And Tensions, Londra-New York 2007, s. 94.
'3 Hz.
Ekrem tarafindan sadaka ve ihsan olunan mübarek pençesiyle imzal~~hattan kas~t, Hz.
Muhammed'in ~slam Ülkeleri'nde gayrimüslimlere ne ~ekilde muamele edilece~-ine dair malumat veren belgedir.
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivIeri'nde bu belgeye istinad edilen birkaç Arapça yaz~lm~~~hatt-~~hümâyiu
• ~~bulunmaktad~r.
Bkz. BOA, Hatt-~~Hümâyün, 1516/47.
'4 Tasadduk, kelime manas~~"sadaka, sadaka olarak verme" demektir. Tasadduk akçesi ise, Patrilderin gayrimüslim
ahaliden kendi nzalanyla toplanan sadakalar olup, geçimlerini sa~layacak geliri olmayan ruhban s~n~f~~ için toplanmaktayd~. Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. M. Macit Kenano~lu, Osmanl~~Millet Sistemi - Mit ve Gerçek, ~stanbul 2007, s. 189196; Ferit Develio~lu, Osmanl~~- Türkçe Ansiklopedik Lügay Ankara 2009, s. 1036.
"M. Macit Kenano~lu, a.ge. s. 89; Ralph S. Hattox, "Mehmed the Conqueror, the Patriarch of Jerusalem,
and Mamluk Authority", Studia Islamica, No: 90, 2000, s. 108-109.
16 Sal'âhi R. Sonyel, Minorities And The Destruction of The Ottoman Empire,
Ankara 1993, s. 31.
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ile kar~~lam~~t~r°7. Defterdeki Kudüs Rum Patri~ine verilen üçüncü ferman da Yavuz Sultan
Selim tarafindan Attalia'ya verilen fermand~r`8. H. 923 tarihli bu fermanda, Rumlar~n eskiden
beri kullanmakta olduklan kilise ve manast~ rlann tasarruf hakk~~yine Rumlara b~rak~larak,
tasarruflanna b~rak~lan yerler bir bir say~lmaktad~ r. Aynca Rum Patri~i'nin ölen rahiplerin,
metropolitlerin ve piskoposlar~n geri b~rakt~klar~~mallara el koyma yetkisine sahip oldu~u, Rum
taifesinin gümrük, bac ve di~er bütün vergilerden muaf tutulduldan belirtilmekteclir.
Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda Kudüs Rum Patri~i Germanus'a (Barmanus-c.›...,-k._>.')'9 bir ferman verilerek Rumlar~n kutsal
yerler üzerindeki haklar~~yenilenmi~ tir. H. 933 tarihli bu ferman Yavuz'un Attalia'ya verdi~i
fermanla ayn~~olup sadece bir k~s~m yerlerde daha aç~k ifadeler kullan~lmaktad~r. Fermanda,
babas~~tarafindan verilmi~~olan haklan ve tan~nm~~~olan bütün imtiyazlan kendisinin de tan~d~~~n~~belirtiyor ve bunlar~~yeniden birer birer say~yor. Küçük farld~liklardan birisini örnek verecek olursak; Yavuz'un ferman~nda "gümrük ve bâc ve sâ'ir tek4f-i `ö~ fiyye bil-kül4ye mu'af ve müsellem
olalar" denmekte, ayn~~ifade Kanuni'nin ferman~nda "gümrük ve bâc ve cizye ve kilise meremmiit~na
va'-~~kadimi üzere fermân olunmak ve odalar binâ eylemek ve sâ'ir teM4fi W~fiye küllisinden mu'âf ve müsellem olalar" ~eklinde daha ayr~nt~l~~olarak belirtilmektedir.
2.2 Kutsal Yerler

Defterde geçen ve Kudüs'te Hristiyan cemaatler aras~nda en çok tart~~maya sebep olan
Kutsal Yerlerin ba~ hcalan: Kamame Kilisesi, Beytüllahm Kilisesi, Ma~aratül-Mehd, Hacerü'lMugtesil, Hz. ~sa'n~n mezar~~ve S~tt-i Meryem Makberi'dir. Bu Kutsal Yerler, bir cemaate has
olmay~p ba~ta Rum, Latin ve Ermeni cemaatleri olmak üzere Süryani, K~pti ve Habe~~cemaatleri aras~nda payla~t~rdnu~t~ r". Defterdeki vesikalann birçok yerinde Kamame Kilisesi'nin ve
Beytüllahm Kilisesi'nin Rumlar~n tasarruflarmda b~rak~ld~~~~gibi genel tabirler kullandm~~sa da
bundan kas~t bu iki kilise içindeki Rumlara b~rak~lan yerlerdir. Çünkü Kamame ve Beytüllahm
Kiliseleri bir cemaate has kiliseler olmaktan ziyade içinde birçok cemaati bar~nd~ran kilise
toplululdand~r.
Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988, s. 9-12.
1506-1537 y~lan aras~nda patrildik görevinde bulunan Attalia'nin as~l ad~~Dorotheus'tur. Ancak gerek
Arapça'da gerekse Yavuz Sultan Selim taraf~ndan kendisine verilen fermanda ismi Attalia olarak geçmektedir. Bkz.
Archdeacon Dowling, a.ge., s. 59; http://wwwjerusalem-patriarchate~nfo~ar/patriarx_iero.htm, Eri~im tarihi
2013.
19 10 Numaral~~Kilise Defterindelci H. 933 tarihli fermanda bu patri~in ismi Barmanus diye geçmektedir.
Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi adl~~çal~~mas~nda bu patri~in ismini Kirmanos (,),..,:+1-..fi) olarak belirtiyor.
Ancak Kudüs Rum Patrikhanesi ile ilgili çal~~malarda bu dönemde patrildik makam~ nda Germanus isimli bir patrik
bulunmaktad~r. Blcz. Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988, s. 25; Archdeacon Dowling, a.ge., s. 60;
http://wwwjerusalem-patriarchate.info/ar/patrianc_iero.htrn, Eri~im tarihi 2013.
" Kutsal Yerler'in cemaatler aras~ndaki payla~~m~~hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Chad E Emmett, "The Status Quo Solution for Jerusalem"Journa/ of Palestine Studies, XXVI/2, K~~~1997, s. 20-23; Jerome Murphy-O'Connor,
The Hob? Land, New York 2008, 53-54; Oded Peri, a.ge., s. 3-7.
17
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Kamame Kilisesi'', 325 y~hnda ~sa'n~n çarm~ha gerildi~i (Crucif~xion), gömüldü~ü ve yeniden dirilece~i (Resurrection) yer üzerinde in~a edilmeye ba~lanm~~~olup 335'de büyük bir
törenle Isa'ya ithaf edilmi~tir". Kilisenin günümüzdeki mimari bünyesi yüzy~llar içine geçirdi~i
tadilat ve onann~lar sonucunda olu~mu~tur. Birbirine eldemlenen yap~lardan olu~an kompleks,
özellikle Erken Bizans ve Haçl~~döneminde ~ekillenmi~tirB.
Oldukça büyük bir yap~~olan Kamame Kilisesi di~er kiliseler gibi dü~ünülmeyip, bir kilise
toplulu~u ~eklinde telakki edilmelidir. Kilisenin giri~~kap~s~n~n sa~~tarafindaki merdivenlerle yukan ç~k~lan yerde, Hristiyan inanc~na göre ~sa'n~n çarm~ha gerildi~i ve Rumlann tasarrufunda
bulunan yer bulunmaktad~r'''. Hristiyanlarca kutsal say~lan bu yerin ~branice ad~~ Gokotha'cl~r.
Frans~zlar ise buraya Calvary derler'''. Yine kilisenin giri~~kap~s~ndan do~ru gidildi~inde Hristiyan cemaatler aras~nda tart~~malara sebep olan Hacerül-Mugtesil (Stone of Unction) bulunmaktad~r. Hacerü'l-Mugtesil, temiz veya temizlenmi~~ta~~manas~nda olup ~ncil'e göre ~sa'n~n
vaftizlendi~i iki metre uzunlu~unda bir ta~t~r26. Tart~~ malara sebep olan kilise içindeki ikinci
önemli mekân The Ilob, Sepulchre ya da Kutsal Mezar denilen ve Hristiyan inanc~nda ~sa'n~n mezan kabul edilen yerdir. Bu yer kilisenin bat~~kanad~nda olup do~uya aç~lan bir "U" (Edicule)
~eldindedir27.
Aynca itilaf olmakla birlikte Salahaddin Eyyubi (1138-1193) zaman~ndan beri Kamame
Kilisesi'nin d~~tan korunmas~~Türk mercilere verilmi~~olup anahtan Kudüs'ün iki Müslüman
ailesi, Judeh ve Nuseybehler'e teslim edilmi~tir2". Osmanl~~döneminde ise kilisenin anahtan el21

Kamame Kilisesine, y~llar boyunca Yunanl~lar taraf~ndan 4nastasis (yeniden dirilme) ya da Resurrection, Araplar tarafindan ise al-Kiyt~ma denilmi~tir. Ancak IV. yüzy~ldan beri Isa'n~n kabrinin bulundu~u yer oldu~una inanalmas~ndan dolay~~The Lord Sepulchre ve Hoty Sepulchre (Kutsal Mezar) ismi de çok kullan~lm~~t~r. Ayr~ca kiliseye Kanisat-~~
Kum~ma (Çöplük Kilisesi) ad~~da verilmi~tir. Araplar bu ismi, tezyif makam~nda, al-Kum~ma suprüntü ~ekline sokmu~lard~ r. Bunun sebebi Kamame Kilisesi'nin Isa'n~n çarm~ha getirildi~i, suçlular~n cezaland~nld~~~~ve imparator
Konstantin devrine kadar ~ehrin çöplü~ii olarak kullan~lan yerde kurulmu~~olmas~d~r. Biz çal~~mam~zda Türkçeye
yerle~mi~~~ekli olan Kamame ismini kulland~k. Bkz. E Buhl, "Kudüs", MEB. ~slam Ansiklopedisi, VI., Istanbul 1988,
s. 957; Colin Marris, The Sepulchre of Christ and the Medieval West (From the Beginning to 1600), New York 2005, s. 33;
Muammer Gül, a.g t, s.160.
" Jerome Murphy-O'Connor, a.ge., s. 50; Colin Marris, a.ge., s. 16.
" M. Baha Tanman, "Bir Foto~raf Albümünün Penceresinden: Kudüs ve Gazze Sancaklannda Osmanl~~
Döneminin Sonlar~nda Yerie~imler ve Mimarl~k", üç Kitaph Kentler 19. Yüzy~l Foto~rafiannda Kudüs ve Kutsal Topraklar,
Edr. Ekrem I~~n, ~stanbul 2008, s. 37. Kamame Kilisesi 614 y~l~ nda ~ranhlar tarafinda yalalm~~~olup rahip Modestos önderli~inde 636'da yeniden in~a edilmi~tir. 1009 y~l~nda da kilise Fahmi Halifesi Hâkim tarafindan ikinci kez
yak~lm~~t~r. Kilisenin tekrar in~as~~ise 1048 y~l~nda Patrik Nicephorus zaman~nda tamamlanm~~t~r. Haçh Seferleri
zaman~nda (1099-1187) kilise geni~letilerek restore edilmi~~ve bu restorasyon 1808'deki büyük yang~na kadar muhafaza olunmu~tur. Bkz. Charles Warren, The Temple Or The Tomb, Londra 1880, s. 30-31; John Kitto, Modern jerusalern,
Londra: The Religious Tract Society 1846, s. 171; M. A. W~llis Robert ve E R. S., The Architectural History of Church
of the Hold Sepulchre At jerusalem, New York 1918, s. 7-8.
" Oded Peri, a.ge., s. 34.
" Mehmet Tevfik Biren'nin Il. Abdülhamid, Me~rutiyet ve Mütareke Devri Hat~ralan, I., Haz. E Rezan Hürmen, ~stanbul
1993, s. 83; Charles W~Lliam W~lson, Gootha and Hoty Sepulchre, Londra 1906, s. 1.
26 Horiepiskopos Gabriyel Akyüz, Kudüs Ziyareti, ~stanbul 2006, s. 18; Ferit Develio~lu, a.ge., s. 664; Oded Peri,
a.ge., s. 6.
" Oded Peri, a.ge., s. 3.
28 Catherine Nicault, "Osmanl~~Kudüs'üne Dönü~", Kudüs 1850-1948, ~stanbul 200, s. 70-71.
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Hazreci ailesine verilerek, as~ rlar boyunca kiliseyi bu müslüman aile aç~p kapatm~~t~r. Bugün
dahi, el-Hazreci ailesinden Vecih Yakup el-Hazreci bu i~i yapmakta olup, sabah dörte kiliseyi
aç~p saat sekizde de kiliseyi kapatmaktad~r29. Bu ailelerinin maa~~~da kilisede mahzar-~~hukuk
olan cemaat-i muhtelife tarafindan ödenmektedir30. 1582'de Kudüs'e gelen tüccar Trifon Karabeynikof, Kamame Kilisesi'nin iki kap~s~~oldu~unu ve bunlardan ilkinden tüm halk~n girebilece~i, di~erinin ise Türk sultanlanmn emriyle kilitli ve mühürlü oldu~unu ancak önemli dini
günlerde sancak beyinin ve patri~in de kat~ld~~~~bir törenin ard~ndan kap~n~n aç~ld~~~n~~belirtir.
Karabeynikov içeri girenlerden vergi al~nd~~~n~~ve buna kar~~l~k bilet verildi~ini de ifade etmektedir. Biletin neye benzedi~ini ifade etmiyorsa da vergi manas~na gelen "po~linin varl~~~~ödemeyi
belirtmektedir" ifadesi bunun cismi bir ~ey oldu~unu göstermektedir 3'.
Beytüllahm Kilisesi, Kudüs ~ehrine 8 kilometre uzakl~ktaki bir nahiye merkezi olan Beytüllahm kasabas~nda bulunmaktad~r. Bu kilise, Bat~~dillerinde Church of the Nativip ), Araplar tarafindan Magaretül-mehd, Frans~zlar tarafindan ise Grotte de la Xativite nam~~ile ~öhret bulmu~~bir ma~aray~~ihtiva eder. Hristiyanlar, ~sa'n~n bu ma~arada do~du~una inanmakta ve III. yüzy~ldan
itibaren buray~~ziyaret etmeyi itiyad edinmi~lerdir32. Hristiyanl~~~ n en eski yap~lanndan olan
bu kilise, Kraliçe Helena tarafinda in~a edilmeye ba~lanm~~, sonradan imparator Konstantin
tarafindan tamamlanm~~t~ r". Imparator 339 y~l~nda kiliseyi Isa'ya ithaf etmi~tir". Beytüllahm
Kilisesi de Kamame Kilisesi gibi sadece bir cemaate mahsus olmay~p bünyesinde Hristiyanh~~n üç büyük cemaati olan Rum, Latin ve Ermeni cemaatlerini bannffirmaktad~r. Günümüzde
kilise 12.000 m2 alana sahip olup kuzeyindeki Latin manast~n, güneydo~-udaki Rum manast~n
ve güneybat~daki Ermeni kilisesinin birle~mesinden olu~maktad~r. Latin ve Rum manast~ n ile
Ermeni kilisesi uzun koridorlar ve kesme ta~lardan yap~lm~~~sütunlarla birle~tirilmi~tir. Bu mimariyle kilise, üsten bak~hnca bir hac görünümündedir35.
Evliya Çelebi'nin ~zinde29 Sefer Turan, Allah'a Isnu~rlad~k Kudüs, ~stanbul 2007, s. 57-58; ~brahim Ethem Polat,
Kudüs Seyahatnamesi, Ankara 2011, s. 112.
30 Mehdi Fra~erli, Osmanl~~Devletinde Kapitülasyonlann Uygulanmas~~ (~mtiydzdt-~~Ecnebiyyenin Tatbfkdt-z Hilz~ras~),
Haz. Fahrettin T~zlak, Isparta 2008, s. 124.
~l~n Sonlar~nda Kudüs",
3 ' Altay Tayfun Özcan, "Trifon Karabeynikov'un Seyahat Raporuna Göre XVI. Yüzy
kanunnamesi
Trifon
Karabeynikov'un söyle~~~
S.
270,
Ankara
2010,
s.
373,
378.
1562
tarihli
Küdus
sanca
Belkten,
diklerini do~rulamaktad~r. Kanunnamede ziyarete gelen Efrenç'ten yedi~er sikke filori, Rum'dan gelenden üçer Kay~tbay alt~n~~ve Halep ile ~am'dan gelenlerden de iki~er Kay~tbay alt~n~~al~nd~~~~belirtilmektedir. Bkz. Tapu Kadstro
Kuyikl-~ Kadime Ar~ivi, Tapu Tahrir Defteri, No:112, s. 2.
1992, s. 86; Steven Runciman,
32 Abdurrahman Küçük, "Beytülahm", 7DV ~slam Ansiklopedisi, VI., ~stanbul
A History of The Crusades-The First Crusade And The Foundation of The Kingdom of jerusalem, I., New York 1995, s. 38.
Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Hugues Vmcent ve E M. Abel, Bethkern, Le Sanctuaire de k~~Nativiti, Paris 1914.
s. 81.
33 Mehmet Tevfik Biren'nin IL Abdülhami4, Me~rutiyet ve Mütareke Devri Hat~ralar~,
The Bible Today, XLVII.,
34 Leslie J. Hoppe, "The Church of the Nativity: The Shrine to the Prince of Peace",
Eylül 2009, s. 343.
" Qustand~~Shomah, "Church Of The Nativity: History & Structure", More Then Two 77zousand Years In The
History Architecture-UNESCO International Congress, 10-12 September 2001, http://www.unesco.org/archi2000/
pdf/shomali.pdf, Eri~im Tarihi 2013.
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1672 y~l~nda Kudüs'ü gezen Evliya Çelebi, Beytiillahm Kilisesi hakk~nda ~unlar~~söyle~J6:
"Beytüllahm Ailisesi, ikiyüz <yak uzunlu~unda veyüz ayak enindedir ~çinde 60 sütun vardtz Kilisenin bu 60
sithatundan ba~ka küçük 30 Atun daha vard~r Kubbeleri ve taklit:1 ba~tanba~a tezhipli, s~rça mina ile naki~~
oluA k~blesi do~uya& Ktblesinin sa~mda on iki ta~~basarnalck~~inilen bir ma~ara varchr. Beytüllahm dedikleri
ma~ara burasuhr".
Beytiillahm KilisesPnde cemaader aras~nda tart~~malara sebep olan en de~erli dini ve
tarihsel yap~~ ~sa'n~n do~du~u Ma~aratül-Mehd adl~~ma~arad~r. Bu ma~ara kilisenin bat~~kanad~nda bulurunaktad~r. IV. yüzy~la kadar tek giri~~kap~s~~varken bu tarihten sonra bir kap~~
daha yap~lm~~t~r. ~sa'n~n do~du~u yere mermer bir mihrap kurulmu~~ve bu mihraba i~aretli 14
gümü~~y~ld~z yerle~tirihni~tir. Mihrap 15 gümü~~lamba ile ayd~nlat~lm~~~olup, her lamba farkl~~
Hristiyan cemaatini temsil etmektedir. Bu lambalardan alt~s~~Rum Ortodokslara, dördü Katoliklere be~i de Ermenilere aittir".
Hristiyan inancmda Hz. Meryem'in türbesi, Kudüs'ün do~usunda, Zeytin Da~~'mn ete~indeki kilisede yer alu-38. Bugünkü ~ekline Haçl~~döneminde kavu~an kilise Gotik üsluptaki giri~ten ortalama k~rk basamalda inilen bir derenin içindedir39. Kilisenin arka taraf~nda görünen
derin ve karanl~k bir ma~aran~n, Cehem~em a~z~~oldu~u söylenir. Bu kutsal mekân da di~er
Kutsal Yerler gibi Rum, Latin ve Ermeni cemaatleri aras~nda payla~t~nlm~~t~r40. ~bn-i Batuta
seyahatnamesinde bu yer için, "Ceher~nern vadisinin tam ortas~nda bulunan bir kiliseye »istiyorlar Hz.
Meryem'in kabridir dOrek çok hürmet gösterirler" demektedir 41
2.3 Hristiyan Ce~naatlerin Birbirleriyle Olan ili~kileri
10 Numaral~~Kilise Defteri, Kudüs'teki Hristiyan cemaader aras~ndaki ili~kilerin özellikle
de Rum-Ermeni ve Latin-Rum cemaaderi aras~ndaki ili~kilerin ayd~nlatmas~~aç~s~ndan oldukça
önemlidir-. Defterin ilk dört fermam Rumlara verilen imtiyazlan gösterirken, defterdeki di~er
fermanlar Rurnlarm Kutsal Yerler'deki Ermeni ve Latin cemaaderi ile ili~kileri ve aralar~ndaki
ya~anan çat~~malar ile ilgilidir.
36 Evliya Çelebi b. Dervi~~Muhammed Zilli, Evka Çelebi Seyaltatnantesi,
IX., Haa. Yücel Da,~l~-S. Ali Kahraman-Robert Dankoff, ~stanbul 2005, s. 244.
37 Oded Peri, et.ga ,s. 7; Qustand~~Shomah, a.g. bildiri, http://www.~
mesco.om/archi2000/pdf/shomali.pdf.
38 Do~u Hristiyanlannca kabul edilen bu gelene~in dayana~~
' tart~~mal~~olup tüm Hristiyan cemaaderince kabul
görühnemekteclir. Genelde Katolilderce kabul edilen görü~~Meryem'in öhneden önce Efes'e geldi~i ve burada ya~ay~p
44 y~l~nda öldü~ü kabul edilir. Bu görü~ü benimseyenlerin ba~~nda ise Papa XIV. Benoit (1740-1758) gehnektedir.
Tezin dayancl~~~~temel görür göre, Meryem'in mezar~~Kudüs'te olsayd~, bu yerin ilk günden itibaren takdis edilmesi
gerekirdi. Hâlbuki imparator Büyük Konstantin'in annesi Azize Helena, Kudüs'teki kutsal yerlerin bak~m~~için oraya
gitti~inde (M.S. 326-328) ~sa ile ilgili çok say~da kilise in~a ettirdi~i halde Meryem'in mezanyla hiç ilgilenmemi~tir. Bkz.
Senio4 Efes mi, Kudüs mü? Hazreti Mtoyemin Mezan veya öldü~ü Yer (Dormition), Izmir 1951, s. 7-8; Ali Ihsan Yitik, "Hz.
Meryem ve Efes-Meryemana Evi", F~rat üniversitesi ildhiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, Elaz~~~2000, s. 62-63.
33 Horiepiskopos Gabriyel Akyüz, age., 26; M. Baha Tanman, a.ge.,
s. 38.
4° Polonyal~~Simeon'un Seyahatnamesi 1608-1619, Haa. Hrand D. Andreasyan,
~stanbul 1964, s. 127; Mehdi Fm~erli, ags, s. 123.
Ebû Abdullah Muhammed ~bn-i Battuta Tanel, Seyahatname, Haa. A.Sait Aykut, ~stanbul 2005, s. 66.
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Kudüs daha Müslümanlar tarafindan fethedilmeden önce Rum, Süryani, Ermeni, K~pti ve Habe~~cemaatleri tek hiyerar~ide ya~amaktayd~lar. Fakat 451 Kad~ köy Konsili'nde Monof~zit inanc~n~~benimseyen Süryani, K~pti ve Ermeni cemaatleri aforoz edilmi~tir". Böylece
Kudüs hiyerar~isi bütün Diyofizitler" üzerinde yetkiye sahip Rum Patrikli~i ile Süryani, K~pti
ve Habe~~monofizit topluluklar üzerinde otoriteye sahip Ermeni hiyerar~isi ~eklinde ikiye bölünmü~tür". imparator Justinian (527-565) zaman~nda da bu Monofizit inanc~n~~benimseyen
cemaatler Kutsal Yerler ile ilgili ba~lan kesilerek Kutsal Yerler'den d~~lanm~~lard~r. Bu d~~lanma Kudüs'ün Müslümanlar tarafinda fethedilmesine kadar devam etti". 638 y~l~nda Kudüs Müslümanlar tarafindan fethedilince Monofizitler, Ermeni Piskoposu'nun hâkimiyetinde
patriklik olarak te~ekkül ettiler. Piskopos Abraham da Kudüs Ermeni Patrikli~i'nin ilk patri~i
olarak atand~. Hz. Ömer, Rum Patri~i Sophronios'a bir ferman verdi~i gibi Abraham'a da bir
ferman vermi~tir".
Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethetmesinden sonra Hz. Ömer'in Kudüs'teki gayrimüslimlere verdi~i fermam ve sonradan gelen Müslüman Sultanlar~n verdi~i fermanlar gere~ince
Kudüs Rum Patri~i Attalia'ya bir ferman verdi~i gibi Ermeni Patri~i III. Serkis'e de bir ferman
vermi~tir". Bu fermanlarla Yavuz, hem Ermenilerin ve Rumlar~n haklar~n~~belirterek haks~zl~~a u~ramalanru engellemi~, hem de haklar~n~~kendilerine tek tek bildirerek, onlar~n di~er
mezhep mensuplann haklar~ na müdahale etmekten alikoymu~ tur. Ancak inceledi~imiz defterde Ermeniler ve Rumlar~ n muhtelif zamanlarda birbirlerinin haklar~ na müdahale ettikleri
anla~~lmaktad~r.
Defterde Rum ve Ermeni cemaatleri aras~ndaki çeki~meler ile ilgili H.1044, H. 1067 ve
H. 1068 tarihli üç adet vesika vard~r. Bu vesikalardan anla~~ld~~~~kadar~yla Kutsal Yerler'de
Ermeni ve Rumlan kar~~~kar~~ya getiren en önemli iki sebep; Kamame Kilisesi'nde ayin önceli~i ile Süryani, K~pti ve Habe~~cemaaderinin tabiiyed meselesidir. H. 1044 tarihli ilk vesikada
Rumlar, kadimden beri Kamame Kilisesi'nde nar ziyareti ve sair di~er ayinlerde Hristiyan
cemaatleri içinde ilk s~rada yer ald~klar~n~~belirtip, Ermeni taifesinin akçe yard~m~yla ellerine
sahte bir hüccet geçirerek bu kaideyi bozduldanm ve Rumlara zülm ettiklerini bildirmi~lerdir.
42 Mehmet Ayd~ n, "Hristiyan Konsillerine Genel Bir Bak~~", Belleten, LIV/209, Ankara 1990, s. 376; Ahmet Hikmet Ero~lu, "Hristiyanlann Bölünme Sürecine Genel Bir Bak~~", Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi,
XXXXI., Ankara 2000, s. 312.
tabiatm, yani
43 Diyofizitizm, Hristiyanl~kta ~sa'n~n ~ahs~nda birbiriyle birle~mez, ayr~lmaz ve kan~maz iki ayr~~
tannsal ve insani tabiatm mevcut oldu~unu savunan kristolik bir alamd~r. Diyof~zit akide, Süryaniler, Ermeniler ve
K~ptiler gibi monofizitli~i savunan gruplar haricinde di~er Hristiyan mezheplerin birço~u taraf~ndan kabul edilmi~tir. Bkz. ~inasi Gündüz, a.ge. , s. 98.
" Avedis K. Sanjian, The Armenian Communities In Syria Under Ottoman Dominion, Harvard Universty Press, 1965,
s. 96.
45 Oded Peri, a.ge., s. 41-42.
Milel ve Nihal ~nanç,
46 Canan Seyfeli, "Osmanl~~Devleti'nde Gayrimüslimlerin idari Yap~s~: Ermeniler Örne~i",
Kültür Ve Mitoloji Ara~t~rmalar~~Dergisi, S. 2, Haziran 2005, s. 129; Moshe Gil, a.ge., s. 53.
Belge No: 2599;Yavuz
47 Ermeni Patri~i III. Serlds'e verilen ferman için bkz. Karakoç Sarkis, Kül4ydt-~~Kavdn'in,
Ercan , a.ge., s. 15-17.
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Bunun üzerine Rum ve Anadolu kazaskeri huzurunda yap~lan divanda Ermeni ve Rumlar~n
ellerindeki temessükadar incelenerek Ermenilerin ellerindeki hüccetin kadime mugayir oldu~u
ve akçe yard~m~yla al~nd~~~~tespit edilmi~tir. Netice Kamame Kilisesi'nde ayin önceli~i tekrar
Rumlara verilerek di~er cemaatlerin bu kaideye uymalar~~bildirilmi~tir.
H. 1067 tarihli ikinci vesikada, Rumlar~ n tasarruflannda bulunan Kutsal Yerler bir bir say~larak bunlar~ n Hz. Ömer, Yavuz ve Kanuni döneminde verilen fermanlar gere~ince tasarruflannda b~rak~ld~~~~belirtilip Habe~, Gürcü, K~ pti ve Süryani cemaade~rinin Rum Patri~ine tabi
oldu~u söylenerek Frenk ve Ermeni cemaaderinin buna müdahale etmemeleri gerekti~i vurgulan~yor. Ayr~ca Ermenilerin Habe~~cemaatinin kendilerine tabi oldu~unu ve ziyaretgâhlann~n
kendilerine mahsus oldu~unu söylemele~rine kar~~l~k H. 1047 tarihli vesikaya at~f yap~lm~~~ve
Ermenilerin ellerindeki vesikalann sahih olmad~~~~buna kar~~l~k Rumlann ellerindeki vesikalann sahih oldu~u için Ermenilerin buna müdahale etmemesi belirtilmi~tir48. Defterdeki üçüncü
vesika da ise, Ermenilerin ilan edilen iki fermandan memnun kalmad~klan ve yine Rumlar~n
haklar~ na müdahale ettilderi görülmektedir.
H. 1068 tarihli bu ves~ikada Kudüs Rum Patri~i Paisios (Pai~yo~-L~k,,,.,_>t,31,a,), Ermenilerin
daha önce müdahale ettikleri manast~ rlan ve ziyaretgâhlan Rum taifesine geri verip, temessükatlan sicille kay~ t ettikten sonra Mar Yakub Gürcü Manast~n, bahçe ve tevabi, Beytüllahm
Kilisesi'nin demir kap~s~n~n anahtanm, kilisenin üstündeki Habe~~cemaatine ait odalar~~ve
önündeki bahçeyi Rumlardan zorla ald~klar~n~~belirtmektedir. Neticede zikredilen yerler, kilisenin anahtar~~Rumlara teslim edilerek ve kilisenin bahçesinde Ermenilerin ihdas ettikleri duvar
y~k~lmas~na, Ermenilere hiçbir taarruz ve haklar~ na müdahale edilmemesine karar veriliyor.
10 Numaral~~Kilise Defteri'nde Ermenilerden sonra Rumlarla çelci~en ikinci cemaat
Latinler'dir. Haçl~~Seferleri sonras~nda Kutsal Yerleri terk eden Latinler, XIV yüzy~l~n ilk yans~nda
Kutsal Yerler'e geri dönmek için u~ra~lar ba~latm~~lard~r. Nihayet Fransisken49 rahipleri paramn
Süryani, K~pti ve Habe~, cemaaderin Rumlara m~~yoksa Ermenilere mi tabi oldu~u esasen bölgede oldukça s~k
rastlanan bir problem olup, Rum ve Ermenilerin Kutsal Yerler üzerindeki nüfuz çeki~mesinden kaynalclanmaktad~r.
Bu konuyu Rum Patrikhanesi ilk kez XVI. yüzy~l~n ortalarmda gündeme getirmi~~ve Ermeni Patrikhane'sine ba~l~~kiliselere müdahale etmeye ba~lam~~t~r. Rumlar bu dönemde Habe~~Kilisesi'nin kendilerine tabi oldu~unu savunmu~larsa
da çabalar~~sonuçsuz kalm~~t~r-. H. 963 tarihinde Ermeni ve Rum patrikleri huzurunda Divan-~~Hümayunda yap~lan
duru~mada S~ rp ve Gürcülerin Rum taifesinin; Süryani, K~pti ve Habe~~taifelerinin Ermeni taifesinin yamak ve hemmilletleri olduklar~~her ilci tarafça kabul edilmi~tir. Ancak konuyla ilgili ar~iv belgelerinden anla~~ld~~~~kadanyla Rum
ve Ermeni cemaatleri aramdaki bu mesele XIX. yüzy~l~n sonuna kadar devam etmi~ tir. Bkz. BOA, Hatt-~~Hirmâyün,
526/25754; BOA, A.DVNS. KIS. d, No: 9, s. 76; Karakoç Sarkis, Kül4ydt-~~Kavânin, Belge No: 2937; 2506; 2615; 3403;
Sami K~l~ç, ~hsan Sat~~, "Osmanl~~Ar~iv Vesikalanna Göre Hristiyan Cemaatlerin Kamame Kilisesi ~le ilgili Tart~~malar~", History Studies- International journal Of History, 3/3, Kas~m 2011, s. 237-238; Bilgehan Pamuk, "Osmanl~lar
Zaman~nda Rum-Ermeni Kiliseleri Aras~ndaki ~li~kiler (Kudüs Örne~i)", Atatürk Üniversitesi Türlayat Araprmalcm Enstitüsü Dergisi, S: 16 (2001), s. 233-257; Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 20; M. Macit Kenano~lu, a.ge., s. 116.
" Fransisken Tarikat', 1209'da Assisili Aziz Francis tarafindan kuruldu. Bir Italyan rahibi olan ve kendini
Tann'n~ n hizmetine adayan Francis, 1208 ya da 1209 y~l~nda çevresine kendisi gibi, ~sa'n~n iste~ine göre yoksulluk
hayat~~sürmeye ant içmi~~müritleri toplayarak bir tarikat kurdu. Papa III. Innocentus 1210'da Francis'in kurdu~u
tarikata ait düzeni kabul etmi~~olup, 1223'de tarikat son ~eklini alm~~t~ r. Sonraki dönemlerde de tarikat, ruhsallar ve
daha ~l~ml~~olanlar ~eklinde iki gruba ayr~ld~. Bkz. ~inasi Gündüz, a.g e. , s.133. Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Norman Scott
Johnson, Franciscan Passions: Missions 7b. The Muslims, Desire For Martyrdom And Institutional Identiv In The Later Middle
Ages, Ph.D, The University of Chicago, Chicago 2010.
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da yard~m~yla Roma Katolik kilisesinin kutsal topraklara geri gelmesini ba~ard~lar. ~lk Fransisken rahipleri 1333'te kutsal topraklara geldiler ve on y~l sonra bu rahipler Bat~~Roma Katolik
Kilisesi'nin kutsal topraklardaki temsilcileri oldular". Anlam karga~asma yol açmamak için burada Latin tabiri üzerinde biraz dural~m. ~zmir, Halep ve sair yerlerdeki ruhbanlardan bahsedildi~inde Frans~z ruhban' denildi~i halde Kudüs'teki Kutsal Yerler'den bahs olundukça Frenk tabiri
kullan~l~r". ~nceledi~imiz 10 Numaral~~Kilise Defteri'nde de Latin tabirinden çok Frenk (A:1.>1) ve
Efi-enç (e:uM) tabirleri kullan~lm~~t~r. Acaba bu tabirlerin manas~~bir midir yoksa ba~ka ba~ka m~d~r?
Osmanh vesikalannda Rum Katolilderi ile Avrupa Katolilderini ay~rmak için Latinler ve
Katolilder ayr~~ayr~~olarak belirtilmi~tir. Binaenaleyh defterimizde geçen Frenk ve Efrenç tabirinden kas~t ise Avrupal~~Katolilder'dir. Nitekim Kutsal Yerler'de Latinlerin haklar~n~~savunan
tek Romal~~Katolikler Fransisken tarikat~n~ n ruhanileridir yani bunlar~~ço~u Italyan ve ~spanya
olmak üzere muhtelif Avrupa ülkelerinden gelen rahiplerdir". Di~er tarikadara mensup olan
Katolik ruhanileri bu i~lere kan~mazlard~ . Kudüs'te 1847'den itibaren bir Latin Patri~i varsa
da", kilise meselelerinde Fransiskenlere müstakilen amirlik eden Custode des Ten-es Saintes (Kiistod)
unvanh bir rahip vard~r".
Defterde Rumlar ile Latinler aras~ndaki sürtü~meler ile ilgili s~ras~yla H. 1047, 1054, 1086,
1088 ve 1099 tarihli be~~vesika vard~ r. IV Murat dönemine ait H. 1047 tarihli ilk vesikada öncelikle Rumlara ait Kutsal Yerler bir bir say~larak Beytüllahm Kilisesi'nin üç adet anahtar~n~n
Hz. Ömer zaman~ndan beri Rumlar~ n tasarrufunda b~rak~ld~~~~ve Frerdderin buna müdahale
ettikleri belirtilir. Aralar~ndaki sürtü~meyi Kudüs mahkemesi çözemeyince, Istanbul'da Seyhülislam Yahya Efendi, vezirler ve kazaskerler taraf~ndan kurulan özel bir divanda inceleyerek,
Rumlar~ n lehinde hükme ba~lanm~~t~r. Ard~ ndan Frenlder duruma tekrar müdahale edip kilisenin bir anahtan bize verildi deyip, üç adet anahtar~~Rumlar~n ellerinden al~p, cümlesini kiliseden ç~karm~~lard~r. Ayr~ ca Beytüllahm karyesindeki reayay~~da kendi "ayin-i bat~llar~na" tabi
k~l~p, o~ullanm Avrupa memlekederini götürmü~lerdir. Neticede Rumlara ait Kutsal Yerler ve
kilisenin anahtarlan Frenlderden al~narak Rum Patri~ine teslim edilmi~tir. Ayr~ca Frenldere
dahl ve taarruz ettirilmeyip Kutsal Yerleri ziyaret etmek isteclilderinde Rum Patri~inden izin
almalar~~gerekti~i ~srarla vurgulanm~~ tar. Sultan I. ~brahim'in dönemine ait olan H.1054 tarihli
ikinci vesika ise, H. 1047 tarihli vesika ile aymd~r. Vesikada geçen "cülas-~~hiin~diWn-~~sa'Cidetmak~Wnum vciki' olma~la evvel emir tecdid olunub" cümlesinden Rumlar~n Kutsal Yerler'de sahip olduklar~~imtiyazât-~~kadimelerini müeyyed eden ferman oldu~u anla~~l~yor.

" Chaim Wardi, "The Question of the Holy Places in Ottoman Times", Studies On Palestine During 77ze Ottoman
Period, Edr. M. Ma'oz, Kudüs 1975, s. 387; Oded Peri, a.ge., s. 43.
1983, s. 635; Mehdi Fra~erli, a.ge., s. 92.
51 Mehmet Zeki Pakalm, Osmanl~~DOmleri ve Terimleri Sözlü~ü, I., ~stanbul
Londra-New
York 2009, s. 52-53; Charles A. Fra52 Roberto Mazza, jerusalem-From The Ottomans ta The British,
Cambridge
University
Press 1983, s. 60.
Catholics
And
Sultans-The
Church
And
77ze
Ottoman
Empire,
zee,
" Samuel J. Kuruvilla, "The Politics of Mainstream Christianity in Jerusalem", Histog, Studies, Middle East
Special Issue 2010, s. 209.
~ralar~, I., s. 81.
54 Mehmet Tevfik Biren'nin Il. Abdülhamid, Me~ru4yet ve Mütareke Devri Hat
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H.1086 ve H. 1088 tarihli vesikalar IV. Mehmet dönemine aittir. IV. Murat ve I. ~brahim dönemlerinde Rumlara gösterilen teveccühler Latinlere a~~r gelmi~~olacak ki bu dönemde
Rumlarla yeni bir dramatik kriz ya~ad~lar. Bu dramatik krize ~ahitlik eden H.1086 tarihli vesikada 1669-1707 y~llar~~ aras~ nda Kudüs Rum patrikli~i makam~ nda bulunan Dositheos (Dositeos-~..)4
Hz. Ömer zaman~ ndan beri Kamame Kilisesi'ndeld ~sa'n~ n kabrinde ayin
yapma hakk~n~ n Rumlara ait oldu~unu, daha sonra di~er Hristiyan cemaadefin ayin yapt~~~n~~
belirtilip, Latinlerin buna müdahale ederek türbenin üzerini örterek, sair yerlerde türlü biatler
ihdas edip birkaç seneden beri olagelen ayinleri bozduklanm ve kilisedeki bir rahibi katl, ikisini
de yaralad~klann~~merkeze bildiriyor. ~stanbul'da Veziriazam Ahmet Pa~a ve kazaskerler huzurunda yap~lan divanda Latinlerin Rumlardan zorla ald~ klan haklar ve Kutsal Yerler Rumlara
geri verilerek daha önceki sultanlar tarafinda verilen fermanlann geçerli oldu~u ve hükm-~~
hümâyünun Rum Patri~i olanlar~ n ellerinde yenilenmesi gerekti~i vurgulanm~~t~ r. H.1088 tarihli ikinci vesika 1086 tarihli vesika ile ayn~d~ r. Sadece 1086 tarihli vesikada ~stanbul'da yap~lan divanda veziriazam Ahmet Pa~a'n~ n ismi geçerken, 1086 tarihli vesikada ise, "vüzerd-y~~`izdm
ve kddiaskerlerim huzürunda" ~ eklinde biraz daha kapah bir ifadeyle belirtilmektedir.
Defterimizdeki H. 1099 tarihli son vesika Sultan II. Süleyman devrine aittir. Vesikadan
anla~~ld~~~~kadar~yla II. Süleyman'~n cülüs~~vesilesiyle Rumlar~ n Kutsal Yerler'de sahip olduklar~~imtiyazât-~~kadimelerinin yenilendi~i anla~~l~yor. Ferman, TV. Murat ve W Mehmet zamanlar~ nda Rumlar ve Latinler aras~nda ya~anan anla~mazliklan daha ayr~ nt~l~~anladhp divanda
verilen hükümlerin hala geçerli oldu~unu belirtmektedir. Aynnt~lardan birini örnek verecek
olursak, di~er fermanlarda Kutsal Yerler'de sakin olan Rumlar hakk~nda say~~verilmezken,
bu fermanda Rumlar~ n 36 ki~i olduklar~n~, bunlardan sadece üç ki~inin Kamame Kilisesi'nde
mütemekkin olduklar~~belirtilmektedir.
SONUÇ
10 Numarah Kilise Defteri'ndeld 13 adet vesikadan anla~~ld~~~~kadar~yla, Hz. Ömer zaman~ nda Kudüs'teki Hristiyanlara ait Kutsal Yerler'de Rumlara baz~~muafiyetler ve imtiyazlar
tan~nd~~~~ve bu muafiyet ve imtiyazlann Osmanl~~Devleti'nde de devam ettirildi~i anla~~lmaktad~r. Osmanl~~Devleti'nde Rumlara verilen muafiyet ve imtiyazlar Hz. Ömer'in Kudüs Rum
Patri~i Sophronios'a verdi~i ferman esas al~ narak, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim
ve Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda verilmi~tir. Ayr~ ca her saltanat de~i~ikli~inde yenilenen
fermanlarda, "kadimden vaki olan kilise ve manast~rlan ve z!'yaretleri içeri ve ta~rada kadimden ne minval
üzere zabt u tasarruf edegelmi~ler ise ol minvdl üzere" anlay~~~yla hareket edilerek, Rumlara tan~ nan
muafiyetler ve imtiyazlar yenilenmi~tir. Kudüs'te Rumlara verilen muafiyetlere, imtiyazlara ve
bir anlamda Kutsal Yerler'de öncelikli konumlar~na zaman zaman Ermeniler ve Latinler müdahale etmi~lerdir. Mahalli kad~lar tarafinda çözülemeyen bu meseleler ~stanbul'da divanda
incelenerek Rumlar~ n haklar~~korunmu~tur. Ayr~ca cemaatler aras~nda ç~kan anla~mazl~kta Hz.
Ömer, Yavuz ve Kanuni'nin Rumlara verdi~i fermanlann esas al~nd~~~~da defterdeki vesikalarda aç~k bir ~ekilde görülmektedir.
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10 NUMARALI (KAMAME) K~L~SE DEFTER~~
Salih
`~zzedü Re'isül-küttâb Efendi
Rum tâ'ifesinin Kuds-~~Serife müte`allik umûrlan içun reft-i rif aten iltimâslanna bina'en
'arz-~~hâllerinde tevarih-i muhtelife ile ba'z~~senedâdan old~~~m tahrir idüb lakin kaydlan
'atik olmakdan na~i defterlerinin ihrâç ve tetebbu'~~'asir olma~la yedlerinde olub ibrâz ittilderi
ma`mülün-bih senedatlanndan kaydlan mevcûd olanlar 'arz-~~ halleri hâmi~ine derkenâr ve
olmayanlar gere~i gibi taharri ohnarak ba~ka ka~~da kalemlerinden hülâsalan ihrâç ohnmak
husûsum Divan-~~Hiimayün kalemi kâtibinden bir müteyakk~z ve müteharri kimesneye tenbil~~
eyleyüb ba'cle kuyüdat-~~merkûmenin hülasalanm huzûrumuza 'arz eyleyesin deyû
Buyuruldu
R 15 ZA Sene 1152
Yâ Allâh
Ömerül-Hattâb
Saret-i mersüm-1 Hazret-i Ömerül-Hattâb
Bismillahirrahmanirrahim
Bizleri ~slam ile izzetli k~lan ve bizlere ~man ile ikramda bulunan, Nebi Muhammed (s.a.v.)
ile merhamet eden, delalet ve sapk~nl~ktan do~ru yolu erdiren, da~~ld~ktan sonra bizleri bir araya getiren, kalplerimizi birbirine ~s~nd~ran, dü~manlara kar~~~bizleri muzaffer k~lan, bizleri farkl~~ülkelere yerle~tiren, birbirlerimizi seven karde~ler k~lan Allaha hamdolsun. ~~te ey Allah'~n
kullan! Allah'~n bu nimetine kar~~~Allaha ~ükrediniz.
Bu ahidnâme, Ömer ~bnü'l-Hattab'dan de~erli Patrik Sofroniyos'a verilmi~~ahd u rnisakt~r. O; bulunduklan yerlerdeki ke~i~ler, rahipler, rahibeler, ra`iyyeti olan Kudüs-i Serifteld Tür
ez-Zeytun'da bulunanlann patri~idir. Bu ahitname nerde olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar bütün re'ayay~ , papazlan, rahip ve rahibeleri kapsar ve bu ahidnâme ve
sözle~me bütün bunlara bir güvencedir.
Bu kapsamda zimmi olan kimse zimmet hükümlerine uyarsa biz müminler ve bizden sonra yönetimi üsdenenle taraf~ ndan kendisine güvence vermek ve kendisini korumak vacip olur.
Böylece zimmet ehli sergilemi~~olduktan itaat ve boyun e~meye kar~~l~k olarak ihtiyaçlan kar~~lans~n.
Ayn~~zamanda bu belge ve ahidnâme onlara, kiliselerine, evlerine ve yurtlanna ve Kudüs
içinde ve d~~~ nda bulunan ellerindeki bütün ziyaret yerleri olan Kamame, Beytüllahm, Mevlid-i
~sa (a.s.) el-Kuberâ Kilisesi, Güney, Kuzey ve Bat~~tarafindan üç kap~s~~bulunan Üç Kap~l~~Ma-
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karalama ve orada Kudüs'te bulunan di~er farkl~~Hristiyan gruplar~~olan el-Kuruc, el-Habe~~
ve d~~ar~dan ziyaret için gelen Frans~zlar, K~ptiler, Süryanikr, Ermeniler, Nesakiriler, Yakubiler,
Maruniler için bir güvencedir. Bunlar ad~~geçen Patrike tabidirler. Bu patrik onlardan önce
gelir. Çünkü gönderilmi~~Habib ve kerim olan nebi hazretleri tarafindan bizzat kendi ~erefli
elinin mührü ile onlara eman ve güvence verilmi~~ve ~ereflendirilmi~lerdir. Ve bu nebi onlar~n
i~lerini görmeyi ve onlara güvence vermeyi emretmi~tir. Ayn~~~ekilde biz müminler de onlara
iyilikte bulunan~n hürmetine kar~~hk olarak bizlerde onlara iyilikte bulunaca~~z. Böylece onlar
cizye, ~afr ve di~er mevâcib denilen vergilerden mi'aft~rlar.
Ayn~~~ekilde karada ve denizde her türlü tehlikeden korunmu~lard~ r. Kamame'ye ve di~er
ziyretgahlarma giri~lerinde kendilerinden herhangi bir ~ey al~nmaz. Ancak Hristiyan eliyle Patriki ziyarete gelmek üzere Kamame'ye gelenlerden bir dirhem ve bir dirhemin üçte biri kadar
(1 dirhem + 1 /3 dirhem) ücret al~n~r.
Müslüman her bir mümin erkek ve kad~ n ister sultan olsun, ister hâkim olsun, isterse
yeryüzünde hükmeden herhangi bir vali olsun, ister zengin olsun, isterse fakir, kendisiyle emr
olundu~u bu hususla~-~~muhafaza eder ve korur.
Hristiyan reislerine bu ferman sahabe-i kiramdan Abdullah, Osman bin Affan, Sa'd bin
Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve di~er sahabe karde~lerinden olu~an ~erefli kalabal~k bir sahabe
g-urubunun huzurunda verilmi~tir. Bu yaz~l~~fermanda agklad~~nruz hususlara ri'âyet edilsin,
uygulans~n ve ellerinde bulundursunlar.
Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ve onun ehli beytine ve ashab~na salt ve selam olsun.
Alemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
20 Rebi`u'l-evvel 15 H.
Müminlerden her kim bu belgeyi okur ve buna ayk~r~~davran~rsa ~imdiden k~yamete kadar
Allah'a verdi~i sözü bozmu~~ve Allah~n sevgili elçisine bu~zetmi~~say~ls~n.
Fatih Sultân Mehmed Hân Hazretlerinin hatt-~~hümâyf~nlarlyla mu'anven
ihsân buyurduklar~~emr-i `âli~ând~r

Mficibince 'amel olma. Her kim hatt-~~hümâyün-~~sa'âdet-makrân~~fesh iderse Allah'~ n
la'netine u~-rasun
Sebeb-i tahrir-i teyid' reff-i hümâyün-~~vâcibü't-tastir-i yarl~~-~~ beli~-i hümâyün
nassarahu'llâhu te`âlâ ilâ yevme yub`asün oldur ki bi izni'llâhi te'âlâ Hazret-i Resül-~~Ekrem
hurmetiyle Makâm-~~Kostantiniyye feth ü Ilitüh old~kda etrâf ü eknâfdan olan ~âhlar ve krallar
~ksitâne-i Sa'âdetime elçiler gelüb feth ü filtühl 'arz idüb bu defa Kuds-~~~erif de olan Rumlar~n Patri~i Atnasiyos nâm râhib ruhbânlar ile gelüb Asitâne-i Sa'âdetime yüz sürüb ve Hazret-i
Resül-~~Ekrem hazretlerinin salla'llâhu 'aleyhi vessellem hazretlerinin mübârek eliyle ve pençe-
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siyle imzâlu olan hatt-~~hümâyünlan ve Hazret-i Ömer bin Hattab hazretlerinin radiyallahu
tecala 'anl~~virilen hatt-~~Idifi ile ve selâtin-i mâziyyeden hatt-~~hümâyünlan ibraz idüb ve rica eyledi ol r~finval üzere Kuds-~~~erif içerü ve ta~ rasunda namâzlan ve ziyaretleri kel-evvel Hazret-i
Resül-~~Ekrem sallallahu `aleyhi vessellem hazretlerinin ve Hazret-i Ömer radiyallahu te`ala
canh hazretlerinin ve selâtin-i mâziyeden sadaka ve ihsân ohnan hatt-~~hümâyünlan mücibince
zabt u tasarruf eyleyeler imdi kadimden fermân ve sadaka olan üzere içerü olan Kamame
ile cem`-i namazgahlan ve ziyaretleriyle ve Gürci Manast~n olan Mar Yakub ve Kuds-i ~erif
ta~ras~nda olan manast~rlar ve kiliseler ve Hazret-i ~sa `aleyhi's-selam hazretlerinin do~du~~~
Beytül-lahm Kilise-yi Kebiri ve ma~ara ve kilisede olan üç kapu miftâhlanyla ~imâl ve luble
ve garbi tarafmdan içinde olan cem`-i millet-i Nasrâniyye Kuds-i ~erif patrikleri yamaldan bu
vakf olan e~yalan bac ve harâcdan ve fakirlerdan ve sâ'ir teklif-i `örfiyyeden kadimden sadaka
ve ihsan ve fermân olman üzere küllisinden mu'af ve müsellem olmak içün rica eyledülderi eclden imdi kadimden Hazret-i Resül-~~Ekrem hazretlerinin sallallahu 'aleyhi vessellem hazretlerinin ve Hazret-i Ömer radiyallahu te`ala `anh hazretlerinin ve selâtin-i mâziyyeden sadaka ve
ihsân ve fermân ohnan hatt-~~hümâyûnlan mücibince cenab-~~celâletim dahi sadaka ve ihsân
ve ferman-~~ali~amm olmu~dur tasarrufumda ve hükmümde olan memleketler e~er deryadan
ve e~er karadan hakimül-vakt olanlar Kuds-i ~erif Patri~i ve ruhbânlan mezbürlara himâyet
ve s~yanet ve âherden kimesne rencide eylemeyeler ve e~er Hazret-i Resül-~~Ekrem sallallahu
'aleyhi vessellem hazrederi sadaka ve ihsân olman mübârek pençesiyle imzâlu hatt~~ve Hazret-i
Ömer radiyallahu te`ala 'anh hazretlerinin virdü~i kûfi ile hatt~~ ve selâtin-i mâziyyeden sadaka
ve ihsân ohnan hatt-~~hümâyünlan ve hala sadaka ve ihsân ohnan hatt-~~hümâyün-~~sa'adetmakrûn ve ferman-~~ali~am e~er bundan sonra gelen halifeler ve vüzera-y~~'izarnlardan ve
`ulemadan ve ehl-i `örfden ve kapum kullardan ve sâ'ir Ümmet-i Muhammed'den akçe içün
veyahud hat~r içün feshine murad iderler ise Allah'~n ve Hazret-i Resül'ün h~~m~na u~rasun ~öyle bileler 'alâmet-i ~erife i`timad ve i~r~k~yad k~lalar tahriren fi evas~t-~~~ehr-i ~evvalig-mükerrem
sene isnâ ve sittin ve semâne-mPete sene 862
Be-makam-1 Kostantiniyye
Fâtih-i Kuds-~~~erif merhû'm Sultân Selim Han hazretlerinin hatt-~~hürnâyf~n
ile mu'anven ihsân buyurduklar~~emr-i `âti~ând~r

Emr-i ~erifim mücibince `amel her kim bir gayr-i ~ekl iderse ve bozarsa Allahu te`alân~n
lul~c~na u~rasm
Bi avni'llahi te`ala ve Resülihi habibi Kuds-~~~erif [den] Beytül-lahm'a gelüp Saferü'lhaynn yi~irmi be~inci gününde feth-i bâb ohnub Rum keferesine patrik olan Attalia nam râhib
cümle rahiban ile macan re'âyâ ve beraya gelüb itacat ve ricâ ve temenna k~lm~~lard~r kadimden
vaki' olan kilise ve manast~rlan ve ziyarederi ve içerü ve ta~rada kadimden ne minval üzere
zabt u tasarruf idegelmi~ler ise ol minval üzere mezbür patrik dahi zabt u tasarruf eyleye
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ve Hazret-i Ömer radiya'llahu canh hazretlerinden olan cahidnâme-i hümayün ve selâtin-i
mâziyyeden olan evâmir-i ~erifeleri mûcibince zabt u tasarruf eylemek içün deyu buyurdum
ki, hükm-~~~erife mûcibince zabt u tasarruf eyleye Kamame kapusu kar~usunda ve luble tarafinda mugtesil kadimi iki ~em`dan ve kanadiller ve yine mahall-i mezbûrda vaki' patrildi~e tabi`
gulgule üzerinde dört kemerin a~a~~s~~ve yukarus~~ve Sitti Meryem üzerinde yedi lut‘a kemerler
zir ve balas~~ve kilise-i kebir ortas~~ve türbesi ma'an cümle ziyaretleri ve ta~ ra Kamame havlis~~
üç kiliseleri ve kar~usuna Kilise-i Mar Yuhanna ve patrik mütemeldön olan evlerde kilise olan
Elene dime~le ma`d~ f ve Mar Tekilla ve Sitte Yani ve Mar Eftimiyos ve Mar Mikail ve Mar
Yorgi ve Mar Yuhanna ve Yakmiya ve Mar Vasil ve Mar Nikola ve Mar Dimitri ve Sitti Meryem ve di~er Mar Yuhanna ve di~er kilisesi ve Mar Yakub Gürcü Manast~ n ve Mar Yorgi nâm
kiliseleri ve Kuds-~~~erif ta~ras~ nda Meryem Ana makberesi ve Mar Seyon ve Hazret-i ~sa'n~n
zindan~~Hanan'~ n evi sahrada olan makbereleri ve Gürcü Manastm mesâlibi ve Mar Simon ve
Mar ilyas Manastm ve ba~~ve zeytûn ve Mar Sava Manastm ve Karye-i Beyt-i Jala Mar Yorgi
ve Hazret-i ~sa `aleyi's-selâm~n do~du~u Beytül-lahm nâm ma~ara ve kenisede vaki' mevzi`-i
~imâl ve luble taraflannda olan iki kapunun miftâhlan ve etrâfindan olan iki lut'a ba~çe ve
zeytunluk ve makberelikleri ve sâ'ir karyelerde olan kilise ve manastulan ve patri~e tabi` olan
Gürcü ve Habe~~ve (S~ rb) Süryani ve sâ'ir vakf olanlan ve metropolidleri ve râhibleri ve mürd
olan metropolid ve piskopos ve râhiblerin metrükadan ahz u kabz idüb ve Kuds-~~~erif'in kapusunda zemzem suda ve Arap fenânnda ve iskelelerde ve ke~f ittiklerinde ve gümrük ve bâc
ve sâ'ir tekâlif-i `örfiye bil-külliye mu'af ve müsellem olalar mezbûr veçh-i me~rûh üzere olan
emr ü ~erifim mûcibince âher millet müdahale ve rencide eylememek sâ'ir milletden Rum Patri~i olan mukaddem ola Hazret-i Ömer radiyallâhu `anh hazretlerinin `ahidnâme-i hümâyün
ve selâtin-i mâziyyeden olan evâmir-i ~erifeleri mikibince ben dahi virdim ve buyurdum ki
hükm-i ~erifim mûcibince ba`del-yevm veçh-i me~ rüh üzere olan emrime sultan olanlar yâhüd
ve vüzera-y~~`izam ve `ulema ve sulehadan ve kad~lardan ve rnir-i mirân ve mirlivâ ve voyvodalan ve beytül-mal-~~kassâm âdemleri ve suba~~lan ve zu'arna ve erbab-~~timâr ve müferrika ve
çavu~~ve sipâh ve yeniçeri ve sâ'ir kapum kullanndan her kim fesh-i murâdlan olur ise Allâhu
te`alân~n h~~m~na `azab~na u~rasun deyu bu hükm ü hümâyûn~rm mezbûrlann yerlerine ibkâ
idüb `alâmet-i ~erife i`timad lulalar tahriren fi sene selâse ve i~i-ün ve tis'a mi'e
Be-makam-1 Kuds-~~~erif
Sene 923
Merhü'm Sultan Süleyman Han Hazretlerinin hatt-~~hiimayünlart ile
mu'anven ve ihsan buyurdultlarz emr-i `ali~anchr
Emr-i ~erifim mûcibince `amel oluna feshine her kim murad ider ise Allahu te`alân~n
`azab~na ve hazret-i Resül-~~Ekremin h~~m~na u~Tasun
Kuds-~~~erif Sanca~~~begi ve Kuds-~~ ~erif Kadisfna hüküm ki
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Hala Kuds-~~~erif de sakin olan Rum Patri~i Bermanus Yermenos nâm râhib Der-sa'adetime
'arz-~~hal sunub cennet-mekan-1 firdevs-a~iyan merhüm ve ma~fürun-leh babam Sultan Selim
Han 'aleyhfr-rahmeti ve'r-ndvan zarnan-~~feth-i ~eriflerinde olan patrik Attalia nâm râhib ve
sâ'ir râhibân ta'ifesi ve re'aya ve beraya cümlesi varub merhüm babam Sultan Selim Hân
'aleyhfr-rahmeti ve'r-ndvan hazretlerine rica ve temennâ k~ld~lar ki kadimden vaki' olan kiliseleri ve manast~r ziyaretleri ve içerü ve ta~ralarda kadimden ne minval üzere zabt u tasarruf
idegeldikleri hususlan yine olmasa minval üzere zabt u tasarruf eyleyeler ve Hazret-i Ömer
radiya'llahri te`ala 'anh hazrederinden olan `ahidnâme-i humayün ve salâtin-i maziyyeden olan
evarnir-i ~erifeleri mûcibince merhüm babam Sultan Selim Han 'aleyhfr-rahmeti ve'r-ndvan
hazretleri dahi hatt-~~hürnayûn-~~sa'adet-makrün ihsân idüp buyurmu~lar ki kilise ve manast~rlan ve ziyaretleri ve içerü ve ta~ralarda olan Kamame kapusu kar~usunda ve k~ble tarafinda
mugtesil iki ~em`dan ve kanadiller ve mahal-i mezbûrda vah' patrikli~e tabi' gulgule üzerinde
dörd kemerin a~a~~~ve yukarus~~ve Sitti Meryem üzerinde yedi lut'a kemerler zir ve balas~~ve
kilise ve küberas~~ortas~~ve türbesi ve ma'an cümle ziyarederi ve ta~ra Kamame havhs~~vaki'
üç kiliseleri Kilise-i Mar Yuhanna merdubân üzerinde Elena Kilisesi dime~le ma'rûf ve patrik
mütemelddn olan evlerde kiliseyi ve iki yol üzerinde olan kemerleri ve kar~ usunda olan manast~r ve Mar Tekilla ve Sitti Yani ve Mar Eftirniyos ve Mar Fenarine ve Mar Mikail Manast~n ve
Mar Yorgi ve Deramud ve Mar Yuhanna ve ba~çe ve Mar Vasil ve Mar Toduri ve Mar Nikola
ve Mar Dimitri ve Sitti Meryem ve di~er Mar Yuhanna ve di~er kilise-i Mar Yakub Gürcüler
Manast~n ve ba~çeleri ve zeytûnlan ve Hazret-i ~sa 'aleyhi's-selam zindâm ve Mar Yorgi nâm
kiliseleri ve Kuds-~~~erif ta~ras~nda Meryem Ana makberesi ve Tur-~~Zeytun ve Hazret-i Davud
ve Mar Süleyman Kilisesi ve Deyr-i Zeytun ve Hanan'~ n evi ve defni olan sahrada makbereleri
ve Gürcüler ve Mekril Manast~n ve Musalla nâm Kilisesi ve Mar Simon ve K~tamon ve Mar
~lyas manast~n ve ba~~ve tarlalan ve zeytunluk ve Mar Sava manast~n ve Karye-i Beyt-i Jala ve
Mar Yorgi ve Hazret-i ~sa 'aleyi's-salâtu vessalam[m] do~du~u Beytü'l-lahm nâm ma~ara ve
kebir kilisede vaki' ~imâl ve luble taraflannda olan iki kapunun miftahlan ve etrâfinda olan iki
k~t'a ba~çe ve zeytunlü~i ve makberelilderi ve sâ'ir karyelerde olan kilise manast~rlan ve patri~e
tabi' olan Gürcü ve Habe~~ve K~pti tâ'ifesi ve sâ'ir vakf olanlan ayin-i bât~lalan üzere nald~s
ve her gece buhür ittilderi ve ayinleri üzere zuhûr iden nar-~~ ~em` ve devr ittiklerinde cümle
milletten Rum Patri~i ve tevabileri cümlesinden mukaddem varub sonra sâ'ir millet yaralar
ve mürd olan râhiblerin ve metropolidlerin ve piskoposlann ve kalaguryalann metrilkatlan
mezbür patrik ahz u kabz idüb ve Kuds-~~~erif'in kapusu ve zemzem suyu ve Arap fenânnda ve
iskelelerde ve ke~f ittilderinde ve gümrük ve bâc ve cizye ve kilise meremmat~na vaz`-~~kadimi
üzere fermân olunmak ve odalar binâ eylemek ve kapu ve pencere açmak veyahud kapamak
ve evden eve kemer eylemek ve sa'ir tekalif-i `örfiyye küllisinden mu'af ve musellem olalar
min-ba'd aher millet karu~ ub mudahale eylemeye cümlesinden Rum Patrikleri mukaddem ve
zabt~ nda ola Hazret-i Ömer radiyallahu te'âla 'anh hazretlerinin `ahidnâme-i hümâyûn ve
merhüm babam Sultan Selim Han 'aleyhfr-rahmeti vel-gufran hazretlerinin hatt-~~hümâyûn-~~
sa'adet-makrûnlan mûcibince ben dahi virdüm ve buyurdum ki hükm-~~ ~erifim miicibince
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ba`de'l-yevm veçh-i me~rüh üzere olan emrime sultan olsun veyahud vüzera-y~~tizamdan ve
tulema[r] ve sulehâdan ve mir-i mil-an ve mirliva [ve] voyvodalan ve beytütl-mal ve kassâm
ademleri ve vak~f mütevellileri ve suba~~lan ve zutama ve erbab-~~timâr ve müteferrika ve çavu~~
ve sipâh ve yeniçeri ve sâ'ir ehl-i törf tâ'ifesi ve kapum kullanndan ve Hazret-i Resül-i Ekrem
sallatllahu taleyhi vessellem hazretlerinin ümmetinden her kim Hazret-i Ömer hazretlerinin
tahidnâme-i hürnayûnlan ve merh~lm babam Sultan Selim Han 'aleyhitr-rahmed ve'r-r~dvan
hazretlerinin hatt-~~hürnayi~n-~~sa'adet-makrûnlan ve hala virilen hatt-~~hümayün-~~satadetmakrûnum fesh eylemek muradlan olursa Allahu tetalatn~n h~~m~na ve `azab~na mesül olalar
deyu hatt-~~hümayün-~~satâclet-makrûnlanm~~mezbûrlann yedlerine ibkâ idüb talâmet-i ~erife
ittimad k~lalar tahriren fi evas~t-~~~ehr-i Rebi'utl-evvel sene selase ve selasin ve tis'ami'e sene 933
Bi-makam-1 Edirne el-Mahrûse
Merh~lm Sultân Murad Hn hazretlerinin bâ-telhis ve hatt-~~hümây~in ihsn
buyurduklar~~emr-i “ili~ând~r

Rumlar evvel girsun içun emr viresin
Kuds-~~ ~erif Mollas~na ve Kuds-~~ ~erif Sanca~~~be~ine ve Kuds-~~ ~eriftcle [ ] mütevellisi
[ ] zide mecduhûya hüküm ki
Beytütl-magtistde vaki' Kamame-i Kenisa'dan darendegan-~~ferman-~~hümâyün Rum
tâ'ifesine ve patrildrahl tarafindan dergah-1 mutallama adender gelüb ve tarz-~~hal sun~lub feth-i
hakaniden berü ayin ve tadederi üzere zikr ohnan Kamame-i Kenisatda duh~:11-1 ziyâreti ile
zuhûr iden nâr ziyâreti içun zamarnyla her sene etrâf ü elmafdan gelen Ermeni ve Gürcü
ve Frank ve Habe~~keferesi ve sâ'ir millet-i nasâra tâ'ifesi Rum patrilderine mürâcatat idüb
ve kenisa-i mezbûrede a~a~a ve yukan mahalleri ve kapu önünde tilavet-i incil ve gerr devr-i
matbed ve tertib-i devr ve gerr her gice buhûr salmak ve nar-~~mezbûrdan ~em` yand~rmakd~r
millet-i mezbûre ve tava'ife-i merkûmenin cümlesinden evvel Rum Patrikgaln ve ruhbân ve
tâ'ifesi varub cürnleden mukaddem bidâ'en h~dmet ve eda-y~~ayin-i matbed itdikden sonra
muttad-~~kadim üzere sâ'ir millet ve tava'if dahi yollar~yla gelüb tarlic-i kadim üzere anlar dahi
devr ve eda-y~~ayin iderler iken haliya zikr ohnan tava'if-i muhtelifenin Ermeni tâ'ifesinden
K~z~lba~dan gelme Gorgor nâm Ermeni ve gayrileri biriküb feth-i hakaniden berü ohgelmi~e
muhalif yaz' ve hareket idüb ve akçe kuvvetiyle harekâta muvâfakat itdirüb kadimill-eyyamdan
ohgelen âyinlerine muhalif ellerine bir dünü hüccet alma~la bunlann muttad-~~kadim üzere
olan âyinlerin iptal eyleyüb ohgelmi~e muhalif ve tadet-i kadimelerine mugâyir bunlann yollann basub matbed-i mezb~:~reye Rum ta'ifesi ve Rum Patrikgah~tndan evvel varub zikr ohnan
Kamame-i Kenisa-i merkûmede zuhûr iden nâr ve sâ'ir mahallere ecla-y~~ayin itmekde akçe
kuvvetiyle mukaddem itmeleriyle kendülere zulm ve hayf eyledilderin ilan~~idüb ohgelmi~e muhalif ve mu`tad-~~kadime mugâyir Ermeni ve sâ'ir tava'if-i muhtelifeden olanlar Rum
tâ'ifesine ve patrikgahma takaddüm itdirilmeyüb cümlesinden evvel bunlar varub ecla-y~~ayin
eylemeleri bab~nda ellerinde olan tu~ralu evâmir-i ~erife ve sâ'ir temessükatlann ibrâz idüb
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Rum ~li ve Anadolu Kâdiaskerlerim olan alerninü'l-'ulemâ'il-mütebahhirin efdalülfirdelâ'il-müteferi'in Mevlana Abdullah Venude edâme Allâhü te`ala fezâ'iluhû huzûrlannda
Ermeni tâ'ifesiyle murafa'a olub tarafeynin temessülderi görüldükde Ermeni tâ'ifesinin ibrâz
eyledilderi hüccederi devr-i fethdenberü olan ayin ve 'adederine muhalif olub bir tarildle mal
kuvvetiyle aldlidar zâhir ve mütebeyyin oldu~mdan gayri mezkûrân Rum ta'ifesinin ellerinde olan evarnir-i ~erife sahih ve ma`mülün-bih hükm-~~hümayün olmakla hin-i murafa'ada
mü~arun-ileyha Kactiaskerlerim huzûrunda hakk-~~takaddum Rum tâ'ifesinin idü~ine hükmbirle kat'i cevâb virilüb ve ahvalleri tafsil üzere yaz~lub pâye-i serir-i a'lâma telhis ve 'arz olund~kda kadimden ohgeldü~i üzere Rum tâ'ifesi ve patrikgalu evvel girüb cümle tava'if-i milelden
takaddüm eyleyeler deyü hatt-~~hümayün-~~sa'adet-makrûnumla ferman-~~'âli~âmm sad~r olma~m Ermeni ta'ifesi ve gayri millet-i Rum tâi'fesine ve patrikgahma takaddüm itdirilmeyüb
cümlesinden evvel ve sâ'ir milletden mukaddem Kamame-i Kenisa'ya ve sâ'ir a~a~a ve yukaru mahallere ve devr ve ziyâret ohnan mahallerin cümlesine Rum tâ'ifesi ve patrikgain evvel
varub ziyâret ve eda-y~~ayin ve 'adet eylemeleri bab~ nda ferman-~~'ali~amm sad~r olmu~d~r
buyurdum ki emrim üzere Kamame-i Kenisa-i mezbûrede vech-i me~rûh üzere eda-y~~ayin ve
'adet ve takaddüm-i ziyâret eyleyüb e~er kapu önünde Incil tilavet eylemekdir ve e~er a~a~a ve
yukar~' mahallerde varub eda-y~~ayin [ve] tertib eyelemekdir ve e~er sâ'ir her gicelerde buhûr
salmakd~ r ve her cum'a gicelerinde nal-4 mezbürdan ~em` yand~rmakd~ r Ermeni ve gayri millet
ve tâ'ife-i Frenk ve Gürcü ve Habe~~ve sâi'r milletin cümlesinden evvel Rum tâ'ifesi ve Rum
Patrikgahl varub ol~geldü~i 'adet-i kadim üzerine edâ-y~~ayin ve 'adet ve sarf-~~leva= ziyâret
eyleyilb min-ba'd bunlara zikr ol~ nan tava'ifden bir ferdi takaddüm itdirmeyesiz ~öyle ki bu
emr-i hümayûnumdan sonra Ermeni tâ'ifesi ve sâ'ir millet ve tava'if kana'at itmeyüb girü bir
tarikile emr ve hüccet veya gayri temessükât ibrâz idüb bunlardan takaddüm eyleme~e sa'y ü
ikdâm iderler ise ol makûle ibrâz eyledilderi temessülderin ellerinden alub der-kise idüb mühürleyüb Asitâne-i Sa'adetime havale eyleyesiz ki emrime muhalif i~~eyledikleriçün getürdilüb
haklanndan geline ve da`valann~ n cevâblan virile ve bil-cümle bu bâbda hatt-~~hümâyûn-~~
sa'adet-makrûnumla ~eref-südûr bulan ferman-~~ kaza-cereyamm ve hükm-~~hümâyûn-~~
sa'adet-makrûnum mricibince gere~i gibi mukayyed olub vech-i me~ rüh üzere Rum tâ'ifesine
patrikgahma mu`tad-~~kadim ve olugeldü~i ayine muhalif bir ferdi ve Ermeni tâ'ifesinden bir
ahadi takaddüm itdirmeyesin cümle e~er Ermeni ve e~er Frenk ve Gürcü ve Habe~~tâ'ifesinin
cümlesinden mukaddem Rum tâ'ifesine ve patrikgahma Kamame-i Kenisa-i mezbûrda ve sâ'ir
ziyâreti laz~ m olan mahallerin cümlesinde eda-y~~ayin ve 'adet eylemeklerinde takaddüm itdirüb bu emr-i hümâyûnumun maz~nfm-~~münifine raz~~olmayub hilaf-~~emr-i hümayf~n mezbûr
Rum ta'ifesine ve patrikgahma tecavüz ve ta'addi ve tazyik ve te'ezzi idenleri ve memnû` olmayub 'inad ve muhalefet üzere muz~rr olanlar~~getürdüb ~er'-i ~erif ve kanün-~~münif üzere haklannda laz~m geleni icrâ eyleyesin ~öyle bilesin ve ba`de'n-nazar bu hükm-~~hümayûnurrn Rum
tâ'ifesinin ellerinde ibkâ idüb 'alâmet-i ~erife i`timad lulas~n tahriren fi evas~t-~~~ehr-i Saferi'lhayr sene erba'a ve erba'in ve elf mine'l-hicretig-nebeviyye 'aleyhi efdalü't-tafhiyye
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Sene 1044
Be-makam-1 Kostantiniyye
Merh~am Sultân Mehmed Han hazretlerinin bâ-telhis ve bâ-hatt-1 hümâytl~n
ihsân buyurduklart emr-i `âti~ânchr

Hazret-i Ömer ve ceddim Sultan Selim zaman~ nda virilen `ahidnâmeler mûcibince 'amel
virdim Ermeni dahi itmeye
Sab~kan ~eyhül-islarn olub hala ber-vech-i arpal~k Kuds-~~~erif Kazasfna mutasarnf olan
Mevlana Abdurrahman edâme Allâhü te`ala fezâ'iluhûye ve ber-vech-i arpal~k Kuds-~~ ~erif
Sanca~fna mutasarnf olan [ I dâme ikbâlühuye hüküm ki
Kuds-~~ ~erifde vaki' Rum keferesi patri~i ile memâlik-i mahrûsemde olan harâcgüzâr
Rum keferesi rahibleri südde-i sa'adet-medar ve 'atebe-i 'aliyye-i 'adalet-karanma gelüb Kuds-~~
~erifde vaki' Kamame dime~le me~hûr kenisa ve içinde olan mugtesil ve kadimi iki ~ern`dan
ve kandil ve mahal-i mezbûrda valu` patrikli~e tabi' gulgule yerleri üzerinde dört kemerin
a~a~usu ve yukarusu ve Sitti Meryem üzerinde yedi lut'a kemerin zir u balas~~ve kenisa-y~~Kebir
ortas~~ve türbesi ile cümle ziyarederi ve ta~ rada Kamame havhs~~ve üç kenisalan ve kar~usunda
kenisa-y~~Mar Yuha ve patrik mütemeldön oldu~~~evlerde ki kenisa-i Elena dime~le ma'rûf
ve Mar Tekilla ve Sitti Yani ve Mar Aktimos ve Mar Mikail ve Mar Yorgi ve Mar Yuhanna
ve ba~çe ve Mar Vasil ve Mar Nikola ve Mar Dimitri ve Sitti Meryem ve Di~er Yuhanna ve
di~er kenisas~~ ve Gürcü Manast~ n ve Mar Yakub ve Mar Yorgi nâm kenisa ve Kuds-~~ ~erif
ta~ras~ nda Meryem Ana makberesi ve Mersiyon ve Hazret-i ~sa'n~n zindan~~ve Hana'n~n evi
ve Samarra'da olan makbereleri ve Di~er Gürcü Manast~n musallas~~ve Mar Simon ve Mar
~lyas Manast~n ve ba~çe ve zeytûn ve Mar Save Manast~ n ve Karye-i Beyt-i Jala Mar Yorgi ve
Mevlid-i Hazret-i ~sa 'ala nebiyyen ve 'aleyhi's-selam ki Beytül-lahm dime~le ma'rûf ma~ara
ve kenisada vaki' mevzi`a ~imâlen ve luble tarafinda olan iki kapunun miftâhlan ve etraf~nda
olan iki k~t'a ba~çe ve zeytünlü~i ve makbereleri ve sâ'ir karyelerde olan kenisa ve manast~rlar~~
ve mezbûr patrike tabi' olan Gürcü ve Habe~~ve Süryani ve K~pti tâ'ifelerinin ziyaretgahlan
ve vak~flan Hazret-i Ömer radiya'llahu
'anh medine-i mezbûreyi feth itdikde Rum keferesi ve patrikli~i ellerinde ve tasarruflannda olmas~çün hatt-~~kûfi ile `ahdnâmeleri oldu~undan gayri selâtin-i mâziyyeden ecdad-~~'izam~ m Sutân Selim ve Sultan Süleyman Han tâbe
sarâhumâ dahi zikr ol~ nan Kamame nâm kenisay~~ve balada mestûr olan ziyaretgahlar~~ ve
Rum tâ'ifesine tabi' olan Gürcü ve Habe~~ve Süryani ve K~pti Wifelerini Rum keferesi patrilderi
ellerinde ibkâ idüb Ermeni ve Frenk ve millet-i ~ ekadan bir ferd dahi u ta'arruz eylemeye deyü
Hazret-i Ömer radiya'llahu te`ala 'anh virdü~i `ahdnâmeye ittibâ'en muttas~l ve me~rüh-~~~urût
ve kuy~ld~~mü~temil ve enva'-~~ ~edid ve te~didi mutazamm~n hatt-~~ ~erif-i sa'adet-redifleri ile
`ahclnâme-i hiimayün ihsân ve erzâm buyurub cennet-mekan-1 firdevs-a~iyan ceddim merhûm
ve ma~fürun-leh Sultan Ahmed Hân dahi mukarrer idüb vech-i me~rfill üzere `ahidnâme-i
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hümâyün erzâm k~lub bu uslûb üzere mazbût iken bundan akdem Ermeni keferesi tâ'ifesi hilaf-~~
vak~ `-i inhâ ile bir hüccet itmek ve miicibince emr ibrâz idüb varub mahal-i mezbûrda bunlara
mahsûs ve mu'ayyen olan mevzi' ve emakini tasarruf ve makbûzlann kabz eyleyüb merhüm
ve ma~fûrun-leh cennet-mekan-1 firdevs-a~iyan `ammi-i büzürgdar~m Sultan Murad Hân tâbe
sarâhuhu zaman~ nda husüs-~~mezbûr paye-i serir-i a`lalanna 'arz ve telhis ve Ermeniler ile
murafa`-i ~er`-i ~erif olduldannda zikr ohnan mevzi'-i 'adide Rum kefere patrilderi tasarruflannda old~~~~sabit ve zâhir olma~la Ermeni keferesinin `alaka ve medhali olmadu~~~nürnayan ve
bâhir olma~~ n murafa'adan Rum tâ'ifesine hüccet-i ~er`iyye ve mûcibince hatt-~~hümâyûnlan
ile mu'anven ahkam-~~~erife virildü~inden ma'ada cedd-i emcedim merhüm ve ma~fürun-leh
Sultan Ahmed Han tabe sarâhuhu câmi`-i ~eriflerine her sene revgan bahâ bin gurû~~virilmek
üzere kavi temessülder virilüb men` olmu~lar iken memnû` olmayub hala yine ~iddet itmeleriyle zikr ohnan Habe~~tâ'ifesi bize yamakd~ r ve ziyaretgahlan bize mahsûsdur deyü hilaf-~~inhâ
ile ald~klar~~emri yine ibrâz idüb Divan-~~Hümâyûn'da vüzerâ-y~~`izam~m ve kâdiaskerlerim
huzûrlannda Ermeni tâ'ifesi tekrâr murafa'a ve tarafeynin temessükatma nazar olund~kda zikr
ol~nan Habe~~ve K~ pti tâ'ifesi ve ziyaretgahlan Rum tâ'ifesine yamak olub Ermeni tâ'ifesinin
da`va ve niza`lan mahz-~~~iddet oldu~~~bâhir olma~~ n Rum tâ'ifesinin ellerinde olan müte`addid
ahidnâme-i hürnayiin ve ahkam-~~ ~erife mûcibince Rum tâ'ifesine hükm ile cevab virildü~in
rikab-~~hümaytin-~~sa'adet-makrûnuma 'arz ve telhis olund~kda Habe~~tâ'ifesi ve ziyaretgahlan
olan mevzi'-i müte`addide ve tevabi` ve levahlk~~ve e~ya-y~~laz~ mesi ve iki kapunun miftâhlan
ile ellerinde olan `ahidnâne-i hümayi'm mûcibince kadimden zabt u tasarruf idegeldilderi üzere Rum keferesinin tasarrufunda olub min-ba`d Ermeni keferesi ve millet-i sâ'ire taraflar~ndan
ber-vechile müdahale ve mu`ânza olmamak bab~nda hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-makrûnumla
ferman-~~`ali~amm sad~r olmu~d~ r buyurdum ki vusül buldukda bu bâbda sad~r olan hatt-~~
hürnayiin-~~sa'adet-makrûnum ve emr-i ~erif-i `ali~arnm mûcibince 'amel idüb dahi medine-i
mezbûrede vaki' Kamame nâm kilisâda zikr ohnan mevazi`-i ma`dûda ve emakin-i mahdûda
ve manast~ r ve ziyaretgahlarma ve Gürcü ve Habe~~ve Süryani ve K~ pti tâ'ifelerine cümle
tevabi` ve levaluk~~ve e~ya-y~~laz~mesiyle vak~flar~ na Haztet-i Ömer rad~yallahu te`ala `anh
zaman-~~ ~eriflerinde virildü~i `ahidnâme ve ecdad-~~`izarn~ m ve cennet-mekân babam Sultan
~brahim Hân enâre'llâhu te`ala berâhinehumun virdilderi mufassal ve me~rüh `ahidnâme ve
ahkam-~~ ~erife üzere Habe~~tâ'ifesi ve K~pti ve Rum keferesi ve patrilderine yamak olub ve
ziyâretgâh ve valaflan tasarrufunda olub min-ba`d Ermeni tâ'ifesine dahi u ta'arruz itdirmeyüb bundan sonra Ermeni keferesi tâ'ifesinin bu ayin-i da`va ve niza`lan istima` olunmayub
hatt-~~ hümayi'~ n-~~sa'adet-makrûnumla sad~ r olan emr-i ~erifimi görenler `amel idüb kuzat-~~
eyyâmdan ve vülât ve hükkâmdan bir ferd hilâfina cevaz göstermekden be-gayet ihtirâz eyleyeler ~öyle bilesin `alâmet-i ~erife i`timad k~las~ n tahriren fi evâhir-i ~ehr-i Rebi`u'l-ahir sene
seb`a ve sittin ve elf
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Sene 1067
Kostantiniyye
Merhiim Sultân Mehmed Hn hazretlerinin ihsân buyurduldar~~emr-i
`âli~ând~r

Sab~kan ~eyhül-islam olub hala ber-vech-i arpal~k Kuds-~~~erif Kazâsfna mutasarnf olan
Mevlana Abdurrahman edâme Allâhü te`ala fezâ'iluhûye ve ber-vech-i arpal~k Kuds-~~ ~erif
Sancâ~fna mutasarr~f olan [ ] dâme ikbâlehuya hüküm ki
Kuds-~~ ~erifde vaki' Rum keferesi patri~i olan Pai~yo~~nâm râhib ordu-y~~hümâyûnuma
'arz-~~hal sunub Rum keferesinin Kuds-~~ ~erifde vaki' Ermeni tâ'ifesiyle mâbeynlerinde
münaza`at-~~kesira olma~la bundan akdem Divan-~~Hümâyûnuma ihzâr ol~nub ve vüzerty~~
ve kadiaskerlerim huzûrlannda mürafa'a olub Rum keferesinin ellerinde olan
Hazret-i Resül-~~Ekrem salla'llâhu te`ala `aleyhi vessellem ferman-~~ ~eriflerine ve Hazret-i
Ömer rad~ya'llahu te`ala anh~n hatt-~~latifierine ve merhümün ve ma~fürun-lehim Sultan
Selim ve Sultan Süleyman ve Sultan Murad Han ve sâ'ir ecdad-~~i`zam~m enare'llahu te`ala
berâhinehumun zaman-1 sa'adet-iktiranlannda virilen hatt-~~hümâyûn-~~sa'adet-makrûna nazar ohnub vaki' hal pâye-i serir-i alma telhis olund~kda kadimül-eyyamdan ol~geldü~i üzere
Rum keferesine ibkâ ve mukarrer lul~nub hatt-~~hümâyün-~~sa'aclet-makrûnum sad~r olub ve
mûcibince emr-i ~erifirr~le münâsibi ta`yin ohnub ve cânib-i ~er`-i ~erifden hüccet-i ~er`iyye
virilüb Kuds-~~ ~erife vardukda sudûr bulan hatt-~~hümâyün-~~sa'aclet-makrûnum ve evâmir-i
~erif-i vacibül-ittiba`~m ve hüccet-i ~er`iyye ve temessükat-~~sâ'ire mûcibince Ermeni tâ'ifesi bivech-i niza` ve müdahale eyleclikleri manast~ rlan ve ziyaretgahlan üslûb-~~sab~k üzere girü Rum
keferesine hükm ve teslim ve Ermeni tâ'ifesi müdahale mu'anzadan men' ve temessükatlan
sicill-i mahfûza kayd ohnub cümle zabt u tasarruf itdikden sonra Ermeni tâ'ifesi memnii` olmayub Gazze Sancâ~fna mutasarnf olan Hüseyin dâme ikbâlehuye istirdâd itme~le hatt-~~
hümâyûn-~~sa'aclet-makrûn ve emr-i ~erifime ve hüccet-i ~er`iyye ve temessükat-~~sâ'ireye ve
kadimden ol~gelen muhalif cebren ve kahren Mar Yakub Gürcü Manast~r' ve ba~çe ve tevabi`i
ve Beytü'l-lahm'da demür kapu ve anahtar~~ve üstünde Habe~~vakfi olan odalar~~ve önünde
ba~çeyi ellerinden ah~ b Ermeni tâ'ifesi zabt eyleyüb gadr ü ta'addi ve tecavüz eyledü~in bildürüb hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-makrûnum ve emr-i ~erifim ve hüccet-i ~er`iyye mûcibince ol
manast~rlar ve ba~çeler ve mevziler kema fil-evvel Rum keferesi tarafina teslim ve zabt ve Ermeni tâ'ifesi ba~çenin ortas~nda ihdâs eyleclilderi d~var hedm itdirülüb ve anahtarlan ahverilüb
min-ba`d ber-vechle Ermeni tâ'ifesini ve millet-i âherden kimesneyi dahi u ta'arruz itdirülmemek bab~nda hükm-~~hümâyûnum ricâ eyledü~i vech-i me~ rûh üzere `amel olunmak bab~nda
ferman-~~`ali~amm sad~r olmu~dur buyurdum ki vusül buldukda bu bâbda sad~r olan ferman-~~
celilifl-kadr~m üzere `amel idüb dahi husf~s-~~mezbûr mukaddemâ paye-i serir-i alma telhis
ol~nub virilen hatt-~~hümayûn-~~sa'adet-makrûnum ve emr-i ~erif-i vacibül-ittibâ'~m ve hüccet-i
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~er'iyye mûcibince zikr ohnan manast~rlar ve ba~çeler ve mevzi' kemâ fi'l-evvel Rum keferesi
tarafina teslim ve zabt ve Ermeni tâ'ifesi ba~çe ortas~nda ihdâs eyledilderi d~vân hedm itdirülüb ve anahtarlann al~virüb min-ba'd hatt-~~hümâyûn-~~sa'âdet-makrûnum ve mukkaddemâ
ve hâliyâ virilen evâmir-i ~erifeme ve hüccet-i ~er'iyyeye ve temessükât-~~sâ'irelerine muhâlif
Ermeni tâ'ifesi ve millet-i âherden kimesneyi dahi u ta'arruz ve ta'allül ve nizâ` itdirmeyüb
men' ü def idüb emr-i ~erifimin icrâs~ nda dakika fevt eylemeyesin emr-i ~erifime muhâlif 'inâd
idenleri yazub ordu-y~~hümâyûnuma 'arz u i'lâm eyleyesin ki, emr-i ~erifime itâ'at itmedilderi
içün ba'clehu haklannda emr-i ~erifim ne vechile sâcl~ r olur ise mûcibince 'amel olma ~öyle bilesin `a1âmet-i ~erife i`timâd k~las~ n tahriren fi evâ'il-i ~ehr-i Muharremü'l-harâm sene semâne
ve sittin ve elf
Sene 1068
Be-yurd-~~sahra-y~~Çayba~~~
Merhiim Sultân Murad 1-Iân hazrederinin hatt-~~hümâyiin ile mu'anven
ihsn buyurduldari emr-i `âli~ândir

Emr-i ~erifim mûcibince 'amel it hilâf idersen ba~~n keserim ~öyle biksin
Kuds-~~ ~erif Sancâ~fna mutasarnf olan [ ] dâme ikbâlehuya ve Kuds-~~ ~erif Kâdisfr~a
hüküm ki
Kuds-~~ ~erifde vâle` Rum keferesi patri~i ve sâ'ir harâcgüzâr Rum keferesi ruhbânlan
rikâb-~~ hümâyûnuma 'arz-~~hâl virüb Kuds-~~ ~erifde vâlu` Kamame clime~le me~hûr kenisa içinde vâk~ ` mugtesil ve Mevlid-i Hazret-i ~sa 'aleyhi's-selâm ki Beytü'l-lahm dime~le
me~hûrdur ba~çeleri ve kemerleri patrildi~e tabi' gulguleleri ve ~em'clân ve kandil Rum keferesi patri~i zabt~nda olub ve ~imâl ve k~ble tarafinda iki kapunun miftâhlan dahi yedlerinde
iken Hazret-i Ömer rad~yallâhu te'âlâ anh~n zamân-~~ ~eriflerinden bu ânâ de~in tasarruflannda olub selâtin-i mâziyyeden nice temessükleri var iken mukaddemâ bir tank ile Frenk
ruhbânlan tagallüb tarildyle dahi eyledilderinde Asitâne-i Sa'âdetimde bi'l-fi'l ~eyhül-islâm~m
olan alemül-'ulemâ'i'l-mütebahhirin efdalül-fildelâ'il-müteverri'in Yahya edâme Allâhu
te'âlâ fezâ'iluhû vüzerâ-y~~i'zâm~ m ve kâdiaskerlerim dikkat ve ihtimâm ile ta'arruz itdilderinde zikr ohnan mevziler ve anahtarlan Rum keferesi tâ'ifesine mahsûs oldu~~~ma`mülün-bih
temessülder ile mu'ayyen olub kendülere hükm olundu~undan gayri cennet-mekân-~~firdevsâ~iyân merhûm ve ma~fûrun-leh babam Sultân Ahmed Hn 'aleyhi'r-rahmeti ve'r-ndvân hazretlerinin câmi'-i ~eriflerine her sâl bin gurû~~riyâl virirler iken girü ol~ gelene muhâlif vaz`-~~
kadime mu~âyir Frenk tâ'ifesine der-i miftâh~ n birisi bize virildi deyü üç aded miftâhlan Rum
keferesinin râhibleri ve Kuds-~~ ~erifde vâlu` râhibleri patrilderi ellerinden alub ve cümlesin
ihrâc idüb kendülere gadr eylediklerinden mâ'adâ Beytül-lahm bir metin ve müstahkem kal'a
misli deyr olma~la temellük idüb ve yevmen fe-yevmen mahal-i mezbûrda Frenk tâ'ifesi
izdiyâd bulub ve ol karyelerin re'âyâs~~kendü .yin-i bât~llanna tabi' itdirüb ve o~ullann Vilâyet-i
Frengistan'a götürüb tecâvüzleri izdiyâd bulduk.' i'lâm olunma~la kemâ fi'l-evvel Rum tâ'ifesi
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keferesi ruhbanlan ve Kuds-~~~erif Patri~i mutasarnf olub ve Frenk ruhbanlan ellerinde olan
miftahlan al~nub kendülere teslim olunmak bab~ nda 'inayet rica itmeleriyle zikr ohnan Beytüllahm'~n ve tevabi`i ba~çe ve Kamame ve kandil ve kemerleri Rum ruhbânlanna teslim-i zabt
itdirilüb ve miftahlan dahi Rum ruhbanlanna teslim olunmak bab~nda ferman-~~'ali~an~m
sad~r olmu~d~r buyurdum ki hükm-~~~erifimle [] vard~kda bu bâbda sâd~r olan ferman-~~celilü'lkadnm mûcibince 'amel idüb dahi zikr ol~ nan Beytü'l-lahm nâm kiliseyi ve tevabi`i kemerleri
ve ba~çe ve Kamame ve sâ'ir tevâbi` ve levahdayla Rum ta'ife[si] ruhbanlanna zabt itdirüb ve
kadimül-eyyâmdan Rum keferesi ruhbanlannda olan anahtarlan Frenk ruhbanlann~n ellerinden alub girü Rum ruhbardanna ve Kuds-~~~erif de Vaki' patriklerine teslim itdirüb min-ba'd
vaz`-~~kadime mugâyir ve emr-i ~erifime muhalif kilise-i merkûme ba~çe ve Kamame'ye ve
sâ'ir tevabi` levâbluna Frenk tâ'ifesini dahi u ta'arruz itdirmeyesiz ayin-i bât~llan üzere ziyâret
itmek murad itdilderinde Rum tâ'ifesi patri~i olanlann izin ve nzâlanyla ziyâret idüb zikr ohnan mevzilere ber-vechile müdâhale itdirilmeye ve bil-cümle mukaddemâ varid olan evarnir-i
~erifim ve haliya virilen emr-i celilül-kadr~m mûcibince 'amel idüb hilâfina r~za ve cevâz göstermeyesiz ~öyle bilesiz 'alâmet-i ~erife i`timad lulas~z tahriren fi-evas~t-~~~ehr-i Cernaziyel-evvel
sene seb`a ve erba'in ve elf
Sene 1047
Be-makam-1 Kostantiniyye
Merham Sultan ~brahim Han hazretlerinin hatt-~~hümayan ile mu'anven
ihsan buyurduklar~~emr-i `alisand~r
Emrim üzere 'amel oluna
Kuds-~~~erif Kadisfna ve Kuds-~~~erif Sanca~~~Be~ine hüküm ki
Kuds-~~ ~erifde vaki' Kamame dime~le ma'rûf kenisa içinde k~ble tarafinda olan
mugtesil-i kadimi Rum keferisine mahsis~s iken iki k~t'a ~em`dan ve mumlar ve kandiller ve yine
mahal-i mezbûrda vaki' patrikli~e tabi' gulgule üzerinde dört kemerin a~a~~s~~ve yukarus~~ve
Sitti Meryem üzerinde yedi k~t'a kemerler zir u balas~~ile Hazret-i ~sa 'aleyhfs-selâm~n do~du~u Beytü'l-lahm nâm ma~ara ve kenisede vaki' mevzi' ve ~imal ve k~ble tarafiannda olan
iki kapunun miftâhlan ve içinde olan ~em`danlar ve kanklil ve etraf~nda olan iki k~t'a ba~çe
kadimül-eyyamdan beru Rum keferesinin ayin-i bât~llan üzere mu'idd haneleri olub tâ'ife-yi
mezbûreye patrik olanlar zabt ide gelmi~ler iken Efrenç tâ'ifesi sonradan hile idüb hâkimügvilâye onlar ile yekdil olup bu tarik ile zikr ol~ nan mevazi`i cümle tevâbi` ve levâh~lu ile tagallüben zabt idüp Rum kefere re'avas~ mn perâkende ve peri~an olmas~na ba'is old~klan sem`-i
hümayis~numa ilka olunma~la tarafeynin rahibleri Asitâne-i Sa'adetime getürdülüb sab~kan
~eyhül-islân~~olan müteveffa Yahya ve vüzera-y~~'izam ve kadiaskerler huzûrlannda dikkat
ü ihtimâm ile tefti~~ve tafahhus olund~kda zikr ol~ nan mevzi'leri ve iki kapunun miftahlan[n]
zabt~~sahâbe-i kiramdan Emirül-mü'minin Ömer Rad~ya'llâhu 'anh zaman~nda ve selâtin-i
mâziyye zamânlanndan berü Rum keferesi tâ'ifesine mahsüs oldu~ma ellerinde müte`addid
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ma`mülün-bih temessükat-~~kaviyyeleri olub akdemce tâ'ifesinin ber-vechile `alakalan olmadu~~~zâhir olma~~ n ellerinde olan ma`mülün-bih temessükâtlan mûcibince kadimden ol~geldü~i üzere Rum keferesi tâ'ifesinin patri~i olanlar mahsûs tasarruf itdilderi ba~çe ve zeytün
ve sâ'ir e~car-~~müsmire ve arâzinin a`~ar-~~~er`iyyesi mukâbelesinde merhûm ve ma~fürun-leh
babam Sultan Ahmed Ilin aleyhi'r-rahmeti vel-gufran Mahnise-i Istanbul'da binâ eyledü'âmireleri masrafiçün her sene cânib-i vakfa bin gurû~~virüb ziyâde ve noksan
~i
olmamak üzere zikr ohnan mevzi' ve tevabi`-i kadime ve e~ya-y~~laz~mesiyle ve zikr ohnan
iki kapunun miftahlan Rum keferesi tâ'ifesinin rahibi olan [ ] nâm rahibe ve fl-rnaba`d dahi
tâ'ife-i mezbûreye patrik olanlara zabt u tasarruf itdirilüb Efrenc tâ'fesinden ve gayri kefereden biri zikr ol~ nan iki kapudan ayin-i bât~llan üzere ziyâret itmek murâd eyledilderinde Rum
tâ'ifesine patrik olanlann izn ve r~ zalanyla ziyaret idüb zikr olunan mevziler tevabi` ve levaluk~~
ile ve e~ya-y~~laz~mesi ve zikr ohnan iki kapunun miftahlan Rum keferesi tâ'ifesi patrilderinin
ellerinden ahnmayub bundan sonra e~er hükkam-~~vilayet ve sâ'ir nâs tarafindan bir ferd bervechile müdahale ve mu'anza itmeyüb ve itdirilmeyüb bu hükm-~~hümâyûnun hilâfina r~za
ve cevâz gösterilmemek bab~nda merhürn ve ma~fiirun-leh kannda~~m Sultan Murad I-lin
tâbe sarâhu zaman~ nda hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-maknin ile mu'anven emr-i ~eriftim] virilme~le hala cülüs-~~hümayiin-~~sa'adet-makrûnum vaki` olma~la evvel emir tecdid ol~ nub ve
mûcibince `amel olunmak bab~nda ferman-~~`ali~an~m sad~r olmu~dur buyûrdum ki vusül buldukda vech-i me~ rûh üzere bu bâbda mukaddemâ ve hala ferman-~~sa'adet-`ünvamm üzere
`amel idüb dahi zikr ohnan mevzi`leri kadimi tevabi` ve levaluk~~ve e~ya-y~~laz~mesiyle ve zikr
ohnan iki kapunun miftahlan Rum keferesi ta'ifesinin patrik olanlar mahsûs tasarruf itdilderi
ba~çe ve zeytün ve sâ'ir e~car-~~müsmire ve arazinin a`~ar-~~ ~er`iyye mukabelesinde babam
merhûm mü~ârun-ileyhin zikr ol~ nan 'imaret-i 'âmireleri masraf~çün her sene cânib-i vakf kafi
bin gurû~~virüb ziyâde ve noksan olmamak ~art~yla kadimden ol~geldü~i üzere zabt ü tasarruf
itdirilüb min-ba`d Efrenc râhiblerinden ve tâ'ifesinden ve sâ'ir kefere tâ'ifesinden bir ferdi dahl
ü ta'arruz itdirmeyüb men' ü def eyleyesiz ve siz ki ol cânibde olan be~lerbe~iler ve kadi ve
defterdâr ve muhass~l-~~emval ve sâ'ir zâbit nâm~nda olanlars~z zikr ohnan bin gurti~~içün Rum
tâ'ifesi patri~i olanlara ber-vechle müdahale itmeyüb ve bir ferdi dahl itdirmeyüb her sene
kendüler getürüb cânib-i vakfa edâ ve teslim eyleyüb kat'an tarafin~zdan ve adernlerinizden bir
ferd mezkûrlann kendülerine ve tevabilerinden olan patrildere husüs-~~mezbûr içün ve aher
tarik ile dahl itmeyüb ve bir akçe ve bir habbelerin almayub ve ald~rmayas~z bundan sonra
hakim olanlardan bu hükm-~~hümayûnun mûcibince `amel idüb hilâfina nzâ ve cevâz göstermeyeler ve bir tank ile tebdil ve ta~yir itmeyeler ~öyle ki bu emr-i ~erifimin hilâfina zâhib olub
ta~yir ve tebdiline sa`i olalar ibrâz eyledilderi temessüklerine asla camel eylemeyüb temessülderin ellerinden alub der-kise idüb südde-i sa'adetime gönderüb bu emr-i ~erifirnin mazmûn~~icra
ve ferman-~~hümâyûnumun mefhûmuyla `amel eyleyesiz ~öyle bilesiz `alâmet-i ~erife i`timad
k~las~z tahriren fi evas~t-~~~evvali'l-mükerrem sene erba'a ve hamsin ve elf
Sene 1045
Be-makam-1 Kostantiniyye
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Merhûm Sultan Mehmed Han zaman~nda ihsân ohnan emr-i `ali~and~r

Ber-vech-i arpal~k Kuds-~~~erif Sancâ~~ 'na mutasarr~f olan il dâme ikbâluhuye ve Kuds-~~
~erif Kâdis~'na hüküm ki
Kuds-~~ ~erifde vaki.' Rum keferesi patri~i Dositheos ve ruhbânlan ve sâ'ir harâcgüzâr
Rum keferesi Dergâh-~~Mu'allâma 'arz-~~hal sunub Kuds-~~~erifde vâlu` Kamame nâm kilisenin ortas~ nda olan türbe mâ-takaddümden Rum tâ'ifesi zabunda olub ve cümle Nasara'dan evvel Rum tâ'ifesi girüb âyinlerin icra eyledikden sonra sâ'ir Nasara tâ'ifesi dahi Rum patri~i izin
ve ma`rifetiyle girüb âyinlerin icra eylemek üzere on be~~tarihinden berü Hazret-i Ömer bin
el-Hattab rad~yallâhu te`alâ 'anh hazrederinin kûfi hatt~~ile yedlerinde `ahidnâmeleri olub ve
mticibince selâtin-i mâziyeden ve ecdâd-~~'izâm~mdan hatt-~~hümâyûn-~~sa'adet-makrûnlanyla
evâmir-i ~erife oldu~undan mâ'ada. cennet-mekân-~~firdevs-â~iyân garik-i rahmet-i rahmân
'amm-~~büzürkdânm merhûm ve ma~fûrun-leh Sultan Murad }Un 'aleyhi'r-rahmeti ve'rndvân zamân-~~ ~evket-'unvânlannda nizâ'lan vaki' olmakla Kamame dime~le me~hûr kilisenin içinde Vaki' mugtesil ve Mevlid-i Hazret-i ~sa 'aleyhi's-selâm ki Beytül-lahm dime~le
me~hürdur ba~çeleri ve kemerleri ve patrikli~e tabi' gulguleleri ve ~em`dân ve kanâdil Rum
keferesi patri~i zabtanda ve ~imâl ve luble taraflar~ nda iki kapunun miftahlan dahi yedlerinde
olub ve her sâl-i meymenet-me'âlde merhtun ve ma~fürun-leh Sultan Ahmed Hân tâbe sarâhu
câmi'-i ~eriflerine bin riyal gûn~~~virirler iken ohgelmesine muhalif ve vaz`-~~kadime mugâyir
Frenk tâ'ifesi miftahm birisi bize virildi deyû üç aded miftâh Rum keferesinin ellerinden alub
cürnlesin ihrâç eyledilderinden gayri Beytül-lahm bir metin ve müstâhkem kara misali deyr
olmakla temellük idüb yevrnen fe-yevmen mahal-i mezbûrda Frenk ta'ifesi izdiyâd bulub ve ol
karyelerin re'âyâs~n~~kendü âyin-i bât~ llarma tabi' itdürüb ve okullar~ n Vilâyet-i Frengistan'a
götürüb tecâvüzleri izdiyâd bulma~la zikr ol~ nan Beytül-lahm kiliseyi ve tevabi`i kemerleri
ve ba~çe ve Kamame ve sâ'ir tevâbi`i ve levâluluyla Rum tâ'ifesi ruhbânlarma zabt itdirüb
ve kadimül-eyyâmdan Rum keferesi ruhbânlannda olan anahtarlan Frenk ruhbânlann~n
ellerinden alub girü Rum ruhbânlanna ve Kuds-~~ ~erifde vâlu` patriklerine teslim itdirüb
min-ba'd vaz`-~~kadime mugâyir ve evâmir-i ~erife muhalif kilisey-i merldim ve ba~çe ve
Kamame'ye ve sâ'ir tevâbi` ve levâh~luna Frenk tâ'ifesin dahi itdirmeyüb ayin-i bât~llan üzere ziyâret itmek murad itdiklerinde Rum tâ'ifesi patri~i olanlar~n izin ve r~ zalanyla ziyâret
idüb zikr ohnan mevzilere ber-vechile müdahale itdürülmeye deyû hatt-~~hümâyûn-~~ sa'adetmakrûnlanyla mu'anven mü'ekked ve mü~edded hükm-~~hümâyûn virilmi~~iken Frenk tâ'ifesi
'amel itmeyüb külli tecavüz idüb ve türbeyi ta~allüben zabt eyleyüb âyinlerine muhalif türbe-i
mezbûrenin üzerini örtüb ve sâ'ir mahallerde nice bid'atler ihdâs eyleyüb birkaç seneden beru
ohgelen âyinleri bozduklanndan mâ'ada içinde olan birkaç ruhbânlardan birini katl ve ikisini mecrûh idüb fesâd itmeleriyle ahvallerin 'arz u Nam eyledilderinde tarafeynin husemâs~~
Divan-~~Hümâyûnumda düstûr-~~ekrem mü~ir-i efham nizâmü1-`âlem nâz~m-~~menâz~mülümem Vezir-i 'azim Ahmed Pa~a edâme Allâhu te'âlâ iclâlehû ve kadiaskerlerim huzûrlannda
mürâfa'a olub görüldükde Frenk tâ'ifesi yedimizde temessükât vard~r getürelim deyüb alt~~
ay mikdân zamân murûr idüb temessükât ibrâz eylememekle yeclinde olan `ahidnâmeler ve
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hatt-~~hümâyûnlar mficibince türbe-i merkûma mâ-takaddümden mutasarr~f olduklan üzere
Rum tâ'ifesi zabt~ nda olub cürnleden mukaddem Rum patri~i Rum tâ'ifesiyle 'ibadet idüb
ba`dehu sâ'ir Nasara tâ'ifesi Rum patri~i izin ve ma`rifetiyle ziyâret idüb ve ihdâs eyledilderi
bid'atleri ref olunmak bab~nda emr-i ~erif= virilmek rica eyledü~i ecilden yedlerinde olan
hatt-~~hümâyûn-~~~evket-makrûn ile mu'anven emr-i ~erifi fesh ider mu'ahhar tarih ile temessük
olmayub Efrenç tâ'ifesine bu ferman-~~hümayûnum~~fesh ider mu'ahhar tarihiyle elinizde bir
temessükünüz var ise ibrâz eylemek deyu müdded-i medidede mühlet virilüb ibraz-1 temessükmü~ârun-ileyh zamânlannda hatt-~~hürnayûn-~~sa'adetden 'aczleri niimayan olma~~n
makrûnlanyla mu'anven olub yedlerinde olan emr- ~erif n~f~cibince 'amel olunmak bab~nda
ferman-~~'ali~arum sad~r olmu~d~r buyurdum ki vusül buldukda bu bâbda sad~r olan ferman-~~
celilül-kadr~m üzere 'amel idüb dahi Rum tâ'ifesinin yedlerinde olan hatt-~~hümâyün-~~~evketmakrûnlanyla ma'unven emr-i ~erifi fesh ider mu'ahhar tarihiyle temessük olmayub Efrenç
ta'ifesine bu ferman-~~hümayûn~~fesh ider mu'ahhar tarihiyle tamessükünüz var ise ibrâz eylemek deyû müdded-i medidede mühlet virilüb ibraz-~~temessükde 'aczleri nümayan olma~~n
'ammi-i mü~ar~m-ileyh zamanlar~nda hatt-~~hümâyûn-~~sa'adet-makrûnlanyla mu'anven olub
yedlerinde olan emr-i ~erif mûcibince zikr ohnan Beytü'l-lahm nam kiliseyi ve tevabi` ve kemerleri ve ba~çe ve Kamame ve sa'ir tevabi` ve levaluklyla Rum tâ'ifesi ruhbanlanna zabt itdirüb ve kadimii'l-eyyamdan Rum keferesi ruhbânlannda olan anahtarlar Frenk ruhbanlanmn
ellerinden alub girü Rum ruhbânlanna ve Kuds-~~~erif de vaki' patrilderine teslim itdirüb minba'd vaz`-~~kadime mugâyir ve emr-i ~erifime muhalif kilise-yi merkûm ve ba~çe ve Kamame'ye
ve sâ'ir tevabi` ve levah~luna Frenk tâ'ifesi dahi u ta'arruz itdirmeyesin ayin-i bât~llan üzere
ziyâret itmek murâd itdilderinde Rum tâ'ifesi patri~i olanlann izin ve nzalanyla ziyâret idüb
mukaddemâ varid olan
zikr ohnan mevzilere ber-vechile müdahale itdirilmeye ve
mûcibince
'amel
idüb min-ba'd hilâfina
evâmir-i ~erife ve haliya virilen emr-i
r~za ve cevâz göstermekden be-gâyet ihtirâz eyleyesin bundan sonra bir dürlü temessük ibrâz
iderler ise der-kise ohnub der-i devletime gönderesin ~öyle bilesin ve ba`de'n-nazar bu hükm-~~
hümâyûnum~~Rum patri~i olanlann ellerine ibkâ idüb 'alâmet-i ~erife i`timad k~las~z tahriren fi
evas~t-~~~ehr-i Recebül-mürreceb sene sitte ve semânin ve elf sene 1086
Bi-makam-1 Edirne el-Mahrûse
MerhCun Sultân Mehmed Han zaman~nda ihsân ohnan emr-i `âli~ând~r

Ber-vech-i arpal~k Kuds-~~~erif Sanca~~'na mutasarnf olan [ ] dâme ikbalühû ve Kuds-~~
~erif Kadisfna hüküm ki
Kuds-~~~erif de vaki' Rum keferesi patri~i Dositeos ve ruhbanlan ve sâ'ir harâcgüzâr Rum
keferesi südde-i sa'adetime 'arz-~~hal idüb Kuds-~~~erifde vaki' Kamame nâm kilisenin ortas~nda olan türbe ma-takaddümden Rum keferesi zabfinda olub ve cümle Nasara'dan evvel
Rum tâ'ifesi girüb âyinlerin icra eyledilderinden sonra sâ'ir Nasara tâ'ifesi dahi Rum patri~i
izni ve ma`rifetiyle girüb âyinlerin icra eylemek üzere on be~~tarihinden berü Hazret-i Ömer
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bin el-Hattab rad~yallahu te`ala `anh hazretlerinden kûfi hatt ile yedlerinde `ahidnâmeleri olub
mûcibince selâtin-i mâziyeden ve ecdad-~~`izam~mdan hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-makrûnlanyla
evâmir-i ~erife oldu~undan ma'ada cennet-mekan-1 firdevs-a~iyan garik-i rahmet-i rahmân
`amm-~~ büzürkdânm merhfun ve ma~fûrun-leh Sultan Murad Han `aleyhi'r-rahmeti ve'rndvân zaman-~~ ~eyket-'unvânlannda nizalan vaki' olmakla Kamame dime~le ma`rüf kilisenin içinde vaki' mugtesil ve Mevlid-i Hazret-i ~sa 'aleyhi's-selam ki, Beytü'l-lahm dime~le
me~hûrdur ba~çeleri ve kemerleri ve patrikli~e tabi' gulguleleri ve ~em`dan ve kanâdili Rum
keferesi patri~i zabunda ve ~imal ve luble taraflannda iki kapunun miftâhlan dahi yedlerinde
olub ve her sal-i meyrnenet-me'âlde merhürn ve ma~Tûrun-leh Sultan Ahmed hân tâbe serahû
câmi`-i ~eriflerine bin gurf~~~virirler iken oligelrni~e muhalif ve vaz`-~~kadime mugâyir Frenk
tâ'ifesi miftahm birisi bize virilmi~dir deyû üç aded rniftahl Rum tâ'ifesinin ellerinden alub
cürnlesin ihrâç eylediklerinden gayri Beytül-lahm bir metin müstâhkem kal'a misali deyr olma~la temellük idüb yevmen fe-yevmen mahal-i mezbûrda Frenk tâ'ifesi izdiyâd bulub ve ol
karyelerin re`ayas~~kendü ayin-i bât~lalanna tabi' itdirüb ve o~ullann Vilâyet-i Frengistân'a götürüb tecâvüzleri izdiyâd bulma~la zikr olan Beytül-lahm Kilise ve tevabi`i kemerleri ve ba~çe
ve Kamame ve sâ'ir tevabi` ve levaluluyla Rum tâ'ifesi ruhbânlanna zabt itdirüb ve kadimüleyyamdan Rum keferesi ruhbanlannda olan anahtarlan Frenk ruhbânlanmn ellerinden alub
girü Rum ruhbânlanna ve Kuds-~~ ~erifde vaki' patrilderine teslim itdirüb rnin-ba`d vaz`-i
kadime mugâyir ve evâmir-i ~erifime muhalif kilise-yi merkûm ve ba~çe ve Kamame ve sâ'ir
tevabi` ve levah~luna Frenk tâ'ifesin dahl itdirilmeyüb ayin-i bâtillan üzere ziyâret itmek murad
itdiklerinde Rum tâ'ifesi patri~i olanlar izin ve nzalanyla ziyâret idüb zikr ohnan mevzilere
ber-vechile müdahale itdirilmeye deyû hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-makriinlanyla mu'anven ve
mü'ekked ve mü~edded hükm-~~hümayün viril~ni~ken Frenk tâ'ifesi `amel itmeyüb külli tecavüz
idüb ve türbe tagallüben zabt eyleyüb âyinlerine muhalif türbe-i mezbürun üzerini örtüb ve
sâ'ir mahallerde nice bid'ader ihdâs idüb birkaç seneden beru ohgelen âyinlerin bozduldanndan ma'ada içinde olan birkaç ruhbanlardan birini katl ve ikisini mecrûh idüb fesâd itmeleriyle ahvâllerin 'arz u i'lam eyledilderinde tarafeynin husemas~~bundan akdem Divan-~~
Hümayûnumda vilzera-y~~'izarn ve kadiaskerlerim huzûrunda mürâfa'a olub görüldükde Frenk
tâ'ifesi yedimizde temessükât vard~ r getürelim deyüb müdded-i medide mühlet virildikde alt~~
ay mikdân zaman mürûr idüb temessükât ibrâz eylememekle yedlerinde olan `ahidnâmeler ve
hatt-~~hümâyûnlar mûcibince türbe-i merkfun mâ-takaddümden mutasarnf olduldan üzere
Rum tâ'ifesi zabunda olub cümleden mukaddem Rum Patri~i Rum tâ'ifesiyle 'ibadet idüb
ba`dehu sâ'ir nasara ta'ifesi izin ve ma`rifetiyle ziyâret idüb ve ihdâs eyledikleri bid'ader ref ohnub `amm-i mü~a~ run-ileyhin zamânlannda hatt-~~hümâyün-~~sa'adet-makrûnlan ile mu'anven
Rum tâ'ifesi yedlerine virilen emr-i ~erifi fesh ider Frenk tâ'ifesinin temessük~~olmayub izhar-~~
temessükde caczleri nümâyân olma~la `amm-i mü~ârun-ileyh zamânlannda hatt-~~hümayün-~~
sa'adet-makrûnlanyla mu'anven olub yedlerinde olan emr-i ~erif mûcibince 'amel ohnub
Frenk ta'ifesi bundan sonra bir dünü temessük ibrâz iderler ise de der-kise ohnub Asitâne-i
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Sa'adetime gönderile deyû mukaddemâ emr-i ~erifim virilmi~ ken hala Frenk ta'ifesi giru niza`
ve müdahaleden hali olmad~klanm bildürub yech-i me~ rûh üzere virilen emr-i ~erifime muhalif
Frenk ta'ifesin ber-vechile müdahak itdirilmemek bab~nda müceddeden hükm-~~hümâyûnum
rica eyledilderi eclden mukaddemâ virilen emr-i ~erifim mûcibince `amel olunmak bab~nda
ferman-~~`ali~an~m sad~r olmu~ dur buyurdu ki vusül buldukda bu bâbda sad~r olan ferman-~~
celilül-kadnm mûcibince `amel idüb dahi zikr ol~ nan Beytü'l-lahm nâm kilise ve tevabi`i ve
kemerleri ve ba~çe ve Kamame ve sâ'ir tevabi` ve leyah~ luyla Rum tâ'ifesi ruhbânlanna zabt
itdirüb ve kadimül-eyyamdan Rum keferesi ruhbanlannda olan anahtarlar Frenk ta'ifesinin
ellerinden ahnub girü Rum ruhbanlanna ve Kuds-~~ ~erifde vaki' patrilderine teslim itdirüb
min-ba`d vaz`-~~kadime mugâyir ve mukaddema ve hala virilen emr-i ~erifime muhalif kilise-yi
merküm ve ba~çe ve Kamame ve sâ'ir tevabi`i ve levah~layla Frenk tâ'ifesini dahi u ta'arruz
itdürmeyesin ayin-i bât~llan üzere ziyâret itmek murad itdildeirnde Rum tâ'ifesi patri~i olanlann izin ve nzalanyla ziyaret idüb ve ihdâs ohnan bicfaderi ref ve zikr ol~nan mevzilere
Frenk ta'ifesini ber-vechile müdahale itdirmeyesin mukaddemâ ve hala virilen evamir-i ~erifim
mûcibince `amel idüb min-ba`d ferman-~~ ~erifime mugâyir niza` itdirilmeyüb hilâfina nzâ ve
cevâz gösterilmekden be-gayet ihtirâz eyleyesin bundan sonra Frenk tâ'ifesi bir dürlü temessük
ibrâz iderler ise der-kise ol~ nub der-i devlet-medânma gönderüb bir ferde ta'allül ve `inad itdirmeyesin ~öyle bilesin ba`de'n-nazar bu hükm-~~hümayûnum~~Rum ruhbanlann~n ellerinde
ibkâ idüb `alâmet-i ~erife i`timad k~las~ n tahriren eva'il-i ~ehr-i Zi'l-hicceti'~-~ erife sene semâne
ve semânin ve elf
Sene 1088
Be-makam-1 Kostantiniyye
Merhfurn Sultân Süleyman Han hazrederinin hatt-~~hümây~b~larlyla
mu'anven ihsân buyurduklar~~emr-i 'ili~ând~r

Emr-i hümâyûnum mûcibince `amel oluna
Ber-vech-i arpal~k Kuds-~~~erif Sanca~fna mutasarnf [ ] olan dâme ikbâluhuya ve Kuds-~~
~erif Kadis~'na hükiim ki
Kuds-~~~erifde vaki' Rum keferesi patri~i Dositeos ve ruhbânlan ve sâ'ir harâcgüzâr Rum
tâ'ifesi südde-i sa'adetime 'arz-~~hal idüp Kuds-~~~erif de vaki' Kamame nâm kilisenin ortas~nda
olan türbe ma-takaddümde Rum tâ'ifesi zabt~ nda olub ve cümle Nasara'dan evvel Rum tâ'ifesi
girüb âyinlerini ve 'ibadetlerini icra eyledikden sonra sâ'ir Nasara ta'ifesi dahi Rum patri~i izin
ve ma`rifetiyle girüb ziyâret idegelüb ve Kamame-i mezbûrenin ortas~nda olan türbe kadimii'leyyarndan berü Rum patri~i zabt idüb müste'men tâ'ifesi Kuds-~~ ~erif dahilinde ve hâricinde
kendülere mahsûs olan manashrlarda ve ta~ rada ve içerüde olan ziyaretgahlarda otuz alt~~nefer
ruhbanlan sakin olub ancak üç neferi Kamame'de mütemekkin olub ve her üç sene de bir zikr
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ohnan otuz alt~~nefer ve V~layet-i Frengistan'a gidüb yine yerlerine ol mikdan gelüb bu vech üzere
mütemekkin olalar deyu on be~~tarihinde Hazret-i Ömer bin el-Hattab rad~ya'llahu tella 'anh
hazrederinden k~ fi hatt~yla yedlerinde olan ahidnâme-i ~erif mûcibince selâtin-i mâziyeden
evâmir-i ~erif oldu~undan ma'ada merhûm ve ma~fürun-leh Sultan Murad Han tabe serahu
zaman-~~~evket-'unvânlannda nizalan vaki' olmakla zikr ohnan Kamame nam kilisenin içine
mugtesil ve Mevlid-i Hazret-i ~sa caleyhi's-selam ki Beytürl-lahm dime~le me~hürdur ba~çeleri
ve kemerleri patrikli~e tabi' gulguleleri ve ~em`dan ve kanâdili Rum keferesi patri~i zabtmda ve
~imâl ve k~ble taraflar~nda iki kapunun miftâhlan dahi yedlerinde olub ve her sal-i meymenetme'alde merhûm ve ma~fürun-leh Sultan Ahmed Han tabe serahu câmi'-i ~erifierine bin riyal
gurû~~virirler iken ohgelen ve vaz`-~~kadhne mugayir Frenk tâ'ifesi zikr ohnan miftalun biri bize
virilmi~dir deyu ellerinde olan üç aded miftalu ellerinden alub cümlesini ihraç eylediklerinden
gayri Beytül-lahm bir metin ve müstahkem kal`a misali deyr olmakla temlik idüb yevmen feyevmen mahal-i mezbûrda Frenk ta'ifesi izdiyad bulub ve ol karyelerin re'ayas~n kendü ayin-i
bât~llanna tabi' itdirüb ve okullar~n V~layet-i Frengistan'a götürüp tecâvüzleri izdiyad bulma~la zikr ohnan Beytii'l-lahm nam kilise ve tevabi`i ve kemerleri ve ba~çeleri ve sâ'ir tevabi`i ve
levalulayla Rum ta'ifesi ruhbanlanna zabt itdirüb ve kadimden Rum ruhbanlannu~~ellerinde
olan anahtarlann Frenk ruhbar~lanmn ellerinden al~nub gini Rum ruhbanlanna ve Kuds-~~
~erifde vaki' patriklerine teslim itdirüb rnin-ba'd vaz`-~~kadime mugâyir ve ellerinde olan
evamir-i ~erife muhalif kilise-yi merkûm ve ba~çeler ve sâ'ir tevabi` ve levaluk~na Frenk ta'ifesin
dahl itdirmeyüb âyinleri üzere ziyâret itrnek murâd itdilderinde Rum ta'ifesi patri~i olanlar izin
ve nzalanyla ziyaret idüb zikr (Aman mevazi'lere ber-vechik müdahale itdirih~r~eye deyu hatt-~~
hümayism-~~saldet-makriin ile mü'ekked ve mü~edded hükm-~~hümayC~n virilmi~ken Frenk
ta'ifesi camel itmeyüb türbe-i merkürn~~tagallüben zabt ve ayû~krine muhalif türbe-i mezbilrun
üzerini örtüb ve türbe-i mezbûrun kar~usuna 'adete muhalif zincir ile kandiller asub ve ~imâl
tarafma büyük arguvan koyub ve sâ'ir mahallerde nice bid'ader ihdas idüb birkaç seneden
berü ol~gelen ayinlerin bozduklanndan ma'ada içinde olan ruhbanlarmdan biri kafi ve ikisini
mecrûh idüb fesad itmeleriyle ahvalleri mukaddemâ Divan-~~Hümayû'a 'arz u Nam itdiklerinde tarafeynin husemas~~Divan-~~Hümayûn'da vüzera-y~~cizam ve kadiaskerler huzûrlannda
murafa'a olub görüdükde Frenk ta'ifesinin iddi'alan mal~za ~irret ve la~v olmakla vech-i me~rûh
üzere ba`del-murafaca Rum ta'ifesine hükm ohnub ve merkûm ve ma~ffirun-leh Sultan Murad Han tabe serhu zaman-1 ~eriflerinde hatt-~~hümayün-~~saldet-makrûnlanyla mucanven
virilen emr-i ~erif milcibince 'amel olunmak içün murafa'adan ellerine iki k~t'a mü'ekked ve
mü~edded emr-i ~erif— virilüb ve bu makûk Divan-~~Hümayiin'da murafa'adan hükm ohnub
cevab virilen da'vân~n tekrar istimac~~memnû` iken Frenk ta'ifesi müce~yed ta`ciz içün tekrar
münaza'a ideriz deyi' rencide ve ta`cizden hali olmamalanyla murafa'adan ellerinde olan iki
k~t'a evamir-i ~erife muhalif Frenk tâ'ifesi ve ruhba'nlanmn tekrar idcii`a ve münka'alan istima'
oluunamak içün sene selase ve tis'in ve elf Recebbü'l-mürecceb'in evas~t~nda Hüdavendigar-~~
sab~k zamarm~da emr-i ~erif virilmi~~iken mütenebbih olmayub bin doksan yedi ve doksan do-
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kuz senelerinde hatt-~~hümaye~n-~~sa'adet-makrün ile mu'anven yedlerinde olan evâmir-i ~erife
ve temessükâdanna ve ayin-i kadimelerine muhalif kuclas ideriz deyu niza` ve fuzûli bayrak
açub ve `adete muhalif ~em'clan ile mum ve put ile haç zikrolunan mevzilere diküb bozduldan
ayinlerin hüccetsiz men' olund~~deyu birer birer icras~na çah~ub enva` dünü bicf at ihdas idüb
ihtilafa ba`is ve akçe kuvvetiyle hevalanna tabi' kadidan hüccet peydâ ve fetihden bu ânâ de~in
fasl ohnub yedlerinde olan temessükan fesh ve ayin-i kadimelerine muhalif bid'at ihdâs itmek
baht üzere
murad itdikçe men' olmub mukaddemâ evarnir-i ~erife virilüb haliya taht-~~
cülüs-~~hümâyûnum vaki' olmakla yedlerinde olan emr-i ~erif tecdid ve kamâ fi'l-evvel `amel
ohnub evamir-i ~erife mugâyir ald~ldan hüccet ve sâ'ir temessükatlanna `amel olunmayub ve
ihdâs eyledilderi bid'atleri men' olunmak bab~nda emr-i ~erifim rica eyledilderi ecilden vech-i
me~ rüh üzere `amel olunmak emrim olmu~dur buyurdum ki vusül buldukda bu bâbda sâdr
olan ferman-~~celilül-kadr~m nnicibince `amel idüb dahi mukaddemâ vech-i me~rûh üzere
nâm kiliseyi ve tevabi`i ve kemerleri
virilen evâmir-i ~erife mûcibince zikr ohnan
ve ba~çeler ve Kamame ve sâ'ir tevabi` ve levalulnyla Rum tâ'ifesi patri~i ve ruhbanlanna zabt
itdirüb ve kadimül-eyyamdan Rum tâ'ifesi ruhbânlannda olan anahtarlar Frenk tâ'ifesinin ellerinden alub gini Rum tâ'ifesi ruhbanlanna ve Kuds-~~~erif de patrilderine teslim itdirüb minba`d vaz`-~~kadin~e mu~ayir ve mukaddemâ ve hala virilen evâmir-i ~erifeme muhalif kilise-yi
merkürn ve ba~çeler ve Kamame ve sâ'ir tevabi` levalulnyla Frenk tâ'ifesine dahi u ta'arruz itdtirmeyesin ayin-i bât~llan üzere ziyâret itmek murad itdilderinde Rum tâ'ifesi patri~i olanlann
izin ve nzalanyla mezbûrlar ziyaret idüb vech-i me~nil~~üzere ihdâs ohnan bid'adar ref ve zikr
ohnan mevazi`lere Frenk tâ'ifesin ber-vechile müdahale itdirmeyesin ve Kuds-~~~erif dahilinde
ve hâricinde kendülere mahsüs olan manast~rlarda ve ta~rada ve içerüde olan ziyaretgahlarda
otuz alt~~nefer ruhbânlan sakin olub ancak üç neferi Kamame'de mütemekkin ve üç senede
bir zikr ohnan otuz ak~~nefer Vilayet-i Frengistan'a gidüb yine yerlerine ol rnikdan gelüb bervechile dahi ü ta'addi ve tecavüz itdürmeyesin ve bu makûle Divan-~~Hümayû. n'da vüzerây~~ `izam ve kadiaskerlerim huzûrunda ba`clel-murafa'a hükm ohnub cevab~~virilen da`vân~n
tekrâr istima`~~memn~l` olma~la Frenk tâ'ifesi tekrâr kudâs ideriz deyu niza` itdirmeyüb ve
bayrak açub `adete muhalif ~em'clan ile mum put ile haç zikr ohnan mevazi`lere dikdirmeyüb
ve bozduldan âyinlerin hüccetsiz men' olunch deyu birer birer icras~na ihdâs itdirmeyüb ve
virilen evâmir-i ~erifelere muhalif birer tank ile kad~dan ald~klar~~hüccedere `amel olunmayub
tekrar da`vaya tasaddi iderler ise istima` olunmayub hali üzere ibkâ ve mukaddemâ ve hala
virilen ahkarn-~~~erifem mûcibince `amel idüb min-ba`d ferman-~~~erifeme muhalif niza` itdirmeyüb i~bu emr-i ~erifimin maznnin-~~münif~ni icra ve hilafina nzâ ve cevâz gösterilmekden
be-gayet ihtirâz eyleyesiz bundan sonra bir dürlü temessük ibraz iderler ise der-kise ohnub
Asitâne-i Sa'adetime gönderesiz ~öyle bilesiz ve ba`cle'n-nazar bu hülçm-~~hümâyûnum~~Kuds-~~
~erif mahkemesinde sicillâta kayd ve Rum Patri~irlin ve ruhbanlann~ n yedlerinde ibkâ idüb
Cernaziyel-ahire sene tis'a ve tis'in ve elf
`alâmet-i ~erife i`timad k~las~ n tahriren fi
Sene 1099
Bi-makam-1 Kostantiniyyetil-Mahr~lse
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