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i. GİRİş: YENİ DÜZENLEMELERİN SEBEPLERİ

Gayrimüslimlerin genelolarak hukuki durumlanndaki gelişme-
ler, 1900-1918 yıllan itibariyle iki ana bölümde değerlendirilebilir.

1908 yılına kadar; özellikle Islahat Fermanı'ndan sonra "Ni-
zarnnameler"le oluşturulan ve bunlara bağlı olarak gelişen hukuki
durum çok büyük değişiklikler göstermeden devam etmiştir. Gayri-
müslimlerin Osmanlı Hükümeti ile olan ilişkileri de bu çerçeve
içinde yürütülmüştür.

II. Meşrutiyet ı'in herkes için getirdiği "eşitlik" ilkesi, 1839,
1856 ve 1876'da olduğu gibi, millet liderlerinin kendi toplumlarının
imtiyazlarına yeni rejimin gölge düşürebileceği endişesine kapılma-
larına yol açtı2• Osmanlı yönetimi bu endişeleri ortadan kaldırmak
için uğraştıysa da; Gayrimüslimler arasında "milliyetçilik" akımı-
nın dış devletlerin de desteğiyle hızla artması ve bunun sonucu ola-
rak, bu unsurların "bağımsızlık hareketleri"ne girişmeleri, devleti
bazı yeni hukuki düzenlemeler yapmaya zorladı.

Bu duzenlemeler içinde, 1916 yılında Ermenilerle ilgili olarak
hazırlanan yeni bir nizarnname dikkati çekmektedir.

* Bu araştırma Beşin<:.iAskeri .Tarih Seminerinde Tebliğ Olarak sunulacaktır.
** Kara Harp Okulu Oğretim Uyesi.
I. Bilindiği gibi, Selanik merkez olmak üzere, Sultan II. Abdülhamid yönetimine

karşı Makedonya'da yürütülen yoğun faaliyetler sonucunda, İttihat ve Terakki Derneği ta-
rafından Haziran'da başlatılan ayaklanma karşısında, Abdülhamid Temmuz ayında Meşru-
tiyet'i Hanetmek zorunda kaldı. Böylece "Osmanlıcılık" fikrine dayanarak devletin parça-
lanmasına engelolmak isteyen "Jön Türkler"in mücadelesi başanya ulaşmış oldu. G.
Bozkurt, s. 196.

2. G. Bozkurt, s. 196.
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xx. yüzyıla yaklaşırken hem Ermeni Patrikhanesi, hem de Os-
manlı Hükümeti 1863 Nizamnamesi'nin Ermeniler içinde yarattığı
huzursuzluklardan şikayetçi idi. Ermeni cemaati arasındaki mezhep
tartışmaları, 1863 Nizamnamesi'ne göre oluşturulan "Umumi Mec-
lis" 'te çeşitli fırkaların ortaya çıkışı ve bunlara başta Rusya olmak
üzere bazı büyük devletlerin müdahaleleri huzursuzluğun kaynağını
oluşturmaktaydı.

Özellikle Unumi Meclis'te oluşan fırkalar, millet içinde seçim-
lere müdahale ediyorlar; insanlar, din ve mezhep işlerini bir tara-
fa bırakarak meclise kendi taraftarlarını gönderebilmek için siyasi
konularla uğraşıyorlardı. Bu arada mevkiini koruma düşüncesin-
de olan Patrikler de, bu fırkalarla uzlaşmayı tercih ediyor, ruhani
görevlerinin dışına çıkarak zaman zaman siyasi işlerle uğraşıyorlar-
dı3•

Ermeniler arasındaki bu durum, Patriklerin otoritelerini de za-
yıflatıyor ve milletlerine söz geçirmeme gibi bir sonuç yaratıyor-
du. Adliye ve Mezahip Eski Nazın Cevdet Paşa 4 Kasım 1890 tari-
hinde Mabeyn Başkitabeti'ne gönderdiği bir layihada bu konuda
şunları söylüyor: "diğer patrikler gibi nüfuzunu gerektiği şekilde
muhafaza edemediği cihetle Ermeni Patrikhanesi Nizamnamesi'nce
patriğin iktidan pek çok kısıtlanınış ve avaının nüfuzu artarak söz
ayağa düşmüştür. Ermeniler ise gittikçe şımarıp bizce pek ağır gö-
rünen nizaninamelerine bile kanaat etmeyerek nizamın dışına çık-
maya cesaret etmekteler. Ermenilerin bu yersiz tutumları Mezahip
Nezareti'nce sezilmiş ise de Bab-ı Ali son Kumkapı olayına kadar
işin önemini benimsememiştir. .."4. A. Cevdet Paşa bu durumun dü-
zeltilmesi için aynı belgede, nizamnamenin tadilini ve bunun için
de devlete sadık Ermenilerden geçici bir "muhtelif' meclis kurul-
masını teklif etmektedir.

Aynı dönemde Patrikhane de, işlerin yürümediği gerekçesiyle
Devlete müracaat ederek nizamnamenin tadilini istemiştir. Patrik-
hane'nin böyle bir talebi "Encümen-i Mahsusa" tarafından incele-
nir ve Rum Patrikhanesi'nin benzer uygulamaları dikkate alınarak,
düzeltilen nizamname 21 Ekim 1890 tarihinde Mabeyn Başkitabeti
tarafından Sadrazam Kamil Paşa'ya sunulur. Bu mazbatayla nizam-
namenin "azil, ruhbanların tutuklanması, ruhbanların yeminleri, na-
faka, veraset davaları, cemaate ait müesseselerin inşa ve tamirinde

3. B. Eryılmaz, s. ııl.
4. BOA. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, C: IX., s. 139 vd. Belge No: 47.
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toplanacak bağışlar, kilise ve okul ruhsatı" gibi konular yeniden dü-
zenlenmiştir5•

Fakat bu düzenlemeler de, huzursuzlukları ortadan kaldırmaya
yetmeyecektir. Çünkü, Ermeniler arasındaki siyası fırkalar üzerinde
Ingiltere'nin ve özellikle Rusya'mn yönlendirici müdahaleleri prob-
lemlerin bir başka önemli boyutunu oluşturuyordu.

Bilindiği gibi Ermeni Gregoryen Kilisesi'nin Ecmiazin, Akda-
mar (Van) ve Sis (Kozan) Katagikosluğu olmak üzere, üç tane en
~stün ruhanı makamı vardı. Kilise piramidine göre, bunların altında
Istanbul ve Kudüs Patriklikleri bulunuyordu6• Osmanlı Ermenileri-
nin en yüksek ruhan! makam olarak Ecmiazin Katogikosluğu'nlJ, ta-
mmaları ve 1863 Nizamnamesi'nin de buna göre oluşturulması;
Rusya'ya Osmanlı Ermenilerini kışkırtma veya kontrol etme imka-
mm sağlamıştır? .

Ermenilerle ilgili olarak 1890'da yapılan idari düzenlemelerin
başarısız olmasında ve Osmanlı Devleti'nin 1916'da tekrar köklü
bir düzenleme yapmasında etkili olan bu Rus müdahaleleri, XIX.
yüzyılın son on yılında iyice artmıştı. Aynca İngiltere ve Amerika
da bu faaliyetlerden büyük bir rahatsızlık duymaktaydı.

Bu konu çok sayıda arşiv belgesinde zikredilmektedir. Mesela
14 Ocak 1893 tarihli bir belgede "Rus himayesinden yana entrika-
cı, müfsit Krimian'ın katogikosluğa yeni seçilmesi üzerine Rus Ça-
n tarafından hararetle tebrik edildiği" belirtildikten sonra; İngiliz-
Ermeni Derneği Başkam Mr. Francis S. Stevenson'ın Avam Kama-
rası'nda yaptığı konuşmada "(Ermenilerce) Rusya'mn Ermenilerin
kurtarıcısı olarak telakki edildiği" ifade edilmektedirS.

5. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bkz: BOA., Osmanlı Belgelerinde Enneniler,
C: IX., s. LII-L~ ve 86 vd. Belge No: 3 i.

6. M.K. Oke, s. 144. Bununla ilgili olarak aynca bkz: Von Dr. Jur A. Abrahamian,
Die Grundlagen des Annenischen Kirchenrechts, Zürich, 1919, s. i LO vd.

7. Tanzimat'tan sonra Rusya, Ecmiazin Katoğikosluğu yoluyla, Ortodokslar'dan baş-
ka Osmanlı Ermenilerini de kullanmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 1828'de
İran'la yaptığı Türkmençayı Anlaşması ile Ecmiazin Ruslar'a geçince, bu konudaki faali-
yetlerini artıran Rusya, Ecmiazin Katoğikosluğu'nu güçlendirerek bütün Ermenileri Rus
Ortodoks Kilisesi bünyesinde toplama yoluna gitti. Rusya'nın bu politikası özellikle Doğu
Anadolu'da yaşayan Ermeniler'üzerinde uzun yıllar etkili oldu. Osmanlı Ermenileri arasın-
da Rus himayesi konusu da çeşitli aynlıklara yol açtı. Amerika'nın Harput Konsolosu da,
18 Ekim 1907 tarihli ve "Ermeni Gregoryen Kilisesi'nin Yönetim Şekli" başlıklı raporun-
da Ecmiazin Katogikosluğu hakkında bilgi verdikten sonra, burasının "zamanla Çar'ın
kontrol ve denetimi altına girdiğini" belirtmektedir. Bkz: The Notional Archives National
Archives and Recards Service General Services Administration, Washington, 1972, Rule:
717, s. No: 10042-10044/195, No: 35.

8. BOA. Osmanlı Belgelerinde Enneniler, C: Xl., s. 302, Belge No: 101.
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Şüphesiz bütün İngilizler Stevenson gibi düşünmüyorlardı.
Avam Kamarası'nın 2 Ağustos 1893'de yaptığı toplantıda Mr.
Legh, "...Rus topraklarındaki Ermenilerin durumuyla Anadolu'daki
Ermenilerin durumunun karşılaştınlması hayret vericidir. Türkler
Ermenilerin ne dinine, ne de eğitim sistemlerine karışıyorlar"9 der-
ken; Müfettiş Emest Richard da raporunda, "(Ermeniler) Rusya'ya
katılarak kaybolmak istemiyorlar, Türkiye'de Sultan'ın sadık tebaa-
sı olarak kalmak ... istiyorlar"ıo şeklinde yazıyordu.

Robert Collage Eski Müdürü Rahip Cyrus Hamlin, The Cong-
regationalist Dergisi'nin 52'nci sayısında 25 Aralık 1898 tarihinde
yayınlanan "Ermeniler Arasında Tehlikeli Bir Hareket" isimli yazı-
sında; "gayet iyi ve düzgün bir İngilizce konuşan ve ihtilalin ateşli
bir savunucusu olan bir Ermeni bana Rusya'nın Anadolu'ya girme-
sini sağlamada umutlarının çok kuvvetli olduğunu söyledi" diyerek
ona şu cevabı verdiğini belirtir: "Fakat sizin halkınız Rusya hima-
yesini istemiyor. Kötü olsun, Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bitişikte
yüzlerce mil arazi var ve göç her zaman kolay. Asırlardır Osma.nlı
idaresinde kaldılar. Eğer halkınız Rusya'yı tercih etselerdi şimdi
Türkiye'de bir tek Ermeni ailesi kalmazd!. .."ıı.

Rahip Hamlin'in gösterdiği bu tepki, esasında Amerika'nın, Er-
meniler üzerinde Rus himaye si konusuna gösterdikleri tepkinin ifa-
desi idi. Çünkü Rusya, Osmanlı Devleti'nde İngiltere ve Amerika
desteğinde Protestanlığın yayılmasını önlemek için her türlü tedbiri
bu yıllarda almaktaydııı.

11.1916 ERMENİ KATAGİKOSLUK VE PATRİKLİGİ
NİzAMNAMESİ

Ecmiazin Katogikosluğu aracılığıyla Osmanlı Ermenileri'nin
Rusya'ya olan bağımlılığı ve bu bağımlılığın özellikle Birinci Dün-
ya Savaşı yıllarında Devletin başına büyük problemler açması, İtti-
hat ve Terakki Hükümeti'ni 1915 ve 1916 yıllarında bazı önemli
kararlar almaya zorladı 13.

9. BOA. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, C: XV., s. 12, Belge No: 8.
10. BOA. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, C: XlII., s. XXXIX., Belge No: 21.
11. BOA. Osmanlı Belgelerinde Ermeni/er, C: XII., s. L., Belge No: 16.
12. G. Bozkurt, s. 182; Rusya'nın Ermenilerle ilgili politikalan için aynca bkz: S.

Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar C: 1., 2. bsk., Ankara 1977, s. 102-104.
13. Dahiliye Nezareti önce 24 Nisan 1915'te ilgili vilayet ve mutasamflıklara bir ge-

nelge göndererek Ermeni komitelerinin merkez ve şubelerin.~n kapatılmasını, evriikına el
konulmasını ve elebaşlannın tutuklanmasını emretti (M.K. Oke, s. 144. Genelgenin tam
metni için bkz: A. Süslü, s. 106-107). Ardından, Dahiliye Nezareti'nin 27 Mayıs 1915 ta-
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Bunlar arasında konumuzu ilgilendiren en önemli karar, 1916
yılında 1863 Ermeni Milleti Niizamnamesi'nin yürürlükten kaldın-
larak, "Ermeni Katogikos ve Patrikliği Nizarnnamesi" isminde yeni
bir nizamnamenin yürürlüğe konmasıdır.

Adliye ve Mezahip Nazırlığı'nın hazırladığı 6 Eylül 1915 tarih-
li tezkere, Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi'nde görüşülmüş ve ge-
rekli tadilat yapılarak 3 Ocak 19l6'da Vükela Meclisi'negönderil-
miştirl4• Adliye ve Mezahip Nezareti'nce hazırlanan "Esbab-ı
Mucibe Arizası" (6 Haziran 1916)15da dikkate alınarak Vükela
Meclisi'nce 17 Temmuz 1916'da onaylanan16yeni nizamname, Sul-
tan Mehmed Reşad'ın 19 Temmuz 1916 tarihli İrade-i Seniyyesi17
ile yürürlüğe girmiştir.

Otuzdokuz maddeden oluşan bu yeni nizamnamenin otuzye.,.
dinci maddesi ile 1863 Nizamnamesi yürürlükten ka1dınlmış18;
"Mukaddime" de yer alan birinci madde ile; Sis ve Akdamar Kato-
gikoslukları birleştirilmiş, İstanbul ve Kudüs Patriklikleri bu Kato-
gikosluğa bağlanmıştır. Ecmiazin Katogikosluğu ile bütün ilişkiler
kesilmiş, İstanbul Katogikosluğu'nun ikametgahı Kudüs'teki Mar
Yakup Manastın olmuşturl9• Bu nizamnamedeki "muayyen ahkam
dairesinde vezaifini ifa ve devletin evamirini tenfiz" eylemekle me-
sul tutulan Patrik için; "Merci-i resmiyesi munhasıran Mezahip Ne-
zareti'dir ve yalnız umur-ı mezhebiyeden dolayı hakk-ı müracatı
vardır"20denilmiştir.

rihli Tehcir (Yer Değiştirme) Karan 15 Eylül 1915'de Mebusan meclisi'nde gÖıiişülerek
kanunlaştı. Bu kanunla, savaş sırasında Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler; Doğu Anadolu
viliiyetlerinden, Zeytun'dan ve yoğun olduldan diğer yörelerden, Diyarbakır Viliiyeti gü-
neyine, Fırat Nehri vadisine, Urfa, Süleymaniye yalanlanna gönderiliyorlardı (M.K. Öke,
s. 147 vd. A. Süslü, s. 99 vd.).

14. BOA. DUIT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1.
iS. BOA. GMCAD., No: ll, Ermeni Berat Defteri 1329, s. 16-19.
16. BOA. DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1 - i. BOA. GMCAD., No: i i, Ermeni

Berat Defteri 1329, s. 23.
17. BOA, DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1- i. BOA. GMCAD., No: i i, Ermeni

Berat Defteri 1329, s. 23.
18. "Otuzyedinci Madde-20 Ramazan 297 tarihli Ermeni Patrildiği Nizamnamesi

Mefsuhtur" (bkz: BOA. DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1 - i).
19. "Birinci Madde- Sis ve Akdamar Emieni Katogikosluldan tevhid ve Dersaadet

ve Kudüs Ermeni Patrildilderi dahi bu Katogikosluğa ilave olunmuştur. Osmanlı Ermeni-
lerinin riyaset-i umumiyye-i'ruhaniyesi iş bu katogikosluk ve patrildiğe ait olup, Ecmiazin
Katogikosluğuyla aliika ve münasebetleri kiimilen kat edilmiştir. Katogikos ve Patriğin
mahall-i ikiimeti Kudüs'de Mar Yakup Manastm'dır. Daire-i ruhaniyesi Memiilik-i Osma-
niye'dir" (BOA. DUiT., Cemaat-i Gayrimüslime, 67/1-1).

20. İkinci Madde (BOA. DU/T., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1).
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Yeni nizamnamenin yürürlüğe konmasından kısa bir süre sonra
4 Eylül 1916'da, Ermeni Katogikos ve Patriği Sahak Efendi'ye "İta-
sı" gereken "Berat-ı All" 'nin yayınlanması konusunda Sultan Re-
şad tarafından Divan-ı Hümayun'a izin verilmiştir21•

Osmanlı Devleti, bu yeni Katogikoslok ve Patriklik Nizamna-
mesi ile hem Ecmiazin'i dışarda bırakarak Rusya'nın Osmanlı Er-
menileri ile ilişkisini kesmeye, hem de siyası bir nitelik almış olan
"Umumi Meclis" 'i kaldırarak2ı, Ermeniler arasındaki fırka tartışma-
larından doğan ve cemaat içinde Patriğin otoritesini sarsan huzur-
suzluğu önlemeye çalışmıştır.

Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti'nin hukuk müşavirlerinden
olan ve 1917'de Ermeni Kilisesi hakkında bir eser yazan Hrant Var-
tabet, 1916'da gerçekleştirilen bu kilise reformunun gerekli olduğu-
nu belirtmektedir. Yazara göre, Osmanlı taraftarı olan Ermeniler
çoğunlukta oldukları halde, Rusya'nın çeşitli oyunlarıyla Katogikos
seçimlerini, Rus'un "aleti" olan Ermeniler kazanmışlar ve bunlar İs-
tanbul Patrikliği kanalıyla Türkiye'deki yönetimle Ermenilerin
arasını açmışlardI. Fakat şimdi yeni düzenlemelerle Osmanlı Erme-
nileri Rus manevı hegomanyasından kurtuluyor ve Kudüs Katogi-
kosIuğu'nun görevalanı bütün Osmanlı mülküne münhasır kılını-
yordu23•

III. 1918 DÜZENLEMESİ

İncelediğimiz dönemde Ermenilerin hukuki durumları bakı-
mından ikinci önemli idari düzenleme 1918 yılında, Mütareke'den
sonra kurulan Tevfik Paşa Hükümeti24 tarafından yapılmıştır. Bu
düzenlemenin, İttihat ve Terakki Hükümeti'nce gerçekleştirilen

21. İrade-i Seniyye için bkz: BOA. DUiT. , Cernaat-i Gayri Müslime, 67/ı-2; BOA.
GMCAD; No: 11, Ermeni Berat Defteri 1329, s. 24.

22. Bu meclisin yerine, "Ruhanı" ve "Karma" olmak üzere iki meclis oluşturulmuş-
t.~r: "İkinci Fasıı: Meclis-i ruhanfnin Suret-i Teşkil ve Vezaifi (Beş ve Altıncı Maddeler),
Uçüncü Fasıı: Meclis-i Muhtelit'in Suret-i Teşkili ve Vezaifi (Yedi ve Sekizinci Madde-
ler). BOA. DUiT., Cernaat-i Gayri Müslime, 67/1-1. "Ermeni Katogikosluk ve Patrikliği
Nizamnamesi'''nin irade-i Seniyye ile birlikte tam metni için bkz. BOA. DUiT., Cernaat-i
Gayri Müslime, 67/1-1 ("Adliye ve MezahibNezareti Mezahib Müdürlüğü adet: 108" nu-
marallNizamname toplam beş büyük sahifedir); BOA. GMCAD., No: ll: Ermeni Berat
Defteri 1329, s. 19-23. Aynca nizamname aynı isimle 1917'de Kudüs'te yayınlanmıştır.
Nizamname'nin fotokopisi ve transkripsiyonu "Belgeler" bölümünde verilmiştir.

23. Vartebet, aynca bu düzenlemenin "Ermenilerin ümidi" olduğunu kaydetmekte-
dir: L'Empire Ottornan et L'lnependance de L'Eglise Armenienne.' En Supptement.' Le
Reglement du Patriarcat Ottornan, İst., 1917; Zirkeden: M.K. Öke, s. 145,266 not: 19.

24. 11 Kasım 1918-12 Ocak 1919 tarihleri arasında görevde kalan bu kabinenin üye-
leri ve kuruluşu hakkında bkz: S. Akşin, Istanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele C: I.,
Mutlakiyete Dönüş (1918-1919),2. bsk., İstanbul 1992, s. 78 vd.
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1916'daki düzenlemeye tepki olarak yapıldığı ve aynı dönemde alı-
nan pek çok kararda da olduğu gibi, "Mütareke" ortamındaki siyası
oluşumların izlerini taşıdığı görülmektedir.

Tevfik Paşa Hükümeti, 14 Kasım 1334 (1918) tarihli, "Ermeni
Patrik ve Katogikasloğunun Tevhidine Dair olan İrade-i Seniyye
Ahkamının İIgasına ve Bu Hususa Dair Verilmiş Olan Fermanın
Mefsühiyyetine (yürürlükten kaldırılmasına) Dair" Şuray-ı Devlet
Tanzimat Dairesi'nin 33758/499 numaralı "mazbata"sınt2s 17 Kasım
1334 (1918)'de görüşerek, "19 Temmuz 1332 (1916) tarihli Ermeni
Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesi'nin ilgasına dair kaleme alı-
nan Layiha-i Nizamı'nin mevki-i mer'iyete vaz'ı" için padişaha bir
"mazbata"26 göndermiştir. Sultan Vahideddin'in konuyla ilgi iradesi
bir gün sonra, 18 Kasım 1334 (1918)'de altı maddelik bir Nizamna-
me ("Layiha") ile birlikte yayınlanmıştır.

"27 Ramazan 279 (1863) Tarihli Ermeni Patrikliği Nizamna-
mesi Hükmünü İIga eden 2 Şevval 334 ve 19 Temmuz 332 (1916)
tarihli Ermeni Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesi'nin ilgası Hak-
kında Nizamname "Layiha" " adını taşıyan bu Nizamname'nin
maddeleri şöyledir2?:

"Birinci Madde- 27 Ramazan 279 tarihli Ermeni Patrikliği Ni-
zamnamesi hükmünü ilga eden 2 Şevva1334 ve 19 Temmuz 332 ta-
rihli Ermeni Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesi ilga edilmiştir.

İkinci Madde- 27 Ramazan 279 tarihli Ermeni Patrikliği Ni-
zamnamesi ibka olunmuştur (tekrar yürürlüğe konulmuştur).

Üçüncü Madde- 2 Şevval 334 ve 19 Temmuz 332 tarihli Erme-
ni Katogikos ve Patrikliği Nizamnamesi'ne tevfikan sadır olan 12
RebiyiHahir 335 tarihli Berat-ı Ali hükmü refedilmiştir (kaldırılmış-
tır).

Dördüncü Madde- Dersaadet Ermeni Patrikliği'nin tevcihi hak-
kındaki 23 Şevval 331 tarihli ve Sis Katogikosluğu'nun tevcihine
dair bulunan 29 Ramazan 330 tarihli tevcih-i Berat-ı Alileri ahkamı
ibka olunmuştur.

25. BOA. DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1; BOA. GMCAD., No: 11, Ermeni
Berat Defteri 1329, s.2 4.

26. BOA. DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1; BOA. GMCAD., No: 11, Ermeni
Berat Defteri 1329, s. 25.

27. Belgenin fotokopisi için Eklere bkz.
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Beşinci Madde- İşbu Nizamname tarih-i neşrinin ferdasından
itibaren merlidir.

Altıncı Madde- İşbu Nizamnamenin icrasına Adliye ve Meza-
hib Nazın memurdur.

İşbu Nizamname'nin mevki-i mer'iyete vaz'ını ve nizamat-ı
devlete ilavesini irade eylerim. 12 Safer 1337/18 Teşrin-i sani
1334"28.

Görüldüğü gibi, yukarıda gerekçelerini aynntılı bir şekilde ver-
diğimiz 1916'daki İttihat ve Terakki Hükümeti'nin yaptığı düzenle-
meler tamamen yürürlükten kaldınImış, Ermeniler tekrar 1863 Ni-
zamnamesi'nin hükümlerine tabi olmuşlardır. Yeni düzenlemelerin
sebebi ise Şuray-ı Devlet Mazbatası'nda, "Hükümet-i Sabıka" tara-
fından 19 Temmuz 1332 (1916) tarihinde "kendi kendine neşr ve
ilan ile uygulamaya konulan" nizamnamenin; Ermenilerin "Kanun-ı
Esası ile müeyyed (teyit edilmiş) olan hukuk ve eski imtiyazlarını
ihlal" ettiği hususu olarak gösterilmiştir. Yine aynı mazbatada 1916
Nizamnamesi'nin yeni hükümetin resmi beyanatı ile hükümden
düştüğü ve 1916'dan önceki durumun (hal-i sabık) devamı sözko-
nusu olduğu için, 1863 Nizamnamesi ahkaIJ?lna uygun olarak görev
yapmak üzere eski Patrik Zaven Efendi'nin Istanbul'a geri dönmesi-
nin gerektiği29belirtilmiştir.

Aynı mazbatadan Patrik Zaven Efendi'nin "bir an evvel İstan-
bul'a iadesi ve bu konuda lazım gelen işlemlerin icrası" için Ermeni
Katogikos ve Patrikinin Dersaadet Vekili'nden istek geldiği anlaşıl-
maktadır. Nitekim, hükümetin bu düzenlemeyi yapmasından kısa
bir süre sonra, 6 Aralık 1918'de Kudüs'te bulunan Patrik Zaven
Efendi İstanbul'a dönmüştür3o•

Tevfik Paşa Hükümeti'nin daha meclisten güvenoyu aldığı gün,
Ermenilerle ilgili olarak (1863 Nizamnamesini tekrar yürürlüğe

28. BOA. DUiT., Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1; BOA. GMCAD., No: ll, Ermeni
Berat Defteri 1329, S. 25.

29. BOA. DUfT. , Cemaat-i Gayri Müslime, 67/1-1; BOA. GMCAD., Ermeni Berat
Defteri 1329, s. 24.

30. C. Bayar, Ben de Yazdım, Milli Mücadeleye Giriş, C:V, İstanbul 1967, s. 1449.
Patrik Zaven Efendi'nin döndükten sonraki faaliyetleri, özellikle Rumlarla birlikte Os-
manlı Devleti aleyhinde yürüttüğü "siyasi" çalışmalan için bkz: A. Güler, "Birinci Dünya
Savaşı Sonrasında Rum-Ermeni İşbirliği", Milli Kültür D. sy: 74 (Temmuz 1990), s. 45
vd.
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koymak şeklinde) yaptığı bu idari düzenleme; hem Ermeni cemaati
arasındaki siyası gruplaşmaları, hem de bu unsur üzerindeki dış
müdahaleleri tekrar gündeme getirebilecek bir düzenlerneydi. Hü-
kümeti bu kararı almaya sevkeden etkenlerin başında, savaş sırasın-
da İttihat ve Terakki Hükümeti'nin özellikle Ermenilerle ilgili ola-
rak yaptığı bazı çalışmalann (techir vb.) İtilaf Devletleri'nce
"Türklerin savaş içindeki en büyük SUçU"3!olarak görülmesi bulu-
nuyordu .. Savaş sırasında bunu bir propaganda aracı olarak değer-
lendiren ıngilizler, haksız banş şartlannı uygulamak için de aynı
konuyu bir siıaıı gibi kullanıyorlardı.

Bu sebeple, Padişah Vahideddin ve Mondros Mütarekesi'ni
imzalayan İzzet Paşa Hükümeti (14 Ekim-ll Kasım 1918) çeşitli
beyanlarıyla Ermenilere karşı yapılan haksızlıkların ortadan kaldı-
nlacağını açıklamışlardı32. Tevfik Paşa Hükümeti, İzzet Paşa Kabi-
nesi'ne göre, İttihat ve Terakki muhaliflerinin ve İngiliz tesirine
açık olan üyelerin daha çok olduğu33 bir hükümetti ve bu nedenle
hükümetin azınlık veya Gayrimüslimlerle ilgili siyaseti de İtilaf
Devletleri'nin siyasetlerinden pek farklı olmayacaktı. "Savaş sıra-
sında yapılmış haksızlıkları gidermek, bu haksızlıkları yapanlan ce-
zalandırmak, Gayrimüslimlere memurluk, ayanlık, nazırlık ver-
mek"34bu siyasetin ana hatlarını oluşturuyordu.

LV. SONUÇ

İşte böyle bir ortamda ve devletin en zayıf zamanında yapılan
bu idari düzenleme kanaatimizce Ermenilerin aynlıkçı çalışmala-
nnı iyice hızlandıracak v~ bu unsuru kullanarak devleti parçala-
. mak ve paylaşmak isteyen ıtilaf Devletleri'nin işini kolaylaştıracak-
tır35.

31. S. Akşin, s. 3ı-32.
32. Bunlarla ilgili olarak bkz: S. Tansel, s. 99 vd. S. Akşin, s. 32-33.
33. Mesela kabinede yer alan ŞeyhülisHim Haydarizade İbrahim Efendi, Maliye Na-

zın Abdurrahman Efendi ve EvkM Nazın Eski Van Valisi Ahmet !zzet Bey (Kambur), ıt-
tihat Terakki aleyhtan birer "intikam" adamlanydı. Paris'te oturan ünlü muhalif Kürtçü li-
der Şerif Paşa'nın da amcası olan İzzet Bey "İİıgilizlerin kabinedeki adanu" idi (Bkz: S.
Akşin, s. 79). Bu !zzet Bey II. Tevfik Paşa Hükümeti (13 Ocak-3 Mart 1919)'nde Dahiliye
Nazırlığı'na getirilecek ve İttihat ve Terakki'lilerin tutuklanmaları işini gerçekleştirecektir
(Bkz: S. Akşin, s. 148 vd.).

34. S. Akşin, s. 139.
35. Yirminci yüzyılın başlannda Gayrimüslimlerin sosyo-ekonomik durumları hak-

kında aynntılı bilgi için bkz: Dr. Ali Güler, Türkiye'deki Gayrimü.~limlerin Yirminci Yüz-
yılın Başlarında Sosyo-Ekonomik Durumları (1900-1918), Ank. Un. Türk InkıHip Tarihi
Enstitüsü Yayınlanmarnış Doktora Tezi, Ankara 1993, ı-Vııı, 1-267 s.
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Adliye ve Meziihip Nezareti
Mewhip Müdürlüğü
Aded-lOB

ERMENİ KATAGİKOSLVK VE PATRİKLİGİ
NİzAMNAMESİ

Mukaddeme

Birinci Madde- Sis ve Ahtamar Ermeni Katağikoslukları tevhit
ve Dersaadet ve Kudüs Ermeni Patriklikleri dahi bu katağikosluğa
ilave olunmuştur. Osmanlı Ermenilerinin riyaset-i umumiyye-i ru-
haniyesi işbu katağikosluk ve patrikliğe ait olup Ecmiyazin Kataği-
kosluğuyla alaka ve münasebetleri kamilen kat edilmiştir. Kataği-
kos ve patrikin mahall-i ikameti Kudüs ve Maryakup Manastın'dır.
Daire-i ruhaniyesi Memaliki Osmaniyedir.

İkinci Madde- Patrik Memuriyet-i Beratı-ı Alisiyle işbu nizam-
namede muayyen ahkam dairesinde vezaifini ifa ve Devletin eva-
mirini tenfiz eyler. Merci-i resmiyesi münhasıran Mezahip Nezare-
tidir. Ve Yalnız umur-ı mezhebiyeden dolayı hakk-ı müracaatı
vardır.

Birinci Bab
intihabat ve Teşkilat ve Vezaij

Birinci Fasıl
Patrikin Usulü Şeraait-i intihabiyesi

Üçüncü Madde- Katağikosluk ve Patriklik makamı inhilal ey-
ledikte ruhanı ve muhtelit Meclisler azası, nihayet üç gün zarfında
bil içtima berat-ı Ali ile mensup Murahhaslardan birini Patrik Kay-
makarnlığına intihap ile müştereken Mezahip Nezareti'ne iş'ar eder-
ler. Mezahip Nezareti Bab-ı Ali ile bil-muhabere kaymakamın me-
muriyetini tasdik eder. Müteakiben kaymakam katağikos ve
patrikin intihabı içün biri sınıf-ı ruhaniden ve diğeri sınıf-ı ruhani-
nin gayrisinden ikişer vekil intihap ve ağramanı derhal bilcümle
murahhasalıklara tebliğ eyler. Murahhaslıklarca patriklik merkezin-
de veya civarında sakin ruhaban ile ruhabandan gayrisinin dahi tev-
kili caiz ise de berzat ikiden ziyade daire-i ruhaniyenin vekaletini
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ibraz edemez. Bu suretle intihap edilen vekiller mensup oldukları
murahhaslıktan muta birer vesikayı hamilolarak kaymakamın tebli-
gatı vakıası tarihinden itibaren nihayet kırkbeş gün zarfında Patrik-
hanede kaymakamın taht-ı riyasetinde ve mec1is-i ruhani ve muhte-
lita azasiyle birlikte biliçlima katağikosluk ve patrikliğe şayan-i
intihap ve piskoposluk mertebesine haiz murahhas ve sair pisko-
posların isimlerini havi bir defter tanzim ederler. Bu muammele rey
hakkı ile icra kılınır ve evsaf-ı nizamiyeyi haiz olarak hakkında rey
verilen murahhas ve piskoposlar kazandıkları aranın miktarına ba-
kılmayup dahil-i defter edilir. Her halde bunların miktarı yediden
az olamaz. MezkOr defter kaymakam tarafından Mezahip Nezare-
ti'ne takdim olunur. Mezahip Nezareti Bab-ı Ali ile bilmuhabere
defterin muhtevi olduğu isirnlerden esbab-ı mülkiye dolayisiyle in-
tihabı hükümetçe tensip edilmeyenler bulunduğu takdirde onları is-
tisna ederek mütebakisinden intihabın icrasını kaymakarnlığa ceva-
ben tebliğ eder. Müteakiben Heyet-i intihabiye yine o suretle içtima
ederek Hükümetçe kabulolunan namzetlerden üçünü rey-i hati ve
ekseriyet-i mutlaka ile tefrik eyler ve bunlardan biri münhasıran
mec1is-i ruhani canibinden kezalik rey hakkı ve ekseriyet-i mutlaka
ile katoğikos ve patrikliğe bil intihap olbabda heyet-i intihabiye ta-
rafından tanzim edilecek mazbata Mezahip Nezareti'ne takdim ve
intihab-ı vakıanın tasdik-i aliye iktiranı istida olunur. bunun üzerine
bilistizan şeref sadır olacak 'irade-i seniyye-i Hazret-i Padişahinin
Mezahip Nezareti'nden tebliğini müteakip merasim-i lazime-i mez-
hebiye bilifa katoğikos ve patrik vezaiti ruhanisine mübaşeref ey-
ler.

Dördüncü Madde- Patrikliğe namzet gösterilecek zevatın pis-
koposluk mertebe-i ruhanisini haiz ve ebaeneed teebaa-i Osmaniye-
den bulunması ve ahlak ve efaliyle Devletin ve cemaatin emniyet
ve itimadını kazanmış ve hiç bir suretle mahkOmiyet-i cezaiyeye
düçar olmamış ve laakal beş sene bir murahhasalığı hüsn-ü idare
eylemiş olması ve sinen kırkheşden dOn olmaması devletin lisan-ı
resmiyesine ve bikaderü'l-imkan kavanin ve nizamat-ı umumiye ah-
1ç:arnınavakıf bulunması lazımdır.

İkinci Fasıl
Meclis-i Ruhtininin Sureti Teşkili ve Veztiiji

Beşinci Madde- Mec1is-i Ruhani nısfı Berat-i Ali ile mensup
murahhaslardan ve nısfı diğeri sair piskoposlardan olmak üzere
oniki piskopostan mürekkeptir. Mec1is-i ruhaniyeye patrik riyaset
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eder. Gaybubet ve mazereti halinde azadan birini tevkil eyler. Aza-
mn müddet-i memuriyetleri iki senedir. Her sene msfı tebdil eder.
İşbu nizamnamenin tatbikatım takip eden ilk sene nihayetinde bu
tebdil kur'a ile İcra olunur. Murahhaslık sınıfım haiz azamn tebdil-
lerinde münavebe usulü cereyan eder. Diğer aza her sene zaman-ı
tebdilden beray-ı mukaddem meclisce ekseriye ara ile intihap edi-
lir. Tesavi-i ara vukuunda patrikin rey verdiği taraf tercih olunur.
Bilumum azamn memuriyetleri Mezahip Nezareti'nin tasdikiyle ic-
ra olunur. Azay-ı müntehibenin tekrar intihapları caizdir.

Altıncı Madde- Meclis-i Ruhani, cemaatin umur-ı mezhebiye-
sine nezaret ve Ermeni Kilisesi'nin itikadat ve ruayatını cemaat
beyninde terviç ve tahkim ile haleIden muhafazaya dikkat etmek ve
kiliselerle müstahdeminin ,muntazam bir halde bulunmalarında ve
sımf-ı ruhaninin ıslah ve terfiye ahvaliyle ehliyet ve kabiliyetle
muttasif piskopos ve rahip ve papazlar yetişmesine çalışmak, Erme-
ni Mektebi'nde tedrisat-ı mezhebiyenin hüsn-ü cereyanına bakmak
ve muhrahhaslar hakkında cemaatce vuku bulacak şikayatı tetkik
ile mukaziyatını ifa ve münhal olan murahhaslıklara münasiplerini
bil-intihap Mezahip Nezareti vasıtasiyle berat-ı Alilerinin tasdirini
istida eylemek ve cemaatçe tekevvün eden mesail-i mezhebiyeyi
bit-tahkik kilisenin usul-i meriyesine tevfıkan hal ve tesviye etmek-
le mükelleftir.

Üçüncü Fasıl
Meclis-i Muhtelitin Suret-i Teşkiliyle Vezô.ifi

Yedinci Madde- Meclis-i muhtelit dördü meclis-i ruhani aza-
sından ve sekizi sınıf-ı ruhaninin gayri muteberan-ı cemaatinden
olarak oniki efrattan mürekkeptir ve riyaset-i tabiyesi patriklik ma-
kamına ait olmakla beraber patrik canibinden azay-ı ruhaniyeden
birinin reis vekaletine tayini dahi caizdir. Azay-ı ruhaniye Meclis-i
Ruhanice ekseriyet ara ile tefrik ve azay-ı gayri ruhaniyeden biri
ale'd-devam patriklik merkezince ve diğer yedisi her murahhaslık-
tan bir kişi olmak üzere bil-münavebe murahhaslıklarca intihap
olunarak cümlesi Mezahip Nezaretii'nin tasdikiyle tayin olunurl~ır.
müddet-i memuriyetleri iki sene olup her sene msfı teedbil eder. Iş-
bu nizamnamenin tatbikini takip eden ilk sene nihayetinde bu tebdil
kura ile İcra olunur. Azay-ı gayri ruhaniyenin mensup oldukları
murahhaslık dairesi veyahut patriklik merkeziyle civarındaki ma-
haller ahalisinden bulunmaları caizdir. Bunlardan tebdil edilenler
laakal iki sene sonra tekrar intihap olunmak selahiyetini ihraz eyler-
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ler. Fakat inkizay-ı müddetten mukaddem vefat ve istifa gibi bir su-
retle vuku bulacak münhalata intihap olunanlar seleflerinin müddet-
lerini ikmal eyledikten sonra yeniden intihap edilebilirler.

Sekizinci Madde- Meclis-i muhtelitin vezaifi patrikhane sandı-
ğının varidat ve masrafına nezaret ve doğrudan doğruya patrikliğe
merbut kilise ve manastırlarla cemaatçe müesses mekMibi hususiye
ve hayrat-ı saireye ait emlak ve akar ve nukutu gayrianın hüsn-ü
idaresine dikkat etmek ve murahhaslıklar dahilinde bulunan mües-
sesat-ı mezkOre emlakinin her sene murahhaslar canibinden gönde-
rilecek hesap cetvellerini bi't-tetkik icabatını ifa eylemek ve devlet-
çe muteber olan vaziyetnameler mucibince menaf-i cemaata terk ve
vasiyet edilen nukut ve emvalin musula olan cihetlere sarfını indel-
hace taraf-ı kanuniye bilmüracaa temin etmekten ibarettir. Meclis-i
mezkOr alelayde haftada birgün inikat eyler.

Dokuzuncu Madde- Mevaddı sabıkada beyan olunduğu veçhile
meclis-i ruhani cemaatince müesses mekatibin ulOm-ı mezhebiye
tedrisatı ve meclis-i muhtelita dahi mekatib-i mezkOrenin varidatı
ve masrafı hususatına nezaret edebilüp ale'l-umum mekteplelerin
gerek suret-i tesisi ve küşadı ve gerek heyet-i talimiyenin usul-ü ta-
yin ve teşkili ve tedriısat-ı iptidaiye ve telmiye ve ilmiyeni n İcarası
kavanin-i umumiyye ve Maarif Nezareti'nin teftiş ve murakabesine
tabidir.

Dördüncü Fasıl
Patrik ile Meclisler Arasındaki Münasebô't

Onuncu Madde- Patrik esbab-ı şahsiyeye mebni meC1is-iruha-
ni ve muhtelita azasından hiç birini d~ğerine tercih etmeyerek hak-
larında muamele-i müsaviye ibraz ve meclislerin müzakeratını
hüsn-ü idare ile mahalli intizamı efzal ve ikvalden ibraz etmekle
mükellef olduğu gibi, aza dahi patrike karşı daima hürmetkerane
muamele ederek huzur ve gıyabında şeref ve haysiyetine makise
iraf edecek harekat ve tüfühattan içtinap etmeğe mecburdur.

Onbirinci Madde- Meclis-i ruhani ile meclis-i muhtelitin Pat-
rikhaneden başka bir mahalde içtima etmiş ve Patrikhanede dahi
patrik ile tarafından tevkilolunacak zevattan maada kimsenin riya-
seti altında toplanması memnudur. İşbu memnuiyet hilafındaki içti- .
maata ittihaz olunan kararlar gayri muteberdir.

Onikinci Madde- Meclis-i ruhani veya muhtelite azasından bi-
rinin yekdiğerini müteakip üç içtimada bila özür hazır bulunmama-
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sı istifa eda olunarak işbu nizamname mucibince yerine diğerinin
intihabım istilzam eyler. Mazereti bulunanların patrike beyan-ı hali
ile istihsali mezuniyet eylemeleri lazım gelir. Mazereti tebeyyün
eyleyenlere bir sene zarfında nihayet üç mah ruhsat azasına patrikin
selahiyeti olup bundan ziyade mezuniyet verilmesi azamn mensup
olduğu meclisin inziman reyi ve karanna mevkufdur. Ancak müza-
kerat ve muammelatın halel-i tatarrukuna mahal kalmamak için
azay-ı mezunenin miktar-ı meclis heyetinin sölüsüne asla tecavüz
edeme~ecektir .

Onüçüncü Madde- Meclis-i ruhanı ve muhtelite azasından bir
veya bir kaçımn hilaf-ı nizam hal ve hareketi vukuunda patrik ken-
dilerini celp ve davetle evvel ernirde suret-i nazikanede ihtarat icra
eyler ve tesiri görülmediği takdirde bunlan nihayet iki içtimada bu-
lunmaktan men eder. Bu suretle duçar-ı müczat olan azamn şu ha-
rekatı tekrar eylediği takdirde patriğin talebiyle bunlar dahil olmak-
sızın ruhanı ve muhtelite meclisler birleşerek bilmüzakere tebdil ve
ihraçlanm ekseriyet-i mutlaka ile kararlaştırdıkları halde hükmü ic-
ra olunur. Böyle bir karar-ı mahsus çıkarılanlann tekrar intihaplan
caiz değildir.

Ondördüncü Madde- Ruhanı ve muhtelite meclislerden her bi-
rinin patrikten şikayete haklan vardır. Şöyleki, azadan birinin veya-
hut bir kaçımn kendi vazifelerine müteallik umurdan dolayı patrik-
ten şikayetleri vukuunda keyfiyeti tahriren ve esbab-ı mucibe
dermeyaniyle mensup olduklan meclise nazaran beyan ederler.
Meclisce dahi bade'z-zikir şikayeti mezkure ekseriyet-i mutlaka-i
ara ile haklı g'örüldüğü takdirde olbabdaki karann patrike ilarniyle
talep izahat olunur ve patrik tarafından nihayet onbeş gün zarfında
tahriren, verilecek izahat-ı cevabıye bi't-tekkik kifayetine ekseriyet-
le karar verildiği halde mesele kapanmış olur. İzahat-ı vakıa ekseri-
yette kafi görülmediği takdirde meclis-i mezkur azası Mezahip Ne-
zareti'ne müştereken ve tahriren müracaat ve tafsil-i keyfiyetle
ruhanı ve muhtelite meclislerin fevkalade olarak içtimaına ruhsat
istida ederler.

Onbeşinci Madde- Madde-i sabıka mucibince vuku bulacak is-
tida üzerine ruhanı ve muhtelite meclislerin suret-i fevkaledede içti-
maına Mezahip Nezareti'nce verilecek mezuniyet Hükümet-i ma-
halliye ve safiyetle meclis-i mezkure azasına tebliğ olundukta
bunlar azadan en kıdemli piskoposun taht-ı. riyasetinde olarak pat-
rikhanede bil-içtima müştekilerin ifadatım ve patriğin izahat-ı tahri-



124 ALtGÜLER

riyesini arz ve açık tetkik eyledikten sonra şikayet-i vakıa patriğin
sükutunu müstelzim olduğuna salisan ekseriyeti te,şkil eden laakal
ondört rey ile karar verdikleri halde keyfiyeti derhal Nezarete ve
tahriren patriğe iş'ar ederler. İşbu karar üzerine patrik nihayet yirmi
dört saat zarfında istifasını Mezahip Nezareti'yle Meclislere bildire-
rek makamını terke mecbur olup bu mecburiyet ifa edilmez ise aza-
nın müracaatı ve Nezaretin tebliği üzerine kendisi marifet-i Hükü-
metle patrikhaneden ihraç olunur.

Onaltıncı Madde- Sureti fevkaladede içtima eden ruhani ve
muhtelite meclislerce patrik hakkındaki şikayeti mucip sukut görül-
mez ise yani olbabda ekseriyet-i sülüsan ara hasıl olunmaz ise müş-
teki azanın derhal istifa etmeleri lazım gelerek yerlerine işbu ni-
zamname mucibince diğerleri intihap olunur ve patrik olan zat
makam-ı memuriyette bulundakça müştekiler meclis-i mezktlre
azalığına tekrar intihap edilemez.

Beşinci Fasıl
Patrikhanenin ldare-i Umumiyesi

Onyedinci Madde- Patrikhanede yeri bizzat patrikin ve diğeri
ruhani ve muhtelite meclislerin ve üçüncüsü de Patrikhane sandığı-
nın umur-ı tahririye ve kaydiye ve hesabiyesini ifa etmek ve bir
başkatip ile lüzumu kadar ketebeden mürekkep olmak üzere üç ka-
lem ve patriğin mezun edeceği muammelat-ı ruhaniye ile müstakil
ve sınıf-ı ruhaniden bir vekil ve hademat-ı müteferrika-i mezhebi-
yede istihdam edilmek üzere ihtiyaç derecesinde rahip ve papaz ile
rniktar-ı kafi haderne bulundurulur. Patrik vekili ve patriğin kalem
heyeti ve salifü'l-beyan rahip ve papazlar ile haderne doğrudan doğ-
ruya patrik tarafından ve diğer iki kalem heyetleri de ruhani ve
muhtelite meclislerce müştereken ittihaz edilecek mukarrerat üzeri-
ne yine patrik canibinden tayin ve tebdil olunur.

Onsekizinci Madde- Patriklik makamına varit olan evrak icap
eden meclise havale edilir ve mevad-ı müstacele müstesna olarak
meclislerce kayıt numaraları sırasiyle bi't-tezkir lazım gelen karar-
lar ittihaz olunur.

Ondokuzuncu Madde- Patriğin ruhani ve muhtelite meclislerce
mevadd-i muhavvele hakkında ittihaz edilecek kararlara itiraz ve
esbab-ı mucibe dermeyan ile masıahatın tekrar tetkiki talebe selahi-
yeti bulunduğu gibi, bu suretle tekrar ittihaz olunacak kararlar teyid
ve ısrar-ı tazammun eylediği ve maslahat-ı hassa-i meclis-i ruhani-
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ce lazımüttakdir mesaili esasiye-i mezhebiyeden olmadığı halde
mes'ubıkını deruhte ederek rey ve içtihad-ı zafiiyesiyle ifay-ı mua-
mele ve keyfiyeti meclis-i mezkfire tebliğ eylemek hakkını da haiz-
dir. Böyle bir halden dolayı patrİk hakkında şikayet vukuunda On-
dördüncü Madde mucibince hareket olunur.

Yirminci Madde- Patrik ile ruhani ve muhtelite meclisler azası-
na ve Patrikhanenin müstahdemeyni sairesine azası icap eder. Maaş
ve yevmiye ve harç ve rahların miktarı varidat-ı mevcudeye göre
meclis-i muhtelitece her sene tanzim ve patrik tarafından badettas-
dik bir sureti Mezahip Nezaretine de takdim edilecek muvazene
defteri mucibince sandıktan tesviye ve ifa edilir.

Yirmibirinci Madde- Patrikhane sandığı meclis-i muhtelitin
taht-ı nezaretindedir. Varidatı evvela Patrikhane ve manastırın
emlak-ı merbutası hasılatından saniyen cemaatçe vuku bulacak
ve teberruattan salisen bila varis vefat eden ruhabanın emval-İ
metrfikesinden rabian idare-i ruhaniyece patriklik merkezine men-
sup Ermeni ahali beynindeki nikah ve vaftiz ve cenaze merasimi gi-
bi muammelat-ı mezhebiye hasılatından ve hamisen senevi muva-
zene defterlerinde meclisi muhtelite karariyle her murabhaslığa tarh
ve tevzi edilecek patriklik aidatından ibarettir. Bundan başka her ne
nam ve vesile ile olur ise olsun Patrikhanece efrad-ı cemaatten bir
şeyalmak memnudur.

İkinci Bab
Murahhaslıklar

Yirmiikinci Madde- Murahhaslar Patrikhane meclisi ruhanisin-
ce müntehip ve taraf-ı Devletten mansİp olarak daire-i ruhaniyeleri
dahilinde berat-ı Aileleriyle işbu nizamname abkamına tevfıkan
ifay-ı memuriyet ederler. Ebaen asced Teba-i Devleti Aliyeden bu-
lunmayanların .ile mahkOmiyetin sıpk edenlerin ve sO-i hal ile
müştehra olanların ve otuzbeş yaşını ikmal etmeyenlerin ve devle-
tin lisan-ı resmisine ve bikaderi'l-imkan kavanin-i nizamatı umumI-
ye abkamına vakıf olmayanların murabhas intihabı caiz değildir.

Yirmiüçüncü Madde- Murahhaslık Daireleri laakal onbeşbin
Ermeni nüfusunu ihtiva etmek üzere yeniden tertip ve tanzim olu-
nacaktır.

Yirmidördüncü Madde- Dersaadet murahhası patrik vekili ün-
vanını behemehal piskoposluk mertebe-i ruhaniyesini haiz olacak



126 ALİGÜLER

ve maheza gerek berat-ı alisinin ahkamınca ve gerek mevki-i ve va-
zifece sair murahhaslardan farkı bulunmayacaktır.

Yirmibeşinci Madde- Murahhaslıkların vekaletle idaresi ve ve-
killer içün emr-i Ali tasdiri caiz değildir. Ancak merkez memuri-
yetlerinden bir sebeb-i meşru ile gaybubet eden murahhaslar ruha-
bandan birini tevkil edebilirler. Münhal bir murahhaslığın eshab-ı
mücbire ve kaviyeden dolayı muvakkata-i vekalet suretiyle idaresi
lazım gelir ve bu !üzum Mezahip Nezareti'nce tahakkuk eyler ise
Patrikhanece müntehip vekiIlik memuriyeti ba-tahrirat-ı resmlye
tasdik olunabilirler. Fakat bu vekil murahhaslık makamına izafetle
Patrikhane meclisleri azalığında bulunamaz.

Yirmialtıncı Madde- Murahhasların maiyetlerinde biri ruha-
bandan ve diğeri muteberan-ı mahalliden ve nihayet altışar zat-
tan mürekkep olarak iki heyet-i müşavere bulunacaktır. Bu heye-
tin bir gün sıfatı resmlleri ve murahhaslık vezaifinden müteveIlit
mes'uliyette alaka ve müşariketleri bulunmayup vezait-i mezkfire-
den nevi ve mahiyetine göre murahhasın havale edeceği mesahil-
den kendisine muavenet ederler. Reylerinin tatbik ve İCrasl da mu-
rahhasın tasdik ve kabulüne mevkuftur. Mezkfir heyetlerin usUlfi in-
tihabiyesiyle muamelat ve tebdilatına dair lazım gelen talimat
Patrikhane ruhani ve muhtelite meclislerince müştereken tanzim
edilecek ve Mezahip Nezareti'nin malumatiyle mer-i tatbik olacak-
tır.

Yirmiyedinci Madde- Her murahhashanenin bir sandlkı ve ihti-
yaç derecesinde ketebe ve hademesi bulunur. Mezkfir sandık vari-
datı nikah ve vaftiz ve cenaze merasimi gibi husustan akz ve istifa
olunacak murahhaslık aidatiyle Ermeni ahalinin vuku bulucak te-
berruatından ve indel ihtiyaç kilise ve manastırlarla müessest-ı saire
emlaki hasılatının murahhashane idaresi içün Patrikhane meclis-i
muhtelitince tefrik ve tahsis olunacak miktarından ibarettir.

Yirmisekizinci Madde- Murahhaslar indel-!üzum münhasıran
vezaifi mezhebiye ifası içün daire-i ruhniyeleri dahilindeki meva-
kı-i hükümet-i mahalliye iş'ar etmek şartiyle ruhabandan vekiller
tayin ve izam edebilirler. Bu vekillerin hiç bir sıfat-ı resmlyesi yok-
tur.

ÜçüncüBab
Mevaddı Mi1tejerrika

Yirmidokuzuncu Madde- Patrikhane ruhani ve muhtelite mec-
lislerinin işbu nizamnamenin bidayeti tatbikindeki teşkilat ve inti-
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habatı vechiati üzere cereyan eyler: Evvel patrikin makamınca
meclis-i ruhaninin ba-berat-ı Ali mensup muralıhaslardan terekküp
edecek altı azası mevcut ve muralıhaslar beyanından bi't-tefrik da-
vet olunarak Mezahip Nezareti'nde malumat verilir. Saniyen bu su-
retle teşekkül edecek meclis-i ruhanice mütebaki altı aza dahi bil-
intihap memuriyetleri Nezareti müşrüleyhadan tasdik olunur. Sali-
sen, meclis-i mezkUr azasmdan meclis-i, muhtelite de memuriyeti
icap eden dört zat dahi bi't-tefrik bu meclis için lazım gelen müte-
baki sekiz azay-ı gayri ruhaniyeden biri patriklik merkezi ahalisin-
den olmak üzere patrik tarafından muteberan-ı cemaat meyanından
ve hüsnü hali ile maruf zevattan bil-intihap hükümetçe de tensip
edildiği halde cümlesinin memuriyetleri Mezahip Nezareti'nce tas-
dik edilir. İşbu Nizamnamenin bidayet-i tatbikinde meclis-i ruhani-
nin umumen piskopos mertebesini haiz zevattan teşkilinde tena-
zür hasıl olduğu takdirde noksanının beşten fazla olmamak üzere
mütehayyizan-ı ruhabandan zevat-ı münasebe intihabiyle ikmali
caizdir.

Otuzuncu Madde- Ruhani ve muhtelit meclislerin birlikte, içti-
ma-ı işbu nizamnamede tadad olunan ahval ve esbaba münhasır
olup başka vesile ile müştereken içtimaı caiz değildir.

Otuzbirinci Madde- Katağikos ve Patriğin kavanin ve nizamat
mevzuatı ahkamına veya menafi-i mülkü devlete muhalif hal ve ha-
reketi vukuunda derecesine göre Mezahip Nezareti'nden kendisine
tenbihat ve ihtarat-ı lazime-i tahririye ifa olunur. Ve ledelicap Ne-
zaretten, Bab-ı aliye iş'ar keyfiyetle meclis-i mahsus-ı vükelaca itti-
haz edilecek karar üzerine Ba irade-i seniyye Hazret-i Padişahi azil
edilebilir. Bu takdirde Patrikhane ruhani ve muhtelite meclislerine
hitaben tasdik ve irsal kılınacak buyurulduy-u sami üzerine alelusul
bir kaymakam intihap ve tayin edilerek üçüncü ve dördüncü mad-
deler mucibince halkının intihabma şOruğ olunur.

Otuzikinci Madde, Otuzbirinci Madde'de beyan olunan hal ve
hareket ve murahhaslar veyahut diğer ruhaban papazlar tarafından
vukua getirilir ise derecesine göre faillerinin tenbih ve tevbihini ve-
ya azil ve tebdili hakkında Mezahip Nezaretinden ifa kılınacak teb-
ligatm ahkamı Patrikhanece lazımü'l-infazdır. Bu babda tereddüd
ferahi iraesi haklarında muamele-i intihabiye icra edilecek olan rüe-
sa ve mesnubiyet-i ruMniyenin Hükümetçe vezaifelerinden ihracmı
ve patrik ile meclis-i ruhani haklarında da hükm-ü nizama muhale-
fetlerinden dolayı muamelatı lazimenin icrasını istilzam eyler.
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Otuzüçüncü Madde- Patrikhane meclislerinin azası mecliste
umumen veyahut kısmen işbu nizamnamede muayyen vezaif hari-
cindeki umura müdahale ve patrik veya rüesa mensubiyet-i ruhfuıi-
yi o yolda hareket ve muameHita tahrik eyledikleri veyahut mahi-
yet-i siyasaya ve mü1kiyey-i havi veya evanllr ve tebligat ve
devletin tenfiz ve icrasında ifa-i akibatı mutazammın bir had ve ha-
reket ihtiyar ettikleri halde Mezahip Nezareti'nce kendileri tevbih
veya tebdil olunurlar. Hareketlerinin ehemmiyetine göre muamele-i
tebdiliye münbait meclisi mezkOre dahil olmamak kaydını dahi ih-
tiva edebilir.

Otuzdördüncü Madde- Mevadd-i sabıkada muayyen muamelat-
ı intihabiyeyi mucip olan ahval ve hareket kavanin-i umunllye-i ce-
zaiye ahkamınca failleri hakkında mücezat-ı saireyi müstelzim ise
onlar da başkaca takbik ve icra kılınır.

Otuzbeşinci Madde:- Nikah ve vaftiz ve cenaze merasimi gibi
hizmet-i mezhebiye mukabilinde rüesay-i ruhanice ifrad ve cemaat-
ten akzı mecaz olan aidatın hatt-ı azamisi ve suret-i istifası heyet-i
ruhanayenin tebeyyün edecek ihtiyacına ve cemaatin sai haline na-
zaran Patrikhane-i ruhani ve muhtelite meclislerince işbu nizamna-
menin tarihi tatbikinden itibaren nihayet iki sene zarfında tayin ve
tekdir ile patriklik makamından Mezahip Nezareti'ne bildirilecek ve
devletçe de aynen veya tadilen bade'l kabül işbu nizamnameye tes-
yil edilecektir.

Otuzaltıncı Madde- Patrik içün mahall-i ikamet ittihaz olunan
Mar Yakup Manastın'ndaki ruhaban cemaatinin işbu nizamname'de
muayyen teşkilat-ı cedideye göre hal ve mevkii ve manastır ile em-
lakinin tarz-ı idaresi Patrikhane meclis-i muhtelitenin rey ve müta-
laasına da müracaat olunduktan sonra münhasıran meclis-i ruhanice
bittezekkür olbab da bir kararname-i mahsus tanzim edilecek ve
Mezahip Nezareti'nin inzimam tasvibiyle mevki-i tatbike vaz olu-
nacaktır.

Otuzyedinci Madde- 20 Ramazan 279 tarihli Ermeni Patrikliği
Nizamnamesi mefsuhtur.

Otuzsekizinci Madde- işbu Nizamname tarihi neşrinden itiba-
ren mer'idir.

Otuzdokuzuncu Madde- işbu nizamnamenin icray-ı ahkamına
Adliye ve Mezahip Nazırları Memurdur.

işbu layiha-i Nizamiyenin Mevkii Mer'iyete vaz'ını ve niza-
mat-ı Devlete ilavesini irade eyledim.
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2. Şevval 1334-19 Nisan 1332

Mehmet Reşat

Hariciye Nazırı ve Adliye ve Mezahip Nazır Vekili

İmza

Dahiliye Nazırı ve Maliye Nazır Vekili

İmza

Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı Vekili

İmza

Şeyhü'l-İslam

Sadrazam

İmza

İmza

Maarif Nazırı ve Posta ve Telgraf ve Telefon ve Ticaret ve Zi-
raat Nazırları Vekili

İmza

Nma Nazırı

İmza

Şuray-ı Devlet Reisi ve Evkaf-ı Hümayfin Nazırı Vekili

İmza
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BELGE: V

Meclis-i Vükela Mazbatası

BOA., GMCAD., No: ll, Ermeni BeratDefteri, 1329/l913, s. 25, Orijinali, BOA.,
DUff., 67/l-1.
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