MAKAMAT-I MÜBAREKE MESELESI
VE BABIALI
BEKIR SITKI BAYKAL
Geçen asr~n ortalar~ nda bütün dünyay~~heyecana dü~üren milletleraras~~büyük meselelerden biri, K~r~ m harbi diye tan~ nan hadise
olmu~tur. ~ark meselesinin buhranl~~ bir safhas~~ olup neticede bir
Avrupa harbi ~ekline giren bu olaya dair ~imdiye kadar yay~nlanan
hayli zengin vesika ve literaturde harbin sebepleri, men~ei, patlak
veri~i, cereyan~~ ve neticeleri birer birer ele al~nm~~, çok kere bütün
ayr~ nt~lar~ na kadar ayr~~ ayr~~ görü~~ aç~s~ndan i~lenmi~~ bulunmaktad~ r. Ancak, bu eserler okunurken hemen hemen tamamiyle
Bat~~vesikalar~mn kullan~lm~~~bulundu~u, dolay~siyle tek tarafl~~
olarak Avrupal~lar~ n görü~ lerini aksettirmekte oldu~u görülmektedir.
Gerçi K~ r~ m harbi, geni~~anlam~~ ile umumi bir Avrupa meselesidir.
Fakat ayn~~ zamanda, buhran~ n kökünün bulundu~u mekân olmas~~
ve cereyan etti~i sahneyi te~ kil etmesi itibariyle Osmanl ~~ Imparatorlu~u'nun da burada mühim bir rolü oldu~una ~üphe edilemez. Bununla beraber sözünü etti~imiz eserlerde bu cihet kâfi derecede belirtilmi~~de~ildir ve ancak umumi olarak ve bu da vas~ta ile elde edilmi~~
bilgiye dayan~larak Osmanl~~devletinin rolüne sathi bir ~ekilde temas
edilmi~~bulunulmaktad~ r. ~üphesiz ki bunun ba~l~ca sebebi, Osmanl~~
devlet adamlar~n~n görü~ lerini ihtiva eden vesikalar~ n ele geçmemi~~
olmas~d~ r. Mesut bir tesadüf eseri olarak son zamanlarda K~r~m harbine dair bir hayli resmi ve hususi vesikalar elimize geçmi~tir. Bunlar
aras~ nda Bab~ali taraf~ ndan tanzim ettirilen hülâsalar, Vükelâ Meclisi mazbatalar~ , Meclis-i Umumi zab~ tnameleri, irade-i seniyyeler,
Osmanl~~hariciye naz~rlar~~ile yabanc~~devletlerin sefirleri aras~ nda
geçen müzakerelerin tutanaklar~, Osmanl~~murahhaslar~na ve sefirlerine verilen talimat suretleri ve bunlarla ilgili daha bir tak~m belgeler mevcuttur ki bunlar birçok noktalar ~~ayd~ nlatmakta, meseleyi
Osmanl~~ görü~ünden anlamak imkan~ n~~vermektedir. Yine bunlardan, çe~ itli meseleler üzerinde Osmanl~~devlet adamlar~n~n görü~lerinden ba~ka, ayr~ ca, devletin o zamanki askeri, mali ve iktisadi
durumu hakk~nda, Avrupal~ larla i~birli~i yapmak hususunda TürkBelleten C. XXIII. F. 16
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lerce beslenen muhtelif fikirler hakk~ nda da gayet enteresan baz~~
bilgiler edinmekteyiz.
1856 Paris Bar~~~Antli ~mas~~ ile sona eren K~ r~m harbi, sadece
~ark meselesinin buhranl~~ bir safhas~, umumi bir Avrupa meselesi ve
harbi olmas~~ vesaire bak~m~ndan önemli say~lmakla kalmaz. Çok
mühim bir taraf~~ da Bat~~devletlerinin ilk defa olarak Türklerle
böyle geni~~ölçüde, milletleraras~~ hukuk bak~ m~ndan mütekâmil bir
surette ve silah arkada~l~~~ na müncer olacak derecede s~ k~~ bir i~birli~i yapm~~~olmalar~d~ r. H~ ristiyan bir devletin h~ ristiyan bir devlete
kar~~~ayn~~dinden olmayan Osmanl~ larla ittifak yapmak fikir ve te~ebbüslerinin tarihçesine bir göz atacak olursak; Fransa K~ral~~ I. François'dan, Prusya k~ ran Büyük Friedrich'den, Rus Çariçesi II. Katherina'dan, Avusturya Imparatoriçesi Maria Theresia'dan Viyana
Kongresine kadar böyle bir hâdiseye kar~~~H~ristiyan devletler taraf~ndan tak~n~lan tavr~~ gözönüne getirirsek; 1854 tarihinde Ingilizlerin,
Frans~zlar~n ve hemen arkas~ndan Piyemontelilerin, k~sa bir zaman
önce, 1841 de Avrupa devletleri camias~ na resmen al~nm~~~bulunan
Osmanl~~devletiyle Rusya'ya kar~~~yapm~~~olduklar~~ittifak muahedelerinin ehemmiyeti bir kat daha belirir. Muhakkak ki ayn~~zamanda
birtak~ m siyasi, iktisadi ve ticari menfaat mülahazalar~d~ r ki Bat~~
milletlerini böyle bir ad~m atma~a sevk etmi~tir. Fakat ne olursa
olsun bu hal, fiili neticeyi, yani as~ l bahis konusu olan Avrupa muvazenesini ve dolay~ siyle milletlerin emniyet ve selâmetini, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun istiklal ve mülk bütünlü~ ünü korumak suretiyle,
muhafaza ve müdafaa etmek için omuz omuza dö~ü~ mü~~olmak,
Türklerle müsavi ~artlar alt~nda i~birli~ini gerçekle~tirmi~~bulunmak
hakikat~n~~ de~i~ tiremez.
Gerçekten de 1839 dan beri Türkiye, bünyesinde yapma~a
koyuldu~u esasl~~ de~i~ ikliklerle Avrupai bir devlet olmak yoluna
art~ k kesin olarak girmi~~bulunuyordu. Devleti idare eden ~ahsiyetler,
bu yenili~in gerçekle~tiricileri ve koruyucular~~ olan Mustafa Re~it
Pa~a, Ali Pa~a ve Fuat Pa~a gibi hakiki mânada avrupai devlet
adamlar~~ idiler. Türkiye, Avrupa müesseselerine, bilgilerine, modaya
var~ ncaya kadar birçok âdetlerine kuca~~n~~ açm~~~bulunuyordu.
~imdi de müttefik olarak Türkiye'ye gelen Ingiliz ve Frans~z askerleri, Osmanl~~ padi~ah~n~ n önünde geçit resmi yap~yorlar, ondan
ni~anlar al~yorlard~ . Sultan Abdülmecit, ayn~~ vesileyle Istanbul'a
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gelen Ingiliz k~ral~n~n o~lu Cambridge Dukas~ n~~ve Prens Napoleon'u
kabul ediyor, yüksek misafirlerin ~ereflerine Avrupa usullerine göre
ziyafetler veriliyor, balolar tertip olunuyordu. Ilerigelen Türk ~ahsiyetleri, hattâ düzgün Frans~zcas~~ile dikkati çeken padi~ah~n kendisi bu ziyafet ve balolara ~eref veriyorlard~. Istanbul'da cereyan
eden bu al~~~lmad~ k sahneler, o zamana kadar kendi âleminde ya~ay~ p gelmi~~olan Osmanl~~ülkesine bat~~dünyas~n~n ruh ve adetlerinin,
önüne geçilmez bir h~zla girmekte oldu~unu gösteriyordu'. Sözün
k~sas~, ~imdi iki âlem aras~nda yak~ ndan bir temas ve gerçek anlamda
bir kayna~ma aç~ k olarak görünüyordu.
* * *

Bilindi~i gibi, K~ r~m harbinin patlak vermesine Mübarek Makamlar meselesi sebebiyet vermi~tir. Kutsal-ülke'de Hazret-i Isa ve
Meryem Ana'n~n hayatlar~~ ile ilgili birtak~m ziyaret ve ibadet yerleri
bulunmaktad~ r. Bunlar~n bak~m~~ ve dini hizmetleri, eskiden beri
çe~itli H~ ristiyan mezheplerine mensup din adamlar~~ taraf~ndan görülmekte idi. Zamanla bu mezheplerden her biri bu yerler üzerinde
belli bir tak~m haklar elde etmi~~bulunuyorlard~. H~ristiyan mezhepleri aras~nda katolikler ile ortodokslar, gerek nüfuslar~ n~n kalabal~~~,
gerekse tasarruf hakk~~iddia ettikleri yerlerin say~~ve önemleri bak~m~ ndan ön safta gelmekte ve bu hususta birbirine rakip olan ba~l~ca
iki taraf~~ te~kil etmekte idiler. Kutsal yerlere tasarruf ve hizmet
hususunda öteden beri birbirleriyle kavga ve mücadele halinde
bulunan her iki mezhep mensuplar~~ da hak iddialar~n~~ellerindeki
muhtelif resmi vesikalara dayand~rmakta idiler. Katoliklerin elindeki
vesikalar ortaça~lara, ortodokslar~nki ise Kudüs fatihi Halife Hazret-i Omer'e kadar geri gitmekteydi. Zaman zaman ç~kan anla~mazl~klarda Osmanl~~ hükümeti taraflar aras~nda bir çe~it hakem rolünü
oynam~~~ve her defas~nda hakk~~tecelli ettirerek bunu resmi bir belge
ile teyid etmi~ti. Böylece mesele, mezhepler aras~~bir dava çerçevesi
içinde kald~~~~müddetçe büyük zorluklar ç~ karmak istidad~n~~göstermemi~ti. Fakat ~imdi i~~birdenbire ba~ka bir mahiyet al~yordu.
Gerçekten de bu tarihlerde mesele, iki mezhep aras~nda bir ihtilaf
olmaktan ç~ k~ p Avrupa'n~n iki büyük devleti aras~nda bir rekabet
konusu ~ekline dökülüyordu: Katoliklerin hamisi olarak Fransa ve
N. Jorga, Osmanl~~ Tarihi (Türkçe tercumesi, Ankara 1948) s. 479 vd.
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Ortodokslar~n hâmisi olarak da Rusya kar~~~kar~~ya geliyorlard~.
Rusya, kendi görü~üne göre yorumlad~~~~1774 tarihli Küçük Kaynarca antla~mas~n~n yedinci maddesine 2 dayanarak Osmanl~~tebaas~~
olan ortodokslar —ki o tarihlerde bunlar~n toplam~, sadece bir milyona
yak~n~~Yunanistan'da olmak üzere 13,5 milyon kadard~~— üzerine
himaye hakk~~iddia etmekteydi. Padi~ah~n hükümranl~k haklar~~ile
ilgili dü~en böyle bir iddias~~olmamakla beraber öteden beri Kutsal
Ülkedeki menfaat ve imtiyazlar~~üzerinde büyük bir titizlikle duran,
hattâ bir Türk devlet adam~n~ n ifadesiyle: sadece ruhban~~de~il fakat ayn~~zamanda Tanr~y~~da memleketten sürgün etti~i bir devirde,
yani büyük ihtilâl zaman~ nda bile bu hususta alâkas~m gev~etmiyen
Fransa 3, 1535 ve bilhassa 1740 kapitülâsyonlarma dayanmakta idi.
Bunlardan ba~ka her iki taraf~n da elinde daha bir tak~m belgeler
vard~~ki bunlar~~burada ayr~~ayr~~sayarak meselenin bir tarihçesini
yapmay~~konumuzun d~~~nda görmemekteyiz 4.
1847 senesi sonbahar~ nda vukubulan bir hâdise, iki büyük mezhep mensuplar~~ve bunlar~n hâmileri aras~ndaki mücadele ve gerginli~in birden bire ~iddetlenmesine vesile te~kil etmi~tir: Beytüllahm'da
eskiden katoliklere ait iken sonradan ortodokslar taraf~ndan zaptedilmi~~olan Mevlid-i Isa ma~aras~nda, üzerinde hic de oirgine Maria
jesus Christus natus est yaz~t~~bulunan ve efsaneye göre üç k~ral~~temsil
eden bir y~ld~z vard~. ~~Kas~m 1847 günü ortodokslar~n bir âyini
s~ras~nda bu y~ld~z birden bire ortadan kayboldu. Katolikler, ortodokslar~~bu y~ld~z~~çalmakla itham ettiler. Bunun üzerine kar~~l~kl~~
~ikâyetler ya~maya ba~lad~. Gerek bu ~ikâyetler ve gerekse Lübnan'da
Marunilerle Dürziler aras~nda meydana gelen kanl~~olaylar Frans~z
parlâmentosunda hükümete kar~~~ ~iddetli hücümlara vesile te~kil
ediyordu. Bu s~ralarda idi ki Papa IX. Pius, Bab~âli ile akdetti~i
Konkordatodan sonra 3, alt~~as~rdan beri kald~r~lm~~~bulunan Kudüs
Muahedât Mecmuas~, cilt III, s. 258, ~stanbul 1294. Nihat Erim, Devletler
aras~~hukuk ve siyasi tarih metinleri, cilt I, s. 121, Ankara, 1953: Devlet-i aliyyemiz
teahhüt eder ki h~ristiyan diyanetinin hakk~na ve kinisâlarma kaviyyen s~yânet ide . . .
Felix Bamberg, Geschichte der orientalischen Angelegenheiten im Zeitraume
des Pariser und des Berliner Friends, Berlin 1888, s. 24 ve not 1.
Bu hususta efrafl~~bilgi için bk. F. Bamberg, ayni eser, s. 14 vd. Bilhassa
Afif, Rü~di, Tahsin, Arif, Yusuf Kâmil ve Mahmut R~fat imzalar~n~~ta~~yan rapor,
Milli Kütüphane, Na. 2425, ~hsan Sungu kitaplar~.,
5 Felix Bamberg, ayni eser, s. 28.
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katolik patrikli~ini ihya ederek Kardinal Belagra'y~~buraya tayin
etmi~ti. Ayn~~zamanda Papa, ~izma'y~~ortadan kald~ rmak te~ebbüsünü ele alarak Kardinal Ferrieri'yi Sultan Abdülmecid'e yollam~~t~.
~izma aleyhinde ~iddetli yaz~lar~~ ve nutuklar~~ ile ~öhret kazanan
Frans~z bilgini Eugne Bore de Frans~z hükümeti taraf~ ndan Filistin
hakk~nda esasl~~bir rapor haz~ rlama~a memur edilerek Istanbul'a
gönderilmi~~ve burada Kardinal Ferrieri ile elek vererek çal~~ma~a
ba~lam~~t~. Osmanl~~hükümeti bu te~ebbüsü çok iyi kar~~lam~~t~.
Çünkü ~izma'mn bertaraf edilmesi ile Mübarek Makamlar üzerinde
sürüp gelen ezeli kavgan~ n da yat~~aca~~n~~umuyordu. Bu zihniyetle
hareket eden Mustafa Re~ it Pa~a'n~n bütün yard~mlar~na ra~men bu
te~ebbüs, Ekomenik Patrikin ~iddetli mukavemeti kar~~s~nda ve ayn~~
zamanda Rus tahrikleri yüzünden müspet bir neticeye götürülemedi.
Böylece Fransa'da bir yandan liberaller, öte yandan da katolikler taraf~ndan s~k~~t~ r~ lan Guizot hükümeti, bir ç~kar yol aramak
zorunda kal~yordu. Bu maksatla Bore'yi raporunu vermek üzere
Paris'e ça~~rd~ . Aylarca Filistin'de kalan Bore memleketine dönünce
~ ubat ihtilâli kopmu~~bulunuyordu. Bunun üzerine ~ark katolikleri,
Fransa hükümeti yerine ~imdi do~rudan do~ruya Frans~ z milli
meclisine ba~ vurarak davalar~n~ n yürütülmesini istediler. Tam bu
s~ralarda idi ki Bor, "Qestion des lieux saints" ba~l~~~~ile bir bro~ür
ç~kard~ . Yeni Kudüs Patrikli~inin bir nevi manifestosunu te~kil eden
bu yaz~ya mukabil Istanbul'da kar~~~taraf~n görü~ ünü aksettiren iki
bro~ür yay~ nland~. Böylece 185o y~l~~bahar~ nda Mübarek Makamlar
meselesi büsbütün alevlenmi~~oluyordu. Bu bask~lar kar~~s~nda Frans~z
hükümeti harekete geçmek lüzumunu duydu ve Istanbul sefiri General
Aupick'i bu i~ e memur etti. Böylece 28 May~ s 1850 tarihinde sefir,
Osmanl~~Hariciye Naz~r~~ Ali Pa~a'ya bu meseleye dair bir nota
verdi. Bu notada 1740 kapitülâsyonu ile temin olunmu~~kutsal yerlerden vaktiyle katoliklere ait iken sonradan ortodokslar taraf~ndan
zaptolunan dokuz mahallin iadesi isteniyordu. Frans~z hükümetinin
bu demar~~, Istanbul'da ba~ ta Avusturya olmak üzere di~er katolik
devletler taraf~ ndan da destekleniyordu. Nota ile katoliklere iadesi
istenilen kutsal yerler ~unlard~~: Kamame kilisesinin büyük kubbesi
ile Isa'n~ n kabri denilen yerin üzerindeki küçük kubbe; Cülcüle
alt~ ndaki dört kemer; Hazret-i Meryem türbesi ve buna biti~ik bir
bahçe; Efrenc deyrine biti~ ik iki bahçenin yar~s~ ; Ma~aretü'l-Ruat
ve çevresindeki arazi; Hacer-i Mu~tasil; Sitt-i Meryem denilen yedi
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k~ t'a kemerlerin üst ve altlar~ ; Gusul ta~~~çevresindeki alan; Beytüllahm karyesinde kin büyük kilise; Tahunü'l-Atik (eski de~irmen)
diye adland~r~ lan alan ve oradaki mahzenler; Isa'n~n kabri san~lan
mahal ve sahas~; Ma~aretü'l-Mehd 6.
I~ te bu suretle Makamat-i Mübareke meselesi siyasi bir problem
olarak Babiâli'ye resmen intikal etmi~~oluyordu. Elimizdeki vesikalara
göre Bab~ âli, meselenin bundan sonraki geli~ mesinde oldukça mütereddit bir meslek tutmu~~görünmektedir. Asl~nda ba~ ka türlü hareket
etmesine de pek imkân yoktu. Çünkü her iki tarafin ayn~~zamanda
gönlünü yapma~a meselenin mahiyeti elveri~li de~ildi. Bu sebepledir
ki meseleyi inceden inceye ve tam bir tarafs~zl~ kla inceliyerek i~ in
içinden ç~ kmak istiyor ve bu hususta hiç de ivedilik göstermiyordu.
Bab~âli, Fransa'n~ n istedi~i ~ekilde bahis konusu ziyaret yerlerinin
ortodokslardan al~ narak katoliklere verilmesinde birtak~m ciddi mahzurlar görüyordu. "Hemmezheplik serri~tesiyle R~isya devletinin
müdahale edece~ini" biliyor ve bu sebeple meseleyi sükûtla geçi~tirmek için gerek Paris elçisi ve gerekse Istanbul'daki Frans~z sefiri
marifetiyle tekrar tekrar te~ebbüslerde bulunuyordu. Fakat her defas~ nda "Biz ahden müstahak oldu~umuz ~eyleri istiyoruz, iki devlet
aras~ nda mün'akid olan ahd~n icras~ na kimsenin bir ~ey deme~e
hakk~~yoktur ve bir muahede tarafeyn-i muahideyn'in inzimâm-i
muvafakatiyle ta~yir veyahut ibtâl olunmad~kça an~ n hükmü ilelebed
bâkidir ve yaln~z bir taraf~ n rey-i hodiyle te'hir-i icras~~veya feshi
kabil de~ildir" yollu cevaplarla kar~~la~~yordu 7.
Di~er yandan Frans~z sefiri, i~ i bir an evvel bitirmek amac~~ile,
durmadan Bab~âli'ye müracaat ederek Frans~z notas~n~ n cevab~n~~
istiyordu. Nihayet Osmanl~~ Hariciye Naz~r~~ Ali Pa~a, 22 Aral~k
1851 de Bab~âli'nin cevabi notas~n~~verdi. Bu notada Ali Pa~a, Bab~âli'nin muahedelere daima ba~l~~kald~~~n~~ve bunlar~~yürürlükte saymakta devam etti~ini ifade ettikten sonra "Kudüs'te kin H~ristiyan
ziyaretgâhlar~n~ n cümlesinde mezâhib-i muhtelife-i Iseviyye'nin kâffeten hisse-i ziyaretleri olup her taraf~ n elinde müteaddid evâmir-i
Af~f,, Rü~di... imzalar~~ile rapor, s. 3-4.
K~r~m Muharebesinin sebebi-i zuht~ ru olan Kudüs ziyaretgâhlar~~meselesinin
suret-i tekevvününe dair Bab~ âlice tanzim ettirilen icmâl, bk. Ali Fuat Türkgeldi,
Mesâil-i Mühimme-i Siyasiyye, cilt I, Vesikalar, zeyl ~~. Bu eser taraf~ mdan ne~re
haz~rlanm~~~olup bu cildi henüz bas~lmam~~t~r.
7
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âliyye ve senedat-~~ kadime mevcut bulundu~undan evvel emirde
keyfiyyet muhtelit bir komisyon marifetiyle ve kemâl-i bitarafi ile
tetkik olunmad~ kça taraf-~~ Devlet-i Aliyye'den kat'i bir söz verilmek
bittabi' mümkün de~ildir" diyordu 8.
General Aupick bu cevapla hiç de tatmin edilmi~~gorünmiyordu.
Nitekim cevabi notadan anla~~ ld~~~~gibi Bab~ ali'nin, 1740 dan sonra
ortodokslara verilmi~~bulunan fermanlar~ n eski imtiyazlara halel
verebilece~i ~eklindeki anlay~~~ n~~ hem Fransa ve hem de di~er katolik
devletler ad~ na protesto eden general, hükümetinden ald~~~~yeni
talimata uyarak 24 Ocak 1851 de, yeni bir nota ile 1740 kapitülâsy-onlar~n~~hala yürürlükte say~ p saymad~~~n~~Bab~ali'den sordu. Yeni
Frans~ z sefiri General Lavalette, selefinden daha büyük bir gayretke~likle i~in pe~ine dü~tü ve Ali Pa~ a'dan bu soruya müspet cevap
ald~ ktan sonra aralar~ nda cereyan eden müzakereler neticesinde
Bab~ ali'nin teklifini kabul ederek meseleyi enine boyuna incelemek
üzere bir karma komisyon te~ kil olundu. Bu komisyona Bab~ali
taraf~ ndan hariciye kâtibi Emin Efendi ile Logofet Aristarki Bey ve
Fransa sefareti taraf~ ndan da Kudüs konsolosu Botta ile sefaret tercüman~~Schaefer komiser s~fat~~ile tayin olundular. Elde bulunan
vesikalar~~tetkike ba~ layan karma komisyon, neticede Frans~z iddialar~n~n hakl~~ oldu~unu kabule mütemayil görünüyordu 9. Fakat
Fransa sefiri, karma komisyonun i~ini bitirmesine vakit b~ rakmadan
yeni bir teklif ile ortaya ç~ kt~ : Osmanl~~hükümetinin bu meselede
u~rayaca~~~mü~külât~~takdir eden Fransa hükümetinin i~i muslihâne
bir ~ekilde bitirmek arzusunda oldu~ unu, bunun için de Rumlardan
geri al~nmas~~istenen ziyaretgahlardan alt~s~n~n halen mü~ terek olarak
kullan~ld~~~n~ , geri kalan üçünün ise s~ rf ortodokslara ait olmaktan
ç~ kar~larak bundan böyle bunlar~ n da mü~ terek hale konulabildi~i
takdirde meselenin hallolunabilece~ini ifade etti. Bu tekliften memnun
kalan Bab~ali s~ rf katoliklerin elinde bulunan mukaddes yerlere de
ayn~~ kaidenin te~ mil edilmesine, yani bunlar~n da mü~terek hale
getirilmesine Fransa'n~ n raz~~olup olm~yaca~~n~~anlamak istedi. Bu
suali sormakla Bab~ali, hiç ~ üphe yok ki, kutsal yerlerden hepsinin
iki mezhep aras~nda mü~ terek hale getirilmesi suretiyle meseleyi
kesin olarak halletmek fikriyle hareket etmekteydi. Ancak sefir, orto-

9

Bk. Ali Fuat Türkgeldi, ayni eser, s. 2.
Tafsilât için bk. A. F. Türkgeldi, ayni eser, sözü edilen icmal, zeyl ~ .
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dokslar~ n bu yolda herhangi bir istekleri bulunmad~~~na göre böyle
bir ~eye lüzum olmad~~~ n~~beyan ederek buna yana~ mad~. Üstelik de
son teklifinin reddi halinde Bab~ âli'nin "bir ba~ka devlet hat~r~~için
Fransa devletiyle olan ahdini icradan istinkâf"" edece~inden kendisinin art~ k Istanbul'da duram~ yaca~~n~~söyliyerek tehdit etme~e
ba~lad~.
Filhakika Bab~ âli, Fransa ile bu müzakereler cereyan ederken,
Rusya'n~n alaca~~~vaziyeti daima gözönünde bulundurmak mecburiyetinde idi. Gerçi Osmanl~~hükümeti Rusya'n~ n bu hususa müdahaleye ahden hakk~~olmad~~~~kanaat~ nda idi. Fakat Moskoflar~n,
ayn~~mezhepten olan ortodokslar~n dâvasiyle yak~ndan ilgilendi~ini
de hiçbir zaman unutmuyordu. Gerçekten de Rusya, meselenin tâ
ba~~ndan beri Bab~ âli'ye gayri resmi olarak ihtarlarda bulunmu~~ve
Kudüs'de statükonun muhafaza edilmesi lâz~m geldi~i noktas~~ üzerinde ~srarla durmu~tu. ~imdi de Rus sefiri Titof Çar'~ n mahrem bir
mektubunu Padi~aha takdim ediyordu. Bu mektubunda Çar, mesele
hakk~nda müzakereye giri~ ilmesini bile zait buluyor, statükonun
muhafaza edilece~i ümidini izhar ediyordu 11 Ayn~~zamanda Titof,
statükonun bozulmas~~halinde siyasi münasebetleri kesmekle Bab~âli'yi tehdit ediyordu. Ancak Bab~ âli, kesin olarak kestirememekle
beraber, Rusya'n~n ziyaretgâhlar~n mü~terek hale konulmas~~ takdirinde de~il fakat ortodokslar~n elinden baz~~ziyaretgâhlar~n al~nmas~~halinde siyasi münasebetleri kesme~e gidece~ine ihtimal veriyordu 12. Bu mülâhazalarla Bab~ âli, Fransa ile tek tarafl~~bir anla~ma
yapmaktan kaç~nd~~ve kendi taraf~ ndan olmak üzere hem Fransa'ya,
hem de Rusya'ya bütün ziyaretgâhlar~~ mü~terek hale getirmek teklifinde bulundu. Lâkin her iki taraf~ n da red cevab~~ile kar~~la~t~.
~imdi Bab~âli çok mü~ kül bir duruma dü~mü~tü. Bu ~artlar
alt~nda en sa~lam ç~ kar yolu meseleye do~rudan do~ruya el koyarak
kendili~inden bir hüküm vermekte buluyordu. "Terk-i sefaret ve
1°

Ayni vesika.
" Kudüs ziyaretgâhlar~~meselesi hakk~ nda Rusya Imparatoru I. Nikola taraf~ ndan Sultan Abdülmevcid'e gönderilen nâmenin resmi tercümesi ve Sultan Mecid'in cevabi mektubu, bk. Ali Fuat Türkgeldi, yani eser, zeyl 2.
12 Kudüs ziyaretlgâhlar~~meselesine dair Hariciye Nami Fuat Pa~a taraf~ndan
kaleme al~nan meclis-i vükelâ mazbatas~ , Türkgeldi, ayni eser, zeyl 3. 23 Safer 1269
(Kas~m sonlar~~1852) tarihini ta~~yan bu mazbata Mübarek Makamlar meselesinin
derli toplu bir tarihçesini vermektedir.
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kat'i münasebet gibi ahval ile ihafeye kadar" giden Ruslarla "aç~ ktan aç~~a bozu~ulmamak için ber takrib gürültüye getirilerek...
mü~terek komisyonun feshiyle Devlet-i Aliyye kendili~inden hükm
etmek üzere maslahat~~ eline" " ald~~ve meselenin inceden inceye
tetkiki ile halli için s~ rf yüksek Türk ~ahsiyetlerinden mürekkep yeni
bir komisyon kurdu.
Yeni komisyon büyük bir titizlikle çal~~malar~ na ba~lad~~ ve
etrafl~~ bir rapor haz~ rlad~. Afif, Rü~di, Tahsin, Arif, Yusuf Kamil
ve Mehmet Rifat imzalar~n~~ ta~~yan bu raporda —ki bas~lm~~~halde
elimizdedir— her iki has~m taraf~n dayand~ klar~~ vesikalar tarih
s~ rasiyle birer birer ele al~narak incelenmi~~ve böylece Lâtinlere
(katoliklere) ait olmak üzere 17 ve ortodokslara ait olmak üzere de
20 adet vesikan~n (berat, ni~an, men~ur, emr-i Mi ve senet namlar~~
alt~ nda olmak üzere) özetleri verilmektedir. Ayr~ ca Ermenilere verilmi~~olan üç vesika da yine özet olarak raporda yer almaktad~ r".
Komisyon bu vesikalar~~inceleme~e ba~larken, Rusya'n~ n bu hususta
müdahale etme~e ahden hakk~~ olup olmad~~~~meselesinde bir vuzuha
varmak için bu devletle akdedilmi~~olan muahedeleri de tetkik etmi~tir. Bu muahedelerden ikisinde, yani '188 (1774) tarihinde aktedilmi~~olan Kaynarca muahedesi ile 1197 (1782) tarihli ticaret muahedesinin 16, 17 ve 2 nci maddelerinde rastlanan "Rehabin zümresine münasip olan imtiyazat ile riayet oluna ve H~ristiyan diyanetine
asla ednâ bir taarruz ile isâl-i tazyik olunmayup kiliselerinin tamir
ve tecdidine vücühla mümanaat olunmay ve mârü'z-zikr kiliselerine
hizmet eden e~hasa asla bir takrib ile taarruz ve müdahale olunmaya"
kay~tlar~ na nazaran Rusya'n~n muahedeye dayanarak müdahale etme~e hakk~~olmad~~~n~~tesbit etmi~tir 15. Bundan sonra sözü geçen
resmi vesikalara göre taraflar~n ne dereceye kadar haklar~~ olmak
laz~ m geldi~i meselesinin tetkikine geçilmi~tir. Rapora göre, en eski
ve en yeni vesikalar Rumlar~n elinde bulundu~undan ilk bak~~ta
ortodokslar tamamiyle hakl~~ gibi görünmektedirler. Fakat Frans~z" Bk. ayni mazbata.
14 Bk. Afif, Rü~di... imzal~~ rapor, s. 31-37.
15 Bk. Afif, Rü~di.... imzal~~ rapor, 37: Devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti beyninde mün'akit olup kezâlik yukar~da tahrir olunan Kaynarca ve ticaret muahedeleri
f~kralar~nda e~erçi h~ristiyan âyinine dair baz~~ ~eyler mestûr ise de bilhassa Kuds-i
~erif ve ziyaretgâhlardan dolay~~ bir lak~rd~~ olmad~~~ndan ~u mesele-i mahsusada
"
Rusya devletinin müdahalesi resmen olamamak iktiza eder
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lar~n ileri sürdükleri iddia da yine ahde dayand~~~ ndan neticede
komisyon, gerek Frans~zlar~n ve gerekse Ruslar~ n hakl~~ olduklar~~
yerleri birer birer tesbit etmek lüzumunu duymu~ tur 16 . Buna göre
Hazret-i Meryem'in kabrinde mü~terek ibadet edilmesini ve Beytüllahm kilisesi kapusunun bir anahtar~n~ n da katoliklere verilmesini
hakl~~ bulmu~~ve bu yolda karar alm~~t~ r.
Kominyonun bu raporla ifade edilen görü~ ünü benimsiyen
Heyet-i Vükelâ, ufak bir ilave yaparak Hazret-i Meryem'in kabrinde
Lâtinlere verilecek mü~terek ibadet hakk~na mukabil, ortodokslar~~
gücendirmemek için bunlara da Kubbetü'l-Mesad içinde .yin yapmak hakk~n~n tan~nmas~ n~~uygun bulmu~ tur.
Netice hem Fransa'ya ve hem de Rusya'ya bildirilince Frans~zlar, bir muahedenin tek tarafl~~ olarak tefsirini mutazamm~ n olan bu
karar~~ do~ru bulmad~klar~ndan us.ulen protesto etmekle beraber bir
defa verilmi~~bu karara itirazla daha fazla bir ~ey istemiyeceklerini
bildirdiler. Rusya ise, asl~nda karar kendi lehinde oldu~undan bir
itirazda bulunm~yaca'~~~ümit edilirken, statükonun muhafazas~nda
~srar ederek bu karar~~kabul edemiyece~ini beyean etmi~~ve yine
tehditlerini tekrarlam~~t~ r. Bunun üzerine Bab~ali ortodokslar~~ ve
himileri olan Ruslar~~ memnun etmek maksadiyle, Hazret-i Meryem'in kabrinde mü~terek ibadetten ba~ka hiçbir ~eyin de~i~medi~ini
teyid eden bir ferman ç~ kard~. Lehinde olan bu tavizle Rusya'n~n
nihayet gönlünü alabilece~ini umuyordu. Fakat buna kar~~~Frans~z
sefiri cephe ald~~ ve 8 ~ubatta ferman~n geri al~nmas~n~~istedi. Herhalde ~ahsi temaslar neticesinde tatmin edilmi~~olacak ki sonunda
bu da uysalhk göstererek itiraz~ndan vazgeçti.
Böylece Bab~ali meseleyi nihayet halletti~ini san~yordu. Hiç
vakit geçirmeden Beylikçi Afif Efendi'yi Kudüs'te ferman~n infaz~na
memur etti. Fakat burada ç~ kan yeni güçlükler Bab~ali'yi çok daha
mü~ kül duruma sokuyordu. Evvela Rusya, Beytüllahm kilisesi anahtar~n~ n katoliklere verilmemesini talep etti. Fakat Bab~ali Afif Bey'e
verdi~i talimat~~ de~i~tirmek için bir sebep görmüyordu. Bu ikinci
anahtar maddesi yüzünden ç~ kan anla~mazl~ k dolay~siyle mesele
yeniden mûdil bir ~ekil al~yor ve Bab~alrnin mevkiini büsbütün güç16 Ayni Rapor, s. 31: Yukarda sözü edilen vesikalar muvacehesinde "ziyaretgâhlar hakk~nda her taraf~n hukuku ne derecelerde olmak laz~m geldi~i lede'lmütalaa
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le~ tiriyordu. Her iki taraf da Bab~ali'yi ayn~~ ~iddetle tazyik ediyor ve
korkutuyordu. Osmanl~~ hükümeti bu ihtilâfta kendini ma~dur durumda say~yordu. Fakat ne çare ki "iki taraf~n aras~nda Devlet-i
Aliyye bulunup bir tarafca yaln~z kendi tebaas~ndan olan Rumlar~n
hukukunu muhafaza eylemekten ba~ ka ne Fransa ve ne de Rusyalu'nun dedikleri olmakta Saltanat-~~Seniyyece hiçbir fayda ummayarak as~l aran~lan ~ey iki taraf~~dahi mümkün mertebe k~rm~yacak
ve bihakk~n ~ikayetlerine sebep olm~yacak suretle bir tarik-i tesviye
bulmak ise de tarafeynin te'lif-i efkar~~kabil olam~yaca~~~anla~~lm~~~
oldu~undan ~imdi as~ l hak hangi tarafta oldu~unu ve Rusyalular ile
Frans~zlar~ n ellerinde bulunan ve irade-i seniyye-i Hazret-i Padi~ahiyi ~amil olmas~~cihetiyle muhafazas~~ laz~meden olan mevaidnâmelerin hangisi namusca mukaddem bulundu~unu ve tarafeynden hangisinin istedi~i olmaz ise gelecek mazarrat~~büyük olabilece~ini aramak" 17 laz~ m geliyordu. Tekrar tekrar toplanan Meslis-i
Me~verette yap~ lan uzun müzakereler neticesinde var~ lan karar Fransa'n~n lehinde idi. Ancak, Ruslar~n k~r~lmamalar~~için de elden gelen
her ~ey yap~lmal~~ idi. Muhakkak ki "bunlar~ n gönlünü yapmak
öbürlerinin kalbini k~rmakla has~ l olup bu cihetle bunlar~n mazarratlar~~ m def' di~erlerinin zarar~n~~celble mümkün olabilece~inden"
ehven-i ~erri tercih etmekten ba~ ka bir çare yoktu. Osmanl~~devlet
adamlar~, hakl~~görünen Frasa'dan gelecek zarar~n Rusya'dan gelecek olan zarardan daha tehlikeli olaca~~na kaani bulunuyorlard~.
"Elhas~l ~u kilise anahtar~~ile Beriyyetü~~ am'da bir muhasamet-i
fi'liyye kapusunu açt~ rmamak taraf~~zihinlere mülâyim" geliyordu 18.
Bundan sonra toplanan Meclis-i Mahsusta yine mesele enine boyuna
müzakere edildi. Bir yandan da Rus ve Frans~z elçileri ile temas
muhafaza olunuyordu. Fakat Rusya talebinde ~srar ediyordu. Fransa
ise bu kadar~ na kanaat ettikten sonra Beytüllahm kilisesinin ikinci
bir anahtar~~gibi cüzi bir ~ey bile Rusya'n~ n tehdidi ile kendisine
verilmek istenmezse "art~k tahammülü kalmam~~~oldu~unu ve hakk~n~~Devlet-i Aliyye'den isteme~e mecbur bulundu~unu" ifade ediyordu 18 . Bir müddet Bab~ ali, iki taraftan birini k~ rmak mukadder
göründü~ünü gözönünde tutarak ~ngiltere ile Prusya'n~n hakemli~ine
Not 13 de sözü edilen heyet-i vekile mazbatas~.
Ayni mazbata.
19
Ayni mazbata.
17

18
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müracaat etmeyi bile dü~ündü. Fakat böyle bir hareketi de netice
itibariyle mahzurlu buluyordu. Çünkü bir hakem karar~~kar~~s~nda
evvela, ~imdi yapmakta oldu~u fedakarl~ klardan daha fazlas~na katlanmay~~göze almak ve ikincisi de "~imdi müsaade renginde yap~lacak
~eyler ol vakit hükm-i kat'i ile kabul olunmak" gerekecekti. Böylece
bu mecliste de anahtar~n Frans~zlara verilmesi biricik ç~kar yol
görülerek oy birli~i ile kabul olundu 20.
Anahtar meselesinin bu suretle halli ile mesele bitmi~~de~ildi.
Çünkü Rum Patriki Kudüs'te yukar~da sözü geçen ferman~n herkes
önünde okunmas~n~~ ~srarla istiyordu. Asl~ nda ferman~n, katoliklere
bir meydan okuma durumuna dü~mekten sak~ nmak amac~yle, ilgili
makamlara verilerek sadece tescil ettirilmesi dü~ünülmü~tü. Kudüs
Rum Patriki'nin, ferman~n alenen okunmas~~hususundaki ~srarlar~~
üzerine Afif Bey Istanbul'dan yeni talimat istemek lüzumunu duydu.
Ayn~~zamanda Rus sefiri de, bu tereddüdün Çar'a verile sözün nakz~~
manas~na geldi~ini ileri sürerek Osmanl~~hükümeti üzerinde tazyikte
bulunuyordu. Bu vaziyet kar~~s~nda Bab~ali, son bir taviz daha
yaparak Kudüs'te ferman~n alenen okunmas~na müsaade etmek 1üzumunu duydu 21. Fakat bu sefer de ortodokslar, Beytüllahm kilisesi
anahtar~~katoliklere teslim olunurken, bunun büyük kap~ya de~il
fakat yan kap~lardan birinin anahtar~~olmas~~ laz~m geldi~ini iddia
etme~e ba~lad~lar. Afif Bey yeniden Istanbul'dan talimat istemek
zorunda kald~. Bu suretle mesele tekrar Meclis-i Vükelâya aksedince
yap~lan görü~meler sonunda bahis konusu anahtar~n büyük kap~ya
mahsus bir anahtar oldu~u tesbit olundu. Böylece ferman hükümleri,
ç~kar~lan bütün güçlüklere ra~men nihayet infaz edilmi~~oluyordu 22.
Fakat mesele yine de bitmi~~olmaktan çok uzakt~. Hakikaten de
i~in as~l ciddi safhas~~bundan sonra gelecekti. Anahtar~n katoliklere
teslimi üzerine ortodokslar ve hamileri Ruslar ac~~ ac~~ ~ikayetler ya~d~rma~a ba~lad~lar. Hattâ Rusya maslahatgüzar~~ve sefaret tercümanlar~~Bab~ali ile siyasi müzakereleri kesecek derecede ileri gittiler.
Esasen birkaç y~ l önce Leh ve Macar mültecileri meselesinde Bab~âli'nin tak~nd~~~~tav~rdan k~zg~n olan Çar Nikola, ~imdi büsbütün
öfkeleniyordu. Tam bu s~ralarda idi ki Çar~'n, Bahriye Naz~r~~ ve
20 Ayni mazbata.
2 ' Ayni mazbata,
22 Ayni mazbata.
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Amiral', Finlandya Umumi Valisi Prens Mençikof'u ola~an üstü elçi
olarak Istanbul'a göndermek üzere bulundu~u duyulmu~tu. Gerçekten de Çar böyle bir karar vermi~~bulunuyordu ve bu suretle emellerine kavu~abilece~ini umuyordu. Çar Nikola epey zamandan beri
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun istikbali ile me~gul bulunuyordu ve bu
hususta baz~~ te~ebbüslere de giri~mi~ti. Bu meyanda Ingiltere'nin
kendi nezdindeki elçisi Sir Hamilton Seymour ile "Hasta Adam"
üzerinde görü~erek Ingiliz hükümetinin ne dü~ündü~ünü anlamak
istemi~ti. Bilindi~i gibi burada, Osmanl~~topraklar~n~~payla~mak için
iki devlet aras~nda ~imdiden bir anla~maya varmak amac~~ güdülmü~, fakat Ingiliz hükümeti böyle bir ~eye yana~mam~~t~. Ingiltere'nin
bu çekingenli~i kar~~s~nda Çar, Fransa ile anla~may~~ dü~ünmü~,
III. Napoleon'un ikinci imparatorlu~u ilan etmesi üzerine itimatnâmesini yenileme~e gelen Frans~z sefiri ile yapt~~~~konu~mada,
Türkler taraf~ndan kendisine verilen sözün tutulmad~~~ndan, üstelik
de hakaret edildi~inden bahisle Mübarek Makamlar meselesinin halli
hususunda Napoleon'un müzaheretini istemi~ti 23. Anla~~l~yor ki Çar
Nikola, yak~n bir gelecekte göçece~ine kaani bulundu~u "Hasta
Adam"~n miras~ndan kendi pay~n~~ daha ~imdiden teminat alt~na
almak gayesindedir ve bu maksatla, belki de daha önceki devirlerde
Avrupan~n ya~ad~~~~büyük veraset harplerine benzer müstakbel bir
sava~tan korunmak dü~üncesiyle, ba~l~ca devletlerle anla~mak, herhalde kendisinin birinci derecede ilgili oldu~unu göstermek ve Osmanl~~miras~~üzerinde bir hak tesis etmek yolunu tutmu~tur. Bunun
gerçekle~mesi için de Mübarak Makamlar meselesi çok elveri~li bir
vesile te~kil etmektedir. Nitekim ola~an üstü elçi olarak bu arada
/stanbul' a gönderdi~i Prens Mençikof'a verdi~i talimat da bu hususu
teyit etmektedir. Buna göre Prens, Bab~ali ile yapaca~~~müzakerelerde
~unlar~~elde edecekti :
I— ~imdiye kadar Rusya'ya kar~~~hakaret telâkki ediln hareketleri için Bab~ali'yi tarziye verme~e zorlamak. Bu tarziye, bütün bu
i~lerin as~l müsebbibi say~lan Hariciye Naz~ r~~ Fuat Pa~a'n~n azli ile
temin edilecekti. 2— 30 Ocak 1852 tarihli Mübarek Makamlara dair
ferman~~resmen ilan ettirmek. 3— Ayr~ca daha önce verilmi~~olan
karar~n tashihi ile Beytüllahm kilisesi anahtar~n~n katoliklere de
verilmi~~olmas~na ra~men temellük ve tasarruf hakk~n~n mahfuz
23

M. Babpst'dan naklen Ali Fuat Türkgeldi, s. 8. not I.
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tutulmu~~oldu~unun tavzihi; ziyaret s~ras~nda ortodokslara tekaddüm
hakk~n~n tan~nmas~ ; Kamame kilisesinin kubbesinin tamirinde eski
~eklin bozulmamas~ ; onar~m s~ras~nda Rum Patriki'nin ihtarlarda
bulunmak hakk~n~n tan~nmas~ ; mehd-i Isa'ya yeniden konan y~ld~z~n
Padi~ah taraf~ndan gönderilmi~~bir hediye oldu~unun resmen beyn~.
4— Rusya'n~n verilen sözlere art~k itimad~~kalmad~~~ndan bu defa
verilecek karar~n bundan böyle bozulm~yaca~~na ve Rum mezhebinin hukukuna müdahale edilmiyece~ine dair bir ahitname tanzimi 24.
Prens Mençikof, e~i görülmemi~~bir debdebe ve alâyi~~ile Istanbul'a geldi. Birkaç gün sefarette temaslar yapt~ktan sonra, protokol
icab~~kendisini resmi k~yafetle bekleyen Hariciye Naz~r~~Fuat Pa~a'y~~
çi~niyerek do~rudan do~ruya Sadrazam Mehmet Ali Pa~a (Padi~ah~n
eni~tesidir) ile görü~tü. Hele, Çar'~n mektubunu takdim etmek üzere
Padi~ah~n huzuruna giderken resmi üniformay~~giymeyi~i, diplomasi
mahfillerinde ve Avrupa bas~n~nda hayli dedi-koduyu mucip oldu ve
türlü türlü tefsirlere yol açt~.
Öyle anla~~l~yor ki Mençikof'un maksad~, o vakitki Osmanl~~
hükümetini devirerek yerine Rus taraftar~~bir kabine te~kil ettirme~e
Padi~ah~~zorlamakt~. Bu niyetini ihsas etmek için, Rus taraftarl~~~~
ile tan~nan ve 1833 te Hünkâr iskelesi muahedesini imzalam~~~olan
Hüsrev Pa~a'ya resmi üniformas~~ile bir ziyaret bile yapt~. Fakat
bütün bu gayretlerinden elde etti~i tek netice Hariciye Naz~r~~Fuat
Pa~a'n~n çekilmesi ile yerine Rifat Pa~a'n~n tâyininden ibaret kald~.
Nihayet yeni Hariciye naz~r~n~n kona~~nda ola~an üstü elçi ile müzakerelere ba~land~.
Umurniyetle literatürde Mençikof'un bu müzakerelerde ad~m
ad~m ileri gitti~i ve Rus isteklerini tedrici surette ortaya koyarak
en sonunda Rum mezhebinin himayesi için Bab~âli ile Rusya aras~nda
yap~lacak ahitname meselesini ortaya att~~~~okunmaktad~r. Halbuki
Rifat Pa~a ile Mençikof aras~nda cereyan eden müzakerelerin tutanaklar~na göre mesele hiç de böyle görünmüyor. Bunlara göre Prens
Mençikof Bab~âli'den istedi~i ~eylerin hepsini birden ortaya dökmü~,
hattâ yap~lacak ahitnameyi kastederek "kendisinin as~l memuriyeti
~u iki madde için teminat ve taahhüdat-~~lâzime almak kaziyesine
mübteni oldu~undan" bahisle bu meselenin müzakeresi hususunda
ne dereceye kadar mezun bulundu~unu Rifat Pa~a'dan sormu~, "~u
24

Bk. Felbc Bamberg, ayni eser, s. 51 vd.

MAKAMAT-I MÜBAREKE MESELESI

2 55

iki maddeyi birden müzakereye murahhas de~il ise müzakerat-~~
vâkia havanda su dövmek kabilinden abes ve beyhude olur; i~bu
mesele-i Kudsiyye için bir sened-i aleni tanzim k~l~nmak üzere Nezaretin istizan~n~~ ve Kaynarca muahedesinin tenkihi hakk~nda biran evvel karar verilerek tenkihnâmenin kaleme al~nmas~n~" rica etmi~tir 25.
Buna mukabil Rifat Pa~a, mahirane bir diplomasi manavras~~ile iki
meseleyi birbirinden ay~ r~p evvela Ruslar~n esas ~ikayet konusu olan
Kudüs meselesinin müzakere edilmesini, ortodoks mezhebinin himaye ve siyaneti maddesinin ahde rabt ~~konusuna birincisinin bitirilmesinden sonra geçilmesini temin etmi~ tir. Yine ayn~~ literatürde bu
diplomasi manevrasm~ n, Ingiliz sefirinin telkinleri ile çevrildi~i söylenmektedir. Fakat böyle bir ~ey maddeten mümkün gönrünmemektedir. Çünkü o vakit memleketinde bulunan Ingiliz sefiri Istanbul'a
dönmeden önce Rifat Pa~a bu esas~~Prens Mençikof'a kabul ettirmi~~
ve müzakerelere ba~lam~~~bulunuyordu. Binaenaleyh burada Rifat
Pa~a'n~ n diplomasi müzakerelerinde tecrübe ve maharetini, dolay~siyle kar~~s~ndakine üstünlü~ünü kabul etmek gerekir.
Ingiltere ve Fransa hükümetlerine s~ rf Mübarek Makamlar
meselesini halletmek vazifesiyle Prens Mençikof'u Istanbul'a gönderdi~ini bildiren Rusya'n~n, Bab~ali'yi zorlayarak böyle bir ahitname koparmaktan maksad~~ aç~ kt~. Bu sayede ortodoks mezhebine
eskiden beri tan~nan hak ve imtiyazlar~n daima korunulaca~~n~, Rus
sefirlerinin ortodoks kiliseleri ve ruhban~~ hakk~nda söz söyleme~e
hak ve yetkileri bulunaca~~n~~ ve bunun Bab~alice ho~~görülece~ini
tasdik ettirmek suretiyle bütün Osmanl~~tabaas~~ ortodokslar üzerinde
hiçbir ~üpheye mahal b~ rakm~yacak bir himaye hakk~~ kurmu~~olacakt~. Buna mukabil Bab~ali, böyle bir taahhüde giri~me~e asla raz~~
olamazd~. Çünkü bunun, devletin hükümranl~ k haklar~~ile telifi hiçbir veçhile kabil de~ildi. E~er Rusya bunda ~srar edecek olursa
neticesi bir harbe kadar varabilirdi. Ancak, böyle bir harbe sebebiyet
vermemeyi Bab~ali kendisine dü~en yegane vazife olarak görüyordu.
Gerçekte ortodokslar~n Kudüs meselesinde resmi vesikalara dayanan
baz~~haklar~~ vard~. Bu haklar~~ teslim olundu~u takdirde, Ruslar~ n
25 Bk. Ali Fuat Türkgeldi, ayni eser, zeyl 5: Kudüs ziyaretgâhlar~~ meselesi
hakk~nda Prens Mençikof ile muzakereye memur olan Hariciye Naz~r~~ R~fat Pa~a
taraf~ndan netâyic-i muzakerât~~ havi makam-i Sadarete takdim k~l~nan tezkere
suretidir.
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elinde, kendilerini hakl~~gösterecek bir dayanak kalm~yacak, dünya
efkâr~~umumiyesi himaye isteklerini bir tasallut sayacak ve böyle
a~~r~~bir iste~in Bab~âli taraf~ ndan reddini tabii sayarak bu sebepten
aç~ lacak bir harbi tasvip etmiyecekti. Bu zihniyetle hareket eden
Bab~âli, gerek Prens Mençikof ve gerekse Frans~z sefiri ile yapt~~~~
mükerrer müzakereler neticesinde iki taraf~n fikirlerini telif etme~e
ve Mübarek Makamlar üzerinde ihtilâfl~~maddeleri halle muvaffak
oldu. Verdi~i son kararlar~~teyid eden iki ferman ç~kararak bunlar~~
ortodokslara ve birer suretlerini de be~~büyük devlet sefaretlerine
verdi 26.
Birinci noktan~n bu suretle hallinden sonra s~ra ahitname meselesine gelmi~ti. Rifat Pa~a gayet mahrem olarak Ingiliz elçisi Stratford de Redcliff'i Ruslar~n bu iste~inden haberdar etti. Bunu ö~renince sefir, hükümetine yazd~~~~raporda i~in art~k Makamat-~~ Mübareke meselesi veya ortodokslarla katolikler aras~nda baz~~ihtilâflar
meselesi olmaktan ç~ karak bütün Avrupa'y~~ilgilendiren bir mahiyet
ald~~~n~ , Türkiye'nin istiklâlinin ve belki de mevcudiyetinin bahis
konusu oldu~unu bildiriyordu. Gerçekten de Prens Mençikof misyonunun esas vazifesine ancak ~imdi gelmi~ti. Bir ahitname imzalamak hususunda Bab~âli'nin tak~naca~~~menfi tavr~~herhalde sezmi~~
olacak ki himaye iste~ini dolambaçl~~yollardan kabul ettirmek cihetine sapt~. Fermanlar~n sefaretlere verildi~inin hemen ertesi günü
Bab~âli'ye gönderdi~i bir ültimatom ile fermanlardaki kararlar~n bundan böyle de~i~ meden devam edece~ini ve mezhep imtiyazlarm~n
muhafaza edilece~ini tekeffül eden bir ahitname yerine ~imdi ayn~~
mealde bir senet ile iktifa edece~ini ve alaca~~~cevap kendisini tatmin
etmezse sefaretle birlikte Istanbul'u terk edece~ini bildirdi ". Evvelkisinden hiç de farkl~~olmayan bu teklifi kabulde Rifat Pa~a, Meclis-i
Vükelâ karar~~ ile verdi~i cevapta gayet nazikâne bir ~ekilde itizar
etti 28 . Bunun üzerine Mençikof ikinci bir ultimatom vererek be~~
gün içinde istedi~i muvafakat cevab~n~~alamazsa muhabereyi kesece~ini beyan ederek Büyükdere önünde duran gemisine çekildi.
Burada, bir hal çaresi bulmak niyetiyle ziyaretine gelmek istiyen
Ingiliz sefirini kabul etmedi. Herhalde Osmanl~~hükümetinin bunu
Ali Fuat Turkgeldi, ayni eser, zeyl 5 ve 6.
Türkgeldi, ayni eser, zeyl 7.
28 Ttirkgeldi, ayni eser, zeyl 8.
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da reddedece~ine kanaat getirmi~~olacak ki ~imdi Mençikof, bu s~rada
mevkide bulunmayan Mustafa Re~it Pa~a'ya bir mektup yazarak
ondan Padi~ah~n üzerinde müessir olmas~n~~ diledi. Rus taraftar~~
olmamakla tan~nan Re~it Pa~a'y~~Mençikof Rusya'n~n "hasm-~~müstakimi" diye tavsif ediyordu. Bununla beraber, Rusya ile Türkiye
aras~nda mevcut iyi münasebetlerin bozulmas~ndan do~acak vahim
neticeleri Re~it Pa~a'n~n takdir edece~ine ve bu hususta Padi~ah~~
ikaz edece~ine kaani bulmakta idi 29. Osmanl~~heyet-i vükelâs~, nihai
bir anla~ma zemini bulmak ümidiyle Mençikof'u bir kere daha
görü~me~e davet edince elçi ertesi gün gelece~ini vaad etti. Fakat
o, daha ba~ka türlü hareket ederek ertesi günü kendisini Mehmet
Ali Pa~a'n~n kona~~nda bekleyen vükelâ heyetine u~ramadan ve
istizan etmeksizin dogru saraya gitti. Padi~ah~n huzuruna ç~karak
Mehmet Ali Pa~a'dan ~ikâyetle Istanbul'u terk etme~e mecbur kald~~~n~, e~er Re~it Pa~a Hariciye Naz~r~~olsayd~~onunla muslihane bir
hal çaresi bulmak kabil olabilece~ini ifade etti 30. Bu halden telâ~a
dü~en Padi~ah, hemen hükümeti de~i~tirerek Giritli Mustafa Naili
Pa~a'y~~sadarete ve Re~it Pa~a'y~~da Hariciye Nezaretine getirdi. Re~it
Pa~a meseleyi iyice tetkik edebilmek için birkaç gün mühlet isdedi
ise de Mençikof ancak üç günlük bir zaman b~rakt~. Bu müddet
zarf~nda Bab~âli'de cereyan eden uzun müzakereler neticesinde Rusya'n~n istedi~i senedi vermenin kabil olm~yaca~~~kanaat~na var~ld~~
ve Osmanl~~devletinin Rusya hakk~nda iyi niyetler besledi~ini, buna
kar~~l~k Rusya taraf~ndan gösterilen emniyetsizlik ve ~üphelerin teessürü mucip bir keyfiyet oldu~unu, tebaas~~hukukunun muhafazas~~
"devletin namus-i âlisi iktizas~ndan bulundu~unu" ihtiva eden bir
takririn Hariciye Nezareti taraf~ndan elçiye gönderilmesine karar
verildi 31 . Mühletin bitmesi dolay~siyle isticâl gösteren Mençikof'un
yan~na bizzat Re~it Pa~a giderek verilecek cevab~n mahiyetini kendisine anlatt~. Fakat o, yeni bir protestoname ile münasebetleri kesti.
Bunun üzerine dört büyük devlet sefirleri araya girdiler ve Mençikof'u sözü geçen takririn gelmesine kadar Istanbul'dan ayr~lmama~a
iknaa muvaffak oldular. Hakikaten de bu takrir, Re~it Pa~a'n~n o~lu
Türkgeldi, ayni eser, zeyl ~~~~Lettre de Prince Menchikof a Re~id Pacha.
Hariciye Naz~n Re~it Pa~a taraf~ndan Mençikof'a min gayri resmin gönderilen talcrir sureti., Türkgeldi, ayni eseri, zeyl 12.
31 Prens Mençikof taraf~ndan son defa olarak Bab~âliden talep olunan ve müsveddesi gönderilen takririrn tercümesi, Türkgeldi, ayni eser, zeyl 13.
3°
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Salih Bey taraf~ndan gayr-i resmi olarak Mençikof'a götürüldü.
Fakat elçi, Bab~alice vad olunan teminat~ n, Rus müdahalesi olmaks~z~n ve do~rudan do~ruya Osmanl~~hükümetinin kendi iradesiyle
verilmi~~bir vesika olaca~~n~~ve bunun da s~rf ruhani imtiyazlarla
ilgili bulunaca~~n~~ ö~renince kabulden imtina etti. Buna mukabil
evvelce istedi~i senet yerine ~imdi ayn~~kuvvet ve hükümde olmak
~art~~ile bir takrire de r~za gösterdi ve bizzat kaleme ald~~~~takrir
müsveddesini ayn~~Salih Beyle Bab~ali'ye gönderdi. Ayn~~zamanda
bu müsveddenin bir tek harfini bile de~i~tirmeksizin kabulünü istiyerek e~er böyle bir haber alamazsa ertesi sabah hareket edece~ini de
ilave etti. Filhakika o, daha Bab~ali büyük devletler sefirleri ile temas
ederek bu müsvedde üzerinde bir karara varmaya vakit bulamadan
Istanbul'dan ayr~l~p gitti. Leningrad'dan Kont Nesselrode Re~it
Pa~a'ya bir ultimatom göndererek Mençikof taraf~ndan haz~rlanan
takrir müsveddesinin hiçbir de~i~iklik yap~lmaks~z~n imza edilmesini
ve sekiz gün zarf~nda Hocabey'de bekleyen Prens Mençikof'a yollanmas~n~~istedi. Aksi takdirde Rus askerinin Prut nehrini geçerek Memleketeyn'i i~gal etmesi için emir verildi~ini bildirdi 32.
Böylece Mübarek Makamlar meselesi bahanesiyle Rusya'n~n
Osmanl~~devleti üzerinde bir himaye kurma te~ebbüsüne Bab~ali
sonuna kadar mukavemet etmi~, daimi surette temas halinde bulundu~u büyük devletler sefirlerinin de tasvibi ile bu Rus teklifini kesin
olarak reddetmi~ti. Rusya ise esas itibariyle ayn~~mahiyette kalan
emelini silah kuvveti ile gerçekle~tirmek yolunu tutmu~~oluyordu.
Makamat-i Mübareke meselesinde Bab~ali'nin ta ba~tan beri tuttu~u siyasi mesleki ana hatlar~~ile takip edecek olursak görece~iz ki: evvela
taraflar~n hakl~~isteklerini yerine getirmek suretiyle meselenin fazla
dallamp budaklanmas~na meydan vermeden i~in içinden ç~kmak için
bütün iyi niyetini göstermi~~ve bu u~urda elinden geleni yapm~~t~r.
Buna ra~men mesele s~rf kendine ait bir iç problem olmaktan ç~karak
gittikçe mudille~en milletleraras~~bir dava mahiyetini alm~~t~r. Her
iki ilgili taraft an ayn~~~iddetle gelen tehdit ve bask~lar, Osmanl~~
32 Kont Nesselrode taraf~ndan 19 May~s 1835 tarihiyle Hariciye Naz~r' Re~it
Pa~aya gönderilen tahrirat~n tercümesi sureti, Türkgeldi, ayni eser, zeyl 14.
23 Ingiltere ve Fransa ile Osmanl~~Devleti aras~nda yap~lan ittifak antla~malan
metinleri bk. Muahedat Mecmuas~, cilt III. s. 219 ved. Nihat Erim, Devletler aras~~
hukuk ve siyasi tarih metinleri, 9.321 vd.
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hükümetini son derece güç durumlara dü~ürmü~, hattâ bazan ümitrsizli~in e~i~ine kadar götürüldü~ü anlar olmu~ tur. Böylece i~in bir
ç~ kmaza girmi~~gibi görünü~ü kar~~s~ nda âzami derecede temkin ve
ihtiyatla hareket etmeyi kendine ~iar edinmi~ tir. Bütün bu devre
boyunca onun tereddütlü durumunu ve mümkün oldu~u kadar a~~r
davranmak temayülünü bu sebeple izah etmek gerekir. Her davran~~~ na istikamet tayin eden esas unsur, devletin ba~~ms~zl~ k ve egemenlik haklar~ n~~korumak endi~esi olmu~tur. Nitekim sonradan
Viyana konferanslar~ nda ve Paris Bar~~~kongresinde de yine ayn~~
endi~e siyasetinin temelini te~kil etmi~ tir. Böyle hareket ederken
Bab~âli hakl~~oldu~unu müdrik bulundu~u kadar zaafin~~da iyice
bilmektedir. Rusya'n~ n askeri haz~rl~klar~ ndan haberi vard~ r ve bu
sebeple bir harbe sebebiyet verebilecek ~ekilde herhangi bir meydan
okuma durumu yaratmaktan âzami derecede kaç~nm~~t~r. Dü~man~n
askeri üstünlü~ü kar~~s~nda Bab~ âli için taarruzi bir harp asla bahis
konusu de~ildir. Fakat mecbur edildi~i takdirde varl~~~n~~savunma~a
da azimli görünmektedir. Bu takdirde, taraflar~n hakl~~isteklerini
yerine getirdi~i için dünya efkâr~~umumiyesinin kendi tarafinda
bulunaca~~ na emin oldu~u gibi Bat~l~~büyük devletlerin kendisine
yard~ m edeceklerine de güvenmektedir. Bütün iyi niyet ve fedakarkarl~klarma ra~men, sonunda gerçekten istemedi~i bir harbe sürüklendi~i zaman da s~rf haklar~n~~ve hatta mevcudiyetlerini müdafaa
etmekten ba~ ka bir gayesi olmam~~t~ r. Böylece Osmanl~~hükümeti,
1854 ilkbahar~nda ~ ngiltere ile Fransa kendisine Rusya'ya kar~~~
askeri bir ba~la~ ma teklifinde bulununca ve bunun için bir
taarruzi harp de~il fakat s~rf bir tedafüi harp yap~ laca~~n~n ilân~m
isteyince bir an bile tereddüt etmeden buna muvafakat göstermi~tir.

•

VESIKALAR *
No: I
FRANÇE PADI~AHI BIN YÜZ SEKSEN SENESI EVAHIR-I
~EVVALINDE, CANIB-I KAHIRE-I MISR'A VE KUDS-I
~ERIF'E VAKI' OLACAK FESADININ BIDAYETIDIR,
TAHRIR VE RIKAB-I KAMYABA REF' EYLEMI~TIR,
ZIKR OLUNUR
~evketlû azemetlû kudretlû ~ecaatlû padi~ah-i Islam ~ehin~ah-i
daimü'z-zafer hürmetlû meveddetlû ulu dostumuz Sultan Mustafa
Han hazretlerinin huzur-i hümâyun-i ~evket-makrunlar~na arz ve
ihlâs-i meveddet kâmile takdiminden sonra cenab-i vâhib-i mutlak
ve feyyaz-i ale'l-~tlak Hüday-i müteal hazretleri zat-i hümâyun-i
cihandarilerini ünvan ve ~evket ve saadet bine daim ve berkarar
eylemeleri daavat~~siyak~ nda pi~gâh-i mekârim-destgâh-i âlem-ârâlar~na dostâne inha olunan oldur ki kadimü'l-eyyamdan berû inayet-i
Padi~ahâne buyurulan uhûd-i ~erife ve berevât-i münifeye binâen
efrenç rahiplerinin mukaddemâ yed-i tasarruflar~nda olan ziyaretgâhlarm~~Rum taifesi dest-i tetâvül ile ber takrib ahz ve zabt ve ol vechile
kesb-i gurur eyledikleri hususundan bir müddetten beru zamirimiz
gayetü'l-gaye keder-pezir olup ancak zat-i Hümâyunlar~nda merkûz
olan evsaf-i hamide-i nâdire-i ~ehin~ahâneleri mâlum-i ihlaskârlar~~
olmaktan na~i bizlere tabi' olup Kuds-i ~erif'te sakin olan efrenç
rahiplerinin ( ....) olmalar~na muteber olan senedâtiyle bundan
akdem zapt ve tasarruf eyledikleri ziyaretgâhlar~n~n bi't-temam muhafazalar~nda ittika ve mukarrer k~l~nmalar~~bab~nda evâmir-i ~erife-i
musarraha isdar~~içün bu defa adalet-i kâmile-i âlem-ârâlar~na müracaat ve husus-i mezburde ilhah-i mültemesimizlerin adalet-i kâmilelerine ve gerek iki devlet beyninde ez kadim mersûm ve me'mul olan
s~dk u hulusumuza mebni olma~la hayz-i kabulünde cilveger buyuruldu~u me'mul-i huluskârlar~d~r. Baki serir
saltanat-i saadet-masir-i
Padi~ahânelerinde daimü'l-karar olmalar~~ dergâh-i haktan mutazarr~'d~r.
* Bu dört vesika, Mustafa Kesbi Efendinin "~baretnümay-i Devlet" adl~~ yazma
eserinden al~nm~~ t~r : Varak 69 A — 72 A. Millet Kütüphanesi, Ali Emin i No:
484.
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No: II
KUDS-~~~ERIF ~ÇON SENED-I ~ERI ALMAK DAIYYESILE
FRANCE ELÇ~SININ TAKRIRID~R
Bin yüz seksen senesi recebinin ikinci günü Der-i aliyyede mukim
Françe elçisi Bab~âliye takdim eyledi~i takririnde Kuds-i ~erif'de
Efrenc rahiplerinin ez kadim tasarruflar~ nda olan ziyaretgâhlar~na
müteallik umurun cüz'i ve küllisi öteden beru Françe devletinin iltizaminde oldu~una binaen devlet-i mü~arinilayhan~ n ziyaret-i mezbureye dair olan mültemesât-i muns~ fânelerine Devlet-i aliyye-i ebedpeyvend taraf~ ndan müsaade bine beyne'd-devleteyn müraat olunan
müstYfat ve müvalât-i kadimelerine riayet olunageldi~i Françe devletinin me'mul ve meczûmu olmaktan nii~i Kuds-i ~erif ziyaretine
müteallik bervech-i âti zikr olunan üç madde hususunda istida'y-i
desturânelerine devletim taraf~ ndan bu dâileri memur olup bizi nice
salatin-i izâm~n ve hassaten merhum ve ma~furun-leh Sultan
Ahmed Han tâbe serâhu hazretlerinin senetdat-i mu'teberine mebni
ni~an-i ~erif-i ali~anlar~~ve ahidnâme-i hümâyun ~urutu muciblerince
Efrenc rahiplerinin yed-i tasarruflar~ nda iken yüz yetmi~~ve te'kidenlehu yüz yetmi~~bir senelerinde Rumlara ber takrib inayet olunan
evâmir-i ~erife muktazas~ nca Efrencin yedlerinden ahz ve Ruma
tahsis ve zabt ettirilen baz~~ziyaretgâhlar Efrencin yedlerinde olan
Hüccet-i ~er'iyye ve Ni~an-i ~erif ve senedat-i saireleri muktazas~ na
ber mucib-i ~ urût-i ahd-i Hümayun yine Efrence rahiplerine bi'ttemam istirdad ve ke'l-evvel zapt ettirilmek maddesi; saniyen Kuds-i
~erif müzafat~ ndan Yafa iskelesinde müsafirhane olmak üzere Efrenc
rahiplerinin bir aded manast~ r-i kadimleri birkaç sene mukaddem ol
tarafta vaki' olan zelzele ile bazan münhedim olup hâlâ kabil-i süknâ
olmad~~~ ndan vaz-i kadimisi üzere tamir ve binas~~maddesi; sâlisen
Kuds-i ~erif'te Kamame Kilisesinde Françe padi~ah~n~n ve sair baz~~
mülük-i nasaran~ n kabr-i hazret-i Isa aleyhi's-selama hediyeleri olup
yüz yetmi~~senesinde Rum taifesi taraf~ ndan muharebe ve mukatele
ile bi'l-fesad gasb ve garet olunan sim ve zer ve mürassa' ve mücevher
nice zi kimet kanadil ve ~em'adân ve suverin nizam~~maddesi; mevaddimezburenin üçü dahi Kuds-i ~erif ziyaretine müteallik olmaktan na~i
devletim taraf~ ndan mahsus sipari~~olundu~una binen muktazay-i
halden olup huzur-i âlilerine irsâl olunan üç k~ta arz~hâl-i dâileri
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manzûr ve hususât-i mezbureye Françe devletinin alakas~~kemâlde
Oldu~u gibi husulpezirlerinden dahi kemâl mertebe mahzûz ve memnun olaca~~~mâlum-i desturâneleri buyuruldukda ayn-i inâyet-i
destûrâne ve müsaade-i hidivâneleri ile bu dâileri dahi ihya buyurulmak ricasiyle i~ bu tahrir-i sadakat - masire cesaret olundu.
No. III
VE KEZALIK KUDS-I ~ERIF'DE VE HARICINDE ZIYARETGAHLARIN RUM TAIFESIYLE NIZA'LARINA MÜTEALLIK
DER-I ALIYYE'DE MLTKIM ELçist MERSÜM TARAFINDAN TAKDIM OLUNAN HULASA-I EVRAKI TAKRIRATI
EVVELINI MOEYYEDDIR KI ZIKR VE BEYAN OLUNUR
Kuds-i ~erif'de vaki' Sitt-i Meryem radiye'l-Lahu anhâ üzerinde
vaki' yedi aded kemerin zir u bls~~kadimü'l-eyyamdan berû Efrenc
taifesinin zabt~ nda olup ve Beytü'l-lahm nâm mahalde kâin Kilisay-i
kebire ve içinde Ma~ara-i mevlid-i Hazret-i Isa aleyhi's-selâm~n
m~sbahlar~~dahi kadim Efrenc taifesi zapt~ nda oldu~u ve Sitt-i Meryem
ziyareti tâmire muhtaç oldukça emr-i ah ile Efrenç taifesinin marifetleriyle tamir ve termim olunageldi~i mâlumunuzdur deyu Kuds-i
~erif Naibi ve sab~ k ve laluk müftiler ve eimme ve hüteba ve nak~bü'le~ raf ve sair ahalilerinden masarif-i giranbaha ile ahz eyledi~i memhûr
ve müzmâ mahzar~~dahi ibraz eyledi. Kuds-i ~erifin dahl u haricinde
ve Kamame nâm kilisede kadimi ve olageldi~i üzere temekkün eyliyen
Freng rahiplerinin hala sakin olup ellerinde olan ziyaretgahlar~~kemâkân Freng rahipleri ellerinde olup kimesne dahi eylemeye deyû Francelûya i'tâ olunan ahdnâme-i Humayünda ve yedlerinde olan Hüccet-i
~eri'iyye mucibince kadimden Freng rahiplerine mahsus ve muayyen
emakin-i mezkûreye bir vechile taarruz ettirilmeyup yedlerinde
kadimi oldu~u vech üzere ibka olunmas~~hususu ruhbân-i mezkûre
verilip hutût-i ~ erife ile muanven defaatla tecdid olunan Ni~an-i
Humayünda ve nice Evamir-i ~erifede musarrah olup hilalfma hareket olunmak mutasavver de~il iken Rum taifesine yetmi~~senesinde
Kamame Kilisesinde Efrencin murassa' ve mücevher nice zi kiymet
kandil ve ~ama'dân~n~~muharebe ve mukatele ile gasb u garet eylediklerini ve kanaat etmeyip ve hilaf-i inha ve senedât-i sak~ta ile baz~~
ernakin ve esbab~~Efrencin yedlerinden ahz ve zapta zaferyâb olduk-
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lar~na ma~ruen Efrenc rahiplerine hilâf-i ahidnâme-i hümâyûn gadr
ve mazarrata tasaddileri hilâf-i r~ zay-i Devlet-i Aliyye idügini ve hâlât-i
merkûmenin kadimine irca' ve ibkas~~istidas~na France devleti taraf~ndan me'mur oldu~u ecilden tafsile mübâderet eyledi~ini ve Kuds-i ~erif'
de ve haricinde kaclimü'l-eyyamdan berû senedât-i mu'tebere ile ba'dehu ahidnâme-i hümayûn mucilerince Efrenc rahiplerinin zapt edegeldikleri ziyaretgâhlar yedlerinden ahz ve Rum taifesine zapt ettirilmek
için yetmi~~ve yetrni~ bir senelerinde hutût-i hümâyûn-i mahabetmakrûn ile taife-i Ruma verilen iki k~t'a emr-i ~erif hilâf-i inha ve kuvvet-i irti~â ile i~fâlen isdâr k~l~nd~~~n~~izah eder. Kamame Kilisesinde
vaki' Hacer-i Maktel nâm mahal sahasiyle ve tevâbi' ve lavâhiki ile
Françeye mahsus emâkinden iken yetmi~~senesinde Rumlara verilen
emr-i Hümayûna binen Rum taifesi istihsâl-i ~irket kasdiyle mahall-i
merkume Efrenc misillû iki ~ema'dân ihdâs ve havalisini süpürüp
hizmet-i sairesini bi'l-münavebe rü'yei eylemek, saniyen Merkad•
Hazret-i Isa aleyhi's-selâm~ n üzerinde vaki' küçük kubbe Efrence
mahsus iken kubbe-i mezkûre dahilinde Rumlar taraf~ndan ihdâsen
bir nefer rahipleri mukim olmak, sâlisen Yedi Kemerlerin zir u bâlâs~~
Efrence mahsus iken Efrencin alt ve ihsanlar~n~~kald~ rmak, râbian
Kabr-i Hazret-i Sitt-i Meryem öteden berû Efrence mahsus iken
Rumdan gayri tavâf-i uhrân~n âlâtlar~ndan tahliye ve miftah~~taife-i
merkuma tahsis olunmak, hâmisen Bey tü'l-lahm nâm karyede vaki'
büyük kilisenin miftah~~ve içinde vaki' Mevlid-i Hazret-i Isa aleyhisselâm~n iki kapusunun miftahlar~~ki üç aded miftahd~ r Efrence mahsus
iken kilise-i mezbureyi Rum taifesi zapt etmek ve derununda vs.' ma~aran~n kapusuna Rumlar taraf~ndan miftah yapt~r~ lmak bablar~ nda
yetmi~~senesinde bir k~t'a ve te'kiden yetmi~bir senesinde dahi bir
k~t'a emr-i ~erif Rum taifesine i'ta ve akabince cülüs-i hümâyun-i
cihandari takribiyle tecdid olunmak Rumlar~n iddialar~na vaki'
mutelife ile doksan dokuz senesine gelince
olan müsaade tevârih
birer takrib ile yedlerine verilen sekiz k~ t'a emr-i ~erifeye münhas~r ve
mebni olup tarih-i mezbura gelince emâkin-i merkûmeye dair zuhur
eden münâzaat~n izâlesi z~mn~ nda Devlet-i Aliyyeden Kuds-i ~erife
mahsûs müba~~r tayin ve huzur-i ~er'de fasl-i ru'yet ve ke~f ve zapt
hüccetleri bâde't-tahrir Rumlar~ n hususât-i mezbureye dair senedât~~
iskat ve ilga olundu~una binen bin yüz yetmi~~bir senesinde, merhum ve ma~furun-leh Sultan Süleyman Han zaman~nda Efrenc
taifesine bir k~t'a ni~an-i âli~an ihsan ve yüz yetmi~~senesinde cülûs-i
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humayunlarda tecdid dahi olunup taarruz olunmu~~de~il iken sene-i
mezburede Rumlar~ n bir takrib ile isdâr ettirdikleri cmr-i celilü'~~ anda Efrenc rahidlerine gadr-i külli terettüp eyledi~ini ve balada
tahrir olunan mahzardan müstefâd oldu~ u üzere ber menval-i muharrer
Rumlara verilen emr-i ~erifin kayd~~terkin ve Rumun zapt eyledi~i
emakin ve hususât-i mezbure Efrencin yedlerinde olan Hüccet-i
~er'iyye ve Ni~an-i ~erif ve senedât-i saire ber mucib-i ahidnâme-i
hümâyûn kemâ fi'l-evvel efrenç taifesine bi't-tamam istirdad ve zapt
ve yedlerinde kadimi oldu~u vechile ibka ve Rumlar~ n veyahut
Ermenilerin taraflar~ ndan ihdas olunan hususât külliyyen ref' ve ihraç
ve Divan-~~Hümâyun kaleminde akebince kayd olunmak üzere gerek
münâzi'-i efrence mahsus olan emâkin ve hususât mahallinde cümle
ma'rifetiyle müceddeden bir k~ t'a hüccet tahrir ettirilmek bab~ nda ~am
valisine ve Kuds-i ~erif kad~s~ na hitaben bir k~ t'a ferman-i âli isdâr
buyurulmas~ m ve Kuds-i ~erifde mekin Efrenc rahipleri kendû hallerinde iken haric-i Kuds-i ~erifde vaki' Türbe-i Meryem radiya'lLahu anhâ yetmi~~üç senesinde Efrenc taraf~ndan tamir olundu~unu
Rum taifesi hazm edemiyip sene-i mezbure Recebinde Kamame
derununda kavga ve nizâ' peyda ve katl-i nüfus ve sefk-i dima' ve
Efrencin altun ve gümü~~mürassa' ve mücevher dokuz aded kandil
ve sim suret ve saliplerini gasb u garete ictirâ eyledikleri Kuds-i
~erif kad~s~~ Abdullah Efendi taraf~ ndan i'lâm olundukta sad~ r olan
emr-i Mide i'lam-i merkumun fakat yar ~ m sat~ r~~ zikr olunur Rum
taifesinin di~er i'lâm~na i'tibar olundu~u halde Rum taifesi siyanet
melhûz olma~la bu def'a i'lam-i merkuma nazar olunup ve fimâbaad
tecavüzlükleri zuhurunda gasb olunan e~ya Rum taifesine tazmin
ettirilmek ve menba'-i fesâd olanlar~ n muhkem haklar~ ndan gelinmek
içün ol tarafda olan Rum taifesi Kocaba~~lar~ na tenbih ve te'kid buyurulmas~n~~ve Kuds-i ~erif müzafat~ ndan Yafa iskelesinde mürûr ve
ubûr eder efrence züvvar~ na müsafirhane olmak üzere Efrenc rahiplerinin ez kadim yed-i tasarruflar~ nda olan bir k~ t'a manast~ r ve mahzenleri ol tarafta birkaç sene mukaddem vaki' olan zelzele takribi
ile bâzan münhedim ve akibinde termim olunmamak cihetiyle haraba
mü~ erref olup elyevm kabil-i süknâ °olmad ~~~ ndan taife-i Efrenc
züvvar~n~n ink~ta~ na bis ve ahali-i beldeye ve Haseki vakf~na dahi
hazer terettüb eyledi~ine binen manast~ r -i mezbtir mahzenleri ile
mesâ~-i ~er'-i ~erif oldu~u üzere ta'mir ve binas~ na mümanaat olunmamak bab~nda ~am Valisine ve Kuds-i ~erif Kad~s~na hitaben
emr-i ~erif ~ sdar buyurula deyû takrir eder.

MAKAMAT-I MCJBARERE MESELESI
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No: IV
VE YINE BIR KITA MA'RUZA' T-I GARIBESINDE
Bundan akdem emr-i hümâyun-i ~evket-makrunlar~na binen
Françelûnun ve Rum taifesinin yedlerinde olan bi'l-külliyye senedât-i
atika ve cedideyi Osman Molla Efendi ve Mirzazade Esseyyid Muhammed Said Efendi ve Ebubekr Efendi Zade Osman Efendi ve Sadreyn
Efendiler dâilerine gösterilüp Rum taifesinin yedlerinde olan Hazret-i
Ömer radiye'l-Lahu anh imzasiyle ahidnâmeler merhum ve ama~fûrun leh Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin verdi~i hatt-i
hümayûnlariyle muanven ferman âli~an ve kezalik Sultan Bayezid
Han-i Veli ve Kuds-i ~erif fethinde Sultan Selim Han Hazretlerinin
hatt-i hümayt~nlariyle muanven ferman-i âlilerinde her kim hilâfiyle
hareket eder ise la'net ve Rabbi'l-alemin k~ l~c~~boynuna olsun deyû
tenbih ve te'kid ve kezâlik Sultan Selim Han ve andan Sultan Murad
Han Hazreftlerinin zaman-i saadetlerine gelince olan selâtin-i iz.m~n cümlesinin verdi~i hatt-i hümayûn ile muanven fermân-i hümâyunlar~~vech-i me~ruh üzere olup ancak bin k~rk dört senesinde Sultan
Murad-i Râbi' zaman~nda Francelû yedine bâlada zikr ve tafsil
olunan~n hilâfma bir ferman verilip ser bölük a~alar~~ e~k~yalar~n~n
fetretleri vakti olma~la galiba anlar~n kuvvet-i ibramiyle bir ferman
verilmi~~taife-i habisenin tasallutlar~~münderfi' oldukda Sultan Murad
Han Hazretlerinin ma'lum-i hümâyunlar~~olup Hazret-i Ömer radiya'l-Lahu anhu Hazretlerinin ve ecdad-i izâmlar~n~ n hilâflar~na hilâf-i
~er'-i ~erif böyle ferman sudüruna tab'-i hümâyunlar~~ r~zadade olmayup bin k~ rk yedi senesi tarihiyle müverrah ferman-i hümâyûnlarda
zikr eder ki husus-i mezbur bilfiil ~eyhülislâm olan a'lemü'l-ulemai'
1-mütebahhirin Yahya Efendi ve vüzeray-i izâm~m ve Kad~askerlerim
dailerine havale eyledi~imde alâ vech-i-~-~er'i dikkat ve ihtimam eyleyup gördüklerinde bir vechile bâlada mezkûr olan senedât-~~kadimenin hilâfma ferman verilmekle ehl-i zimmet olan Rum keferesinin
yedinden nez' ve harbi olan Françe keferesine teslim eylemek hilaf-i
~er'dir deyû tasrih ve beyan buyurmalariyle ol zaman~ndan beru
Rag~b Esseyyid Muhammed Pa~a zaman~na gelince aral~ kta baz~~ ~er'
ve kanun bilmeyen vükelâ yediyle Francelû bir iki defa eferman alup
yine baz~~mâlumu olanlar vak~ f oldukça kadimisi üzere ibka ba'dehu
yine Rag~b Pa~a zaman~nda iki kandil ve iki ~ema'dân ve bir bir mif-
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tah ihdas ile def'-i niza' zu'miyle verdi~i ferman ve bâlada tafsil
olunan senedât-i kadime cümle efendiler dâilerinin manzurlar~~oldukta
Francelü yedlerinde senedât ihticaca sâlih olmad~~~ndan gayri kendisi
reayâm~z yedinden nez' olunup harbi kefereye verilme~e bir vechile
mesâ~-i ~er'i yoktur deyü cevap ve ittifak ve ittihad eyledikleri
mâlum-i devletleri buyuruldukda emr u ferman ~evketlû kudretlû
azametlü Efendimindir deyû arz ve temliki hususunu israr eyledi.

