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nebi giumuSi /TurqeTi, rejef taip erdoRanis uni-
versiteti/

me-16 saukuneSi osmaleTis kontrolis qveS myofi
ierusalimis teritoriaze mdebare qarTvelTa wminda

adgilebis gadacemasTan dakavSirebiT

osmaleTis imperia aris erTerTi im saxelmwifoTagani,
romelmac SeZlo gansxvavebuli aRmsareblobis erTa
mSvidobian garemoSi Tanaarsebobis uzrunvelyofa.
qarTvelebi iTvlebian im erad, romelic did mniSvnelobas
aniWebs sakuTar rwmenasa da im adgilebs, romelTac isini
Tvlian wmindad. osmalur arqivebSi daculi rigi sabuTebi
zemoT xsenebuli mosazrebis gamamyarebel mtkicebulebebs
Seicavs.
qarTvelebi warmoadgenen im ers, romelmac erTerTma

pirvelma miiRo qristianoba da mosalocad stumrobs
ierusalimis wminda miwas. qarTvelebi ierusalimis wminda
miwaze molocvas agrZelebdnen agreTve mas Semdeg, rac
ierusalimi gadavida osmaleTis kontrolis qveS 1517 wels.
imereTis mefe bagratma, samcxes aTabegma yvaryvarem da kaxeTis
mefe levanma 1524 wels mimarTes osmaleTis fadiSah sulTan
suleimans im mizniT, rom maT surdaT ierusalimis molocva1 .
rogorc irkveva Sesabamisi wyaroebidan, qarTlis mefe giorgi,
imereTis mefe bagrati da kaxeTis mefe levani estumrnen
ierusalims 1532 wels2; maTi moTxovna dakmayofilebul iqna
da agreTve irkveva isic, rom osmaleTis mmarTvelebsa da
qarTvel mefeebs Soris arsebobda pozitiuri politiuri
urTierTobebi.
sainteresoa is faqti, Tu ratom gadavida sxvaTa xelSi is

mosaloci wminda adgilebi Tu monasterebi, romlebic
ekuTvnoda qarTvelebs. profesor cisana abulaZis erTerTi
mosazreba SeiZleba am kiTxvis pasuxad iqnes miCneuli. rogorc

1W.E.D. Allen, A History of the Georgian People, London 1932, s. 139; M.
Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas-Ellerini Fethi, Ankara 1993, s. 99.
2 vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTvelosa, s.
yauxCiSvili, Tbilisi, 1973, gv. 811.
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profesori abulaZe amtkicbs, qarTvelebi iZulebulni iyvnen
TavianTi eklesia-monastrebi giraos saxiT daetovebinaT
somxebis, berZnebisa da frangebisTvis, xolo maSin, rodesac
ver moaxerxes Tanxis ukan dabruneba, iZulebulni iyvnen
daetovebinaT is eklesia-monastrebi da amis Sedegad
gamudmebiT mimarTavdnen osmaleTis mmarTvelebs daxmarebis
mizniT 3 . sainteresoa agreTve imis dadgenac, Tu ra wminda
adgilebs flobdnen qarTvelebi ierusalimis teritoriaze.
savaraudod, es unda iyos jvris monasteri. Canawerebis
mixedviT aRniSnuli monasteri da masTan dakavSirebuli
eklesiebi 1305 wels mamluqebma gadasces ierusalimSi myof
qarTvelebs, 1517 wels regionis osmaleTis kontrolis qveS
gadasvlis Semdeg ki igi gadeca ierusalimis marTmadidebel
sapatriarqos. amasTanave, xsenebul periodSi ierusalimSi
arsebobdnen qarTuli da sxva mcirericxovani qristiani
erTobebi4.
imereTis mefem stambolSi gaagzavna elCi da osmaleTis

mmarTvelebs acnoba im faqtis Sesaxeb, rom ierusalimSi
mdebare qarTuli mosaloci xelSi Caigdes somxebma da
frangebma. am mimarTvis Sesabamisad sakiTxi ganxilul iqna
divanis farglebSi romlis Semdegac ierusalimis yadisa da
sanjaybeisadmi 1577 wlis 14 aprils gagazavnil iqna
korespondencia da sakiTxi gamokvleul iqna eqspertis mier.
yovelive amis Sedegad qarTvelebs neba daerToT aRniSnuli
adgilis molocvaze da maT amaSi sxva veravin SeuSlida xels5.
Semdgomi korespondeciebidan irkveva, rom xsenebuli

mosaloci jvris monasteria. kaxeTis mefe aleqsandrem
fadiSahs gaugzavna werili, sadac is iTxovda daxmarebas, raTa
qarTvelebisaTvis daerToT neba ierusalimSi wminda

3 cisana abulaZe, "XV-XVIII. saukuneebis Turqul (osmalur) -
qarTuli urTierTobebis amsaxveli osmaluri xelnawerebi, ed. Güler
Eren, Osmanlı, İstanbul 1999, ტ. I, gv. 630.
4 Butrus Abu-Manneh, "The Georgians in Jerusalem in the Memluk Period”,
Egypt and Palestina. A Millenium of Arrociction (869-1948), New York 1984, p.
106-109.
5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, XXX, 63
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adgilebis monaxulebisTvis, razec man dadebiTi pasuxi miiRo6.
Canawerebidan aseve irkveva, rom 1579 wlis 15 oqtombriT
daTariRebul mefe aleqsandresadmi gagzavnil
korespondenciaSi qristian qarTvelebs neba daerToT
ierusalimis mosalocad. amasTanave, ierusalimSi mosalocad
gasamgzavrebeli qarTvelebisTvis yovelgvari daxmarebis
aRmoCenis moTxovniT werilebi gaegzavna ierusalimis beisa da
erzrumis beilerbeisac7. igive TariRs sakiTxTan dakavSirebiT
gagzavnil iqna werilebi ierusalimis sanjaybeisa da erzrumis
beilerbeisadmi.
ierusalimis sanjaybeisadmi miweril korespondenciaSi

moTxovnili iyo kaxeTis mefis aleqsandres beWdiani weriliT
Casul qristian qarTvelTa jvris monasterSi Seuferxeblad
SeSveba adgilobrivi xelisuflebis mier, iseve rogorc maTi
usafrTxo dabrunebis uzrunvelyofa8 . irkveva agreTve isic,
rom mosalocad Casuli qarTvelebis mimarT miRebul iqna
Sesabamisi usafrTxoebis zomebi. erzrumis beilerbeisadmi
gagzavnili werilidan irkveva, rom moTxovnil iqna
saqarTvelos sazRvarTan myofi begebis mier ierusalimidan
dabrunebuli qarTvelebis usafrTxoebis uzrunvelyofa9.
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom ierusalimSi mdebare

wminda adgilebis monaxulebaSi osmalo mmarTvelebi
qarTvelebs daxmarebas uwevdnen da maT Soris kargi
urTierTobebi Camoyalibda.

6 BOA, MD, XXXII, 497, 498, 502
7 BOA, MD, XXXII, 497.
8 BOA, MD, XXXII, 502: Kudüs beyine 17 Zilkade 986 (15 Ocak 1579) tarihli
hüküm.
9 BOA, MD, XXXII, 498: Erzurum beylerbeyine 17 Zilkade 986 (15 Ocak 1579)
tarihli hüküm.
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Nebi GÜMÜŞ /Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/

16. YIZYILDA OSMANLI İDARESİNDEKİ KUDÜS’TE
GÜRCÜLERE AİT ZİYARET YERLERİNİNİN

İADESİNE DAİR BİRKAÇ SÖZ

Osmanlı Devleti, milletler sistemi denilen bir idare ile farklı
dinlere mensup milletleri bir arada barış içinde yaşatmayı başarmış
büyük devletlerden biridir. Gürcüler de dini inançlarına ve kutsal
saydıkları mekanlara değer veren bir millet olarak bilinmektedir.
Osmanlı arşivlerinde yer alan bazı belgeler bu kanaatleri
pekiştirecek dikkate değer hususları ihtiva etmektedir.

Gürcüler Hıristiyanlığı Kabul eden ilk milletlerden olup eskiden
beri Kudüs’teki kutsal mekanları ziyaret etmektedirler. Bu durum
Kudüs’ün Osmanlı hakimiyetine girdiği 1517 yılından sonar da
devam etmiştir. İmereti Kralı Bagrat, Samshe Atabeyi Kvarkvare
ve Kaheti Kralı Levan 1524'de Osmanlı padişahı Kanunî Sultan
Süleyman'a müracaat ederek Gürcülerin Kudüs'ü ziyaret etmek
istediklerini bildirmişlerdir10. Kartli Kralı Giorgi'nin İmereti Kralı
Bagrat ve Kaheti Kralı Levan ile 1532'de Kudüse gitmeleri 11 ,
taleplerin karşılandığını ve Osmanlı padişahları ile Gürcü kralları
arasında siyasî ilişkilerin iyi olduğunu göstermektedir.

Gürcülere ait bir ziyaretgahın neden başkalarının eline geçmiş
olduğu sorusu akla gelmektedir. Ts. Abuladze’nin bir
değerlendirmesi bu sorunun cevabı için açıklayıcı olabilir.
Abuladze, Gürcülerin manastırlarını Ermeni, Rum ve Fransızlara
ipotek olarak bıraktıklarını, borçlarını ödeyemeyince tamamen terk
etmek zorunda kaldıklarını ve bu sebeple devamlı olarak padişaha

 Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nebigumus@yahoo.com
10 W.E.D. Allen, A History of the Georgian People, London 1932, s. 139;
M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas-Ellerini Fethi, Ankara 1993, s. 99.
11 Vahuşti Batonişvili, Ağtzera Sameposa Sakartvelosa, nşr. S. Kauhçişvili,
Tbilisi 1973, s. 811.
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müracaat ettiklerini belirtmektedir 12 . Kudüs’te Gürcülerin
idaresinde olan kutsal yerlerin nereler olduğu sorusu da akla
gelmektedir. Buranın Haç Manastırı olduğunu tahmin etmek
mümkündür. zira Haç Manastırı ve buraya bağlı olan kiliselerin
Memlükler tarafından 1305'de Kudüs'te bulunan Gürcülere iade
edildiği, bölge 1517'de Osmanlı idaresine katıldığında şehirde
Gürcülerin bulunduğu ve diğer küçük Hıristiyan cemaatler gibi
Kudüs Ortodoks Patrikliği'ne bağlandıkları kaydedilmektedir13.

İmereti kralı İstanbul’a elçi gönderip Gürcülerin Kudüs'te
eskiden beri ziyaret ettikleri bir ziyaretgahın Frank ve Ermeniler
tarafından gasp edildiğini bildirerek şikayetçi olmuştur. Bunun
üzerine konu Divan’da görüşüldükten sonra Kudüs kadısı ve
sancakbeyine 25 Muharrem 985 (14 Nisan 1577) tarihliinde bir
yazı yazılarak konuyu bilirkişi marifetiyle araştırıp Gürcülerin
ziyaretgahı ise onları ziyaret ettirip başkalarının müdahalesine izin
verilmemesi istenmiştir14.

Sonraki yazışmalardan da bahse konu yerin Haç Manastarı
olduğunu göstermektedir. Kaheti Kralı Aleksandr, padişaha bir
mektup gönderip Gürcistan'daki Hıristiyanların Kudüs'ü ziyaretleri
konusunda yardım istemiş ve kendisine bu konuda olumlu cevap
verilmiştir 15 . Aleksandr'a yazılan 15 Ocak 1579 tarihli yazıda
Hıristiyan Gürcülerin Kamame'yi (Haç Manastırı) ziyaretleriyle
ilgili talebinin olumlu karşılandığı, göndereceği adam ve
mektupların yollarda bekletilmemesi için serhad beylerine
hükümler gönderildiği, ayrıca Kudüs'e gidip Kamame'yi ziyaret
edecek olanlarla ilgili olarak Kudüs beyine ve Erzurum
beylerbeyine de hükümler gönderildiği ve kendilerine kolaylık

12 Tsisana Abuladze, "XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Türk (Osmanlı)-Gürcistan
İlişkileri Hakkında Osmanlı Belgeleri", ed. Güler Eren, Osmanlı, İstanbul 1999, c.
I, s. 630.
13 Butrus Abu-Manneh, "The Georgians in Jerusalem in the Memluk
Period”, Egypt and Palestina. A Millenium of Arrociction (869-1948), New York
1984, s. 106-109.
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, XXX, 63.
15 BOA, MD, XXXII, 497, 498, 502.
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gösterilecegi bildirilmiştir16. Aynı tarihte Kudüs sancakbeyine ve
Erzurum beylerbeyine de konuyla ilgili yazılar gönderilmiştir.

Kudüs sancakbeyine yazılan bir yazıda, Kaheti Kralı
Aleksandr'ın mühürlü tezkeresi ile gelen Hıristiyan Gürcülerin
hiçbir zorlukla karşılaşmadan Kamame'yi ziyaret ederek emniyet
içinde dönmelerinin sağlanması istenmiştir 17 . Kudüs’e gidip
dönecek olan Gürcülerin yol emniyeti için de tedbirlerin alındağı
görülmektedir. Erzurum beylerbeyine gönderilen yazıda Gürcistan
sınırında olan beylere mektuplar gönderip Kudüs'ü ziyarete giden
ve oradan dönerken Hıristiyan Gürcülere yardımcı olunması
istenmiştir18.

Sonuç olarıak şunu ifade etmek gerekir: Kudüs’teki kutsal
mekanları ziyaret konusunda Gürcülerle Osmanlı Devleti arasında
dostluk ve iyi ilişkiler gelişmiştir.

16 BOA, MD, XXXII, 497.
17 BOA, MD, XXXII, 502: Kudüs beyine 17 Zilkade 986 (15 Ocak 1579)
tarihli hüküm.
18 BOA, MD, XXXII, 498: Erzurum beylerbeyine 17 Zilkade 986 (15 Ocak
1579) tarihli hüküm.
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