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INIDOLU'NUN DiNi TiRiBi 
ÜZERiNE 

İsmet PARMAKSIZOGLU 

Din Eğitimi Genel lUüdür V. 

A nadolu'nun dini tarihi, §Üphesiz ki siyasi tarihi kadar önem taşımaktadır. 
Hatta Hıristiyanlığın doğu§undan · itibaren bu yarımadanın siyasi tarihini, 

din· falttörü altında veya ba§ka bir· deyimle din faktörünü siyasi geli§melerin 
bir vasıtası olarak incelemek hatalı sayılmaz. Hele Müslümanlığın hem siyasi 
kudret, hem de manevi müessir ,olarak yarımada sınırlarına . dayanmasından 
sonra yarımadanın tarihi,· tamamen dinler arası mücadelenin sahnesi olmu§tur 
denilebilir. 

Anadolu'da dinler arası mücadele, gerçekte Hıristiyanlığın bu yarımadaya 
nüfüz etmesiyle ba§lar ve XX. yüzyılın illt çeyreğine kadar devanı eder. 

Hıristiyanlığın Anadolu'ya giri§ine kadar yarımadanın sosyal, ekonomik 
hayatı yanında dini hususlarda müstakil bir hüviyete sahip olduğu bilinmek
tedir!. Hatta Hıristiyanlık öncesi dini inanı§ların Anadolu' dan, bu yarımadanın 
mistUt tefekküründen yayılarak Eski Yunan ve Roma dini tefekkürünü, daha 
sonra da bizzat Hıristiyanlığı etkisi altına aldığı artık kabiii edilmektedir. Me
sela Anadolu'nun büyük tanrıçası Büyükana (Kübele-Sibel) M.Ö. · 204: yılllıda 

büyük törenlerle Roma'ya ta§lnml§ ve Magna Mater olarak imparatorıın §ahsi 
Mmisi, İmparatorluğun bakasını temin eden uliilıiyet olarak değ'er kazanmı§tı: 

Büyükana ve e§i BöyÜkata (Mater ve Attis) kilitünün Ta§ devrine kadar 
indiği ve Maden çağında geli§tiğ'i isı}at edildiğ'ine göre, Anadolu'da dini tefek
kür tarihinin dördüncü bin yıldan daha eski olduğ'u kabfil edilmektedir. İ§te 
Hıristiyanlık, Anadolu'ya, böyle eski ve köklü dini tefeltküre sahip bu ya
rımadaya, din çevrelerinin verdikleri bilgilere göre ·Aziz Petros vasıtasiyle id
hal edilmi§tir2, Şüphe yok ki Hıristiyanlığ'a kapılai:ını açan ilk Anadolu §ehri, 
Antakya oimuııtur. Hıristiyanlığı küçük bir yahudi tarikatı oiınaktan kurtaran 
olay, 41 yılında cereyan etti. Stephanos'un Yahudi dinini tahkir eden ir§adları 
üzerine Kral Haierodos Agrippa'nın hıristiyanları takibe ba,§laması, böyle blr 
netice Msı! etti. 45 yılında Antakya'ya gelen Petros 53 tarihine. kadar burada 
kaldı ve Roma'ya giderken, yerine Aphsius'u bıraktı. Bu zat, Anadolu'da Hıris
tiyanlığın ilk milinessili olarak selamlanır. Petros'u Aziz Paulos takibetıni§tir. 
Antakya miliver olmak üzere Anadolu'da çeııitli geziler yaparak yeni dini ne§r 
ve tamim eden Paulos, Hıristiyanlığ'a mahalli killtıeri adapte ederek yeni dine 
ııekil verenlerden biridir. Yahudilerle en büyük ihtilafı teııkil eden sünnet ko
nusu, bunların en bellibaıılılarından biridir. Antakya'dan sonra Tarsus, Urfa, 
Efes, !stanbul, !znik, Kayseri merkezleri kuruldu. Bu geli§melerde Hazret-i 
İsa'nın 70 tilmiziİıden Aziz !ohannes (Senjan) ve Aziz Andreas (Sen Andre) 
isimleri önde gelir. Gerçi Hıristiyanlık, Anadolu'ya dı§arıdan giren bir din ol-

( 1) Dr. Clemens Bosch. Tarih'te Anadolu. II. Türlt Tarih Kongresi 805. 
(2) el-Amll.l er-Reııül. XI. 19. 
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muııtur ama, bu dine kendi kilitünden çok şeyler vermi§tir. Gerçekte Hazret-i 
lsa'nın dirili§i pıenkıbesi, Anadolu'nun Attis kilitünden alınmıştır. Hıristiyan· 
lığın vaftiz, günahların itirafı ve keffareti gibi bazı ada bı, yine Ana dolu'nUl' 
eski dinlerine ait bulunmaktadır. Hatta Büyükana da, olduğu gibi buradan ak• 
tarılmıştır. Katalik memleketlerde Hazret-i Meryem, bugün bile Hazret-i İsa'
dan önce gelmektedir. Bu gerçekleri, daha V. yüzyılda münevver Bizanslılar, 
Tanrı'nın anası Meryem'in Anadolu'nun Büyükanası nahe Kübele olduğunu 

tam bir kat'iyet ve vuzuhla biliyorlardıa. 

380 yılında Hıristiyanlığın devlet dini olması, Anadolu'da da etkisini 
gösterdi. 28 Şubat 380 fermanı ile Hıristiy!lnlık resmen devlet dini haline ge
tirilince Anadolu, Antakya (Doğu Diachoslugu), Kayseri (Pontus Diachosluğu), 
Efes (Asya Diachosluğu), Marmara Ereğiisi (Trakya Diachosluğu) olaraıt dört 
bölgeye ayrıldı. İnıparatar Thiodosius ortodoks - katalik i'tikadım yerl~ştirmek 
için devlet otoritesiıii :aırıstiyanlığın emrine vermişti Putperest mabetieri zi
yareti, kurban sunma törenlerini, hayvanların ciğerlerine veya ah§asma baka
rak fal açma adetlerini yasaklaml§tı. 391 tarillinde bu kararım bir kere daha 
te'yidetti Bu suçları işieyecek subay, memur ve idareciler için ağır müeyyide
ler koydu4, 

Eski inançların, dinlerin, esasen hem tefekkür, hem de amel bakımmdan 
büyük boşluk içinde, sadece bir ide olarak doğan Hıristiyanlığa yerle§mesi, ga
yet kolay olmuııtu. Hazret-i İsa'nın öğretisinin mektup olmayı§!, risaletinin 
çok malıdut bir zamana münhasır kalı§l, zilıinlerde ve kalbierde sadece iman 
olarak kök salan bu öğretiye, oniki resili ile birlikte muhitten birçok felsefi, 
dini inançların girmesi fırsatım vermişti Geçmi§ devirle.rde tahassili eden te• 
fekkür, Hıristiyanlığa intibak ettirtlerek almmı§ ve Hıristiyanlık, seniavi nas
lar mecmuası olmak hüviyetini daha resru.ıer devrinde kaybetmişti. Kilisenin 
teı:ıekkülü ve te§kilat olarak o . zamanki medeni dünyada kurulu§u ile resm! 
din haline geli§i, eski felsefi ve dini tefekkiirün resmi yollarla idhali yanında, 
bir de gayr-i resmi geli§im ortaya çıktı. Böylece topluluklar inançta çe§itli 
-ayrılıklara uğradılar. Daha Büyük Kostantın devrinde bu çatı§ma kendini 
gösterdi ve İznik Konsili dinda§lan Ecclesia · Catholica ile Haeretici olarak iki
ye ayırdı. Anadolu'nun büyük kitlesiyle Haereticifehlü'd-dalal'den olu§Ullun 
araştırılması, bu yazımn sıiıırianm a§maktadırs. Fakat §U gerçek unutulma
malıdır ki, Anadolu halkı büyük §ehir ler dı§lnda kendi· misti.k inançlan içinde 
resmi kilisenin dı§lnda dini hayatlanın sürdhrmü§lerdir. nk üç konsilin tespit 
ettiği iman düsturuna kar§ı Mesih'in lahütt cevherde baba ile, nasütt cevherde 
ana ile e§itliğini reddeden ve tek cevherden (Monos-phisites) ibaret olduğunu 
ileri süren Eutyches'in fikirleri, Anadolu halkı arasmda kuvvetle tutunmuııtur. 
Bu geli§me, bir anlamda yabancı bir iktidan temsil eden Ortodoks kilisesine 
kar§ı, Anadolu halkuım vicdani ve dini hürriyetlerini koruması demektirB. 
Anadolu'nun monofisit (Paulichien) oluşu, Güneydoğu Anadolu'da Nasturlliğin 
kök salı§ı, en çok İmparator Heracleos'u dÜ§Ündürmü§tür. VII. yüzyılın ba§IDda 
İmparatorluğun İran kar§lsmda Fırat boylarından Kadıköy'e kadar çekilmek 
zoruİlda kalı§l, imparatorla yakın mesai arkada§! Patrik Sergeos için halli 

(3) H. Gelser, Geschichte der byzaıit Lltteratur. 1937-17. 
(4) Codex Theodosianus. XV!. 2. 2ö. · 
(5) Bu konuda hazırlamakta olduğumuz DolİU Hırlstlyanlığı Tarihi adlı incelememizdf' 

yeter ölçüde bilgi verilıniştir. 

(6) R. Guerdan. Vie, Grandeur et Miseres de Byzance. 1954. 45. 
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icabeden · problemlerden biri oldu. Ortodoks kilisesi ile Mu tezile arasında görü~ 
farklarını kaldırmak, imparatorluğu tek dini görü§te birle~tirmek ba§lıca amaç
lardan biri haline gelince, İınparator 630'da Erzurum'da topladığı könsilde 
Elethesis - Tek· irade inancını vaz'etti. Ermeni Kataligos'u ile Antakya kilise
leri bu düsturu benimsedilerse de, Papa IV. İohannes Ectlıesis'i aforoz etti7~ 

Anadolu'nun bu §ekilde kendi eski inançlarını da katarak 600 yıldan beri 
yava§ yava§ hıristiyanla§masına rağmen, i'tikad ve inanç bakımından yine de 
iki büyük kampa ayrıldığı VII. yüzyılın ba§Inda, yine semavi bir dinle temasa 
geldi. Gariptir ki Anadolu İslamiyeti yine Antakya §elıriyle idlıal etmi§tir. 
639'da müslüman fatihler Halid b. Velid kamutasında Kınnesrin'de (Klıalkis) 

Bizans birliklerinin son mukavemetlerini kırdıktan sonra Antakya'ya girmi§
lerdi. 

Semavi nasların açık ve seçik vaz'ını amir olan İslamiyelle insanoğlunun 
eski, yeni felsefi ve dini tefekkürünün enmuzeci olan Hıristiyanlık arasındaki 
mücadele amansız olmu~ ve XX. yüzyılın ba~ına kadar devam etmi§tir. 

ANADOLU'NUN İSLAMLA.ŞMASI: 

İki din arasındaki mücadele, dü~ünce ve tefekkür · devresini geçirmeden, 
siyasi ve askeri hegemonya çatı~ması olarak ba§lamı§ ve Türkiye Cumhuriyeti 
kuruluncaya kadar öylece sürmü~tür. Bu dini mücadelede Anadolu en önemli 
alanlardan birini te~kil etmi§tir. Kanaatimizce Anadolu'nun, hıristiyanlar na
zarında Makil.mat-ı Mukaddese gibi önem kazanmasını, Hıristiyanlığın gerçekte 
bu yarımada ve bu yarımadanın eski dini tefekkürünün eseri olarak tekevvün 
edi§inde aramakta isabet vardı. Kayseri, Urfa, Antakya, Tarsus, Efes, Konya, 
İstanbul, İznik vb. gibi Hıristiyanlığın dini tarihinde· çe§itli sebeplerle kutsal
lık kazanan §ehirlerin, yabancı dini hegemonyanın önce telıdidine, sonra malı
kfuniyetine dıiçar olması, iki din arasındaki mücadelenin temel unsurunu te~kil 
etmi§tir. 

Anadolu üzerinde İslamiyet ile Hıristiyanlığın mücil.delelerinde iki safha 
görülür. İlk safhada bu iki dini temsil eden iki topluluk, Bizans ve Arap top
luluğu kar~ı kar~ya gelmi§tir. VII. yüzyılın ortalarından IX. yüzyılın ortala
rına kadar Araplar, Anadolu'da İslil.miyeti lıil.kim kılmak için ikiyüz yıl mü
cadeleyi sürdürmü~ler, İstanbul'a kadar uZanan iki büyük seferden ba§ka, 
sayısız akınlar icra etmekle Hıristiyan Anadolu'yu dize getirmeye çalı§IDI§lar
sa da muvaffak olamamı§lardır. Mamafilı, bu sefer ve akınlarla birlikte Ana
dolu'nun müslüman tarihi de ba§lamı~tır. Cilıad yolunda Anadolu topraltların
da §elıid dü§en kalıramanların hatıraları, onlardan sonra gelen bütün müslüman 
nesiller için canlılıklarını korumu§lar, gittikçe kutsalla§mı§lardır. 673'de İstan
bul surlan önünde kalan Ebft Eyyub el-Ensari'nin hatırası, 1453'te bu §ehri 
ku§atan Fatili ordularında dahi bütün dini heyecam ile ya§amakta idi. 737'de 
Tyana (Kemerhisar) önünde §elıid dü§en Hasan Gazi, 739'da Dorileon (Eski§e
lıir) ile Akroinon (Afyonkaralıisari) arasında ~elıid olan Abdullah el-Battal 
(Battal Gazi), 842'de .Lulua (Ulukı§la) önünde vefat eden Halife el-Mu'tasım 
Bi'llah, nilıayet Anadolu tarihinin ilk müslüman Türk serdan Af§In'ın hatıraları 
bütün Anadolu müslümanlan arasında hala canlı olarak ya§amakta devam 
etmektedir. 

(7) Gerraslmus. Tarlhu'l-inıılkak. I. 332. 
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IX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bizans'la Müslüman Araplar arasın
daki bu dini - siyasi hegemonya müciidelesi dönü§tü. Bağdat'ta Abbasi 
bilafeti siyasi balnından tedenni ederken, Bizans'ta İsauria, Anıorion ve 
Makedonya sülaleleri bu imparatorluğu, hassaten müslümanlara karşı taarruz
lariyle yeni bir itila devresine ula§tırmııılardı. Bunun neticesinde müslünian 
Araplar savunmaya geçmek zorunda kaldılar. 863'ten itibaren ba§layan bu sa
vaıılar sonunda Müslümanlık geçici bir süre için Anadolu'dan çekilmek zorun
da kaldı. Bu sava§larda büyük bir İslam gazisi, 3 Eylül 863'te Paflagonya'da 
Poson'da sıkı§tırılarak §ehid edildi Malatya Enıiri ömer b. Abdillah'ın ııe

hadeti ile müslümanlar Kapadokya'yı bo§altınak zorunda kaldılars. Bizans 
taarruzu hassaten Makedonya sülalesi t;ıevrinde geli§ti. 928'de Erzurum, 934:'te 
Malatya, 94:2'de Dara, Nusaybin ve Silvan:ın elden çıkınası ile Hıristiyanlar 

tekrar Suriye hudutlan üzerinde göründüler. Abbasi billifeti İslamiyeti savuna
cak gücünü tamamen kaybetmi§ bulunuyordu. X. yüzyılın iki din arasında 

Anadolu'daki mücadelenin temsilcisi İslam saflannda Hemdanller oldu. Sey
füddevle Hemdani bu mücadelede özellikle Gazvet el-Musibe adıyla yadedileno 
Harııene (Charsianon) bozgunundan sonra bütün mukavemetini kaybetti. 951 
ile 958 yıllan arasındaki sava§lar müslüman!ann Anadolu'yu tamamen bo§alt
malannı gerektirdi. 963'ten 1025 yılına kadar geçen devrede ise, Hıristiyanlık 
Suriye ve Elcezire'de siyasi nüfuzunu tesis etti. Bağdat'ın, yanl Abbasi hilafe
tinin dahi Hıristiyan Bizans'ın mahkO.mu hale gelmesi melhüz görülüyordu. 
Bazı tarihçilerin iddialarına göre ııayet Türkler, ön Asya'da, İslam Dini em
rine girnıeselerdi, İslamiyet ile Hıristiyanlık arasındaki mücadele, XI. yüzyılda 
bitıni§ olacalı: ve İslamiyet Ön Asya çöllerinde inkıraza mahkO.m mahalli bir 
din olmak hüviyetine bürünecekti. Bu görü§ün tabiatiyle sadece siyasi hege
monya yönünden ele alınan bir mütalaa olduğunda şüphe yoktur. Gerçi Hıristi
yanlık bünyesinde değil yabancı dinlere, kendine muhalif hıristiyan tarikat ve 
mezheplerine bile vicdani serbesti tanınıayacalı: kadar mutaassıp bir kilise 
te§kilatına bağlı olduğundan, yabancı din ve tefekkürü bünyesinden ıtrah ede
ceğille göre, emsaline kıyasla (Endülüs, Sicilya, Girit) Ön Asya'da hegemon
yasını tekrar tesis ettiği anda Müslüman tefeklı:ürünün geni§ ölçüde tahrip edi
leceğini kabfi.l etmek gerekir. Ama, İslam idealizıninin bütün itisiifata muka
vemet edeceğinden de §Üphelennıek gerekmez. İ§te Türlderin Tuğrul Bey'in 
ba§buğluğunda 1025'ten itibaren ön Asya'da görünnıeleri İslam ve Hıristiyan 
dinleri tarihinde, dünya tarillinde ve tabiatıyla Anadolu'nun dini tarihinde bü
yük bir inkılap teııkil etti. 1025 ile 1096 yılları arasında geli§en Müslüman Türlı: 
hamlesi o kadar kat'i neticeli olmuııtur ki, 639 ile 1025 yılları arasında dört
yüz yıl sürüp giden Bizans - Arap çeki§mesine karşılık, Anadolu"nun İslami
yete açılması 107 4: ile 1084: yıllan arasında on yıl içinde .tamamlandı. Bu geli§
menin illı: sonucu, Anadolu'nun bütün kutsal makanılan ile Müslüman hege
monyasına dü§nıesi, bütün Hıristiyanlığın Türklere karşı müttehit bir cephe 
kunnalan olmu§tur. Bundan sonra Avrupa, ister mezhebi ihtilaflarla parça
lanmı§ olsun, ister Hıristiyan milletlerden herhangi biri veya bir grubu Müslü
man Türklerle savaıımalı:ta bulunsun, bu iki din arasındaki mücadelenin akis
leri, tesirleri, izleri bütün Hıristiyanlık dünyasını iliata eden maııeri bir mahi
yet iktisab edecektir. İslamiyetın sedd-i sedidi olan Türklere kar§ı bütün Hıris
tiyanlık dünyası birle§ik bir cephe haline gelecektir. Dokuzyüz yıl silren bu 

(8) A. A. Vasiliev. er-Rum ve'l-Arab. 218. 

(9l M. Canard. Dynastle Hamdanides. I. 718. 

424 



mücadeieyi incelerken unutuimaması gereken bir nokta da, Hıristiyaniıgm 
ric'ati kabUl ettiği, fakat mağlf.ıbiyete asla razı olmadığıdır. Bunun en bedihi 
alameti, Anadolu'da Müslüman Türklerin, gerek Rum Selçuklulan, gerek Os
manlı İmparatorluğu yönetiminde geçirdikleri siyasi, dini mücadelenin tarihidir. 

Hıristiyanlık, tahmin etmediği bir şekilde Anadolu'yu kaybedince şiddetli 

bir reaksiyon gösterdi. 1096'da Papaz Piyer Lermit'in Haçlı güruhlarıyla baş
layan bu reaksiyon, başlangıçta Müslüman Türklerin İç Anadolu'ya çekilme
lerine sebep oldu, fakat Türk direni§i Müslümanlığın Anadolu'da l{Ök salı§lyla 

uygun bir orantı içinde gittikçe arttı. Sandıklı civarında 1176'da Sultan II. 
Kılıç Arslan'ın Bizans ve müttefikleri kuvvetlerini Miriokefalon geçidinde im
ha edişi, 1071 Malazgirt savaşından sonra İslamlaşan Anadolu'nun müslüman 
kalacağına bir belge oldu. 1071 ile 1176 seneleri arasında geçen yüz sene Ana
dolu'nun, üzerinde epeyce hıristiyan yaşamasma rağmen, müslüman renklere 
büründüğü zaman a§lml olmuştur. Anadolu'nun bu yüz yıl içinde nasıl İslami 
kisveye büründüğünü gösteren belgeler; son elli yıllık araştırmalar sonunda 
ortaya çıkmış ve Anadolu'nun İslamiaşmasının gerçekte Selçuklu Türkleri 
eliyle olduğu ispatlanmı;ıtırıo, Anadolu insanı bundan sonra dini, siyasi müca
deleyi Avrupa lnt'asma, Hıristiyanlığın merkezlerine doğru yönetecek bir 
elana, sosyal, ekonomik ve politik güce yükseldi. 

Osmaniı Devletinin temsil ettiği bu siyasi güç, 500 yüzyıl kadar Anadolu 
üzerinde Hıristiyanlık aleminiri plan veya projeler düşünmesine fırsat vermedi. 

Ancak, Osmanlı İmparatorluğunun ve bu İmparatorluğu kuran Müslüman 
Türklerin ekonomik ve sosyal za'fa uğraması, yukarıda da işaret ettiğimiz 
veçhile Hıristiyan Avrupa'yı kaybettiği ülkeleri kurtarma çabasına sevkeden 
anıil oldu .. Hıristiyanlık şimdi bir yandan Katalik Avusturya, (Şte yandan da 
Ortodoks Rusya'nın temsil ettiği mü;ıterek cephe halinde Müslüİnan Anadolu 
ve Rumeli'ye saldınlara geçti. Anadolu'nun ve tabiatıyla Osmanlı İmparator
luğunun taksimi ile yeniden Hıristiyanlığa kazandinlması projelerinin en es
kisi 1711 yılına Çar Petro'nun Prut'ta Osmanlı ordularına yenilişinden sonraki 
aylara tesadüf eder. Bundan sonra Hıristiyan Avrupa, eski Hıristiyanlık top
raklarınınıı kurtanlması için çeşitli projeler hazırlamışlar ve geli§tirmişlerdir. 
Bunlar arasmda en velveleli bir §ekilde ilan edilen 1787 Grek Projesidir. 

Müslüman Türkiye, Hıristiyanlık dünyasının .dü§lnanlığını tabii ve kendi 
karal{terine uygun bir teveklilil içinde karşı'ıamı;ıtır. Çoğu kere kendi vatanını 
ve dini hayatını imha etıneyi gaye edinen bu projelerden habersiz de kalınış
tır. Ama Hıristiyanlık dünyası emellerini gerçekle;ıtirmekte hiç kusur etıne

miştir. Mehil vermiş fakat, ilımal bahis konusu olmamıştır. Özellikle batı dün
yasının ilim ve teknikte elde ettiği üstünlük Müslümaniann nilıayet 1913'te 
Avrupa'dan çekilmesini sağladı. Hıristiyan Avrupa 1683 ile 1913 yıllan arasm
da 230 yılhk bir mesai sonunda Müslümanlığı adım adım Doğu ve Güneydoğu 
Avrupa'dan çıkardı. 1918'de son Müslüman devlet olarak Osmanlı İmparator
luğunun Hıristiyan Avrupa'ya teslim oluşu, Petro'nun tasarladığı Hıristiyan 

Anadolu hayalini gerçekle;ıtirmek için gerekli imkılın sağlamı;ıtı. 

Anadolu'nun tekrar Hıristiyanlaştırılınası filcri, yüzyıllardan beri teraltüm 
eden dini duygularm, intikam ve kin hislerinin uyanması, ne kadar gariptir ki, 
İngiltere ve Fransa gibi medeni dünyayı temsil eden hükf.ımetıerin notalannda 

(10) Dr. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İsl1l.m Medeniyet! 1965. 
(ll) Akdes, Nimet Kurat. Prut Seferi ve Barıııı: 1951. · 
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dahi kendini gösterıni§tir. Baı;ıkan Woodrow Wilson'un sulh notasma bu dev
letler 10 Ocak 1917'de verdikleri cevapta, "Baı;ılıca harb hedeflerinden birinin 
Türklerin kanlı zulümleri altmda tutulan hıristiyan milletierin kurtanlınası" 
olduğunu bildiriyorlardı. Galip devletlerin Hıristiyan dini hesabına aldıkları 

teı;ıebbüse yerli hıristiyanlar da azami ölçüde müzahir olmw~ıardı. Patrik ve
kili "Locum Tenens" Dorotheus 9 Mart 1919 günü yayınladığı bir bulle Pat
rikhane ile Osmanlı hükümetinin münasebetlerinin fesholunduğunu, Rum or
todoks tebaanm devlete karı;ıı olan görevlerini afvettiğini ilan etıni§ti. Yani 
Türkiye hıristiyanlan, 107l'de Malazgirt antlaı;ımasiyle Sultan Alp Arslan tara
fından kendilerine bah§edilen vicdan hürriyetine ve imtiyazlara, daha sonraki 
bilfunum müslüman Türk hükümdarlar tarafından te'yid ve temin edilen, 
özellikle Fatih tarafından te'kid ve ta~ edilen Ortodoks kilisesi hukukuna, 
1839, 1856, 1897 fermanlannda yeniden düzenlenen hususata münker olarak 
Anadolu'da Hıristiyanlık mücadelesini fi'li hale getirmekteydi. Trabzon Metro
politi, Efes Metropolltı Anadolu'nun hıristiyanlara teslimini isteyecek kadar 
cesaret bulmu§lardır. Ama, bunlardan da ileri giden !znik Baı;ıpiskoposu Vassillos 
olmuııtur. "Geride tek ferdi kalmamak üzere bütün Türklerin yok olmasını" is
teyecek kadar kızgın bir taassubun içine düı;ıen bu rflhanilere ve onlann kıı;ıkırt
tıklan hıristiyanlara Türklerin cevabı çok sert olduı:ı, Filhakika Anadolu İs
lamla§makla beraber, gerek bu dinin temel ilkeleri, gerek bu yarınıadayı Müs
lüman hale koyan Türklerin milli törelerinin bir gereği olarak vicdan hürriye
tine gösterdikleri tesamuh neticesi, 900 yıllık İslam hakimiyetine rağmen, yine 
de rum, ermeni, yahudi, nasturi, keldani olmak üzere Müslüman Türklere 
oranla ülkede %28 gayr-i müslim yaı;ıamaktaydı. Bu bakımdan Anadolu tari
hinin 1918 ile 1922 yıllan arasındaki dört yıllık devresi Türk Milletinin milli 
kurtuluı;ı, egemenlik ve istiklal savaı;ılan ile dolu olduğu kadar, dini tarihinin de 
son halkasını teı;ıkil eder. Bir bakıma, büyük Türk Milletinin, Mustafa Kema.I'in 
ve diğer milli kahramanlannın kumandasmda gerçekleı;ıtirdiği Türk Kurtulu§ 
Sava§ı için, Anadolu'nun kesin olarak o/0 99 oranıyla İslamlaı;ımasım sağlayan 

bir sava§tır, demek herhalde hatalı olmaz. 

(12) J". J"acsebke. Kurtuluıı sava,'lı ile ligili İngiliz belgeleri. 1971. 
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