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TARİli BOYUNCA İSLAM'IN, MÜSLÜMAN 

OLMAYANLARA KARŞI TAKINDIGI TAVlR 

Y. Doç. :r;>r. M. Süreyya ŞAHİN 

İslam Dini, kendi, dışındaki diğer dinler e en çok tolerans ve serbestlik 
tanıyari; o dinlerin ~ensuplarının inançlarına, her türlü haklarına saygı 
gösterilmesini, adaletli davranlmasını emreden bir·dindir. Avrupa'da 17. 
yy.'da bir felsefi sistem ·olarak beliren "laiklik" prensibi ve onun sonucu 
olan din ve vicdan serbestisi, İslam aleminde çok daha önce bir uygulama 
alanı bulabilmiştir. Kur'an'da, vicdan hürriyeti ile ilgili birçok hükümler 
yer_.almıştır. Mesela, Bakara Suresi'nin 256. ayeti: ''Dinde zorlama (istek-.· 
sizlik, zorakllik) yoktur" anlamındadır. Kafirün Süresi'nin meali ise şöyle
dir: "(Habibim şöyle) d.e: Ey kafirler! !3en, sizin taptıklarınıza tapmam 
(gelecekte de). Benim (kendisine) ibadet (de devam) edeceğime de (bir 
olan Allah' a) siz kulluk ediciler değilsiniz (gelecekte de). Ben (zaten) sizin 
taptıklar~nıza (hiçbir zaman) tapmış değilim. Siz de, benim kulluk etmek
te olduğuma (hiçbir zaman) kulluk ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, 
benim diniın bana. "ı · · · 

" ... Dinlerin serbestisinin hiçbir tarafta tasdik ve kabul edilmediği; 
Doğu'nun dini baskılarla, çeşitli zulümler içinde ezildiği bir zamanda or
taya çıkan Muhammed Dini", " ... Kuruluşunun başlangıcından, çeşitli 
mezheplere bağlı kişiler hakkında çok adilee kurallar koymuş ve bu saye
de, Batı'da din ve mezheb aüına yapıldığı söylenen o korkunç zulümlerin 
uygulandığı sıralarda, İslam ülkelerinde mezhebierin serbestliğinin ko
runmasına olağanüstü bir dikkat gösterilmiştir. •ı2 

ı Kur'an, Kafirün Süresi (ı09), ı-6. ayetler. Ayetlerin meil.lleri içinbkz. H. Basri Çantay, Kur'an-ı 
Hak1m ve Meal-i Ker1m, I, 72; III, ı203. 

2 İbrahim Hakkı, Hukuk-ı İdare, 297; M. Emil Elöve, A.Ü:H. Fak. Der., 1953, X/1-4, 308. Ayrıca 
bkz. Ankebüt Süresi (29), 46. ayet. 
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Müslümanlar -ileride örnekleriyle görüleceği gibi- İslam'ın buyrukla
rının bir gereği olarak, tarihleri boyunca, diğer dinlerden olanlara karşı 
hiçbir kötü davranışa girmemişlerdir. Fethedilen topraklar üzerinde ge
rek hıristiyanlar, gerekse yahudiler rahatlıkla ibadethanelerine gidebil
miş ve ibadetlerini yapmışlardır. 

\ 

Batı'lı ilim adamlarından S. Arnold, bir eserinde: "Müslümanların, hı-
ristiyanları H.I. yy.' da mağlub ettikten sonra gösterdikleri müsamaha, 
zikredilmeye. değer örneklerdendir. Bu müsamaha, müteakip nesillerde 
de devam etti. Gerçek olarak söyleyebiliriz ki, bu Hıristiyan kablleleri, 
daha sonra lslam'a girerken hür irade ve ihtiyarları ile girdiler. Bugün 
müslümanlar arasında yaşayan hıristiyan 'kabilelerin .varlığı da, bu 
müsamahaya delalet et;mez mi?"3 demektedir. 

Gerçekten de İslam, müslüman olmayanlara bir muhtariyet vermiş; 
böylece onlar, sı:çf sosyal bünyelerinin gösterdiği özellikler sebebiyle özel 
yaşayış şeklinde bırakılm1şlar, dolayısıyle, hiç şüphe yok ki, en güvenli ve 
rahat olarak yaşadıklarİ ülkeler de, İslam ülkeleri olmuştur.4 

lslam'ın, "adalet" konusunda koyduğu prensipler ise, gerçekten çok 
·.dikkate değer bir: durumdadır. Hz. Muhammed zamainndan beri (Dört 
Hallfe de dahil) hükümdarlar "meşruti" bir devlet başkamdırlar ve devle
tin alelade (sıradan) bir uyruğu gibi memleketin kanuniarına tabidirler. 
Bizzat Hz. ~uhammed tarafından ihdas edilen gelenek, İslam devlet baş-

. kanının "kanun üstü" olmamasını garanti eder ve tarih gösterir ki, ilk 
halife Hz. Ebubekir zamanından günümüze kadar en hakir tebaa, hatta 
müslüman olmayan biri tarafından bile memleket mahkemesinin 
huzurunda bulunmaya davet edilebilir.5 (Fatih Sultan Mehmed'in, bir hı
ristiyan Rum tarafından davet edilerek hakim huzuruna çıkarılıp 
mahkum ettirilmesi tarihi gerçeği, pek çok örnekten bir tanesidir.) 

Ve yine Kur'an, hadis ve bütün zamanların örnekleri, müslüman ol
mayan (gayr-ı müslim)ların kendi hukuk (kanun)larına sahip olmalarını, 
müslüman otorite~.erin müdahaleleri olmadan ister dini, ister sosyal hıı
suslarda kendi hakim (yargıç) leri tarafından, kendi mahkemelerinde yar
gılanmalarını ister.6 (Mesela, Fatih zamanında İstanbul Rum Ortodoks 
Patrikhanesi'nin bünyesinde mahkeme kurulmasına izin verilmiş .ve Os
manlı Hükumeti'nin, mahkemenin verdiği kararlan uygulamaya kendini 

3 S. Arnold, lslam'a D~vet, 51. 
4 Bkz. M. Hamidullah, İslam'a Girişı (Çev.: Kemal Kuşçu), İstanbul 1961, 45; Elöve, agd., 308; . 

Enver Tuncalp, İslam Mecmuası, V/10, 517. ' 
5 Hamidullah, age., 83. · 
6 Hamidullah, age., 45. 
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zorunlu saymış olması, pek çok örnekten bir tanesidir.) 

Hz. Muhammed, müslüman olmayanların, hiçbir kimse tarafından 
incitilmemesi; zarara uğratılmaması, hatta küçük çapta da olsa rahatsız 
edilmemesi için çok şiddetli yasaklar koymuştur. Bu konudaki 
hadislerden bazılarının mealieri şöyledir: 

"Bir yahudi veya hıristiyana eziyet eden kim~e, Rüz-i Ceza (Hesap 
Günü)'da, karşısında davacı olarak beni bulacaktır. (Belazüri, 162). 

"Her kim ki, haksız olarak bir gayr-ı müslim teba'a'ya eziyet ederse, o 
kimsenin hasmıyım. Ben de, her kime hasım olursam, onunla Kıyamet 

. Günü'nde muhasama (düşmanlık) ederim." Yani, bir İslam devletinin ege
menl.iği altında olan gayr-ı müslimlere haksız yere eza (eziyet, incitme) 
edenler bu davranışlarıyla Peygamber'i ineitmiş olurlar. Peygamber'i in
citmek isteyecek bir müslümanın bulunabileceği ise düşünülemez. İncit-

' A • 

mesi halinde, onun müslümanlığından şüphe edilir ve Ahiret (Hesap Gü-
nü)'te karşısında davacı, düşman (rİ:ıuhasım) olarak Peygamber'i bulacak
tır. Bu ise, ne kadar tehlikeli bir durumdur ... 

"Bir mu' ahid'i öldüren, nerede kaldı Cennet' i görmek, hatta kokusunu 
bile duyamaz. Halbuki Cennet'in kokusu, kırk yıllık yoldan (uzaklıktan) 
duyulmaya başlar." 

("Mu' ahi d" diye, bir barış anlaşması üzerine İslam ülkelerine giren 
bölgede kalan diğer milletierin -hıristiyan veya başka dinden olan- fertle
rine ve azıniıkiarına denir. Görülüyor ki, bu hadis de, azınlıkların can ve 
mal güvenliğini garanti altına almıştır.) 

Hz. Muhammed'in, Hıristiyan din adamları ve kiliseleriyle ilgili ola
rak 1 Ağustos ı 632 tarihinde yayınladığı ve günüm \ize kadar gelmiş olan 
emirnarnede aynen şunlar vardır: 

"Bu emirnarneyi kendi ümmetim için, doğuda ve batıda, uzakta ve ya
kında olart genç, yaşlı, bilinen veya bilinmeyen hıristiyanlar için yazıyo
rum; Bu emirnamenin hükümlerine riayet etmeyenler, emirlerimi dinle
meyenler, Allah'ın iradesine, karşı gelmi.ş olurlar. İster sultan, ister sade 
ve mütevazi bir müslüman olsunlar, lanete hak kazanmış olurlar. Bir 
rahip ve keşiş bir dağa, bir mağaraya sığınır; ovada, çölde, şehirde, köyde, 
kilisede bulunursa, şahsen ben, ordulanın ve ümmetimle onun arkasında
yım ve onu, düşmaniarına karşı savunurum. Bu rahipler, benim te
ba'a'mdır. Onlara bir kötülükgelmesinden çekinirim. Bir piskoposu göre
vinden, bir riliibi kilisesinden, bir münzeviyi sığındığı yerden atmak ya
saktır. Bir müslüman, bir hıristiyan kadınla ilişkide bulunursa, onun, ki-
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lisesinde ibadet etmesine engel olunmamalı, dini ile kendi arasına bir en
gel konmamalıdır. Bunlara, ka:rşı d~vrananlar, Allah'a ve Peygamber'ine 
düşman s&yılacaklardır. Müslümanlar, Kıyamet Günü'ne kadar bu emir
lere"uymakla yükümlüdürler."7 

İslam Dini, İslam ülkelerindeki müslüman olmayanlara böylesine sa
hip çıkıp korumadan başka, diğer ülkelerde zulme uğrayanlarada (müş
rik olsalar bile) kapılarını açmıştır. Çünkü Kur' an' da: "Eğer müşriklerden 
bir kimse sana sığınırsa (ey Muhammed), onu kabul et ve sonra kendi 
yurduna kadar emniyetle gönder": .. 8 buyurulmaktadır. İşte bu buyruğun 
gereği olarak ırk, din, siyaset.vb. sebeplerle zulme uğrayanlar, İslam top
rağında daima sığinacak yer bulmuşlardır.9 15. yy.'da İspanya Kralı Per
dinant'ın korkunç bir yahudi katlia·mına başlaması üzerine Sultan II. 
~ayez!d'in, Kralı kınayarak, "Benim ülkemin sınırları, dünyanın neresin
de ızdırap çeken insan varsa, onlara açıktır" deyip, bir kanun (ferman) çı
kararak yahudlleri, Türkiye'ye getirtmesi, pek çok örnekten sadece bir ta
nesidir. 

Hz. Muhammed'in Orduya Hitabı: İslam Peygamberi'nin, kendi-_ 
sinden sonraki İslam hükümdclr, komutan ve ordularına örnek olacak il
ginç hit_abı şöyledir: "Hlle ve desise yapmayın, .çocukları öldürmeyin. Bir 
düşman ordusuyla kendi topraklarında çarpıştığınız zaman, kendi halin
de yaşayan sivil halka zulüm etmeyin. Zayıf olan kadınları esirgeyin. Me
medeki çocuklara ve hastalara merhamet edin, Evleri'yıkmayın. Meyve 
bahçelerini tahrib etmeyin, hurma ağaçlarını kesmeyin."10 . 

İslam'ın emri doğrultusunda müslümanlar ,- mabediere de çok saygılı 
olmuşlardır. Kilise, havra, hatta ateşgede mabedieri aynen korunmuş, 
yağmalanmamıştır. Çünkü bu. konuda Kur'an'ın şu ayeti de, bir başka an
lamda, bu ·mabedi erin korunmasını müslümanlara telkin etmektedir: " ... 
Allah, insanların bir kısmını diğerleriyle savmasaydı;· manastırlar, kilise
ler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan (zikredilen) mescidler yı
kılıp giderdi.'·' 

İlk halife Hz. Ebubekir'in, idarecilere buyruğu da, Hz. Peygamber'in-
kine tamamen uygun durumdadır. · -

Hz. Ömer zamanında çok geniş topraklar fethedilmiştir. Bu topraklar 
üzerinÇ-eki ·müslüman olmayan unsurlar ile mabedleri, bugün bile varlık-

7 Haydar Bammat, .İslam'ın Çehresi, (Çev.: O. Fehmi Giritli), İstanbul 1975, 58. 
8 Kur'an, Tevbe Suresi (9), ayet: 6. 
9 Ham!dullah, age., 141. 
10 Bammat, age., 72. 
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larını sürdürmektedirler. Bu da müslÜmanların, başka din mensuplarına 
ve onların mabedierine gösterdikleri saygının açık bir delilidir . 

. Hz. Ömer, Kudüs (Beytu'l-Makdis)'ün fethinden sonra, barış anlaş
masını imzalamak üzere bu şehre geldiğinde Patrik Safranyus (Sophrani
us) ve halk onu heyecanla karşıladılar. Halife, onlarahitab ederek, "emni
yette olduklarını; şehrin idaresi' için bir nizarn kurulacağını; can ve malla
rının garanti edildiğini; kiliselen~ ve mukaddes yerlere s~ygı gösterilece
ğini" beyan etti: Patrik ile birlikte bazı yerleri ziyaret etti ve onlara ait 
hikayeleri dinledi. Halife, kendisinden sonrakilere ebedi bir ders olmak 
üzere bir davranışta bulundu: Büyük Kıyame (Ba's) Kilisesi'nin önüne 
geldikleri zaman, namaz vakti olmuştu. Patrik, Ili:l!fe'ye, bir nezaket ol
mak üzere, namazı orada kılmasını teklif etmişti. Hkllfe, "Ben şimdi bu
rada namaz kılacak olursam, müslümanlar burayı İslam mescidi olmuş 
telakki edebilir ve sırf buyüzden daha sonra burayı camie çevirebilirler. 
Ben böyle bir şeye meydan vermek istemem; çünkü, mabedierinizi aynen 
koruyacağınız hususunda size söz verdik" diyerek bu teklifi reddetmiş-· 
tir. ı 2 

Hz. Ömer zamanında müslümanların, diğer din mensuplarına karşı 
gösterdi~! eri hoşgörü, çağdaş bir belge/lle doğrulanmaktadır. Mısır'ın fet
hine şahit olan Nikou Piskoposu Jean (m. 694'de yaşıyordu), Amr b. el-As 
hakkında, "O, kiliselerden. bir şey almadı ve yağma etmedi ve kilis el erin 
emlakine de el koymadı" demekte; ayrıca müslümanların, hıristiyanların 
işlerine karışmadıklarını da ifade etmektedir. Hem çağdaş (muasır), hem 
hıristiyan bir din adamı olan Jean'ın bu ifadeleri, müslümanların, diğer 
din mensuplarının diril işlerine karıştnadıklarının, ayrıca. onlara karşı 
gösterdikleri hoşgörünün ve kendilerine tanıdıkları hayat hakkının en 
açık. belirtisi dir .. 

Mevcut en eski kaynakların ışığında, İslam Tarihinde büyük bir öne
mi olan ve fevkalade akisler uyandıran Hz. Ömer devrinin, gayr-i müslim 
politikası bakımından, yalnız İslam dünyası için değil, bütün insanlık 

ll Kur'an, Hacc Süresi (22), ayet: 40. Ayetin tefs1ri için bkz.: et-Taber1, Tefs1r, XVII, 112-114. 
Ayrıca bkz. Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul ı989, ın; T.W. ' 
Arnold, İntişiir-ı İslam Tarihi, (Çev.: M. Halil Halid), İstanbul ı343, 59. 

12 Bkz. el-Akkad, el-Abkariyyiitu'l-İslamiyye, Beyrut 1968, 427-428; Muhammed Hüseyin Heykel, 
el-Fiirüku Ömer, Kahire 1963-ı964, I, 258-260; Antonia Fattal, Le Statut Legal des non
Musulmans en Pays d'Islam, Beyrut 1958, 181. istanbul Rum Patrikhiinesince yayınl::ınan 
"Ortodoksiya Dergisi"nin 1937 tarihli sayısında Illiopolis Metropiliti ve Patrikhane Saint Sinod 
Meclisi Üyesi Yennadios Arabacıoğlu'nun yayınladığı mütiirekeniimede, Ömer tarafından Ku
düs'te Sofranius'a verilmiş bir "Halife Ahidniimesi"nden söz edilmektedir. 

13 Jean, Chronique, (Metni, Habeşçeden Fransızcaya tre. ve nşr.: H. Zotenberg), Paris ı883, 464, 
575-576. Ayrıca krŞ. Edelby,· Autonomi, 319; A.S. Tritton, Ehlu'z-Zimme fı'l-İslam, (Arapçaya 
tre.: H. Habeşl), Kahire 1967, 37; Fattal, age., 181; Fayda, age., ın. · 
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alemi adına gerçekten "göz kamaştırıcı" ve devrin şartlarına, hatta yüzyı
lımızın anlayışına göre, son derece "insani" olduğunu görüyoruz. 

Fetihlerle birlikte ele geçen topraklar ve üzerinde yaşayan insanlar, 
ganimet statüsü dışında bırakıldıkları gibi, bu insanlar hür kabul edilmiş 
ve sürdüregeldikleri yaşayış ve çalışma biçimlerini korumalarına imkan 
tamnmıştır.14 · , 

Abbasi Halifesi Harun er-Reşid'e hitaben Ebu Yusuf, "anlaşma yapı
lanyerlerdeki kiliselerin yıkılınaması ve başka bir şeye tahvil edilmemesi 
gerektiğini ve Raşid Halifelerin de böyle davrandığını" söylemektedir. ı5 

Hz. Muhammed'in Kurduğu Site-Devleti: Hz. Muhammed, 
Medine'ye yerleştikten sonra anarşiyi önledi ve birbirini kırıp-geçiren böl
ge· sakinlerini (ilk defa) bir "Site-Devlet" kurarak nizarn ve düzen içinde 
birleştirmeyi başardı. Bu devletin içind~ müslümanların yanısıra 
.yahudiler, müşrik (putperest) Araplar ve muhtemelen az bir sayıda hıris
tiyan vardı. Bunların hepsi sosyal bir sözleşme ile devlet organizmasına 
dahil olmuşlardır.ı6 

Site (İlk İslam Devleti)'nin·Anayasası: Bu ilk "islam Deyleti"nin 
Anayasası- -halk gruplarının çokluğu ve çeşitli olmasından Devlet, bir 
konfederasyon idi- bizim elimize kadar tamam olarak gelmiş bulunuyor 

· ve onda yalnız, "Müslümanlar kendi dinlerinde ve yahudiler kendi dinle-· 
rinde ... " (Md. 25), " ... onlar arasında hayırseverlik ve adalet cari olacak ... " 
(Md. 37 -a) gibi cümleleri değil, "Yahudiler, müslümanlarla (ittifak halin.:. 
de) bir topluluktur -İbn Hişam'a göre Ebu Ebeyd'in ifadesinde: "Mü'minle
r~n (yani müsJümanların) bir kısmını teşkil eden bir topluluktur- (Aynı 

md.) gibi umulmadık maddeler de vardır.ı7 

. . 

Hz. Peygamber'in, ölüm döşeğinde, "Benim, müslüman olmayanlara 
verdiğim eman {himaye)'a ihtimamUı uy" tenbihi, o'nun, gayr-i muslim te
ha' ayamedeni ve insani tutumunu, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber'den sonraki hükümdarlar da, o'nu örnek almışlardır. 
Mesela, Hz. Ömer, fethettiği Kudüs'ün halkına, yazdığı bir "berat" ile bir 
çok haklar tanımıştır. Sekiz maddelik bu heratın ilk üç maddesi şöyledir: 
1- Onlara ait kilise mesken yapılmayacak, bu yapılar ile teferruatı tahrib 
edilmeyecek, içinde bulunan mallara el konulmayacak. 2- Bunlar dini me
selelerde herhangi bir zorlama ve baskıya uğratılmayacaklar ve hiçbirine 

14 Fayda, age., 195 (Sonuç). 
15 Ebı1 Yusuf, K el-Harac, II, 228-230'dan naklen Fayda, age, 171. 
16 Ham!dullah, age., 141, 162-163. , 
17 Ham!dullah, age., 141. Anayasa metni için bkz. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 

(çev.: M: Said Mutlu), İstanbul 1966, I, 131-134. 
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zarar verilmeyecektir. 3- Yahudilerin, bunlarla birlikte İliyya (Kudüs)'da 
oturmasına izin verilecektir.ı8 

Hz. Ömer'in bu davranışını diğer İslam hükümdarları da tekrarla
mışlardır. Mesela, 151 7'de Kudüs'ü fetheden Yavuz Selim de, oradaki 
gayr-i müslimlerin haklarının zayi olmaması için bir "ferman" göndermiş
tir.19 

Emevller zamanında, genellikle, müslüman olmayan halka, gene aynı 
serbestiyet tanınmıştır. İspanya'nın fethi sırasında da yerli halkın malla
rııia, kiliselerine, hakimlerine ve vergi tahsildarlarına dokunulmamış
tır.20 

Abbasller· zamanında da (özellikle Mu'tasım ve oğlu Vasık dönemin
de) vicdan ve düşünce hürriyetinin· ~n yükşek derecesine eriştiği zaman
lar olmuştur. Bunda, Türklerin rolü çok büyüktür.2 ı 

Ernest Renan, o zamanda hiçbir yerde gÖrülmeyen, fakat müslüman
larca, gayr-i müslimlere gösterilen hoşgörüyü: .. "Hiç bir galip millet, 
mağlublarına Araplar kadar hoşgörülü ve insaflı davranmamıştır." diye-. 
re k belirtmektedir. 22 

İslam'ın, müslüman olmayanların din, vicdan vb. hürriyetlerine k;arşı 
. gösterdiği hoşgörüye verilecek örnekler pek çoktur. Ancak biz, bazılarını 
vermekle yetineceğiz: 

Türkler, kendi toplumları içerisinde yaşayan diğer toplurnlara karşı 
daimahoşgörülü davranmışlar, onların din ve adetlerine dokunınamışlar, . 
işlerini tam bir güvenlik içinde yapmaları için onları serbest bırakmışlar
dır. 

Selçuklu idaresi, çeşitli dinden olan toplumların din işleriyle ilgili ko
nularda özel bir hürriyete sahip olmaları esasını kabul etmişti.23 

Ermeni ve Gürcü kaynakları, "Melikşah'ın kalbinin, bütün hıristiyan-

18 Bu berat, hicretin onbeşinci yılında (637) yazılmış, Haliı:i ibn Velid, 'Amr ibn el-'As, 
Abdurrahman ibn 'Avf, Mu'aviye ibn Ebi Sufyan tarafından şahid sıfatıyla tasdik edilmiştir. 
Bkz. Mevlana Şibll, 'Asr-ı Sa'adet, (Çev.: Ö. Rıza Doğrul), İstanbul 1974., 416. 

19 K\ldüs Ermeni Patrikhanesi Evrak Hazinesindeki bu ferman, Ermeni Serkiz Karakoç 
tarafından aslı esas alınarak, istinsiih edilmiştir. Bkz. Serkiz Karakoç, Külliyat-ı Kavanln, 
dosya no: ı (TTK. Kütüphanesi), Belge no: 2599. Fermanın sureti, Başbakanlık Arşivi, KPT 
(Kepeci Tasnifi)'inde 2539 nolu Evamir-i Maliye Kalemine Tabı Piskopos Mukiita'ası Kalemi 
Defteri'nin 2. sayfasında kayıtlıdır. · 

20 Bammat, İslamiyetİn Manevi ve Kültürel Değerleri, (Çev.: Bahadır Dülger), Ankara 1963,98. 
21 ElÖve, agd., 308-309. 
22 E. Renan, Averroes, Paris 1866,· 
23 Pontus Meselesi, Ankara :1,338, ll. Bu eser, Basın Genel M;üdürlüğünce (tarafsız) bir komisyona 

· hazırlatılmıştır. 
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larakarşı şefkatle dolu olduğunu, geçtiği memleket halkları için baba gibi 
davrandığını ve bu sebeble de birçok ülkelerin, kendi istekleriyle onun 
idaresine girdiklerini" yazarlar. Yazar, "Onun, Ermeni Patriği Basil'in is
teği üzerine de kiliselere, manastırlara ve rahiplere ait vergileri 1090 yı
lında, tuğralı bir ferman ile bağışladığını" kaydeder.24 

Anili Samuel de Melikşah'ın, hıristiyanlara ve bütün insanlara çok ali 
cenap davrandığını söyler ve, "milletimizi o kadar seviyördu ki, dua ve 
takdislerimizi taleb ediyordu" cümlesini ekler.25 

. 

Gürcü kaynakları da Melikşah'ı, insanların en seçkini olarak gösterir 
ve hıristiyanlara karşı adalet, iyilik ve yüksek özelliklerini belirtirler. Bu 
seçkin kişiliği ve etkisiyledir ki, ölümünde yasına müslümanlar gibi, hı
ristiyanların da katıldığını kaydederler.26 

Türk hükümdarları, hıristiyan mukaddesatına saygı gösterilmesini, 
kendi görevleri gereği olarak biliyorlardı. O kadar ki, Emir Karaca'nın, 
1182!de, haç'a tecavüz ettiği için, Ahlat Şah'ı tarafından idam edildiği 
rivayet edilir.27 Müslüman ve Hıristiyan halk arasında dini anlayış ve 
hoşgörü o dereceye varmıştır ki, Düveyn şehrinde cami ve kiliseler, "hilal" 
ve "haç" yanyana bulunuyor; müslüman hükümdarları, Ermeni ve Gürcü 
prensesleriyle evleniyorlardı.28 İskenderiye Patrikleri Tarihi, I. Mes'ud 
(1116-1156) hakkında: "Teba'asının çoğu Rum'dur. Rumlar, iyi idaresi ve 
?daleti dolayısıyle onun idaresinde yaşamayı tercih ettiler" demektedir.29 

Nitekim Bizans kaynakları da bu hususu teyid eder. . 

Osınanlı Padişahları, Kudüs ,Patriklerine ve Tur-i Sina Piskoposla
rına verdikleri fermanlada Hz. Muhammed, Hz. Ömer ve Salahaddin 
Eyyubi zamanlarında tayin edilen durumu aynen kabul ettiklerini açıkca 
belirtmişlerdir. 30 

Osmanlı Devleti, hiçbir zaman islamiaştırma politikası da izlememiş
tir. Eğer izlemiş olsaydı, Balkanları bütünüyle islamlaştırmak mümkün
dü. Tam aksine, hıristiyan teba'ayı sadece dinde değil, dil vb. diğer kültür 

24 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, İstanbul 1979, I, 288-289; Urfalı 
Mathieu, Chronique, 172, ı96, 20ı; Tarihçi V ardan, (Çev.: A. Andreasyan), Ed. Fak. Tarih 
Semirieri Dergisi, 12, 180. 

25 Tables Chronologique, (Çev.: M. Brosset), St. Petersburg 1876, 451-455. 
26 Brosset, Histoire de la Georgie, I, 349; Orbelian, Histoire de la Siounie, 182. 
27 V ardan, age., 201, 2ıı. 
28 V. Minorsky, Studies in Caucarian History, London 1953, 134-135. 
29 Siyer Aba el-Batarika, Paris Bibl. National, Ar. yazma no: 301-2, s. 274. 
30 Fermanlarda, Hz. Peygamber'e, DörURaşid) Halife'ye atıflar yapılmaktadır. Bkz. Başbakanlık 

Arşivi, KPT Piskopos Mukata'ası 2539, s. 2; K Schwarz, Osmanische Sultans Urkunden des 
Sinai-Klasters in Türkiseher Sprache, s. 26; Başbakanlık Arşivi 139 nolu Mühimme Defteri, s. 
249. 
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unsurlarında da serbest bırakmış ve onlar, yüzyıllar süren Türk . 
hakimiyetine rağmen bu sayede birer millet olarak devam etmişler, hatta 
bu durumlarıyla Devlet'in parçalanmasında büyük çapta etkili olmuşlar-
dır.31 . 

Bu hoşgörülük, Türk Devletlerinde, müslümanlığı kabullerinden önce 
de vardı.32 Fetih seferlerine çıkan komutanlara olduğu gibi, eyaletleri yö
neten valilere de verilen eski talimatnamelerde, inkıyad etmiş kitap ehli
ne, serbestçe ibadet edebilme izniyle birlikte, kendilerine insani 
muamelede bulunulması emrediliyordu.33 

Türklerin, üzerinde bu kadar önemle durdukları "din ve vicdan hürri
yeti" gibi çok önemli bir mahiyet gösteren bir konuda bu duyarlılığı yazar
lar da ·gerektiği şekilde ifade etmişler, onların hürriyetci ru.hunu, tarih 
sayfalarına pek.güzel aktarabilme fırsatını elde etmişl~rdir. Mesela, Elise 
Ruclus: "Türk hakimiyeti, şahsın, ferdin içine-derinliklerine girmez. 
Binaenaleyh birçok yönlerden halk kitlelerinin muhtariyeti, serbestisi, 
Türkiye'de, Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden daha mükemmeldir" 
diyor. Ubçini ise: "Vicdan hürriyetine gelince, Türkiye'de hakim olan din, 
diğer dinler hakkında hıristiyan devletlerde e nder· görülen bir hoşgörü 
göstermektedir" demekte (s. 1 77).34 

Çok uzun bir süre ayakta kalan Osmanlı Devleti'nin, sınırları içinde 
bulunan gayr-i müslimlerle olan ilişkileri, onlara karşı davranışları hak
kında geniş bilgi sunmak arzülanmakla beraber, bunun, konunun sınırla-. 
rını fazlaca zorlayacak olması sebebiyle bazı örnekler vermekle yetinile
cektir: 

Devletin kurucusu Osman Bey·, yeni hükümeti kurduğu zaman, hıris
tiyanların dini haklarına dokunmamıştı.. 

İlk Osmanlı hükümdarları zamanında, çeşitli memüriyet sahipleri
nin, )ıatta bazı komutanların hıristiyan oldukları düşünülecek olursa, 
hakan ve İdarecilerin, onlara ayrıca ne gibi izinler ve siyasi haklar vermiş 
oldukları hususunda bir fikir elde etmiş oluruz. 35 

Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'de lst~nbul'a girip, Ayasofya'ya 
kadar geldi. Ayin yapmakta olan halk, korkudan dehşete düşerek birbir-

31 Mithat Sertoğlu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sa.: 25, s. 44. 
· 32 S. Maksüd1 Arsal, Teokratik Devlet, Laik Devlet, Tanzimat, (Anonim), 60. 

33 I. Goldziher, "Ehlü'l-Kitil.b",İslil.mAnsiklopedisi, IV, 208-209. 
34 Bkz. Es'ad Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara ı950. Ayrıca bkz. A. Reşid, 

Ekalliyetlerin Himayesi, İstanbul 1933,· 42-54; İ.H. Danişmend, İstanbul'un Fethinin Medeni 
Kıymeti, İstanbul 1953, 24 vd. 

35 Pontus Meselesi, ı2. 
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lerine sarıldılar. Onlar, her şeylerini yitirecek ve yokedileceklerini sanı
yorlardı. Fatih, rahib'e, "evlerine dönmelerini; herkesin can, mal ve 
namusunun emniyet altına alındığını; iş ve san'atlarına devam etmeleri
ni" söylemesini emretti. 36 Şehrin düzenini sağladı ve halkın, Türklerle be
raber kendi adet, an' ane. ve dinlerine göre serbestçe yaşayabileceklerini 
ilan etti. 37 

Fatili, Ortodoks Rumları yeniden teşkilatlandırdı ve patriklik maka
mıyla ilgilendi. Boş olduğunu öğrenince, kendi örf ve adetlerine göre yeni 
bir patrik seçmelerini emre~miştir. Bunun üzerine toplanan kilise baş
kanları, ruhhan ve halk, Georgios (Kortesios) Skolarios'u "Gennadios'; 
adıyla, oybirliğiyle patrik seçtiler. Böylece Gennadios, Türk hakimiyeti al
tında ilk İstanbul Patriği oldu.38 

II. Mehmed, seçimden sonra patriği yemeğe davet etmiş, kendisine 
özel bir saygı ye resmeniltifat edilmek üzere yaşlı vezirlerini, karşılama
ya göndermiş; kendisi de yerinden kalkarak on adım iledeyip patriğin 
elinden tutmuş ve yanına oturtmuştur. Onunla uzun sohbetten sonra, 
ruhani hükümet ve mezheb işlerinde ona haklar takdim etmiştir. "Millet 
Başı" unvanını da vererek onu, bütün dindaşlarının nıeseleleri üzerinde 
yetkili kılmıştır. Sonra da hürmetkar bir şekilde sarayın kapısına kadar 
uğurlamış; kendisi, beyaz bir ata bindirilmiş, Patrikhaneye kadar bir 
hükümdar gibi uğurlanmak üzere bütün saray erkanı ve devlet 
ümerasına emir vermiştir. 39 . 

Fatih, Patriğe bir de ferman (berat) verdi. Bu herata göre -Patrik ve 
büyük papazları rahatsız edilmeyecek; genel hizmetler (vergi vb.)'den mu
af tutulacaktır. Ayrıca kiliseleri de ellerinde kalacak, yani camie çevril
meyecek. Dini ayinleri serbest olacaktır .. Nikah ve cenaze işleri, törenleri, 
eskisi gibi yapılacaktır. Patrik,· vezir ile aynı derecede tutuluyordu. Ken-
disine bir de ~uhafız birliği verilmişti. 40 . 

İşte Osmanlı Devleti'nde "din imtiyazları" ilk· defa bu şekilde kurul
muş oldu. Fatih'ten sonraki padişahlar zamanında da birtakım. yenileri 

36 Bkz. Kritovlus (Kritovulos), Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sam, (Çev.: İ2,;mir Meb'ı1su Karolidi), 
İstanbul 1328, 39; Pa pa Eftini, Beyanname, İstanbul 1958; N. Jorga, Geschichte ·des 
Osmanisehen Reiches, Gotha 1913, II, 32. 

37 Decei Aurel, Fatih ve İstanbul, lll, 99; Phrantzes, Chronieon, Bonn 1938, 304. 
38 Bkz. Ş. Tekindağ, Tarih Konuşuyor Dergisi, V, 2194; Aurel, age., 99-100; Phrantzes, age., .304; 

M.A. Ayni, Milliyetçilik, İstanbul 1943, 293; Fortescue Adrian, Geniıadios II, Patriarch of 
Costantinople the Catolic Encyclopedia, VI/1913, 416. 

39 Bkz. Phrantzes, age., 350; Aurel, age., 102; Mithat Paşa, Memalik-i Osmaniyenin Mazi, Hal ve 
İstikbali, Türkiye lstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, X, 5854-5855; Başbakanlık Arşivi, 
nr. 36478-B; Ayni, age., 293-294. · 

40 AureL age., 103-104; Elöve, egd. 314-315; A. Cevdet, Tarih, XI, 62-63; O. Ergin, Türk Tarihinde 
Evkaf, Belediye ve Patrikhaneler, İstanbul 1937, 70; O. Ergin, Fatih'in Hoşgörürlüğü, 5. 
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eklenmekle beraber, genellikle eskileri teyid edilmiş ve açıklaştırılmıştır. 

Kanuni Süleyman, Fransa Kralı I. François'nun, Kudüs'teki bir kili
senin camie çevrilmesi sebebiyle yazdığı rica mektubuna gönderdiği ce
vapta, önceki imtiyazların devam edeceğini b~lirtmiştir.4ı 

Sultan II. Selim de, 157l'de Kıbrıs'ın fethinden sonra Beylerbeyi, Ka
dı ve Defterdara hitaben bir ferman göndermiştir. Bunda, "halka adalet 
ve şefkatli davranılması; çabuk kalkınmalarında yardımcı olunması; her 
bakımdan tam bir güven içinde yaşamalarının sağlanması..." gibi hüküm
ler bulunmaktadır.42 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak, şu kadarını söyleyelim ki, 
Osmanlı ülkesinde din hürriyeti, en geniş bir şekilde tanınmıştır. Bu du
ruma şahit olan, Kanuni'nin çağdaşı, Protestanlığın kurucusu Lutlıer bi
le, "Türkler gelip de Almanya'da adilane idarelerini acaba kuramazlar 
mı?" diyerek düşüncesini ve beslediği ümidi belirtmiştir.43 

Ayrıca, Avrupa devletlerindeki azınlıkların güç bir hayat sürdüklerini 
gören Volter (Voltaire) de, Türkiye'deki azınlıklar hakkında şunları yaz
mak zorunda kalmıştır: "Küçük dünyamızdan çıkalım ve.kıt'anın kalan 
kısmını inceleyelim; Türkler, çeşitli diniere mensup yirmi milleti huzur 
içinde yaşatıyorlar. İstanbul'da ikiyüz bin Rum, güven içindedir. Türkta
rihçileri, bu milletierin hiçbirinin isyanından sözetmiyor. Demek oluyor 
ki, Osmanlı idaresi, gayr-i müslim unsurlara tam bir hürriyet ve adalet 
sağlamıştır. "44 

Gerçekten de, Devlet'in sağladığı tam hürriyet ve uyguladığı adalet 
sebebiyle gayr-i müslimlerin ruhanileri ve bizzat kendileri Devlet'e şük
ranlarını sunmuşlardır. Mesela, "Patrik-i İstanbul-ı Rum ve Asitane'de 
mukim Cemaat-i Metropolidan" imza ve mührünü taşıyan belge, bunlar
dan bir tanesidir.45 

Politis'in, 1 Ocak 1914'de Cenova'da, Milletlerarası Siyasi Dergide ya
yınlanan beyanatının özetini sunmak isteriz. Özet şöyledir: "İstanbul ve 
çevresinde Yunanlılığın maddi ve manevi çıkarları, benzersiz bir yer tut
maktadır. Üçyüz bin Osmanlı Rum ve elli bin Yunan teba'ası, Patriklik 

4ı Bkz. Mehdi, İ~tiyiiziit-ı Ecnebiyyenin Tatbikat-ı Hiizırası, Samsun ı325, 76; M. Süreyya Şahin, 
Fener Patrikhanesi ve Türkiye, 1stanbulı980, 48. 

42 Ferman, Başbakanlık Arşivi Genel Müdürlüğünün 12 nolu Mühimme Defterindedir. Ayrıca bkz. 
Şahin, age., 51. 

43 Tarih, III. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Yeni ve Yakın Zamanlarda Türk Tarihi, İstanbul 193ı, 
52. 

44 E.A Murat, Milli Işık, sa.: 1, s. 31. 
45 Bkz. Başbakanlık Arşivi, nr. 36231, tar.: 1230~ 
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makarri, çeşitli kuruluşlar, çok sayıda kiliseler, okullar, hayır işleriyle il
gili eserler vb. ne Türk himayesinin balışeyiediği himayeyi ve bunlara 
Türk idaresini'n sağladığı faydal~n, hiçbir idare sağlayamaz. "46 

Osmanlı Devleti'nin devamı olan Cumhuriyet Türkiyesi'nde ise, müs
lüman olmayan azınlıkların nasıl bir rahat, huzur' tam bir eşitlik ve ser
bestiyet içinde yaşadıkları da, dünyaca bilinmektedir. --

46 Pontus Meselesi, 4. 


