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Özet 

M 
üslümanAraplar eliyle fethe
dilmiş ülkelerde İslam'a gi
rilmesi olgusu, İslam tarihi 

araştırmaları içinde kapalı ve tartışmalı mev
zular cürnlesindendir. Müslüman Mısır' da 
Kiptilerin toplumsal değişimine dair asıl 
kısım, dinlerinin Hıristiyanlıktan İslam' a 
dönüşmesiyle ilgilidir. Bu kesimin çoğun

lukken Müslümanların hakimiyeti altında 
azınlığa doğru tedrici değişimi karmaşık 
bir süreçtir. Çünkü Müslümanlar Kıptileri 
sürerek değil, bilakis onların dinini değiş
tirerek bu ülkede çoğunluk haline geldi
ler. El-Hakim Biernrillah Fatırni'nin hila
fet dönemi, çok sayıda Kıpti Hıristiyan' ın 

din değiştirip İslam' a girdiğine tamk oldu. 
Kiptilerin bu dönemde İslam' a girmesinin 
kökeni, halife tarafından Kıpti topluma da
yatılan siyasi, toplumsal ve dini baskılar 
ve sınırlamalardadır. Buna rağmen Kıpti

lerin İslam'ı kabul süreci tamamlanma
mıştır. Çünkü din değiştirme mecburiyeti 
kalktıktan sonra Kıptilerin birçoğu Müs-

lümanlıktan vazgeçti ve Hıristiyanlığa 
geri döndü. 

Mısır'da Fatırniler hakimiyetinin iki 
yüz yılı (hicri 358-568) Kıpti toplumu 
için nispeten sükunet, özgürlük ve istikrar 
içinde geçti. Her ne kadar tarih kaynakla
nnda bu toplumun yaşarnı ve faaliyetle
rine, Müslümanlarla ve Fatımi devletiyle 
ilişkilerine dair epeyce malumat kaydedil
mişse de, ister tebliğ yoluyla, ister zorla 
olsun Kıptilerin yaygın din değiştirmesi 
için aşikar ve örgütlü bir çaba gözlem
lenmemektedir (Gellens, 3/939). Teorik 
açıdan dünyadaki herkesin İslam' a inan
ması İslam Peygamberi'nin (s) idealiydi. 
Ama onun siretine ve Müslüman halife
lerin çağuna bakıldığında Müslüman ol
rnayanlann İslam' a girmesi için doğrudan 
hiçbir zorlama ve mecbur tutma sözkonusu 
olmamıştır. İslam tarihi boyunca Müslü
man olmayanlann, Müslüman egemen
lerin doğrudan baskısı altında çaresizlik 
içinde İslam' a kabul etmek zorunda kal
dıkları dururnlar nadirdir. Bu meyanda ta
rihte sadece birkaç kere buna rastlandığı 
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anlanlır. El-Hakim Fanmi de (hicıi 386-
411) bunlardan biridir. Fakat bunu İslam'ın 
ve Müslüman ekseriyetin hesabına yazma
mak gerekir. Bu değerlendirme bazı Hı
ristiyan yazarlar tarafından da teyit 
edilmiştir. Mesela Arap Hıristi-
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patriklik dönemi) anlanrken Hıristiyanla
nn yakasına yapışan eşi benzeri görülme
miş güçlüklerden bahsedip bu güçlükle-
riri sebeplerini ve kökenierini zikreder: 

"Birçoğu devlet işlerinde o kadar 
yükseldi ki vezirliğe kadar ula

yanı çağdaş yazar Corci Zey
dan (vefatı 1914), apaçık ve 
insaflı bir değerlendirmede 
el-Hakim Fatırni hakkında 
şöyle yazar: " ... Belki de 
tüm İslam medeniyeti döne
minde Hıristiyanlara karşı 

El-Hakim'in şabildiler. Durumlanndaki ge
lişmişlik ve mallarındaki çok
lukla övünüyor ve küstahlığı 

en zalim Müslüman hü
kümdardı. Fakat bu zulüm 
ve eziyetinin İslam me
deniyetinden kaynaklan
dığı söylenemez. Çünkü 
deli ve cahil bir adam 
bunu kendi kafasına göre 
yapn (Zeydan, 769). Bu 
araşnrmada Kiptilerin bu 
dönemde neden İslam'a 
girdikleri ve nasıl irtidat 
ettikleri ve bunun sonuç-
ları incelenecektir. 

Ortam: 
el-Hakim ve Kıptiler 

dönemi ztmmi

ler için boskt ve kt

sttlomolorlo geçti. 

Bu stktşttrmolor dört 

olanda Ktptileri hedef 

o/dt: 

1) E/it/erin/Divan üyeleri-

nin az/i ve koth 

2) Kiliseterin ve monos-

ttrlonn tohribi, 

3) Giyimde ktsttlomolor, 

abarnyorlardı. Müslüman-
lara zarar verme ve hileler 
kurmada epey ileri gittiler. 
Bunun üzerirıe, gazabı sı
rasında kendini kaybe
den el-Hakim onlara öf-
kelendi ve bu zamanda 
vezirlik seviyesirlde ko
num elde etmiş olan İsa 
b. Nasturi Nasrani'yi tu

tuklayıp boynunu vurdu 
(Makrizi, Hitat, 4/1007) 
İbn Nasturi'nin katledil-
mesi el-Hakim'irı hilafe

tinin ikinci yılında (hicri 
378) vuku buldu (Antaki 4) ibadet ve mera-

sim düzenlernede 

ktsttlomolor. 

238; Makrizi, İttiaz, 216; di
ğer yerler için bkz: Makrizi, 

a.g.e., 2/14-18, 44, 26, 81, 84, 
76-85; Antaki, 280, 286). 

El-Hakim'in dönemi zımmiler 
el-Hakim döneminde kilise

lerin tahribine ilişkin ilk bilgiler, 
için baskı ve kısıtlamalarla geçti. Bu 
sıkıştırmalar dört alanda Kıptileri hedef 
aldı: 1) Eliderin/Divan üyelerinin azli ve 
katli, 2) Kiliselerin ve manastırlann tah
ribi, 3) Giyirnde kısıtlamalar, 4) ibadet ve 
merasim düzenlernede kısıtlamalar. 

Makrizi, Patrik Zeharis/Zeharya döne
mirli (Altmış dördüncü patrik, hicri 393-421 
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Hakim'in Raşide camisini önceden ki
lise bulunan bir yere yapma emrini verdiği 
hicri 392 veya 393 yılına kadar gitmekte
dir (Makrizi, a.g.e., 2/44; Neviri, 28/176-
177). Hicri 394'te, bu camiye komşu, biri 
Yakubilere, diğeri ise Nasturilere ait di
ğer iki kiliseyi yıknrdı (Ayın yer, Makrizi, 
a.g.e., 2/48; İbn Eybek Devadari, 6/270). 
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Bu macera hicri 403'e kadar devam etti. 
Bu yıllar boyunca Mısır'ın her yamnda, 
hatta Dımeşk ve Beytülmakdis'de çok sa
yıda kilise ve manastır yıkıldı (yıkılan bu 
kilise ve manastırlann isimleri için bkz: 
Antaki, 279, 282-283, 297-299; Makrizi, 
İttiaz, 2/44, 48, 79, 81, Hitat, 4/1008; Ebu 
Salih Ermeni, 63, 131). Bazı yerlerde ki
liseleri yıkınakla kalmadı, Antaki'nin ri
vayetine göre (279), Fustat'ta Meryem el
Kantara kilisesini yıknktan sonra zenciler, 
köleler ve ayak takırın işi, kilise etrafında 
bulunan kabirieri tahribe ve yağmalamaya 
kadar vardırdı (bkz: ayın yazar, 283). Ben
zer bir rivayette Ebu Salih Ermeni (63) 
Ebstallin kilisesi yıkılırken kitlelerin ölü
lerin tabutlarını kırdığına değinir. Hıristi
yan toplum için en büyük facia kilise ve 
manastırlara ait vakıflann ve emiakin mü
saderesiydi. Bu arazilerin çoğu ikta ola
rak askerler arasında taksim edildi (Örnek 
olarak bkz: Antaki, 298, 280, 276; Mak
rizi, İttiaz, 2/94, 95). 

Zımmilerin giyim türü babında da kı
sıtlamalar uygulamyordu. Hicri 395 sene
sinde el-Hakim, zımmilerin ğıyar giymesi, 
zünnar bağlaması ve siyah sarık sarması 
talimatını verdi (Makrizi, İttiaz, 2/53; An
taki, 256). Makrizi'nin rivayetine göre 
(ayın yer) gasıp Abbasilerin şian olan si
yah renk bu nedenle seçilmiştir. Ama gö
rünüşe bakılırsa bu emir o kadar da cid
diye alınmadı. Çünkü defalarca yenilendi. 
O kadar ki hicri 399'un Saferayında söz
konusu kararlan icramn lüzumu ve buna 
aykırı davrananlann uyarılması vurgulanı
yordu (Makrizi, a.g.e., 2/76). Ayın yıl Mı
sırlı zımmi toplumu başka kısıtlamalan da 
tecrübe etti: Hamarnlarda Müslümaniann 
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Müslüman olmayanlardan ayırt edilebilmesi 
için Hıristiyanlar boyunlarına haç, Yahu
diler de çan asacaklardı (Antaki, 278; İbn 
Said 53). Bu kararların uygulanmasında 
karşılaşılan güçlük, hicri 400 ve 401 yılla
nnda zirveye ulaşn. Özellikle zünnarların 
ve sarıkiann kesirılikle siyah renkte olması 
ve başka hiçbir rengi içennemesi vurgula
myordu (Makrizi, İttiaz, 2/81, 85; Antaki, 
289). Burada hedef, Müslüman olmayan
ların Müslümanlardan tamamen ayrılma
sıydı. Hicri 403 yılında ehl-i zimmet için 
daha fazla kısıtlamalar getiren yeni bir fer
man yayınlandı. Bu defa önceki kararlara 
ilaveten zımmilerin hamarnlanmn Müslü
manlannkinden ayrılması gerektiği vurgu
lanıyordu. Bu fermana göre artık boyuna 
tahta haç takmak sadece hamarnla sınır
lanrmyordu. Ayın şekilde Müslümaniann 
zımmilerden ayniması için el-Hakim ta
rafından başka bir emir daha yayınlandı. 
Şimdi de zımmileri ata binrnekten mene
diyor ve onlan ahşap palanlı katıra bin
meye mecbur ediyordu (Antaki, 295; Mak
rizi, a.g.e., 2/93-94; İbn Said, 52-53; İbn 
Hammad, 83-84 ). 

El-Hakim bazı merasimterin düzen
lenmesinde de Hıristiyanlara kısıtlama
lar getirmişti. Mesela 398 yılının Recep 
ayında, resmi bayram olarak kutlanan Şe
anin bayrarmnda1 Hıristiyanları kiliseleri 
süslemekten menetti. Bu fermana itaatsiz
lik, bir grup Hıristiyanın tutuklanmasına, 

kiliselerden süslerin toplanmasına ve haç
lann ateşe verilmesine yolaçrmşn. Hanrlat
mak gerekir ki bu emir diğer şehirlere de 
tebliğ edilmişti (Makrizi, a.g.e., 2/71; An
taki, 275-276). Bu siyaset sonraki yıllarda 

1 Paskalyadan önceki pazar (Çev.) 
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Kıptileriı el
Hakim'iı kısıt

lama ve baskıla
rııa tepkisi pasif 

bir tepkiydi. öıleriıde 
iki yol vardı: islam'ı 
kabul etmek veya Bi
zaıs topraklanıa !Ö
çetmek. Pek çoğu bi
riıci yolu seçti. Hicri 
403 yılııda Hıristiyaı 

tarihçi Aıtaki'ıiı riva
yetiıe !öre "Çok sayıda 
ist diz ey kitip ve mı
tasarnf ve bıılarıı dı
şııdakiler Hıristiyu

lıktaı islam'a !eçtiler, 
halk kitleleri de oı
ları takip etti. Yahudi
lerde• bir toplulık da 
islam' ı kabul etti." 
(Antaki, 297) 
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da devarn etti. Hicıi 400 veya 40l'de Nil 

sahilinde vaftiz bayramının kutlanrnası 
ve ona özgü rnerasirnlerin icrası yasak
landı (Aynı yazar, 281 -282; Makrizi, İt

tiaz, 2/86). Hicri 402'de de Hıristiyanla

nn kutsal haç bayramı yasaklandı (Aynı 
yazar, 2/98). 

Kiptilerin İslam'a girmesi 

Kiptilerin el-Hakirn'in kısıtlama ve 

haskılanna tepkisi pasif bir tepkiydi. Ön
lerinde iki yol vardı: İslam' ı kabul etmek 
veya Bizans topraklanna göçetrnek. Pek 

çoğu birinci yolu seçti. Hicri 403 yılında 

Hıristiyan tarihçi Antaki'nin rivayetine 
göre "Çok sayıda üst düzey katip ve rnu
tasarrıf ve bunlann dışındakiler Hıristi

yanlıktan İslam' a geçtiler, halk kitleleri 
de onlan takip etti. Yahudilerden bir top

luluk da İslarn'ı kabul etti." (Antaki, 297). 
Makrizi'nin rivayetine göre o dönernde bir 

grup Hıristiyan katip ve başkalan İslam' a 
girdi (Makrizi, İttiaz, 2/94 ). 

Ama el-Hakim devresinde Mısır Hıris

tiyanlannın sorunu bununla bitrnedi. Kendi 
dinlerinde kalan ve İslam' a girmeyen bu 

kesime yönelik baskılar ve çıkartılan güç
lükler daha da arttı. Ölümle tehdide ilave

ten, gizlenmiş dururndaki katip ve rnuta

samflardan bir grubun evleri yağmalandı 
ve mallan rnüsadere edildi. Antaki'nin ri

vayetine göre bu, "Çoğunun İslam' a gir
mesine, diğer bir kısmının da onlan izle

yip katılmasına ve geriye birkaç kişiden 
başka kimsenin kalınamasına yolaçtı." (An

taki, aynı yer). Makrizi'nin rivayetine göre 
(aynı yer), "Onlara yönelik baskı arttığın

dan birçoğu İslam' a girmiş gibi göründü." 
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Ya:zar, bir başka yerde (Hitnt, 4/1009) şöyle 
der: "Bu hadiselerde Hıristiyanların çoğu 
İslam' a girdi." Hıristiyan tarihçi İbn İbri 
de şöyle yazar: "El-Hakim ehl-i zirnınetin 
tamamımn Müslüman olması veya emni
yetli bir yere gitmesi emririi verdi ... M ec
buren çoğu Müslüman oldu." (İbn İbri, 
251, yine bkz: İbn Esir, 9/317). Görünüşe 
bakılırsa bu süreç ya sadece başkentte ya
şanıyordu veya diğer şehirlerde din de
ğiştirme nadiren gerçekleşiyordu. Çünkü 
böyle olmasa kaynaklarda buna değirıilirdi. 
Bu bir yana İslam' a girenierin net sayısı 
hakkında elde istatistik yoktur. Ayrıca bu 
yeni dindarların kabul ettiği mezheple il
gili olarak önemli soru, onlann, Fatırni ha
kimiyetin mezhebirıi mi, yani İsmailiye'yi 
mi, yoksa Mısırlı Müslümanların çoğun
luk mezhebi olan Sünniliği mi seçtikleri
dir. Maslahat düşünerek ve fayda umarak 
İsmailiye'yi seçtikleririe hükmedilse bile 
ne yazık ki bu sahadaki kaynaklarda bu 
yönde hiçbir bilgi yoktur. 

Sonuç: İrtidat 

Acaba el-Hakim dönemirlde gerçekleş
miş din değiştirmeler, gerçekten, bilgiye 
dayalı ve gönüllü dirı değiştirmeler miydi? 
Acaba yeni Kıpti Müslümanlar İslam'ın 
alıkarn ve şiarlanna uymaya kendilerini 
mecbur hissediyorlar mıydı? Kaynakların 
bu sorulara cevabı olumsuzdur. 

Diri değiştirip İslam' a girmeyi tarif eder
ken kabul etme, itaat ve teslim manasında 
"esleme" fiili kullanılmaktadır. Bu yüzden 
İslam' a girmek, Allah karşısında teslim 
olmak ve ona itaat etmek demektir. Her 
ne kadar "şehadet" din değiştirip İslam' a 
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girmeyi aleni ifade içiri gerekli şartsa da 
(İzzeti, 97-101; Bolt, 37), yeterli şart değil
dir. Esasen diri değiştirmek, dini iriançlar, 
şiarlar ve ibadetlerin tümünün başka bir 
bütünle yer değiştirmesi, birinin diğerinin 
yerini almasıdır. Kimisi değişimi bireyle
rin itikat, davranış ve bağlılıklannda ani ve 
radikal değişiklik yaşamasıyla sınırlandınr. 
Başkalan ise şahsın hayatı boyunca mey
dana gelecek tedrici bir şey olarak kabul 
eder (Rambo, "Conversion", Encydopedia 
of Religion, 4/7). Öte yandan, premodem 
toplumlarda diniri yalmzca maksat olmadı
ğına, bilakis kimlik, kanun ve aslında bir 
yaşam tarzı olduğuna dikkat edilmelidir. 
Dolayısıyla din değiştirmekle yaşam tarzı 
da değişmekte ve böyle bir değişimi, isim 
ve giysiden, evlilik, boşanma, verasetle il
gili kanunlara, toplumsal adetler ve dav
ramşlara kadar tüm bireysel ve toplumsal 
değişiklikler izlemektedir (Humphreys, 
275). Her dini geleneğin içinde "iyi" ve 
"kötü" ya da "doğru" ve "yanlış" diri de
ğiştirme mevcuttur. Kendine özgü iba
detler ihtiyaçtır, güdüler değerlendirilir, 

iriançlar gözönünde bulundurulur ve so
nuçlar tayin edilir (Rambo, "Theories ... ", 
264). Din değiştirme süreciniri değerlen
dirilmesi, onun, mürnillin hayatındaki çe
şitli yanlarına ne ölçüde etki ettiğine ve 
meydana getirdiği değişimiri kapsamına 

bağlıdır. Sahici ve güvenilir din değiştir

melerde inananlar, hayatlarımn muhtelif 
boyutlarını belli dirii toplurnların tavsiye 
ve yasaklarına uygun olarak değiştirmek 
zorundadırlar. Bu boyutlar duygusal, akli, 
ahlaki, dini, sosyo-politik alanları kapsa
maktadır. Bu sebeple kapsamlı din değiş
tirmenin sonucu, toplumsal, kültürel ve 
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siyasal alanlarda derinlemesine değişim 
demektir. Diğer bir ifadeyle, bir milletin 
toplumsal, iktisadi ve siyasi hayat tarzı de
rin ve devasa dönüşüme boyun eğmekte
dir. Bu aşamada adaba ve şiarlara katılım 
beklenmektedir. Zaten bu da müınirıin/mü
minlerin inançlanmn ve ilişkilerinin sağ
larnlaşmasını sağlamaktadır (Rambo, U n
derstanding ... , 142ff). İslam'ın adabı ve 
şiarları konusunda örnek olarak yeni bir 
isim seçmek, özel giysiler giyrnek veya ce
maatle namaz, cuma, bayrarnlar, hac gibi 
ibadetlere katılmak zikredilebilir. 

El-Hakim'in hakimiyetinin son yılında 
başa dönüldü. Yayınladığı garip ve İslam 
şeriatma aykın pek görülmemiş bir fer
manla Kıpti yeni dindarlann önceki dinle
rine dönmelerine izin verdi (İbn Mukaffa, 
2 (2)/135). Yeni dindarların çoğunun Hı
ristiyanlığa geri dönmesi onlann İslam' a 
baskı ve kısıtlamalardan kurtulmak için 
maslahat gereği girdiğini göstermiştir. On
lar İslam alıkamma ve şiarlarına bağlan
mamak bir yana, bilakis evlerinde gizlice 
Hıristiyan usülüne göre ibadet ediyorlardı. 

İslami isim seçen, Kur'an öğrenen, hacca 
giden ve Müslümanca adabı tam manasıyla 

yerine getirenler şimdi mürted olmuşlardı. 

Mesela Müslüman ve Hırıstiyan iki çağdaş 
tarihçi Müsebbihi (vefatı hicri 420) ve An
taki (vefatı hicri 458) yeni Müslüman ol
muş ünlü bir Kıpti 'den, Ebu Zekeriya'dan 
bahsederler (Müsebbihi, 211 -212; Antaki, 
375-376; yine Makrizi, İttiaz, 2/136). O, 
Müslümanlıkta o kadar ilerlemişti ki kendi 
eliyle hadis ve fıkıh yazıyor, Kur' an tila
vet ediyor, sürekli mescide devam ediyor, 
hatta hac düzenliyordu. Ama sonra mür-
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ted oldu ve Hıristiyanlığa geri döndü? Ebu 
Zekeriya'nın irtidadı Müslümanlardan bir 
kesimin isyanına sebep oldu ve onu Fustat 
polisine götürdüler. İslam' a dönmesi için 
on gün hapiste tuttular. Tartışma ve teh
dit de ona etki etmedi. Şöyle dediği nak
ledilir: "Peygamberinizin büyüsü bana te
sir etmez." (Müsebbihi, ayın yer; Makrizi, 
aynı yer). Netice itibariyle boynunu vur
dular ve cesedini yaktılar. Antaki'nin ri
vayetine göre (376) bu işten mutluydu ve 
gülürnsüyordu. Tabii ki mürtedlerin çoğu 
Ebu Zekeriya'dan daha iyi bir kader ya
şadı, başka bir konumda oldu (Müsebbihi, 
221), devlet ve halktan eziyet görmedi ve 
canları emniyette kaldı. 

Hıristiyarılığa geri dönme macerası 
el-Hakim'in ölümünden sonra iş başına 
Zahir'in gelmesiyle (hicri 411-427) hız 
kazandı. Kısıtlamaların birçoğu lağve

dildi ve Hıristiyanlara yıkılmış kilisele
rini yeniden yapma izni verildi, vakıfları 
iade edildi (Antaki, 374-375). 

Sonuç: Müslümanhk 

İslam'dan çıkma olayı sırasında bütün 
yeni Müslümanlar Hıristiyanlık dinine geri 
döndüler. Bunlar bazıları yeni dinde kal
mayı tercih etti. Ama İslam toplumu ta
rafından gerçek Müslüman olarak kabul 

Bu, bir zamanlar Medine'de ehl-i kitabıo/Y -
hudllerin Müslümanların kafasını karıştırmak 

için yaptıkları işe benziyor. Kur'an'da (Al-i 
İrnran 72) buna açıklık getirilmiştir: " ... iman 
edenlere indirilene gündüz inanın, akşam in
kar edin. Belki dinlerinden dönerler." Halbuki 
Antaki (375) Ebu Zekeriya'ya İslam'dan çık
ması için izin verildiğini nakleder. Müsebbihi 
ise bu konuda sessiz kalır. 
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edilmediler. Bu, onlan ifade etmek üzere 
kullanılan ünvandan, yani "el-müslimani" 
tabirinden anlaşılmaktadır (bazı örnekler 
için bkz: Müsebbihi, 215, 232). Biraz baka
retamiz bir anlamı olan bu kelimeyi "müs
lümanımsı" şeklinde tercüme etmek müm
kündür. Elbette bu tabir, özellikle de onun 
çoğul şekli, yani "el-mesalime" sonralan ve 
Mernlükler zamanında oldukça yaygınlık 
kazandı (ömekolarak bkz: Neviri, 32/229, 
213; Makrizi, Hitat, 4/566; Süluk, 2/1 73). 
Görünüşe bakılırsa bu kelimenin Kıptiler 
için kullanımı hicri birinci yüzyıla kadar 
gitmektedir. "Mesalime" kelimesi ilk ola
rak, Makrizi'nin "Zikru Ahlaki Ehli Mısr 
ve Tabaihim ve Ernzicetihim" başlığı al
tında rivayet ettiği Muaviye'nin bir cümle
sinde bulunabilir: "Muaviye b. Ebi Süfyan 
dedi ki: Mısır ahalisini üç sınıf olarak gö
rüyorum: Biri insanlar, diğeri insana ben
zeyen insanlar, öteki insan olmayanlar. İn
san olanlann bir bölümü Araplardır. İnsana 
benzeyenler mevalidir. İnsan olmayanlar 
ise mesalirnedir, yani Kıptiler." (Makrizi, 
Hitat, 1/132). Bu rivayet, bir kesim Müs
lümarnann Kıptilere nasıl baktığım ve bu 
kelimeye yüklenen bakaretamiz manayı 
göstermektedir. Her halükarda kelimenin 
İslam' a giren ve Müslümanlar zümresin
den sayılan fertlere işaret etmek için üre
tilmesi, o dönemdeki Müslümarnann gö
zünde bunların "İslam'ı kabul etme''sine 
kuşkuyla bakıldığım göstermektedir. Ger
çekten de onlar zahiren Müslüman, ama 
iç dünyalarında Hıristiyan idiler. 

Her ne kadar Kıptilerin İslam'ı kabul 
etmeye zorlanması onlann toplumsal ve 
dini hayatlannda bir süreliğine etkili ol
duysa da ve kendileri için duygusal ve 

islam' dan çıkma olayı sı
rasında bütün yeni Müs

lümanlar Hıristiyan
lık dinine !eri döndüler. 

Bunlar bazıları yeni dinde 
kalmayı terci• etti. Ama 

islam toplumu tarafından 
!erçek Müslümu olarak 

kabul edilmediler. Bu, on
lan ifade etmek üzere kul
lanılu ünvandu, yui 
"el-müslimani" tabirin

den anlaşılmaktadır. 
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Her ne kadar Ktptilerin islom't kabul etmeye zorfonmost 
on/ann toplumsol ve dini hayatlannda bir süreliğine etkili ol

duysa do ve kendileri için duygusol ve psikolojik boktmdon 
olumsuz sonuçlar doğurmakton uzak kolomodtyso do, bu 
o!oytn, bozt oroşttrmoct!onn orta dönemde islom'o ilk giriş-

ler boş!tğt altmda zikrettiği "islam toplumunun gelişmesi ve 
yoyt!most"ndo herhangi bir etkisi olmomtşttr: 

psikolojik bakımdan olumsuz sonuçlar do
ğurmaktan uzak kalamadıysa da, bu ola
yın, bazı araştırmacıların (Bolt, 124) orta 
dönemde İslam' a ilk girişler başlığı al
tında zikrettiği "İslam toplumunun geliş
mesi ve yayılması"nda herhangi bir etkisi 
olmamıştır. Çünkü bu din değiştirmeterin 
devarnı gelmedi ve el-Hakim'in siyaseti
nin değişmesiyle dine girenler eski dinle
rine geri döndüler. 

Netice 

el-Hakim Fatımi dönemi boyunca Kıpti 
Hıristiyanların çoğu, özellikle payitahtta 
oturanlar İslam' a girdiler. Ama bu din de
ğiştirme dış görünüşten öteye geçmedi. 
Hıristiyan elidere yönelik işkence ve öl
dürmeler, Kiptilerin dini müesseselerinin 

birçoğunun yokedilmesi, sınırlamalar geti
ren ve tahkir eden birtakım kararların uy
gulanmasıyla eşzamanlı olarak bazı siyasi 
baskılar ve toplumsal kısıtlamaların ardın
dan çoğu Kıpti, bu baskılardan ve kısıtla
malardan kurtulmak, konum ve servetle
rini korumak, ama hepsinden de önemlisi 
ölüm tehlikesinden emin olabilmek için 
mecburen İslam'ı kabul etme dayatma
sına teslim oldu. Fakat bunların İslam'ı 
kabul etme süreci tamarnlanmadı. Çünkü 
yeni dindarların üzerindeki baskımn kalk
masından sonra bunlann çoğunluğu Müs
lümanlıktan vazgeçti ve Hıristiyanlığa 
geri döndü. Bu sebeple bu dönemde din 
değiştirme sürecinin eksik kaldığı ve ta
mamlanmamış olduğu, İslam'ın Mısır' da 
yayılması sürecinde herhangi bir payı bu
lunmadığı sonucuna varılabilir. 
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