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Müslüman İstanbul'un Dinsel - Kültürel 
Çoğulculuğunun Teorik Ve Tarihsel Arka Plam 

Ahmet Yaman<·> 

İstanbul'un fethi ile birlikte Tanzimat dönerrüne kadar "Millet Sistemi" esasına 
göre şekillenen Osmanlı toplumunda, bu toplumu oluşturan milletlerin, yani farklı 
din mensuplan ve zümrelerinin din ve düşünce hürriyetleri garanti altına alınmış; 
buna ilaveten verilen kimi özerklikler doğrultusunda, özel hukuk alanına giren hu

kuki işlemler ya da olaylar, her milletin kendi hukukuna ve örtüne göre çözümlen
. miştir. Böylece Osmanlı payitahh İstanbul, ne Roma ve Bizans ne de Latin dönemle

rinde görülen bir çoğulculuğa ev sahipliği yapmışhr. 
İstanbul'daki bu çoğulculuk kültürü teorik olarak, İslam'ın sunduğu dünya görüşü 

ve bu görüşün ürünü olan tarihl tecrübe gibi iki arka plan öğesinden beslenmiştir. 
Söz konusu öğelerden ilkine yani İslam'ın dünya görüşüne bakıldığında, onun 

ana kaynağı ve kutsal metni olan Kur'arrın, dinsel ve dolayısıyla kültürel çoğulculuğun 
Yüce Yaraha'nın bizzat kendisinin ınınadı olduğunu açıkça vurguladığı görülür: 

"Sizden her biriniz için bir sistem ve bir hayat tarzı belirledik Eğer Allah dileseydir 
elbette sizi tek bir üınmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmet
Iere ayırdı. Öyle ise hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman an
laşınazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir."1 ile "Eğer Rabbin dileseydi, 

yeryüzündeki nısanların hepsi toplu halde mutlaka iman ederlerdi. Böyle iken, sen mi 
mü'min olsunlar diye, insanlan zorlayacaksm?"2 ayetleri, aynı içerikteki birçok mesa

jın ana temasını yansıtmaktadır. 
Dinsel ve kültürel farklılıkların bir yarahlış gerçeği olduğu belirtilip ardından 

İslam'ın dışındaki diğer diniere ve mensuplarına hayat hakkı tanınınaması, açık bir 

(*) Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (ayaman@selcuk.edu.tr). 
1 Mrude 5/48. 
2 Yfınus 10/99. 
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hıtarsızlık olurdu. Bu sebepleelir ki, gerek Kur'an gerek onu duyuran İslam Peygam

beri, din ve düşünce hürriyetini terrrinat albna alacak hükümler getin:niştir.3 Daha açık 

bir dille söylersek, dinde zorlama olmayacağım ve herkesin özgür iradesiyle dinini 

seçebileceğini öngören İslam, seçilen dinin gereklerinin rahatça yerine getirilmesini 

de garanti albna alacak ilkeler ve hükümler koymuştur. 
İslam toplumunda yaşayan gayrimüslirnlerin can, mal, inanç ve değerlerinin 

Müslümanların sorumluluğunda/garantörlüğünde olduğunun ifadesi olan zimmet, 
söz konusu ilke ve hükümlerin hukuki ve siyasi çerçevesini deyimlemekteclir. Os

manlı uygulaması da. esasen k~ndisinin ana referans çerçevesini oluşturan İslam'ın 
bu zirnmet anlayışına dayanmaktadır. 

Müslümanların hakim oldukları coğrafyalarda gayrimüslirnlerin vatandaş sıfa

hyla, üstelik hayli geniş bir hukuki-kazili özerklikten istifadeyle yaşamaları imkfu1ını 

veren zirnmet müessesesini, Hz. Muhammed de (s.a.) gerek şahsi uygularnaları ge

rek verdiği birçok talimat ile somutlaşhrmıştır. 

Hukuk tarihinin bilinen ilk yazılı anayasası olan Medine Sahlfesi'ndeki "Yahu
dilerden bize tabi olanlara, haksızlık yapılmaksızın ve aleyhlerindekilere de destek ol

maksızın yardım edilecek ve iyi muamelede bulımulacaktır'' ile "Avf Yahudileri mümin
lerle beraber bir ümmet oluşhırurlar. Yahudilerin dinleri kendilerine, mürrrinlerin dinleri 

kendilerineclir. Bu hükme, haksızlık yapınaclıkça ve suç işlemedikçe gerek mevlaları 

gerek bizzat kendileri diihildirler. Haksızlık yapıp suç işleyen, ancak kendisine ve ai

lesine zarar verir."4 gibi taahhütler bir yana, Hz. Muhammed (s.a.), kendi otoritesi

nin uzağında kalan yerlerdeki gayrimüslirnlerin haklarını da koruyacak adımlar at

mıştır. Mesela Güney Arabistan'daki Hımyer kralına gönderdiği bir mesajda, Yahudi 

ve Hıristiyan olarak eski dinlerinde kalmak isteyenlere herhangi bir müdahalede bu
lunulmamasını şart koşmuş; Necran Hıristiyanlarına verdiği emannamede, onların 

mallarına, canlarına, d1:nl hayat ve uygulamalarına, ailelerine ve mabetierine bizzat 

kendisinin kefil olduğunu bilclirmiştir.5 

Bütün bu ilahl yönlendirmeleri esas alan Müslüman hukukçular "Onlar da tıpkı 
Müslümanlar gibi hak ve yükümlülüklere sahiptirler'' genel kuralı çerçevesinde gay

rimüslirnlerin "inançlarıyla baş başa bırakılması gerektiğini" vurgulamışlardır.6 Öyle 

ki İslam'ın kesinlikle cevaz vermediği işlem veya tas~ara dahi, kendi değerlerince 
meşru olması ve kendi aralarında uygulanması şarnyla ilişilmemiştir. Bu tavrm so

mut bir göstergesi olarak Hasan Basri (ö.ll0/728) zirnmllerin İslam hukuku bakımın

dan geçersiz sayılması gereken nikahlarına devletin karışıp karışamayacağrru soran 

3 Bakara 2/26; Kehf 18/29; Gaşiye 88/21-22. 
4 Sahile'nin bütünü için bkz. Muhammed Hamidullah, Mecmft'atii1-Vesfiikı's-Siyasiyye Ii1-Alıdi'ıı

Nebevl ve1-Hıliifeti'r-Rfişide, Beyrut 1987, s. 59-62. 
5 Ebu Yusuf, Kitfibıı1-Harfic, Kahire 1382, s. 72; Hamidullah, age., s. 175, 220. 
6 Serahsi, e/-Mebsftt, İstanbul1983, 13/137; Kasaru, Bedfii'ıı's-Smıfii, Beyrut 1982, 6/280. 
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Emev1 halifesi Ömer b. Abdilaziz'e (ö.lOl/720) "Onlar kendi inaııçlanna göre yaşayabil
mek için bize cizye ödüyorlar" diyerek, karışılmaması gerektiğini belirtmiştir? 

Her ne kadar fıkıh geleneği içinde: 

* Müslüman yurdunda .zimnıllerin kilise yapmalanna 

izin verilmez. Fetihten önce yapılmış ve halen ayakta olan

larına dokunulmaz; fakat yenilerinin yapılmasına müsaade 

edilmez. Çünkü orası artık bir Müslüman yurdu olmuş; içinde 

cuma ve bayram namazlarının kılındığı, İslam'ın öngördüğü 
hükümlerin uygulandığı bir yer haline gelmiştir. Böyle bir 

yerde yeni tapınak yapmalanna imkan tanınması, Müslü

manların aşağılanması veya görünürde Müslümanlara mu

halefet etmelerine göz yuınulması anlamına gelir. 

*Haç çıkarmak isterlerse, bunu eski kiliselerinde yapa

bilirler. Kilisenin dışına çıkarak şehirde bunu açıkça yapma

lanna izin verilmez. Zira bu da Müslümanlan küçümsemek 

olur. ina da dışarı çıkaracaklarsa bunu alayişle teşhir etme

den gizlice yaparlar ve şehrin son evlerini de geçtikten sonra 

istedikleri törenleri icra ederler. 

*Eski kiliselerinin içinde olmak kaydıyla çan çalabilirler. 

Kilisenin dışında çalmak isterlerse, bu, Müslümanların eza

nıyla rekabet etme anlamına geleceğinden kabul edilemez. 

* İslam ülkesinde yerleşecekleri bir yerde kilise ve havra 

yapmak, içki ve domuz satmak şartıyla Müslümanlarla barış 

anlaşması imzalamak isterlerse, buna onay verilemez. Devlet 

başkanı onlara bu yönde bir söz vermişse, buna vefa göster

. mesi gerekmez. Çünkü böyle bir anlaşma İslam'ın hükmüne 

aykırıdır. Peygamber de zaten 'Allah'ın Kitabı'na uymayan 

her şey batıldır buyurınuştur."8 

gibi hükümler bulunsa da bunlar sağlam deliliere dayanmamaktadır. Mesela 

Hanefi mezhebinin ve bunun yanında devletler hukukunun kurucu isimlerinden 

olan İmam Muhammed (ö.l89/805), yukanda sıralanan hükümler için, tek bir rivayet 

deliline dayanrtıaktadır. O da Mısır Kadısı Tevbe b. Nemer (Teınr) el-Hadra.ml'nin 

Hz.Peygamber'den naklettiği söylenen "İslam'da iğdiş etme ve kilise açma yoktur'' 

hadisi dir. 

7 Antcine Fattal, le Stahıt Legal des Noıı-Mıısıılmaııs en Pays d'Islam, Beyrut 1958, s. 128'den nakleden 
Mehmet Akif Aydın, "Osmanlıda Hukuk", Osmanlı Devleti Tarihi I-III (Ed. Ekmeleddin İhsanoğ
lu), İstanbul1999, 2/420. 

8 Serahs!, Şerlııı's-Siyeri1-Keblr, Kahire 1958-1971, 4/1528-1548; Türkçe çevirisi: İslam Devletler Hıık -
kıı (çev. İbrahim Sarmış-Sait Şimşek), Konya 2001,4/95-109. 
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Bilinen meşhur hadis kaynaklannda yer almayan rivayet, İbn Semaa'run (ö.233/848) 

Nevadir isimli eserinde, hocası olan İmam Muhammed kanalıyla nakledilmektedir. 

Aynı içeriği, Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö.224/838) Hz Ömer'in sözü biçiminde ve

rirken9, Buhan (ö.256/869) et-Tfirlhu1-Keblr'de Abdurrahman b. Cassas'ın rivayeti ola

rak kaydeder ve mürsel olduğunu yani sahahl ravisinin bilinmediğini beyan eder.10 

Nispeten geç dönem müelliflerinden Beyhaki'nin (ö. 458/1065) es-Sünenü1-Kübrfi'sında 

İbn Abbas rivayeti olarak yer verilen11 mezkfu haberi, Ebu Nuaym (ö.430/1038) mür

sel ve mevkılf senedlerle iki ayrı taril<tan daha rivayet eder.U Dirayetli hadis tenkit

çisi İbn Hacer (ö.852/1448) ile OI)a göre daha mütesahil sayılan Süyilti (ö.911/1505) 

bu rivayetlerin zayıf olduğunu tespit etınişlerdirY Söz konusu rivayeti bütün tcirik

lanyla inceleyen Hanefi alimi Cemaieddin ez-Zeylai de (ö. 762/1361) sonuç itibariyle 

aynı kanaati dile getirıniştir.14 

Hadis tekniği açısından gerek senet gerek metin sorunlan bulunan böyle riva

yetleri bir tarafa bırakıp doğrudan Kur'an'a ve örnek dönemlerin uygulamalanna ba

kıldığında çok daha farklı bir yonım iırıkanı ortaya çıkmaktadır. 

Bir kere Kur'an, içinde yapılan ayinleri onaylamasa da hangi dine ait olursa ol

sun mabetierin konıma altında olduğunu belirtmektedir: " ... Eğer Allah'm, insanla

rm bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve 

içlerinde Allah'ın adı çok anılan mescitler muhakkak yerle bir edilirdi ... "15 Böyle ol

duğu içindir ki, Hayber'i fetheden Hz. Peygamber (s.a) Yahudilerin mabetierini ol

duğu gibi bırakmıştı. 

Özellikle İmam Malik (ö. 179/795) ve öğrencisi İbnü1-Kasım (ö.191/806) olmak 

üzere kimi fakililer muhtemelen bu verilere dayanarak, yarar görmesi halinde ve an

laşma şartlan muvacehesinde devletin, gayrimüslim vatandaşlarına mabet açma izni 
verebileceğini söyleınişlerdir.16 Bu kanaat, İbn Abbas'a ait olduğu söylenen şu yakla

şım ile de uyum arzetmektedir: "Yabancıların kurup da Allah'ın bize fethini müyesser 

kıldığı şehirlere Müslümanlar yerleşirlerse, yabancılar kendileriyle yapılan anlaşma 

şartlarından istifade ederler. Müslümanlara ahde vefa göstermek düşer ... "17 

Tarihi uygulamalara bakıldığında adı geçen fetvanın sadece kitaplarda kalma

dığı görülmektedir. Söz gelişi Muaviye'nin iktidarında sahabi Amr b. el-As'ın Mı-

9 Ebu Ubeyd, Kitabıı1-Emviil, Kahire 1968, s. 137. 
10 Buhfui, et-Tnrfhıı1-Kebfr, Beyrut ty., 5/269. 
11 Beyhald, es-Siinenii1-Kiibrn, Beyrut 1994, 10/41. 
12 Münavi, FeıJdıı1-Kadfr, Mısır 1938, 6/380. 
13 Münavi, age., 6/380. 
14 Zeylai, Nasbıı'r-Rnye, Beyrut 1987, 3/453-454. 
15 Hac 22/40. Hasen el-Basri'nin ayete getirdiği yoruma göre İslam ülkesinde yaşayan gayrirnü -

limlerin mabetieri müslümanlar sayesinde korunrnuştur. bkz. İbn Kayyun, Ahkiimu Ehli'z-Zimme, 
Beyrut 1994, 2/667. 

16 SahnGn, el-Miidevvenetii1-Kiibrn, Beyrut ty. (Dam Sadır), 4/424; bkz. Abdilikerim Zeydan, 
Alıkiimıı'z-Zimmiyyfn ve1-Miiste'menfn fi Dnri1-İslam, Beyrut 1986, s. 97-99. 

17 Ebu Yusuf, age., s. 149; Ebu Ubeyd, age., s. 141. 
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sır valiliğini yürüttüğü bir sırada Ya'kfrb1 patriği Erunanı1 tarafından İskenderiye'de 
Mar Kıs (Markos-Macarius) Kilisesi inşa edilmiş; Mesleme b. Mahled'in görev döne
minde (47-62/667-681) Fustat'ta (Kahire) bir manastır inşasına izin verilmişti. Hatta 
daha ilginci, buralarda çan çalma yasağının sadece ezan vakitlerine münhasır oldu
ğunu, onun dışında herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını tarihçiler kaydetrnek
tedirler.18 Nitekim cengaver saJ::ıab1 Halid b. Velld'in Anat ahalisiyle; bir başka sahabi 
Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın Şam Bölgesi sakinleriyle yaphğı anlaşmalarda, çanlarını, 
ezan-namaz vakitleri dışında günün diledikleri her saatinde çalabilecekleri, yortula
rında haçlarını açıkça taşıyabilecekleri hükmü yer almaktaydı.19 

Öyle anlaşılıyor ki, gayrimüslimler karşısında kazanılan sürekli zafer havasının 
doğurduğu psikolojik üstünlük, zaman içerisinde onların mabetierine bakışı da etki
lemiş, tamirine izin verilmemesi, hatta yıkhrılınası yönündeki kanaatler fıkıh kitap
larına hüküm olarak yansımıştır. 

Gayrimüsliınlerin, propaganda manası taşıyan şi'arlarını Müslüman bir topluında 
taşıma ve icra etmeleri konusundaki eski içtihatların nassa değil, kamu yararına da
yandığını söyleyen Hayreddin Karaman da şu yorumu yapmaktadır: İslam devleti 
iman ve ideoloji üzerine kurulmuş, İslam'ı koruma ve yaymayı görevlerinin başına 
almış bir devlettir; bunlar İslam toplumunun da önde gelen görevleridir. Yabancılara 
verilen bu nevi haklarda işte bu görev esas alınacak, ona aykırı düşmedikçe, İslam 
ve topluma bir zarar verınedikçe hürriyet kısıtlanınayacaktır.20 

Müslüman İstanbul'un asırlar boyu ev sahipliği yaphğı cl1ı:U ve kültürel çoğul
culuk, işte bu teorik ve tarihsel arka planın ürünüdür. Tebliği, İstanbul'un çoğulcu 
görüntüsüne ilişkin bazı örneklerle tamamlayacağıın: 

*Bizans İstanbul'unda baskı altında yaşayan Yahudiler, Müslüman İstanbul'da 
rahata kavuşmuşlardı. Bunun bir göstergesi olarak Fatih Sultan Mehmed, Bizans'ta 
çok zor şartlar altında halıarnlık görevini yürütıneye çalışan Rabbi Moses Capsali 
(Moşe Kapsali)'yi yahudi taifesinin yetkili halıarnı olarak tayin ehnişti.21 Ardından, 
mabetierine dokunulmayacağı, Tevrat eğitimine karışılmayacağı ve dinlerinin ge
reklerini serbestçe yerine getirebilecekleri teminahnı vermişti. Nitekim aynı teminat 
1011/1602 yılında "ellerindeki fetava-yı şerlfe ve ecdad-ıızamm verdikleri evamir-i 
münlfe muktezasınca" tekrarlanmıştır.22 

* Sadece kendi aralarında olmak kaydıyla, dinlerince yasaklanmayan alkollü içki 
imal etmek ve ~ek, domuz beslemek ve yemek, mahreınlerle evlenmek gibi uygu
lamalarda, İstanbul gayrimüslimleri özgür bırakılmışlardı. 

18 Bu bilgilerin ayrıntı ve kaynaklan için bkz. Levent Öztürk, İslam Toplımıımda Birarada Yaşama 
Tecriibesi, İstanbul 1995, s. 95 vd. 

19 Ebu Yusuf, age., s. 138,146. 
20 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hııkukıı, İstanbul 1987, 3/265. 
21 Aryeh Shmuelevitz, 17ıe Jews of tlıe Ottommı Empire iıı t/ıe Late 1511' aııd 1611' Ceııturies, Leiden 1984, 

s. 20-21; Naim Güleryüz, Tiirk Yahudileri Tarihi I, İstanbul1993, s. 51-52. 
22 Ahmet Refik, Onikinci Asr-ı Hicrf'de İstanbul Hayatı (1689-1785), İstanbul1988, s. 11-13. 
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* Osmanlı merkezi yönetimi, kuruluşundan sona ermesine kadar, aileyi ilgilendi
ren hukuk alarum gayrimüslimlerin kendi cemaat önderlerine bırakınakla kalmamış, 
bu alana dışandan hatta Müslümanlardan gelebilecek müdahalelere de fırsat verme

miştir. Kadılara ve imarnlara buyruklar gönderilerek, gayrimüslimlerin nikah işlerine 
kanşmamalan istenmiş; kadılara kendi yargı çevrelerinde duyarlı olmalan talebiyle, 
mahalle imamlannın yetkilerini aşarak gayrimüslimlerin nikahlannı kıyıp kıymadık

lanın denetlemeleri emri verilmiştir. 23 Dahası gayrimüslimlerin nikah-tala:k işlemlerini 
kendi dinlerine, belgelerdeki özgün ifadeyle "kendi iiyinlerine göre'' yapıp yapmadıklan 
bile denetlenmiş, bu denetlerneyi yapan Ehl-i örf'e, söz konusu olan hangi dlrıi zümre 
ise onların hukuk ve telakkiledne göre caiz sayılmayacak işlemlerin iptali yetkisi ve

~tir. Bunun yanında Ehl-i örf'ün, rüşvet alarak gayrı meşru evlilikleri onaylama
lan için rUharn önderiere baskı yapmalan da engellenıneye çalışılmıştır.24 

* Gayrimüslimlerin İslam' ı kabule zorlanınalanın hertaraf etmek için, mühtedi
nin, kimseden baskı görmeden kendi isteğiyle Müslüman olduğunu mahkemede şa
hitler veya son dönemlerde konsolosluk tercümanı huzurunda beyan etmesi usUlü 
benimsenmişti.25 

Son cümle olarak şunu kaydedelim ki, Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim va
tandaşların haklan konusunda uluslararası topluma verdiği sonraki taahhütler, bu 
coğrafyada yüzyıllar ötesine giden bir geleneğin tescilinden başka bir anlam taşıma
maktadır. 

23 Kiilliyyiit-ı Knvmıfn, c.2, No:3991; c.3, No:3992'den nakleden M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet 
Sistemi: Mit ve Gerçek, İstanbul2004, s. 246. 

24 Kiilliyyiit-ı Kavmılıı, c.3, No:3993; c.4, No: 3994'den nakleden Kenan oğlu, age., s. 246-247; Yavuz E -
can, Osmanlı Yönetiminde Gayri Miislimler: Kıırulııştaıı Tanzimata Kadar Sosyal, Ekoııomik ve Hukuk! 
Durumları, Ankara 2001., s. 204. 

25 Gülnihai Bozkurt, Gayrimiislim.Osmmılı Vataııdaşlarıııııı Hukuk! Dıırımw (1839-1914), Ankara 1996, 
s.134. 
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