TÜRKIYE'DE XV. VE XVI. YÜZYILLARDA
GAYRIMCSLIMLERIN HUKUKI, IÇTIMAI
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Osmanl~~Imparatorlu~unda Gayrimüslim toplumlann hukuki, içtimai
ve iktisadi tarihi hakk~nda yaz~lan yaz~lar~n say~s~~ oldukça çoktur. Ancak bu
ara~t~rmalar içinde bütün Gayrimüslim toplumlar~~ her bak~ mdan toplu
olarak ele al~p inceleyeni yoktur. Ara~t~rmalarda ya belli bir Gayrimüslim
topluluk veya belli bir bölgedeki Gayrimüslim topluluklar ele al~nm~~t~ r.
Mesela, Sanjian Osmanl~~egemenli~i alt~nda Suriye'deki Ermeni toplumunu,
Runciman Türk yönetimi s~ras~ndaki Rum kilisesini, Belin, Istanbul'daki
Lâtinleri, Dib Maruni kilisesi tarihini, jehay ise Osmanl~~ imparatoklu~undaki Gayrimüslimlerin hukuki durumunu ele al~p incelemi~tir örnekleri
ço~altmak mümkündür, ancak yaz~m~z~n çerçevesine s~~mayaca~~ndan bu
kadarla yetiniyoruz.
Bat~l~lar ve bat~l~~tarihçiler çe~itli nedenler yüzünden bu konuya
oldukça fazla ilgi duymu~lar ve,. özellikle geçen yüzy~l~n ba~~ndan itibaren
çok say~da eserler vermi~lerdir. Ku~kusuz bu durumda bat~da yaz~lan
eserler, ülkemizde yaz~lanlardan daha fazla olmu~tur. Yaln~z ~uras~n~~
önemle belirtmek gerekir ki bat~l~~tarihçiler özellikle Osmanl~~imparatorlu~undaki Gayrimüslimler konusunda pek tarafs~z olamam~~lard~r.
Gayrimüslimler hakk~nda Türkiye'de yaz~lan eserlerin büyük
ço~unlu~u Ermenilerle ilgilidir. Bunda Türklerle Ermeniler aras~ nda
~ 86o'larda ba~layan ve Cumhuriyetin ilk y~llar~na kadar süren
anla~mazl~~~n etkisi büyüktür. Türkiye'de modern tarih ara~t~r~c~l~~~n~n
Sanjian, K. A.: The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion,
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Runciman, S.: The Great Church in Captivity, Cambridge 1968.
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geçmi~inin 40-50 y~ldan eskiye gitmedi~i göz önüne al~ n~ rsa bu konuda
at~lan ad~ m~n pek de küçük olmad~~~~anla~~l~ r.
Üzerinde önemle durulmas~~gereken bir nokta da— konumuzla ilgili
olarak —Türkiye'de ve Türkiye d~~~ nda y.az~lan eserlerin kaynaklar~~
meselesidir. Bat~l~~ ve Ermeni ara~t~r~c~lar eserlerini kaleme al~rlarken
genellikle Bat~~ ve Ermeni kaynaklar~n~~ kullanm~~lar Türk ve Türkçe
kaynaklar~~büyük ölçüde görmemi~lerdir. Bu ise ara~t~rmalar~n objektifli~ine gölge dü~üren bir etken olmu~tur. Sözgeli~i A. K. Sanjian "The
Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion" adl~~eserindeki
bibliyografyada sadece iki Türkçe kaynak göstermektedir. Bunlardan biri
1917 y~l~nda Kudüs'de bas~lan "Ermeni Kato~ikosluk ve Patrikli~i
Nizamnamesi"dir. Türk ara~t~r~c~lar bu bak~mdan daha objektif
davranarak Türkçe kaynaklar~n yan~nda, olanaklar~~ölçüsünde Ermeni ve
Bat~~ kaynaklar~ n~~ da kullanm~~lard~ r. Türkiye'deki Gayrimüslimler
üzerinde ara~t~ rma yapanlar~n Türk kaynaklar~n~~kullanmamalar~~ hiç bir
~ekilde mazur görülemez. Çünkü Osmanl~~ imparatorlu~undan kalma,
Gayrimüslimlerle ilgili ar~iv belgeleri san~ld~~~ ndan çok daha fazlad~ r.
Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivi ve Topkap~~ Saray~~Ar~ivi'ndeki belgelerle çe~itli
illerdeki müzelerde korunan ~eri'iyye sicilleri bu belgelerin ba~~nda
gelmektedir. Milyonlarca ar~iv belgesi içinde de ~imdilik en önemli
görünenler Kamil Kepeci Tasnifinde (KPT) bulunan "Evamir-i maliye
kalemine tabi Piskopos mukataas~~kalemi defterleri"dir. Bu defterlerin en
eskisi 2539 numaral~~ilk defterdir. Defterde en eski kay~t ise 1517 tarihini
ta~~maktad~r ve Yavuz Sultan Selim tarafindan Kudüs Ermeni patriki
III. Serkis'e verilen ferman suretidir. Defterler 1837 tarihine kadar devam
etmektedir. Bu tarihten itibaren Piskopos mukataas~~kalemi kald~ r~ld~~~ ndan ilgili yaz~~malar Divan-~~Hümayuna akt~r~lhu~t~ r.
Divan-~~Hümayun'da Gayrimüslimlerle ilgili yaz~~malar~n bulundu~u
on sekiz defter vard~r. "Gayrimüslim cemaatlere ait defterler" ba~l~~~yla
kayda geçen bu belgeler Piskopos defterlerine nazaran daha düzenlidir.
imparatorluktaki belliba~l~~Gayrimüslim topluluklar~n her biri için ayr~~
defter tutulmu~tur. Ancak defterler XIX. ve XX. yüzy~la aittir. En son 1918
y~l~ na kadar gelmektedir. Numara s~ras~ na göre, kapsad~klar~~ y~llarla
birlikte defterler ~unlard~r:
~~- ~urut-~~milel-i muhtelife defteri.
2 - Rumlar~n atik ahkâm defteri, 1837 - 1856.
3 - Rumlar~n berat defteri, 1839 - 1906.
4 - Rumlar~n ahkâm defteri, ~~855 - ~ g~~~~.
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5 - Rumlar~n berat defteri, 1903 - 1918.
6 - Melkit Rum Katoli~i berat defteri, 1846-1911.
7- Melkit Rum Katoli~i ahkâm defteri, 1846 -1872.
8 -Ermenilerin ahkâm defteri, I86o - 1904.
9 - Ermenilerin berat defteri, ~~839 - 1910.
~~ o - Ermenilerin atik ahkâm defteri, 1820 -1857.
ii - Ermeni berat defteri, 1911 -1915.
~~ 2 - Katolik ahkâm defteri, 1830 - 1900.
13-Katolik berat defteri, 1845 - ~ gog.
-Lâtin patrikli~i defteri, 19 ~~ ~~ -1914.
15 -Yakubi ve Süryani - kadim defteri, ~~ 835.
- Maruni defteri, 1914.
~~7 - Katolik ve Musevi defteri, 1833 -1838.
~~ 8 - Musevi ve Karal defteri, ~~ 84o - 1912.
Bu defterlerden "~urüt-~~ milel-i muhtelife defteri"nde çe~itli
Gayrimüslim topluluklara ve dini merkezlere ait kay~ tlar vard~ r. Bunlar ~u
sayfalarda bulunmaktad~ r:
I - ~urüt-~~ patriklik-i Rumiyân-~~ Istanbul
Rumiyân.
5 - ~urüt-~~metrepolidân an-iltizam-i
8 - ~urüt-~~ patriklik-i Rumiyân-~~ Kuds-i ~erif.
9- ~urüt-~~ patriklik-i Rumiyân*-1 Antakya.
~~o - ~ur~it-1 metrepolidân an-iltizam-~~ patriklik-i Antakya.
ii - ~urüt-~~ ser-piskopos-~~ cezire-i K~ br~s.
13 - ~urüt-~~ piskoposluk an-iltizam-~~ser piskopos-1 cezire-i K~ br~s.
~~4 - ~urüt-~~ patriklik-i M~s~ r ve Iskenderiye.
- ~urüt-~~ berat-~~ Tur-~~ Sina 2.
I 7 - ~urüt-~~ piskoposluk-~~ efrenç.
25 - ~urüt-~~ patriklik-i Ermeniyân-~~ Istanbul ve tevabiiha.
29- ~urût-1 marhasa an-iltizam-~~ patrik-i Ermeniyân.
30 - ~urüt-~~ patriki-i Ermeniyân-~~ Kudüs.
31 - ~urüt-~~ kato~ikos-~~ üçkilise.
33 - ~urüt-~~ marhasal~k-1 Çanl~kilise.
34 - ~urüt-~~ kato~ikosluk-~~Adana ve sis.
35 - ~urüt-~~ marhasal~ k-~~Nasturi.
36 - ~urüt-~~patriklik-i Yakubi Süryani.
2 Tur-~~ Sina manast~ rlar~ nda bulunan Osmanl~~ padi~ahlar~ na ait fermanlarla ilgili bir
kitap 1970y~ l~ nda Freiburg'da K. Schwar~~tarafindan yay~nlanm~~ t~ r, "Osmanische
Sultansurkunden Des Sinai-Klosters in Türkischer Sprache".
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41 - Ermeni ve Katolik patriklerinin tashih olunan beratlan ~urûtu.
67 - Surût-1 evâmir-i Kuds-i ~erif-i Rumiyân.
Belirtmemiz gereken önemli belgelerden bir grubu da yine Divan-~~
Hümayun defterleri aras~ nda "Kilise defterleri"dir. Bunlar yedi defter olup
1869 - 1921 y~llar~ n~~ kapsarlar 3. Bu defterler, Imparatorluk s~n~ rlar~~ içinde
bulunan kilise, yabanc~~ ve az~nl~k okullar~~ve yetimhanelerin yap~ m ve
onar~m~~ ile ilgili fermanlar~n mühimme defterlerinden derlenmesiyle
olu~mu~tur. 1869'dan önceki kay~ tlar yine mühimme defterlerinde
bulunmaktad~r.
Üzerinde duraca~~m~z di~er bir grup belge "Bab-~~Asâfi evrak~" içinde
bulunan iradelerdir. 1832 y~l~ ndan itibaren, padi~ahlar~n her hangi bir
sorun hakk~ndaki görü~leri iradelerle bildirilmeye ba~lan~nca, zamanla bu
belgeler belirli gruplar halinde toplanmaya ba~land~~ ve kataloglar
düzenlendi. 14 Mart 1916 tarihinden itibaren ise bu yöntem b~rak~l~p irade
dosyalar~~ilgili bulunduklar~~dairelere göre grupland~nld~. Böylece sekiz ana
grup olu~turuldu. Sekizinci grupda çe~itli belgelerin yan~nda Tanzimat'dan
sonraki iradeler 1847 tarihine kadar taran~p "Mesâil-i mühimme-i mahsusa
ve mesâil-i mühimme-i asâkir-i cenab-~~mülükâne" adl~~ iki tertip daha
yap~ld~. Bunlardan birincisinde Gayrimüslimleri do~rudan ilgilendiren
önemli belgeler vard~r. Bunlar konular~na göre,
Protestan milletine dair
Ermeni meselesine dair
— Katolik meselesine dair.
— Yahudi meselesine dair
Lâtin reayaya dair
—Rum milletine dair
— Mürted meselesine dair
belgelerdir. Bu belgeler de bütünüyle Imparatorlu~un son dönemlerine
aittir.
Son olarak Kamil Kepeci Tasnifi (KPT) içinde bulunan bir grup
defterden söz edece~iz. Cizye muhasebesi kaleminden ç~km~~~olan bu
defterler 1551 y~l~ndan 1847 y~l~na kadar olan cizye kay~tlar~n~~ve bununla
ilgili sorunlar~~içermektedir 4. Bu serinin d~~~nda da cizye ile ilgili defterler
Geni~~bilgi için bk. Sertoklu, M.: Muhteva Bak~m~ndan Ba~vekâlet Ar~ivi, Ankara 1955.
Say~lar~~soo'ü geçen bu defterlerden rastgele seçilmi~~birkaç örnek:.
— Gizye tevzi defteri (1551 y~l~na ait), no. 3523.
—Ibrail vilayetinin cizye, ispençe, odun ve ot resmi tahriri defteri (1587 y~l~na ait),
no 3800.
3
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vard~ r 5. Özellikle Ar~ ivdeki cizye defterleri görülmeden Gayrimüslimlerin
iktisadi durumunu sa~l~ kl~~ bir biçimde ortaya koyman~ n mümkun
olmayaca~~~inanc~ nday~z.
Genel tahrir defterlerinden ba~ ka, özellikle Balkanlarda Voynuk ve
Martoloslar için yap~lm~~~olan tahrirlere ait defterler de ayn~~ derecede önem
ta~~ yan belgelerdir
Di~er defterler ve belgeler içinde Gayrimuslimlere ait olanlar~ n say~s~ n~~
saptamak ~imdilik olanaks~zd ~ r. Say~s~~ 6000'i geçen ~ er'iyye sicillerine
gelince; bu defterler yaln~ z Gayrimüslimler aç~s~ ndan de~il, Imparatorluk
içindeki bütün toplumlar~ n sosyo-ekonomik yap~lar~ n~~ ortaya koyma
aç~s~ ndan birinci elden kaynaklard ~ r. Mesela, islam hukukuna göre yeni
olarak kilise ve havra gibi dini yap~lar in~a edilemez. Sivil yap~lar~ n in~as~~ ise
bir tak~m ko~ullara ba~l~d~ r. Dini yap~ lar ancak onar~ labilir. Bu da yine baz~~
ko~ullara ba~l~d~ r. Bir numaral~~ Ankara ~er'iyye sicilinde Mihriyar
mahallesindeki Surb Ni~an adl~~ Ermeni kilisesinin onar~ m~~ ile ilgili dört
kay~ t bulunmaktad~ r. Bu kay~ tlardan Islam hukukunun ilgili hükümlerinin
Osmanl~~ imparatorlu~unda ne dereceye kadar uyguland~~~~ve böyle bir
onar~ m s~ ras~ nda ne gibi safhalardan geçildi~i aç~ k olarak ç~ kar~labilmektedir. Sicil kay~ tlar~ndan günlük ya~ant~ n~ n hemen her safhas~~ için böyle
ayr~ nt~l~~ bilgiler ç~ karmak mümkündür.
Bugüne kadar konumuzla ilgili ara~t~ rmalar~ n say~s~~ oldukça kabar~ k
olmas~na ra~men Osmanl~~ imparatorlu~ unda Gayrimüslimlerin durumu
ayr~ nt~lar~ yla ortaya konulamam~~t~r 7 . Biz bu yaz~m~ zda, sözünü etti~imiz
Pojega vilayeti cizye tahrir defteri (1627 - 1628 y~ llar~na ait), no 3803.
- - Amillere verilen cizye U~~tlann~ n ecnas defteri ( ~~ 690 - [691 y~ llar~ na ait), no 3530.
— Rumeli ve Anadolu cizye kay~ tlar~~ (1715 y~l~na ait), no 3918.
-- K~ br~s reayas~n~ n cizye defteri ( [845 y~l~ na ait), no 3924.
Kalemi defterlerinden Mük. 2539 numara
5 Örnek için bk. Piskopos Mukataas~~
"Istanbul'da Sivas vilayeti kiliselerinden ifraz olunan kiliselerin cizyeleri", 1689 - 1690 y~llar~na
ait.
Örnek için bk. Maliyeden Müdevver Vesikalar içinde:
— Fatih Sultan Mehmet Zaman~ nda Braniçeva Vilayetindeki Martolos ve Voynuklar~n
defteri, no 5.
— Istabl-~~ rt~ire Voynuklantun defteri, no 81.
Voynuk defteri, no 533.
Voynuk defteri, no 546.
Bu konuda en derli-toplu ara~t~ rma Gibb ve Bowen'in "Islamic Sodety and the West"
adl~~ eserinin I. cilt II. k~sm~ nda 54 sayfal~ k bir bölüm olarak vard~ r. Fakat bizce, bu bölümde ele
al~ nan sorunlar iyi tasnif edilmemi~ tir. Konumuzla ilgili olarak oldukça aynnt~l~~ bir kitap
taraf~m~zdan haz~rlanm~~t~r.
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konuyu ana hatlanyla ele al~ p, üzerinde durulacak meseleleri tasnif etmeye
çal~~aca~~z. Ara~t~ rmam~z~ n a~~rl~~~~XV. ve XVI. yüzy~llar olmakla birlikte,
Kurulu~~ve Selçuklu dönemine ait k~sa bir giri~~yapaca~~z. XVI. yüzy~ldan
sonra yani XVII. ve XVIII. yüzy~llarda Gayrimüslimler konusunda büyük
de~i~iklikler olmad~~~ n~~ da burada belirtmekte yarar var. As~l önemli
de~i~iklikler Tanzimatla birlikte ba~lam~~t~ r. Tanzimat'~ n getirdi~i
de~i~iklikler ve daha sonra ortaya ç~ kan farklar ayr~~ bir makale konusu
olarak dü~ünülmektedir.
Gayrimüslim halk~ n, Islam hukuku içindeki yerini saptamak,
kurulu~undan y~k~l~~~ na kadar yaln~z örfi hukukla de~il ayn~~ zamanda ~er-i
hukukla da yönetilmi~~olan Osmanl~~ imparatorlu~unun sorunlar~ n~~
anlamak bak~m~ ndan önemlidir. Ancak yaz~m~z~~ uzatmamak için
ayr~ nt~lara girmeyip, ileride sorunlar~~ tek tek ele al~rken bunlar~ n Islam
hukukuna uygunlu~unu veya kar~~ tl~~~ n~~belirtmekle yetinece~iz 8.
Islam hukuku, Di~er ad~yla Ftkth bütün yönleriyle Islamiyete has ve
orijinal de~ildir. Islamiyetin do~u~u ile ortaya ç~ km~~~ve zamanla
geni~leyerek geli~mi~tir. Bu geni~leme ve geli~me s~ ras~nda Talmud (Yahudi
hukuku), Roma, Bizans ve Sasani hukuklanmn, yerli örf ve geleneklerin
geni~~ölçüde etkisi alt~ nda kalm~~t~ r. Ku~kusuz Islam hukukunun da di~er
hukukkr üzerinde etkisi olmu~tur. Özellikle bu, Islam egemenli~inin
yay~ld~~~~bölgelerde aç~ k olarak görülmektedir. Melkit, Maruni, Süryani
(Yakubl), Nasturi kiliseleri hukuk bak~ m~ ndan hemen hemen hiç bir yenilik
ortaya koymam~~lar ve Islam hukukundan geni~~ölçüde yararlanm~~lard~ r
denilebilir. Hatta bu etkiden K~ pti ve Habe~~kiliseleri de kendini
kurtaramam~~, M~s~ r H~ ristiyanlann~n Islam vak~f sistemini taklit ederek,
kiliseleri için vak~flar kurduklar~~ bile görülmü~tür. Içtihad kap~s~~
kapat~ld~ ktan, bat~l inançlar ve cehalet dönemi ba~lad~ktan sonra Islam
hukuku tamamen ~~~ ks~z kalm~~~ve zamanla ölü duruma sokulmu~tur. Ara
s~ ra al~ nan önlemler ise eski imamlardan birinin görü~ünü seçmekten öteye
gidememi~tir. Artan toplumsal gereksinmelere, toplumun de~i~en sosyoekonomik yap~s~~ ve Islam egemenli~ine giren de~i~ik yap~daki yeni
toplumlar~n sorunlar~~ ortaya ç~ kt~kça Islam hukuku baz~~ konularda
bütünüyle yetersiz kalm~~ t~ r. Islamiyet, ortaya koydu~u hukukun
yetersizli~ini gördü~ünde reform yapmas~~gerekirken, mant~ k kurallar~yla
aç~ klanabilmesi ku~kulu olan aldatmaca yoluna gitmi~tir. Esasen bu
yetersizlik Kur'an, Sünnet ve Hadis'lerden de~il, içtihad kap~s~n~~ kapayan
8 Geni~~bilgi için bk. Fattal, A.: Le Statut Legale des Non-musulamans en Pays d'Islam,
Beyrut 1958.
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sakat anlay~~dan ileri gelmektedir. Nitekim bu yahu§ uygulaman~ n sonucu
"hile-i ~er'iyye" denilen bir yöntem do~mu~ tur ki bazan Hz.
Muhammed'in, hatta Kur'an'~n söyledi~inin tam aksini mübah
görmü~tür 9 . ~~te ~slam hukukunun bu yetersizli~i, ~slami temeller üzerine
kurulmu~~Osmanl~~ imparatorlu~unda geni~~ölçüde örfi hukukun
kullan~lmas~ na neden olmu~tur.
~slam hukuku Gayrimüslimler konusunda oldukça ayr~ nt~ ya girmi~tir.
~slamiyetin ilk y~llar~ nda, Arap yar~madas~ nda Putperestlerin yan~ nda
H~ ristiyan ve Musevi topluluklar~ n fazla olu~u bunu sa~layan etkenlerdendir. Hz. Muhammed 622 y~l~ nda Medine'ye göç edince burada Putperest,
Musevi ve Müslümanlarla kar~~la~t~. Medine'de iken ortaya ç~ kan olaylarla
birlikte ~slam hukukunun Gayrimüslimlerle ilgili hükümleri yava~~yava~~
olu~maya ba~lad~. Daha sonra Peygamberin yapt~~~~anla~malar Mili içinde
Zimmet hukukunun esas~ n~~ te~kil etti. Bu tarihden ba~layarak zamanla
geli~en Islam hukuku, daha sonraki dönemlerde ~slam ülkelerinin hemen
hemen hiç birinde tam olarak uygulanmad~.
Islam hukukuna göre dünyadaki insanlar iki k~s~ md~ r:
Müslümanlar
Gayrimüslimler
Gayrimüslimler de ayr~ca iki k~sma ayr~ lm~~lard~:
Mü~rikler (Putperestler)
Ehl-i kitap olanlar
Ehl-i kitap olan Gayrimüslimler içinde en kalabal~ k grubu
H~ ristiyanlar olu~turmaktad~ r. Bundan sonra Museviler, Mecusiler ve
Sabiller gelir. Ehl-i kitap, kendilerine Tanr~~ taraf~ndan kitap gönderilmi~~
olanlar demektir. Oysa Mecusi ve Sabillerin böyle bir kitaplar~~ yoktur.
Herkesin bildi~i Mecusi kitab~~ Zerdü~t'ün söylediklerinden kaleme al~ nm~~~
bir kitapt~r. Tanr~~ taraf~ ndan gönderilmemi~tir. Hatta Incil ve Tevrat'~n
büyük bir k~sm~~ da ayn~~ durumdad~r. Incil, en genel deyimiyle Hz. ~sa'n~ n
hayat~ n~~ anlat~r. Tevrat ise—on emir d~~~nda Yahudi kabilelerinin
tarihinden ba~ka bir ~ey de~ildir lo.
Osmanl~~öncesi Anadolu'sunda Müslim-Gayrimüslim ili~kilerini
Osmanl~~ dönemi kadar ayr~nt~lar~ yla ortaya koymak mümkün de~ildir.
9 Hile-i ~er'iyye için bk. Schacht, J.: Die Arabische Hiyal Literature, Der Islam, c. XV,
Berlin 1926.
I° Burada ~u noktay~~ belirtmekle yarar var: Islamiyetin MusevIlik ve H~ristiyanl~k anlay~~~~
ile bu iki dinin halihaz~ rda var olan yap~lar~~ aras~ nda büyük fark vard~ r. Bu nokta üzerinde
bugüne kadar hemen hiç kimse ciddiyetle durmam~~ t~ r.
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Bununla birlikte o dönemde ili~kilerin pek dostça olmad~~~ n~~ söylemek
mümkündür. Bunun en önemli nedeni Osmanl~~ öncesi Türkiye'sinin
Osmanl~~dönemi kadar siyasal istikrara sahip olmay~~~d~ r. ~ o ~~ Malazgirt
sava~~ yla birlikte Türklerin Anadolu'ya yerle~mesinden sonra Anadolu
Selçuklu devleti kurulmu~, bu arada Do~ u Anadolu'da da Saltuklar,
Mengücekler ve Dani~mendo~ullar~~beylikleri kurulmu~tur. Bunlar~n hepsi
Türk devletleri olmalar~ na ra~men aralar~ nda zaman zaman mücadele
eksik olmam~~t~ r. Daha sonra Haçl~~ seferleri ve Haçhlar~ n yard~ m~yla
kurulan Çukurova Ermeni devleti, Anadolu Selçuklu devletinin y~ k~lmaya
yüz tutmas~ , Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yeni Türk
beyliklerinin ortaya ç~ k~~~, Anadolu'da Ilhanl~~ egemenli~i ve arkas~ ndan
Eretna, Kad~~ Burhaneddin Ahmet, daha sonra Akkoyunlu ve Karakoyunlu
devletlerinin kurulu~ u ile bütün bu devletler aras~ ndaki siyasal mücadele
Osmanl~~ dönemi ile elbette k~ yaslanamaz. Ku~kusuz bu mücadeleler
yaln~zca Gayrimüslimler için de~il, bölgedeki bütün toplumlar için ayn~~
s~ k~nt~ y~~ vermi~tir. Bu nedenle Osmanl~~ öncesi Türkiye'sinde MüslimGayrimüslim ili~ kilerinin zaman zaman pek dostca olmad~~~ n~~söyledik. Bu
özel durumlar d~~~ nda iki toplum aras~ndaki ili~kiler Islam hukukunun
çizdi~i s~ n~ rlar d~~~ na ç~ karak daha dostca ve e~it ko~ullar alt~ nda olmu~ tur
denilebilir. Özellikle Bizans'~ n kötü yönetimi, H~ ristiyan mezhepler
aras~ ndaki anla~mazl~ klar", Müslim Gayrimüslim dostlu~unda önemli bir
rol oynam~~t~ r. Hatta ba~lang~ çta Türkler Ortodoks rahipleriyle de
anla~arak Anadolu'ya Türkmenleri yerle~ tirmi~lerdir 12 . II. K~l~ç Arslan
Bizans'a kar~~~kazand~~~~zaferin müjdesini Malatya Süryani patriki Mihail'e
bildirdi~i zaman, bunun Patrik'in dualar~~ sayesinde oldu~unu belirtmekten
de geri kalmam~~t~r 13 . Uzun Hasan da yine yeni yap~ lmakta olan iki Ermeni
kilisesine maddi yard~ mda bulunmu~tu 14 .
Gayrimüslim gruplardan Museviler, Osmanl~~öncesi Türkiye'sinde de
ticaretle u~ra~m~~lar ve geni~~ölçüde iktisadi hayat~~ellerinde tutmu~lard~ r.
1291 y~l~ nda Anadolu Selçuklu devletinin vezirlik makam~na Musevi
Sadü'd-devle'nin geçmi~~olmas~~ilginç bir olayd~ r.
" Özellikle Ortodoks kilisesi ile Gregoryen ve Yakubi kiliseleri aras~ndaki anla~mazl~k.
Ayr~ca Maruni, Nasturi ve Kildantlerle olan anla~mazl~klar.
12 Wittek, P.: Mente~e Beyli~i (çvr. 0,~. Gökyay), Ankara 1944, s. 17; Turan, O.:
Selçuklular Tarihi ve Türk - Islam Medeniyeti Ankara 1965; Köprülü, F.: Osmanl~~ Devletinin
Kurulu~u, Ankara 1959, S. 79.
13 Turan, O.: Türk Cihan Hakimiyeti Metköresi, c. II, s. 147.; The Cambridge History of
c. I, s. 255
Islam, Cambridge 1970,
14 Örnekleri ço~altmak mümkündür. Yukar~daki kay~ t için bk. Hinz, W.: Uzun Hasan ve
~eyh Cüneyd (çvr. T. B~y~kl~o~lu), Ankara 1948, s. 96, 105.
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Bilindi~i gibi Anadolu Selçuklu devletinin y~k~lmas~~ ve Mo~ol
egemenli~inin zay~flamas~~üzerine Anadolu'da siyasal bütünlük parçalanm~~~ve say~ lan on yediye varan beylikler dönemi ba~lam~~t~r. Ancak
siyasal bütünlü~ün bozulmas~~Anadolu beylikleri ve devletleri zaman~ nda
Gayrimüslimler için özel bir olumsuz durum yaratmam~~t~r. Hatta daha çok
serbesti ve e~itli~e kavu~ tuklan söylenebilir. Bununla ilgili pek çok örnek ibn
Batuta Seyahatnamesi ve di~er ça~da~~kaynaklarda bulunmaktad~r.
Anadolu beyliklerinden biri olan Osmanl~~beyli~inde de durumun
farkl~~ olmad~~~n~~dü~ünmek yanl~~~olmaz. Bu durum Beylik geni~leyip devlet
haline gelinceye kadar devam etmi~tir. Devlet sa~lam örgütler üzerine
oturtulup, Balkanlarda H~ ristiyan halkla meskün geni~~topraklar yönetim
alt~na al~nd~ kça Gayrimüslimlerin de kesin statüsü belli olmaya ba~lam~~t~r.
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Gayrimüslimlerin co~rafi da~l~~~~için iki
ayn tablo çizmek gerekir. Bunlardan biri Gayrimüslimlerin din ve mezhep
bak~m~ndan co~rafi da~~l~~~, di~eri etnik bak~mdan co~rafi da~~l~~d~r. Birinci
grup için çizilecek tablo ~udur:
~~- H~ristiyanlar
a) Katolikler
— Lâtinler (ayin ve ibadetlerini Lâtince yapan Avrupa
uluslan).
— Katolik Ermeniler
—Katolik Gürcüler
— Katolik Süryaniler
Kildanfler
Maruniler
K~ptiler
Katolik Rumlar
b) Katolik olmayanlar
— Ortodokslar (Pavlaki, Thondrald, Selikian ve Bogomiller
dahil).
Gregoryenler
Nasturiler
Yakubl Süryaniler
— Melkitler
Mandefler
2 - Museviler
Rabbaniler
Karaller
Samirfler
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3 - Sabiiler
Osmanl~~Imparatorlu~unda Katoliklerin say~s~~pek fazla olmad~~~~gibi,
ço~unluk te~kil ettikleri belli bölgeler de yoktur. Katoliklik Ermeniler
aras~nda Haçl~~Seferlerinden sonra yay~lmaya ba~lam~~, Çukurova Ermeni
devletinin, Venedik yönetimindeki K~br~ s ve di~er Venedik ve Ceneviz
kolonileriyle olan ili~kileri de bunda etkili olmu~ tur. Esasen Osmanl~~
Imparatorlu~u bir devlet politikas~~ olarak Gayrimüslimlerin iç
anla~mazl~klar~ na -özellikle dinsel- kan~mad~~~ndan misyon hareketleri her
dönemde yayg~n olmu~tur. Yaln~z bu hareketler yine Gayrimüslim
topluluklar aras~nda olmu~ tur. Çünkü Islam hukukunun Mürtedler 5
hakk~ndaki hükümleri aç~ k ve kesindir. Bu yüzden Imparatorluk s~n~rlar~~
içinde irtidad (Islamiyetten ayr~ lma) hareketi pek ender görülmü~tür.
Katolik olmayan toplumlar katoliklere göre daha düzenli bir da~~l~~~
gösterirler. Ortodokslar -geni~~ölçüde Rumlar ve Yunanl~lar- daha çok Do~u
Karadeniz k~y~lar~ , Marmara ve Ege k~y~lar~~ ile yine Ege ve Akdeniz
adalar~nda (K~br~s, Girit) ço~u kez az~nl~k olmak üzere da~~lm~~lard~r.
Mora yar~madas~~ile Teselya Ortodokslar~n genellikle ço~unlukta olduklar~~
bölgelerdir.
Ermeniler de buna benzer bir da~~l~~~gösterirler. En çok bukünkü
Ermenistan 16 ve Çukurova'da bulunuyorlard~ . Ancak Osmanl~~Imparatorlu~unun hiç bir dömeninde ve hiç bir yerinde -Ermenistan dahil- ço~unluk
olmam~~lard~. Eski ça~larda Kafkasya'ya gelip yerle~en Ermenilerin
özellikle bat~~ yönünde yay~lmalar~n~ n iki ana nedeni vard~. Ba~lang~çta
Iran'da güçlü Pers imparatorlu~unun bulunu~u do~uya do~ru yay~l~~~~
önlemi~ti. Daha sonra Bizans egemenli~i Ermenistan'da yerle~ince do~u
s~n~rlar~n~~güvence alt~ na almak isteyen Imparator II. Basil, Ermenilerin bir
k~sm~n~~ Sivas ve çevresine yerle~tirdi. XI. yüzy~ ldan itibaren Anadolu
Türkler taraf~ ndan yurt edinilince Ermeniler Sivas ve çevresinden Güneye,
Çukurova bölgesine geçtiler. Haçl~~Seferleri s~ras~ nda da burada bir devlet
kurdular.
Asurlulann kal~nt~lar~~olan Süryaniler ise en derli toplu Gayrimüslim
grubu olu~turmaktad~r. Ya~ad~klar~~bölgeler önceleri ~rak ve Suriye iken
Islamiyetin ç~k~~~~ile birlikte Güneydo~u Anadolu'ya kadar yay~ld~lar.
Bunlar da Ermeniler gibi hiç bir yerde ço~unlukta de~illerdi. Süryanilerle
k bunlar için pek müsamahal~~
15 Mürted, ~slâmiyetten aynlan ki~i demektir. ~slâml~
dayranmam~~t~r.
16 Bugünkü Ermenistan deyimiyle S.S.C.B. s~n~rlan içinde bulunan Ermenistan'~~
~tu.
amaçl~ yoruz. Esasen bu bölge, Ermeniler Kafkasya'ya göç ettikten sonra anayurtlan olmu
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Ermeniler aras~nda bir kültürel de~i~me de oldu. özellikle Güney-do~u
Anadolu'da bulunan Süryanilerden oldukça kalabal~k bir k~sm~~Osmanl~~
imparatorlu~u döneminde ermenile~ti 17 . Selçuklular zaman~nda önemli bir
Süryani merkezi olan Malatya'da 18 daha sonraki Y~llarda hemen hemen hiç
Süryani görülmeyi~i, buna kar~~l~k Ermenilerin varl~klar~n~~korumalar~~
bunun için bir örnektir ve örnekleri ço~altmak mümkündür.
Maruni, Melkit, Mandei ve Nasturiler, M~s~r, Suriye, ~ rak ve
Iran topraklar~nda küçük gruplar halinde ya~~yorlard~~ 19. Bunlar içinde en
ilgi çekici olan~~Ortaasya'ya kadar uzanabilmi~~olan Nasturilerdir. K~ ptiler
ise M~s~r'~n yerli halk~~olup hemen hemen hiç bir dönemde M~s~ r'dan
ayr~lmam~~lard~r.
Musevilere gelince, Roma imparatoru Titus'un Kudüs'ü yak~ p
y~kmas~ndan sonra dünyan~n her kö~esine nisbetsiz bir ~ekilde
da~~lm~~lard~r. Osmanl~~dönemine gelinceye kadar sadece önemli ticaret
merkezlerinde kümelenmi~ler ve zamanla bulunduklar~~ülkelerin ekonomilerini ellerine geçirmi~ lerdir. Gerek bu nedenden ötürü, gerekse dinsel
yönden a~~r~~derecede tutucu olduklar~ ndan her toplumda istenmeyen ki~iler
olmu~lar ve giderek bask~ lara ve katliamlara maruz kalm~~lard~r.
Musevilerin bu duruma dü~ melerinde ortaça~~H~ristiyanl~~~n~n cehalet ve
taassubunun da etkisi olmu~tur.
Osmanl~~ Imparatorlu~unda da Museviler yine önemli ticaret
merkezlerinde kümelenmi~ ler, yani daha önceki özelliklerini aynen devam
ettirmi~lerdir. Burada belirtece~imiz önemli nokta, dünyan~n dört bir
yan~ ndan koyulan Musevilerin Türkiye'ye memnuniyetle kabul
edilmeleridir.
Türkiye'ye ilk önemli Musevi göçü 1394 y~l~nda olmu~, Fransa'dan
ç~kar~ lan Musevilerin büyük bir k~sm~~Türkiye'ye gelmi~tir. 1470 y~l~nda ise
Almanya ve Bavyera'dan ç~kar~ lan Museviler gelmi~ tir. Bu göçler en çok
Ispanya ve Portekiz'den olmu~ tur. II. Beyazit zaman~nda, Ispanya'da
17 Bunda Ermeni ve Süryanilerin ayni din, mezhep ve inanc~~ payla~malann~n etkisi
büyüktür.
la Malatya, Selçuklu öncesinde bir ara patriklik merkezi olmu~tur.
19 Geni~~bilgi için bk.:
Encyclopaedia of Religion and Ethics.
Dib, P.: Histoire de l'Eglise Maronite, 2. Cilt, beyrut 1962.
Attwa, D.: The Christian Churches of the East, 2 cilt, Milwaukee 1947-1948.
Spuler, B.: Die Morgenlandischen Kirchen, Leiden 1964.
—Drower, S.: The Mandeans of Iraq and Iran, Leiden 1 962.
Arberry, A.J. (ed.).: Religion in the Middle East, c. I, Cambridge 1969.
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Katolik Ferdinand'~ n bask~s~ ndan kaçan yakla~~k ~~ o.000 Musev~~Türkiye'ye
gelmi~ tir ki bunlara "Sefardim" MusevIleri denir 20. MusevIlik konusunda
belirtece~imiz önemli noktalardan biri de Hazar Türklerinin Musevili~i
sorunu ile "A~kenazi" ad~~ verilen Do~u Avrupa Musevilerinin kökeni
sorunudur. Musevilik içindeki inanç ayr~l~ klar~~H~ ristiyanl~ktaki kadar fazla
olmam~~t~ r. Musevilikte ba~l~ ca üç grup vard~ r. Bunlar, Rabbaniler,
Karailer ve Samiriler'dir.
Gayrimüslimlerin etnik bak~ mdan co~rafi da~~l~~lar~~için ~öyle bir tablo
çizmek mümkündür:
~~ - Rumlar
2 - Yunanl~lar
3 - Bulgarlar
4 - Pomaklar
5 - S~ rplar
6 - H~ rvatlar
7 - Karada~l~lar
8 - Bosnal~lar
9 - Arnavutlar
~~ o - Romenler
~~- Türkler (Gagauzlar)

12 - Macarlar
13 - Polonyal~lar
14 - Çingeneler
~~5 - Ermeniler
16 - Gürcüler
~~7 - Süryaniler
18 - Kildaniler
19 - Araplar (Marunl, Melkit v.s.)
20 - Yahudiler
2 1 - K~ ptiler
22 - Habe~ler

Bu etnik gruplar içinde Rumlar, Pomaklar, Çingeneler, Ermeniler ve
Yahudiler d~~~ nda kalanlar belirli bölgelerde ve a~a~~-yukar~~ bugün
bulunduklar~~yerlerde oturuyorlard~ . Ermeniler ve Yahudiler'den yukar~da
söz etmi~ tik. Çingeneler en çok Rumeli'de da'~~n~ k ~ekilde bulunuyorlard~.
Sancak örgütü içine al~nm~~ lard~~ ve bir Çingene sancak beyi vard~ .
Çingenelerin yar~ya yak~n~~ Müslümand~. Pomaklar~ n da büyük bir k~sm~~
Müslüman'd~~ ve en çok Bulgaristan ve Rumeli'nin di~er bölgelerinde
bulunuyorlard~. Pomaklar~ n kökeni sorununun henüz kesin olarak
çözümlenmemi~~oldu~unu da belirtelim.
Yukar~daki bir kay~t dikkati çekmi~~olmal~d~r. Biz, Rumlarla
Yunanl~lar~~ iki ayr~~ etnik grup olarak nitelendirdik. Bilindi~i gibi Roma
imparatorlu~u ikiye ayr~ld~ ktan sonra Do~u Roma imparatorlu~u "Bizans"
ad~ n~~ alm~~t~. Ancak yüzy~llar boyu "Romal~" anlam~na gelen "Rum"
kelimesi gerek Türkçede, gerekse de~i~ik ~ekillerde di~er dillerde Bizans'~,
özellikle Anadolu'yu ifade etmek için kullan~lm~~t~ r. Anadolu Türkler
20 Montgomary, M.W.: Jewish Encyclopaedia, Turkey md., s. 287- 288; Galanti, A.:
Türkler ve Yahudiler, s. 17, 32 (1928 bask~s~ ).
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taraf~ndan yurt edinildikten sonra bile "Rum" deyimi kullan~lm~~, bununla
do~rudan do~ruya Anadolu ve Anadolu'nun Türklerden önceki halk~~
amaçlanm~~t~. Rum deyimi hiç bir dönemde Yunanistan'~~ ve Yunanl~lar~~
ifade etmek için kullan~lmad~. Oysa ayn~~ dönemlerde özellikle Mora ve
Teselya'da halk~n büyük bir k~sm~~Yunan as~ll~~idi. Hatta Anadolu Selçuklu
devletini bir çok kuynaklar "Rum Selçuklulan" diye adland~rm~~lard~r.
rum deyimi Osmanl~~imparatorlu~u döneminde de kullan~lm~~, bir taraftan
"Rum-ili" ~eklinde Balkanlarda gittikçe geni~leyen bir bölgeye ad olurken,
Anadolu'da kapsad~~~~alan daralm~~t~r. Osmanl~~ imparatorlu~unun
y~k~l~~~na kadar kullan~lan ve Makedonya'ya dayanan Rum-ili hiç bir
zaman Teselya'ya inmemi~tir. Bu terimin hemen hemen bütün kaynaklarda
Yunanistan (Mora-Teselya) için kullan~lmam~~~olmas~~sadece bir tesadüf
olamaz.
Roma imparatorlu~u zaman~nda Lâtin kültürü Anadolu'da pek etkili
olmam~~t~r. Çünkü, genellikle yönetici s~n~fi ve biraz da askeri s~n~f~~
Romal~lar olu~turmu~, geni~~ölçüde Lâtin halk topluluklar~~Anadolu'ya
gelip yerle~memi~lerdir. Bu nedenle Lâtin kültürü de Anadolu'nun yerli
kültürü içinde zamanla erimi~tir.
Biz, "Anadolu'nun yerli kültürü" deyimini özellikle kulland~k.
Bununla amac~m~z Anadolu Rum kültürü ile Grek kültürünü biribirinden
ay~rmakt~r. Rum kültürü ile Grek kültürünün ayn~~oldu~unu ileri sürmek,
en az~ndan Hitit, Lidya Frigya, Asur Urartu ve Mitanni kültürlerini ve
toplumlar~n~~inkâr etmek demektir. Esasen bat~l~~tarihçiler de bunlardan
birine "Hellen" di~erine "Hellenistik" diyerek k~smen de olsa bir ay~r~m
yapm~~t~r.
Yunanistan'da bir Grek kültürü ortaya ç~karken, Anadolu'da Grek
kültürüyle hemen hemen hiç ilgisi olmayan toplumlar ve kültürler vard~.
Greklerin zamanla Ege k~ y~lar~nda koloniler kurarak bölgeyi i~gal etmeleri,
arkas~ndan ~skender istilas~~ile Grek kültürünün ~ ran'a kadar ta~~nmas~~
sonucu, Anadolu yerli kültürleri geni~~ölçüde etki alt~nda kalm~~lard~r.
Uzun Bizans egemenli~i s~ras~nda Proto-Hititlerin, Hititlerin, Frigyahlann,
Lidyal~lar~n, Urartu, Asur ve Mitannilerin kültürleri art~k biribirine
kan~m~~~oldu~undan "Anadolu'nun yerli kültürü" deyimini kullanmak ve
bunu Grek kültüründen ay~rmak bir zorunluluk olmu~tur. Özellikle sonraki
y~llarda bu uluslar~n ortak bir dine (H~ristiyanl~k) sahip olmalar~~ bu,
kendine özgü Anadolu yerli kültürünün olu~umunda geni~~ölçüde etkili
olmu~tur. Anadolu H~ristiyan halk~n~n ta~~d~~~~kültürde ilk bak~~ta bir Grek
kültürü damgasi görünürse de bu yaln~zca d~~~görünü~tedir. Halk~n ayn~~din
ve mezhebe sahip olmas~, Grekçeye geni~~ölçüde benzeyen—veya
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Grekçenin bir lehçesi olan— bir dili konu~mas~~böyle bir görünü~e neden
olmaktad~r. Anadolu'da kent, köy, kasaba, da~, göl ve ~ rmak adlar~~ üzerinde
yap~lacak bir ara~t~ rma (topo~rafik) 21 , Anadolu yerli kültürünün, hangi
kültürlerin kar~~~ m~ ndan olu~mu~~oldu~unu ve Grek kültürüne ne ölçüde
benzedi~ini aç~ kça ortaya koyacakt~ r. Ancak bu kendine özgü kültürde Grek
kültürünün pay~ n~~ da önemle belirtmek gerekir. ~~te bu nedenlerden ötürü
biz, Rumlarla Yunanl~ lar~~ iki ayr~~ ulus olarak kabul ettik. özellikle Osmanl~~
imparatorlu~u döneminde iki ayr~~ ulus kabul etme mecburiyeti daha çok
vard~ r. Çünkü Anadolu yerli kültürüne, geni~~ölçüde bir de Türk kültürü
kar~~m~~t~ r. Hatta bir çok yerlerde halk Rumcay~~ bile unutmu~~ve ana dil
olarak Türkçeyi kullanmaya ba~lam~~ t~ r. Bu durum ortada iken Anadolu
Rumlar~~ ile Yunanistan'daki Yunanl~lar~~ ayn~~ ulus olarak kabul etmek ve
aralar~ nda tarihen aç~ klanmas~~ güç bir akrabal~ k kurmak, tarihi gerçeklere
uymayacakt~ r dü~üncesindeyiz 22 .
Osmanl~~ imparatorlu~unda say~lar~~yirmiye yakla~an patrikhaneler ile
hahamba~~l~ k ba~l~ ba~~ na bir ara~t~ rma konusu olabilecek geni~liktedir.
Bunlar~ n hepsini ele almak yine yaz~ m~z~ n s~ n~ r~ n~~ a~aca~~ ndan, sadece
önemli gördü~ümüz üçüne (S~ rp, Ermeni, Rum) k~saca temas edece~iz.
~~219 y~l~ nda ~stanbul Rum patrikhanesinden ayr~larak ba~~ ms~zl~~~ n~~
ilan eden S~ rp patrikhanesinin bizce önemli olan yan~~ 1459 y~l~ nda II.
Mehmet taraf~ ndan kapat~l~ p, 1557 y~l~ nda Sokullu Mehmet Pa~a
taraf~ ndan yeniden aç~lmas~~ ve patrikli~e karde~i Makarije'yi atamas~d~ r.
Bu ikinci kurulu~~ancak 1766 y~l~ na kadar sürmü~~ve bu y~ lda Fenerli
Rumlar~ n entrikalar~~ sonucu III. Mustafa tarafindan yeniden
kapat~lm~~t~ r 23 .
Istanbul'daki Rum patrikhanesinden ba~ ka Kudüs'de de bir Rum
patrikhanesi vard~. Üzerinde durmak istedi~imiz birinci patrikhanedir.
Istanbul, Roma Imparatorlu~unun do~u bölgeleri için ba~kent olunca o
güne kadar piskoposluk merkezi olan kent önem kazand~~ ve 451 y~l~ nda
Kad~köy konsilinde, Papa'n~ n itiraz~ na ra~men piskopos, patrik unvan~~ ald~ .
21 W.M. Ramsay, Grek ve Roma devri Anadolu'su için böyle bir ara~t~rma yapm~~ rt~ r,
"The Historical Gegoraphy of Asia Minor, London 1890".
22 Köprülü, F.: Osmanl~~ Devletinin Kurulu~ u, s. 4 1, 58; Wittek, P.: Sultan de Rüm,
MHange Emile Boisacq, Bruxelles 1938 ve Osmanl~~ Imparatorlu~unun dogu~ u (çvr. F. Ar~ k), s.
28. 37, 38, 44; Lewis, B.: Modern Türkiye'nin Do~u~u (çvr. M. K~ ratl~ ), s. 1-4; Gibb-Bowen:
Islamic Society and the West, c. I, k~s~m II, s. 207-261. Gibb ve Bowen, sözünü etti~imiz
eserlerinde Türkçe kaynaklar~~ da oldukça geni~~ölçüde kullanm~~lard~ r.
23 Janin, R.: Les Eglises Spareres d'Orient, Paris 1930, s. 96; Hadrovics, L.: Les Peuple
Serbe et son Eglise sou la Domination Turque, s. 44-52.
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Böylece Istanbul patrikhanesiyle Roma aras~ nda ba~layan anla~mazl~ klar
sürüp gitti. 16 Temmuz- o54.'de Istanbul ile Roma aras~ ndaki bütün
ili~kiler kesildi. Bu s~ rada patrik Mihail Kerularios (Michael Cerulaire) idi.
Ortodoks Rum patrikhanesi 1204 y~l~ nda Lâtinlerin Istanbul'u ele
geçirmeleri üzerine Iznik'e ta~~ nd~ . Bu durum 1261 y~ l~ na kadar sürdü.
II. Mehmet, Istanbul'u ele geçirmeden önce Rum patriki III.
Gregorios Mamme Istanbul'dan kaçt~~ (14.50). Böylece resmen feshedilmi~~
olmas~~ greken Patrikhane, fetihden sonra Fatih taraf~ ndan yeniden
kurulmu~~ve bo~~bulunan patriklik makam~ na yeni bir patrik seçmelerini
Ortodoks (Rum) halkdan istemi~ tir. Bizans yönetiminden sonraki ilk Rum
patriki II. Gennadios Scholarios'dur. Gennadios'a ruhani egemenli~i temsil
eden patriklik asas~~ ile tac~~ verildi. Patrikler Osmanl~~ imparatorlu~unda
vezirli~e e~it payede tutuldular. Di~er yandan Rumeli ve Anadolu'nun
d~~~ nda, M~s~ r, Suriye, Filistin ve Rusya Ortodokslar~ n~ n yönetimi Istanbul
Rum patrikhanesine b~ rak~ ld~.
Bat~l~~ tarihçiler son Bizans patriki III. Gregorios'un kaç~s~~ ve
Patrikhanenin II. Mehmet taraf~ ndan yeniden kurularak II. Gennadios'un
patrik seçilmesi üzerinde fazla durmamaktad~ rlar. Oysa bu, kilise hukuku
aç~s~ ndan üzerinde durulmas~~ gereken bir sorundur. Ayr~ca Ortodoks
dünyas~~ içindeki Pavlaki (Thondrakien, Athingani, Selikian) ve Bogomil
sorunu üzerinde de önemle durmak ve sorunlar~~ olanaklar ölçüsünde
ayd~ nl~~a kavu~ turmak gerekmektedir.
Istanbul'daki Gregoryen Ermeni patrikhanesinden ba~ka Erivan
(Eçmiyazin) ve Kudüs'de de birer Gregoryen Ermeni patrikhanesi vard~ .
Biz yine bunlardan daha çok birincisi üzerinde duraca~~z.
506 y~l~ nda toplanan Dvin konsilinde Ermeni patrikhanesi
ba~~ms~zl~~~ n~~ ilan ve yine Dvin kentini patriklik merkezi yapt~ . Patriklik
441 y~l~ na kadar Anadolu'da çe~itli kentlere ta~~ nd~. En son bu y~ lda
a~~ nd~~~~Eçmiyazin bugüne kadar de~i~meyen merkez oldu.
Rum patrikhanesinin Roma'dan ayr~ lmas~ ndan sonra Ortodokslu~un
Bizans topraklar~~ üzerinde h~zla yay~lmas~~ile Ermeni kilisesinin Roma'dan
ayr~lmas~~ve Gregoryenli~in Ermeniler aras~ nda kolay ve çabuk yay~lmas~~
aras~ nda büyük benzerlik vard~ r. Bizce, Ortodoks kilisesinde oldu~u gibi,
Gregoryen kilisesinde de Roma'dan ayr~lman~ n tek nedeni inanç fark~~
de~ildir. Hatta bu ayr~ lmalarda siyasal nedenlerin daha a~~r bast~~~~
söylenebilir. Bu siyasal nedenler Ermeni dini ba~kanlar~ n~ n, Ermeni
devletinin ve Ermeni kral~ n~ n, Roma'n~ n dini nüfuzundan kurtulmak
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istemesidir. Di~er yandan Roma ile Ermenistan aras~ ndaki co~rafi uzakl~ k
bu ayr~lmay~~ kolayla~t~ ran ba~ka bir nedendir.
Dvin'de (daha sonra Ecmiyazin) ba~~ms~z Ermeni patrikhanesine
paralel olarak Kudüs'de de bir ba~~ ms~ z Ermeni patrikhanesi kurulmu~tur.
Arap, Eyyubi, Kölemen yönetiminden sonra Osmanl~~ yönetimine geçen bu
patrikhane hakk~ nda, yukar~da sözünü etti~imiz Piskopos defterlerinden
2539 numaral~~ olan~ nda önemli kay~ tlar vard~ r. Kudüs Ermeni
patrikhanesinin Osmanl~~ yönetimine geçi~ine ait ilk belge bu defterdedir ve
1517 y~l~ nda verilmi~ tir 24. Yine bu defterdeki di~er ferman suretlerinden
XVI. XVII. yüzy~ llarda durumda önemli bir de~i~iklik olmad~~~ n~~
görüyoruz. Üzerinde durmam~z gereken önemli husus Istanbul'da II.
Mehmet taraf~ ndan kurdurulan Gregoryen Ermeni patrikhanesidir.
Ortodoks Rum patrikhanesi da~~lm~~ken Fatih taraf~ ndan yeniden
kurdurulmu~tu. Istanbul Ermeni patrikhanesinin farkl~~ yan~ , yine ayn~~
Padi~ah taraf~ ndan fakat ilk kez kurulmu~~olmas~d~ r. Bu, Islam hukukuna
kesinlikle ayk~ r~~ ve Islam dünyas~ nda görülmeyen bir olay oldu~u gibi,
H~ ristiyan dünyas~ nda da pek az görülen bir olayd~ r.
Osmanl~~ topraklar~ ndaki ki~isel özgürlük ve toplumsal ya~ant~ daki
düzen sonucu Ermeni toplumu Anadolu'ya daha çok kentlerde ve ticaret
merkezlerinde olmak üzere nisbetsiz bir ~ekilde da~~lm~~ t~ . Bu toplumun
Eçmiyazin veya Kudüs gibi uzak merkezlerden yönetilmesi zordu.
Ermeniler dinsel yönden s~ k~ nt~ ya dü~mü~ lerken, Istanbul Ermeni
patrikhanesinin kurulmas~~ durumu düzeltti. Bursa metropolidi Ovakim
patrik seçildi. Kurulu~~y~ l~~ kesin olarak bilinmemekle birlikte, genellikle
Ovakim'in patrikli~e ba~lad~~~~1461 y~ l~~ kabul edilir. Imparatorluk s~ n~ rlar~~
içinde bulunan Süryani, K~ pti ve Habe~~kiliselerinin sorumlulu~u da
Ermeni patrikhanesine verildi.
Türkler Balkanlarda siyasal istikrar~~ sa~lad~~~~zaman Rumeli'deki
Musevi topluluklar~~ , Edirne'de oturan büyük "Rabbi"nin (Hahamba~~ )
yönetimi alt~ ndayd~ . Istanbul'un fethinden sonra, di~er Gayrinn~slim halk
24 A. K. Sanjian, "The Armenian Communities in Syria unden Ottoman Dominion" adl~~
kitab~ nda Kudüs Ermeni patrikinin, Osmanl~~ padi~ah~ ndan patrikli~inin onaylanmas~ na dair
ilk belgeyi 1542 y~ l~ nda ald~~~ n~~ (s. 1031 bir Ermeni kayna~~ na dayanarak yazmaktad~ r
(Hovhannesiants': Zhamanakagrakan Patmut'iun, c. I, s. 256, 257). Oysa elimizdeki ferman
suretinde I. Selim'in M~s~ r seferi s~ ras~ nda Kudüs'e u~rad~~~~ve kendisini kar~~ lamaya gelen
Ermen; patriki Serkiz'e, Ermeni toplumuna tan~d~~~~imtiyazlar~~kapsayan bir ferman verdi~i
kay~ tl~d~ r. Belge, daha sonraki y~ llarda ortaya ç~ kan "Kutsal Yerler Sorunu"nun ba~lang~ç
noktas~~ olmas~~ dolay~s~ yle de ayr~~ bir önem ta~~ maktad~ r. Bu ferman sureti ve defterdeki di~er
ferman suretlerinden baz~ lar~~ taraf~m~ zdan yay~ na haz~ rlanmaktad~ r.
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gibi, Musevilere de Istanbul'da oturmak, havra ve okul yapmak, ticaretle
u~ra~mak hakk~~tan~nd~. Fatih, Mora'daki Musevileri de Istanbul'a davet
edince, bu kez Istanbul'daki hahamhane önem kazand~. II. Mehmed'in
atad~~~~ilk hahamba~~~Moiz Kapsali'dir (Moses Capsali). Kapsali'den sonra
Museviler, hahamba~~lann~~kendileri seçmeye ba~lad~lar. Bir süre sonra
Istanbul'daki Hahamba~~~bütün Imparatorluktaki Musevilerin en yüksek
mercii oldu.
Osmanl~~ imparatorlu~undaki Gayrimüslimler üzerinde bir çal~~ ma
yap~ld~~~~zaman Anadolu ve Rumeli'deki türkle~me ve islamla~ma sorunu
ile Dev~irme sorunu üzerinde de önemle durmak gerekir. Gerek
Anadolu'daki türkle~me, gerekse Balkanlardaki türkle~ me ve islamla~ma
ço~u yabanc~~tarihçiler tarafindan a~~r~~ölçülere varan bir istismar konusu
olmu~tur. Anadolu'daki h~zl~~türkle~meyi Anadolu yerli halk~n~n geni~~
ölçüde ihtidas~~ile aç~klamak bir al~~kanl~k haline gelmi~tir. Elbette ihtidalar
olmu~ tur ancak bunu bütün bir ülkenin türkle~mesinde tek de~ilse bile
önemli etken olarak görmek, daha 1015 y~l~nda ba~lay~p XIII. ve XVI.
yüzy~ llarda büyük dalgalar haline dönü~en Türk güçlerini bilmemek veya
bilmezlikten gelmek demektir. Bunu ~öyle de aç~klamak mümkündür;
Balkanlann Türk yönetimi s~ras~ ndaki etnik aç~dan demografik yap~s~~ ile
bugünkü durumu ayn~~ de~ildir. Sözgeli~i Yugoslavya, Arnavutluk,
Yunanistan ve Bulgaristan'da Osmanl~~ dönemine nazaran Türk nüfusda
büyük bir azalma olmu~ tur. Bunu buradaki Türklerin geni~~ölçüde
h~ristiyanla~mas~~ile mi aç~ klamak gerekir? Kald~~ki Türkelerin Anadolu'ya
yerle~meye ba~lad~klar~~ zamanki Anadolu'nun yap~s~~ ile, sözünü etti~imiz
dönemde Balkanlann yap~s~~oldukça farkl~d~r. 1071 y~l~na gelinceye kadar,
özellikle Tarsus-Malatya do~rultusunda çizilecek bir çizginin Kuzey ve
Güneyi geni~~ölçüde sürekli sava~~alan~~ idi. Arap-Bizans mücadelesi bu
bölgeyi yaln~z nüfus yönünden de~il, her yönden çökertmi~ ti. Anadolu'nun
Bizans taraf~nda kalan di~er bölgeleri ise Bizans'~ n feodal toprak düzeni
sonucu pek farkl~~ de~ildi. Akdeniz-Ege-Karadeniz k~y~lar~~boyunca dizili
Venedik ve Ceneviz ticaret kolonileri iktisadi gücü Anadolu halk~ n~n
elinden alm~~t~ . Türkler'in Anadolu'ya gelmesi, adeta bo~alm~~~ve çökmü~~
olan ülkenin canlanmas~~ve imar~na yol açt~. Nitekim Mo~ollar~ n önünden
kaçan Harezm~ahlann ve bir k~s~ m Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesi nüfus
dengesini bozmu~~ve iktisadi yap~y~~alt-üst etmi~~hatta Anadolu Selçuklu
devletinin v~lul~~m~~haz~ rlayan önemli nedenlerden biri olmu~tu. E~er iddia
edildi~i gibi ~ 071'den önce Anadolu'da büyük halk y~~~nlar~~
olsayd~ ,Türklerin gelmesi yine buna benzer bir sonuç do~ururdu. Her~eye
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ra~men Anadolu'nun türkle~mesi sorunu çok daha derin ve ciddi, bu ölçüde
de tarafs~z ara~t~ rmalara gereksinme duymaktad~ r. Türkle~menin san~ld~~~~
kadar yerli halk~ n ihtidas~~ ile ilgili olmad~~~~ ~u aç~dan da aç~ klanabilir.
Osmanl~~ dönemine geçildikten sonra Anadolu'da Rumca bilmeyen Rum
halk ve Ermenice bilmeyen Ermeni halk~ n varl~~~~baz~~ kaynaklarda
belirtilmektedir. Balkanlarda ise Müslüman Arnavut, Bo~nak ve
Pomaklar~ n varl~~~~bilinmektedir. Bu toplumlar islamla~t~ klar~~ halde
türkle~memi~lerdir. Ayn~~ durum Anadolu'da hangi nedenlerden dolay~~
olmam~~~t~ r?.
Sonuç olarak, Anadolu'da türkle~ menin ana nedenin ihtida oldu~unu
savunmak ne derecede yanl~~sa, hiç ihtidan~ n olmad~~~ n~~ ileri sürmek de o
derece yanl~~ t~ r. ~slam hukukunun kesin hükümlerine ve a~~r cezalar~ na
ra~men irtidad'~ n var oldu~u bir ülkede elbette ihtida da olacakt~ r. Ancak
bunun etki derecesini ve s~ n~ r~ n~~ do~ru çizmek gerekir 25.
Rumeli'de durum Anadolu'ya nazaran biraz de~i~iktir. Burada hem
türkle~me hem islamla~ma vard~ r. Türkle~menin ana nedeni Türk güçleri ve
devletin "sürgün" ad~~ alt~ nda plânl~~ olarak yapt~~~~iskând~ r 26 . Balkanlarda
yine esas yap~ ya etki etmeyen tek tek ihtidalardan da söz edilebilir. As~l
büyük ihitadalar Arnavutlar, Bo~ naklar ve Pomaklar aras~ nda olmu~~ve bu
toplumlar etnik yap~lar~ nda bir de~i~ikli~e u~ramadan Müslüman olarak
bugüne kadar varl~ klar~ n~~ sürdüregelmi~lerdir.
Yak~ n zamana kadar bat~ l~~ tarihçilerin büyük bir k~sm~~ Arnavutluk ve
Bosna'da ihtidalar~ n toptan oldu~u kan~s~ nda idiler. ~imdilik, eldeki
belgeler de~erlendirildi~inde toptan bir ihtidamn olmad~~~~anla~~lmaktad~ r.
Konuya sadece siyasal ve toplumsal aç~dan bakmamal~d~ r. Balkanlarda
25
Anadolu'nun türkle~mesi için ~u eserlere bk. Köprülü, F.: Osmanl~~ Devletinin
Kurulu~u; Y~ nanç, M.H.: Anadolu'nun Fethi, Istanbul 1944; Turan, O.: Selçuklular
zaman~nda Türkiye, Istanbul 1971; Cahen, C.: Pre-Ottoman Turkey, New York 1968.

htidalar için Ba~bakanl~ k Ar~ivi Mühimme defterlerinde yüzlerce kay~ t vard~r. Örnek için
bk.:
Mühimme defteri, Hüküm no (H) 261, 1674
MD 2, H ~ o8, 1956
MD 4, H 34, 205
MD 8, H 8, ~ o
2° Rumeli'de sürgün ve iskan için bk. Barkan, G~ .L.: Osmanl~~ Imparatorlugunda bir Iskan

ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler, Istanbul eniversitesi Iktisat Fakültesi Dergisi, c.
XI, XIII, XV, Istanbul 1949 - 1954 ve Kolonizatör Türk Dervi~leri, Vak~flar Dergisi, c.II,
Ankara 1942; Gökbilgin, T.: Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-~ Fatihan, Istanbul 1957;
Aktepe, M.: XIV. ve XV. As~rlarda Rumeli'nin Türkler Taraf~ndan Iskan~na Dair, Türkiyat
Mecmuas~ , c. X, Istanbul 1953.
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ihtida sorunu ara~t~ r~ldi~~~zaman, buradaki Türk öncesi ve Türk dönemi
dinsel durumunun ortaya konulmas~~gerekir. Çe~itli H~ ristiyan mezhepler
aras~ ndaki ç~kar çat~~malar~, Bogomil ve Pomaklar~ n kökenleri ve
Balkanlardaki durumlar~n~ n aç~kl~~a kavu~turulmas~, Avrupa H~ ristiyan
devletlerinin siyasal ç~ karlar~~ için mezhepleri kullanmalar~~ bu arada
üzerinde durulacak önemli noktalard~ r. Nitekim Fatih'in Ortodoks kilisesini
yeniden kurdurmas~, Katolik H~ ristiyan dünyan~n kar~~s~na Ortodoks
H~ ristiyan bir dünya ç~ karma amac~ n~~ da ta~~m~§ olabilir. Bu durumu, II.
Mehmed'in sadece H~ristiyan halka toleransl~~davranmak veya laik bir
anlay~~la yapt~~~ n~~ dü~ünmek elbette yanl~~~olur. Balkanlardaki ihtidalar~,
Türklerin Avrupa'ya geçmeleri sonucu yar~~ bask~, yar~~ toplumsal
zorunluluklar~ndan ortaya ç~kt~~n~~ dü~ünmek de yine yanl~~~ olur. I~te
bunun için, Osmanl~~ Avrupas~ndaki bu geni~~din de~i~tirme olaylar~ n~~
yukar~da sayd~~~m~z bak~~~ aç~lar~ndan da de~erlendirmek do~ru olur
inanc~nday~z.
Osmanl~~ imparatorlu~unda türkle~me olay~~içinde Dev~irmenin yerini
dikkatle saptamak gerekir. ~öyle ki bat~l~~ tarihçiler, özellikle Gibbons,
Dev~irme yönteminin do~rudan do~ruya islamla~t~ rma politikas~yla ilgili
oldu~unu söylemektedir 27. Köprülü ve Giese'nin de hakl~~ olarak
ele~tirdikleri gibi bu iddian~n tarihsel gerçeklerle ilgisi yoktur 28 . Dev~irme
yöntemi türkle~meye son derece dar s~n~ rlar içinde etkili olabilmi~tir.
Çünkü:
- Dev~irme, Imparatorlu~un her bölgesinden toplanmazd~. Böylece
co~rafik olarak etki alan~~ daralm~~t~.
2 - Her Gayrimüslim toplumdan Dev~irme toplanmazd~. Etnik olarak
da etki alan~~ daralm~~t~.
3 - Her ailenin çocu~u al~nmaz, birden fazla çocu~u olan aileden en
fazla bir çocuk al~n~ r, tek çocu~u olan aileden ise hiç al~nmaz& ~ehir
görmemi~, köylü çocuklan tercih edilirdi. Yani toplumsal durum
bak~ m~ndan s~n~rl~~ idi.
4 - Annesine gereksinme duyacak kadar küçük çocuklarla erginlik
ça~~ na girmi~~olanlar al~nmazd~. Böylece ya~~s~n~ r~~ çizilmi~ti.
5 - Erginlik ça~~na girmeden, küçük ya~ta evlenmi~~çocuklar
dev~irilmezdi. Bu durum, Dev~irme vermek istemeyen yerlerde çocuklar~n
genç ya~da evlenmelerine ve oradaki H~ ristiyan nüfusun fazla art~~~ na yol
açacakt~n
27

28

Gibbons, H.A.: Osmanl~~ Imparatorlu~unun Kurulu~u (çvr. R. Hulusi), S. 97 vd.
Köprülü, F.: Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u, s. 3, 4, 12.

Belida, C. XLVII, 72
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6 - Her y~l Dev~irme toplanmazd~ . Ancak belli periodik bir yöntem de
yoktu. Her seferinde toplanan çocuklar~n say~s~~ ayn~~de~ildi. Ihtiyaca göre
baz~~ y~llar ve belli say~larda toplan~rd~. Nitekim Dev~irme o~lanlar~n~n,
e~itim gördü~ü Acemi ocaklar~ ndaki say~s~~ hiç bir dönemde ~ o.000'i
geçmemi~tir. Esasen Imparatorlu~un en parlak dönemi olan Yavuz ve
Kanuni devirlerinde Yeniçerilerin 12.000 civar~nda oldu~u gözönüne
al~n~rsa buna ihtiyaç duyulacak Dev~irme say~s~~ da kolayca tahmin
edilebilir. Bu nedenle Dev~ irmede bir zaman ve say~~ s~n~r~~da vard~r.
- Idris-i Bitlisi ve Mustafa Nuri Pa~a'n~ n Dev~irmenin ba~lama
tarihini I. Murat, hatta Orhan Bey zaman~ na kadar ç~karmalar~~ hiç bir
belgeye dayanmamaktad~ r 29 . Bu, Pencik sistemi ile kar~~t~r~lm~~~olmal~d~r.
Dev~irme gerçek anlamda II. Murat devrinde ba~lam~~t~r. Bu da tarih
olarak XV. yüzy~l~ n.ortalarma rastlar. Köprülü, Mena0 ve Mordtmann da
bu görü~tedir 3°. Bu yüzy~lda ba~la ,an Dev~irme XVI. yüzy~l sonlar~na
do~ru yozla~m~~~ve oca~a "Kulo~lu, A~g~ra~t, Ferzend'i Bevvdb, Ferzendi-i
ça~nigir" adlar~~alt~nda birtak~m ki~iler doldurulmaya ba~lanm~~~ve giderek
Dev~irme Türklere uygulan~r olmu~tur. 600 y~ldan fazla süren Imparatorluk tarihi içinde ancak ~ 5o y~l kadar uygulanabilen Dev~irme yönteminin
süresi de s~ n~rl~~olmu~tur.
8 - Yetim, çocuk, köy kethüdas~ n~n o~lu, s~~~rtmaç ve çoban çocuklar~,
ke~ , köse, do~u~ tan sünnetli, Türkçe bilen ve sanat sahibi çocuklar
dev~irilmezdi. Böylece nitelik aç~s~ndan da s~n~rl~~idi.
9 -Dev~irme Rumeli'ye nazaran Anadolu'da daha geç ba~lam~~~ve
toplanan bölgelerle toplumlar çok s~n~rl~~tutulmu~tu. Oysa Anadolu'da
türkle~me Rumeli'den çok daha fazla oldu.
~~o - Dev~irme normal uyguland~~~~dönemde Gayrimüslimlerin yan~nda Bosna Müslümanlar~ndan da toplanm~~t~ .
Sonuç olarak, her yönden bu s~n~rl~~ ko~ullar içinde Dev~irme yoluyla
türkle~menin de s~n~rl~~ olaca~~~do~ald~r. Osmanl~~imparatorlu~unda
Dev~irmenin yerini ve etki alan~n~~ saptarken bu çerçeve içinde hareket
edilmelidir.
Osmanl~~ imparatorlu~unda Zimmet durumunun hukuki temellerine
gelince; ~ahsi hukukun bir parças~n~~ olu~turan seyahat ve ikamet
özgürlü~ü Gayrimüslimlere tam olarak tan~nm~~t~r denilebilir. Bir iki
A. Refik: Dev~irmeler, Acemio~lanlar, Hayat Mecmuas~, c. II, s. 47, Ankara 1927
F.: Osmanl~~Devletinin Kurulu~u, s. 109; Menage: Encyclopaedia of Islam
(EI), Dewshirme md., s. 211; Mordtmann: Encyclopedie l'Islam, Dewshirme md., s. 977.
29

3° Koprülü,
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önemsiz durum d~~~ nda hemen hemen Müslüman halkla e~ it tutulmu~lard~r.
Bu konuda ar~ ivlerde yüzlerce belge vard~r 31 . Müslümanlar için kutsal
say~ lan Mekke ve Medine gibi kentlerde cami, mescit ve ziyaret (yat~r) gibi
yerlere Gayrimüslimlerin girmesi yasaklanm~~t~r. Islam hukukunda
özellikle belirtilen bu hususu Osmanl~~ imparatorlu~u da aynen
uygulam~~t~r.
Ikamet özgürlü~ü içinde a~a~~-yukar~~ ayn~~ ~eyleri söylemek
mümkündür. Bu konudaki k~s~ tl~~ yasaklama yine yukar~da sayd~~~m~z
kentlerle kutsal yerler içindir. Bunun d~~~nda ikamet için her hangi bir
k~s~dama getirilmemi~tir. Sözgeli~i 1581 tarihli bir fermanda Istanbul'da
Eyüp Sultan'~n türbesi etraf~nda Zimmilerin oturmalanna izin verilmedi~i
belirtilmektedir 32.
Ikamet konusunda, bir yeri fetheden padi~ah~n oradan getirtip
Istanbul'a yerle~tirdi~i iyi sanatkâr ve meslek sahipleri ile cezaland~rmak
amac~yla belli bir yerde oturmaya zorlananlar miktar yönünden pek az
olmu~tur. Ayr~ca bunlar~n yaln~z Gayrimüslim olmay~p, Müslüman da
olabilece~ini özellikle belirtelim.
Giyim bak~m~ndan Müslim ve Gayrimüslim aras~nda baz~~farklar
olmu~tur. Kayna~~n~~Islam hukukundan alan bu durum Il!. Murat dönemi
d~~~nda geni~~bir ho~görü ile kar~~lanm~~t~r.
Yükselme devrine kadar bu konu ile ilgili olarak geni~~ölçüde bir
s~n~rland~rman~n oldu~unu gösterecek bir belgeye henüz sanip de~iliz.
Yaln~z, III. Murad'a ait 4 Eylül 1577 tarihli bir fermanda giyim
konusundaki k~s~ tlaman~n Fatih zaman~nda da oldu~u belirtilmektedir 33 .
Buna ra~men XV. yüzy~l sonlar~na kadar Osmanl~~ imparatorlu~unda
Gayrimüslim halk~n da büyük ölçüde giyini~, mesken yapma ve davran~~~
serbestisi içinde oldu~unu tahmin edebilirz. Çünkü XV. yüzy~l ortalar~nda
Türkiye'ye yerle~mi~~olan Musevilerden Isak Zarfati, Almanya ve
Macaristan'daki MuseVileri Türkiye'de oturmaya davet etmi~~ve bunun
nedenlerini ~öyle anlatm~~t~r: "...Burada en iyi elbiseleri giyebilirsiniz.
31 Örnek için bk. Ba~bakanl~k Ar~ivi (BA) Gayrimüslim cemaatlere ait defterler no ~~
(Surüt-~~milel-i muhtelife defteri), s. 67, "... ve mürur ve uburlanna h~lâf-~~ mu'tad-~~ kadim
müdahale etdirilmemek verilen evamir-i ~erife ~urütundand~r". Ayr~ca BA, Piskopos
Mukataas~~defterleri no 2540, s. 2; Piskopos Mukataas~~defterleri no 2539, s. 2-4, ~~o ~~ ~~o3.
Seyahat, ikamet ve di~er konulara ait çqitli fermanlar için toplu olarak bk. K. Schwarz'~n
yukar~da ad~~geçen eseri ve Kabrda, J.: Le System Fiscal de L'Eglise Ortodoks dans L'Empire
Ottoman, Brno 1969.
32
33

A. Refik: Onbirinci Asr-~~ Hic~lde Istanbul Hayat~~(Istanbul Hayat~ ), s. 58, 75, Istanbul
A. Refik: Istanbul Hayat~, s. 74.
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Herkes kendi asma ve incir a~ac~ n~ n alt~ nda oturabilir. H~ ristiyan
egemenli~inde, çocuklar~ n~z~~ mosmor dövülme tehlikesi ile kar~~~kar~~ ya
b~ rakmadan, asla mavi veya k ~ rm~z~~ renkli elbiseler giydiremezsiniz" 34.
Giyim konusunun en ~iddetli oldu~u dönem III. Murat zaman~d ~ r. III.
Murad'a ait yukar~ daki fermanda yasaya ayk~ r~~ elbise giyenlerin do~ rudan
do~ruya siyasetle cezaland~ r~lmalar~~ emredilmi~ tir.
Bir fikir vermesi bak~ m~ ndan II. Selim zaman~ nda Gayrimüslimlerin
giyimlerini genel olarak ~öyle tan~ mlayabiliriz 35: Hiç bir Musevi, H~ ristiyan
ve di~er Gayrimüslim üstün kaliteli 36 ve haz~ r elbise giymeyeceklerdir.
Musevi ve di~er Gayrimüslim halk~ n giydikleri feraceler 37 külrengi 38
karaca çuhadan 39 yap~ l~ p, damgalar~~ kuma~~olmayacakt~. Astarl~~
olabilecek ve içine giydikleri içlik astardan " yap~ lacak legendeli 4 ~~
olmayacakt~ . Bellerine sard~ klar~~ ku~a~~ n de~eri 30-4.0 akçeyi geçmeyecekti 42 ve yar~~
yar~ ya ipek ve pamuk kar~~~ m~ ndan yap~ lm~~~olacakt~. Ba~lar~ na
ancak Denizli tülbendi sarabilecekler ama tülbendin uzunlu~u fazla
olmayacakt~. Yaln~z kara renkli, yass~~ yüzlü ve içi astars~ z ayakkab~~
giyebilecekler, bunun içine giyilen ve edik ( edük, çedik) 43 denilen bir cins
mest me~inden yap~ lacak, sahtiyandan 44 olmayacakt~ .
Gayrimüslim kad~ nlar ferace ve ba~ mak 45 giyemezlerdi. Fahir 46 veya
Bursa kutnusundan 47 elbise, ba~ ka renk olmamak ko~ uluyla, gök mavisi
34 Montgomery, M.W.: Jewish Encyclopaedia, Turkey md., s. 279, 280. Mektup, Paris'de
Bibliotheque Nationale, Ancien Fonds, no 291'de kay~ tl~d~r.
35 A. Refik.: ~stanbul Hayat~, s. 68. H. Selim'in 1 A~ustos 1568 tarihli ve bundan önce
verilen di~er bir ferman.

A'lâ ( •>141 )
Ferace, hem kad~ n, hem de erkeklerin giydi~i manto gibi bir üst elbisesi idi. Geni~~bilgi
için bk. Koçu, R.E.: Türk Giyim Ku~am ve Süslenme Sözlü~ü, Ferace ve Kad~n Feracesi md.,
Ankara 1967.
36
37

38 Surmayi (
) kelimesini "külrengi olarak çevirdik. Ayn~~ belgede daha sonra
Z~Lm
~eklinde geçiyor.
39 Iyi cins yünden dokunmu~~bir çe~it kuma~.
4° "Bo~a". Geni~~bilgi için bk. Koçu, R.E.: Türk Giyim Ku~am ve Süslenme Sözlü~ü, Bo~a
md.
41

Kaba diki~.

Fermanda para birimi yaz~l~~ de~ildir. O devirdeki rayici göz önünde tutarsak bu
miktar~n alt~n de~il akçe oldu~u anla~~l~r.
43 Edik veya iç edik, ayakkab~n~n içine giyilen yumu~ak bir cins ayakkab~~ idi.
44 Me~in, kuma~~gibi çok ince ve yumu~ ak deridir. Sahtiyan ise ayakkab~~ yap~lan kal~n keçi
derisidir.
42

45 Papnak veya ba~mak için bk. Koçu, R. E.: Türk Giyim Ku~am ve Süslenme Sözlugu,
Ba~mak md.
46
47

Parlak, süslü ve gösteri~li bir cins kuma~.
Pamuktan dokunmu~~bir cins kuma~.
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çak~~ r 48 giyecekler, ba~mak yerine de kundura veya ~irvani ayakkab~~49
kullanacaklard~. Müslüman kad~ nlar~ n giydi~i boyundan ete~e kadar yakal~~
elbise ve ince külah 5° giyemecekler, ~ayet giyerlerse atlasdan 51 ya da
kutnudan olacakt~.
Ermenilerin giyimleri Musevilerin giyimi gibi olacak, yaln~z
Ermeniler ba~lar~na—yine fazla olmamak ~art~ yla — alaca ku~ak 52
saracaklar ve di~erleri gibi Ermeni kad~ nlar~~ daferace giymeyeceklerdi. Ferace
yerine fahir terlik 53 , içlerine de kara ve külrengi Bursa kutnusu giyeceklerdi.
Di~er giyimleri ise mavi çak~tr, me~in mest 54 ve ~irvani ba~mak idi.
Di~er Gayrimüslimler 55 külrengi ve kara ferace giyebileckler ve bu
feracenin astar~~ saçaklz olacakt~. Içlerine giydikleri dolamalar~~da 56 yine kara ve
külrengi Bursa kutnusundan ve sade olacakt~ . Kaba diki~li ve ütülü
olmayacakt~. ~ayet fahir giyerlerse o da kara ve külrengi olacak, ba~ka renk
giyilmeyecekti. Ku~ak, saçak ve edik bütün Gayrimüslimlerde ayn~~ idi.
Fakir Gayrimüslimler 57 yine az olmak üzere gök mavisi renginde sar~ k
saracaklar, içlerine ve üstlerine giydikleri elbeseler ~skarlat 58 olmayacak,
arziyye 59 veya Selanik çuhas~~ olabilecekti. Ayaklar~ na iki kulakl~, üstü astarl~~
ayakkab~~60 giyecekler, iç edik de kullanabileceklerdi.
Sözünü etti~imiz fermanda bunlar istenirken gerekçe olarak,
Gayrimüslim halk~ n saçak!: ve üstün kaliteli çuhalar kullan~ p, yine üstün
48
49

~ nce kuma~dan yap~lm~~~uzun bir çe~it ~alvar.
Özellikle ~irvan yöresinde giyilen bir cins ayakkab~ .

Arakiyye (

)
ipek, içi pamuklu bir cins kuma~. Genellikle desensiz düz renkli olurdu.
52 Alaca, genellikle k~rm~z~~ üzerine sar~~ çubuklu bir pamuklu kuma~ t~r. ~~peklisi de olurdu.
33 Terlik, külah ve kavuk alt~na giyilen ve serpu~un ter ile kirlenmesini önleyen bir çe~it
51 Yüzü

takkedir. Metinde Ermeni kad~nlar~n~n giyimi aras~nda say~ld~~~na göre arakiyye gibi bir külah
olmal~d~r.

54

~ç edik.
Sair k~fere deyiminden Musevi ve Ermenilerin d~~~ nda kalan Rum, Süryani ve benzeri
gibi topluluklar~~ anlad~k.
55

36 Dolama, entari gibi önü aç~k olarak kavu~turulan ve üstüne ku~ak ba~lanan bir çe~it içi
elbisesidir.
57 Fermanda geçen kara kdfirler deyimini "fakir Gayrimüslimler" ~eklinde anlad~k. Nitekim
giyeceklerinin, di~er Gayrimüslim~ere nazaran dü~ük evsafda olmas~~ da bunu göstermektedir.
511 Irkarlat, Italyanca bir kelime olup (star!~ ) en iyi cins k~rm~z~~ boya ile boyanm~~~ve çok
parlak bir cins Venedik çuhas~d~r.
39 Bir çe~it kaba yünlü kuma~ . Türkçe olan bu kelime ~ ngilizce'ye Kers9 olarak girmi~tir
ve
yine yünlü kuma~~anlam~na gelmektedir.
60
Pabu~~(
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kaliteli tülbentler alarak, Sipahi ve di~er Müslümanlar gibi sar~ k sar~n~ p, atlas,
kutnu ve di~er iyi cins kuma~lardan kaftanlar ve pahal~~ çakprlar giyip.
Müslümalar~ n giydikleri mest ve ayakkab~lar~~kulland~ klar~~ için tülbent, çuha,
kuma~~ve ayakkab~~ fiyatlar~ n~ n artt~~~~ ve al~ namaz hale geldi~i
gösterilmektedir. Burada dikkati çeken nokta, giyim konusundaki
s~ n~ rland~ rmada yaln~ z iktisadi sebeplerin gösterilmesi ve F~ k~ h
hükümlerinin herhangi bir ~ ekilde söz konusu edilmemesidir.
Osmanl~~ imparatorlu~ unda mesken sorunu Müslim ve Gayrimüslim
aç~s~ ndan hemen hemen hiç bir devirde büyük bir ~ikayet konusu
olmam~~ t~ r. Meskenlerle ilgili ~ ikayetler genellikle günlük ya~ant~~ içinde
ortaya ç~ kan ~ ikayetlerdir. Islam hukukuna göre Gayrimüslimler,
Müslümanlardan daha büyük ve yüksek ev yapt~ ramazlarken, Osmanl~~
döneminde böyle bir yasak söz konusu olmam~~t~ r. En az~ ndan böyle bir
s~ n~ rland~ rman~ n varl~~~ n~~ gösterecek belgeler ~imdilik elimize geçmemi~ tir.
Seyahat konusunda oludu~ u gibi, mesken yapma konusunda da
Müslümanlar için kutsal say~ lan yerlerde ve çevresinde mesken yapt~ rmak
yasakt~. Bunun için Haslar kad~s~ na 28 May~s 1562'de Ebi Eyyubü'l Ensarrnin
türbesi çevresinde oturan Zim~nflerin oradan ç~ kanlmalan için hüküm
gönderilmi~ ti. Daha önce de buna benzer hükümler gönderilmi~ti. Yine
bunun gibi ~am'da Hz. Ömer Camii'nin yak~ n~ nda bulunan Musevi ve
H~ ristiyan evlerinin Müslümanlara satd~ r~lmas~~ için de ~am kad~s~ na 22
Eylül 1560 tarihli bir hüküm yaz~lm~~ t~~ 61 . Hükümde belirtilmesi gereken
önemli nokta, evlerin ucuza satd~ nlmay~ p gerçek de~erleri üzerinden
satd~ r~lmas~~ için ~srarla tenbih edilmesidir.
Osmanl~~ imparatorlu~u topraklar~ nda ya~ayan Gayrimüslimlerin,
Müslümanlarla ili~kileri s~ ras~ nda aralar~ nda her hangi bir davran~~~fark~ n~n
varl~~~ n~~ gösterecek bir belgeye henüz sahip de~iliz. Oysa Islam hukukunda,
Gayrimüslim halk~ n, Müslümanlara bir arada bulunduklar~~ zaman nas~l
davranacaklan, nas~l konu~acaklar~~ ve ne ~ekilde selam verecekleri ayr~~ ayr~~
saptanm~~ t~ r.
Ceza hukuku aç~s~ ndan Islam hukuku, Osmanl~~ imparatorlu~unda
tam uygulanmam~~t~ r. Zira, bazan F~kh~ n kesinlikle emretti~i cezalar
de~i~tirilmi~, bazan da F~ k~ hda olmayan yeni cezalar koyulmu~ tur.
I~lenen suçlardan dolay~~verilen cezalar~~iki ana grupda toplayabiliriz.
Birincisi ~ekil ve miktarlar~~ önceden saptanm~~~siyaset cezalar~, ikincisi
yarg~c~ n takdirine b~ rak~lm~~~ ta'zir cezaland~ r. Her iki tür ceza
uygulamas~ nda da genel anlamda bir Müslim-Gayrimüslim e~itli~i ileri
61 A. Refik: Istanbul Hayat~ , s. 75; BA, MD 3, H 1557.
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sürülebilir. Fakat 1488 tarihli Fatih 62 ve 1583 tarihli Yeni-il
kanunnamelerinde farkl~~durum görülmektedir 63 .
Bir Süleyman kanunnamesinde zina ile ilgili suçlarda Gayrimüslim,
ayn~~ suçu i~leyen bir Müslümana nazaran onun yar~ s~~ kadar ceza
ödeyecektir 64 . Zina için bu farkl~~durumun yan~ nda Kanunname, kavga ve
saç sakal yolma konusunda Müslim-Gayrimüslim ay~nm~~ yapmam~~t~r 63 .
Ayn~~bölüm içinde, yaralama ve öldürme suçlar~na k~sas uygulanmad~~~~
takdirde bir tak~m para cezalar~~tayin edilmi~tir. Bu tür suçlar Gayrimüslim
tarafindan i~lendi~i zaman, Müslüman~n ödedi~i cezan~n yar~s~n~~ödemesi
kaydedilmi~tir 66 .
Ayn~~ suçu i~lemi~~Zimmlnin, Müslüman~n ödedi~i cezan~n yar~s~n~~
ödemekle yükümlü olmas~, üzerinde durulmas~~gereken bir noktad~r. Bunun
için akla üç olas~l~k gelmektedir:
~~ - Müslümanlar~n Gayrimüslimlere nazaran daha az suç i~lemelerini
sa~lamak için Müslümanlara daha çok ceza ödetilmesi.
2 - Bu cezan~n ancak Zimmller aras~nda i~lenen bir suç için tayin
edilmi~~olmas~.
3 - Gayrimüslim halk~n korunmas~. Burada cizyenin azalmamas~n~~
sa~lamak as~l neden olabilir.
Yukar~da sözünü etti~imiz 1488 ve 1583 tarihli kanunnamelerde
üçüncü olas~l~~~~teyid edici kay~ tlar vard~r. Kanunnamelerden birincisi
durumu ~öyle aç~klamaktad~n "... ve urup ba~~yarmak ve k~l~ç, ve ziyan ve gayri
nizalu nesnelerden ki karl~~kat~nda sabit ola, bayl~k ve yoksullukla Müslümanlar
kanlu~una nazar oluna, anun n~sft hüküm ola, td ki haragiizarlar zayi olmaya".
62

Bu tarihte II. Mehmet uldü~üne göre, 1488 y~l~~Kanunnamenin istinsah tarihi olmal~d~r.

Üçok, C.: Islam Ceza Hukukuna Ayk~r~~ Hültümler, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, c. IV, s. 55-59; Barkan, 0.L.: XV. ve XVI. As~rlarda Osmanl~~
Imparatorlu~unda Zira! Ekonominin Hukuk! ve Mali Esaslar~~(Kanunnameler), Istanbul
63

1943, s. 81, 394; Kanunname-i Al-i Osman (Kanuni Kanunnamesi), Tarih-i Osman!
Encümeni Mecmuacs~~ (TOEM) yay~n~, s. 3, 4.
68 Kanuni Kanunnamesi, TOEM yay~n~, s. 3, "... Bu zikrolunan ceraim kâfirden sâd~r olsa,
ganl kâfirden, ganl Müslümandan al~nan cerimenin n~sf~~ve mutavass~till-halden, orta halli

Müslümandan al~nan cerimenin nuf~, ve fakirden, fakirifl-hal Müslümandan al~nan cerimenin
n~sf~~ alma".
83 Kanuni Kanunnamesi, TOEM yay~n~, s. 4 "... E~er iki ki~i biribirine yap~~~p yakas~n
y~rtsa, kad~~ta'zir eyleye, ccrime yoktur. Ve e~er biribirinin saç~n ve %akal~n yolup sabit olsa,
gani ise yirmi akçe ccrime al~na ve fakir ise on akçe cerime alma. Bu husus kanun-~~keferede biaynihidir. Gantden yirmi akçe alma deyu kaydolunmu~tur".
66 Kanuni Kanunnamesi, TOEM yay~n~, s. 4, ......E~er bu zikrt~lunan kazaya kâfirden
sâd~r olsa veçh-i mesfur üzere Müslüman cereminin nufnal~na".
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1583 tarihli Yeni-il kanunmanesinde de yine ayn~~ ~eklide bir kay~ t
vard~ r 67. Bu kay~ tlardan anla~~ld~~~ na göre Gayrimüslimlerden yar~ m ceza
al~n~ rken, eski defterde bu konuda bir kay~ t bulunmamas~~ nedeniyle
Müslümanlara e~it, hatta fazla al~n~r olmu~. Haks~zl~~a u~rayan toplum
~ikayet edince durum düzeltilmi~tir. Gerekçe olarak da , "... vilâyet-i
mezburenin ~enelmesi ve âbâdânl~~~~" ve Gayrimüslimlerin s~ k~nt~ya dü~meleri
gösterilmi~ tir.
ilginç bir örnek de 1527 tarihli Kanün-~~Eflakan-1 Liva-i Semendre' de
vard~ r 68. Buradaki kayda göre Semendire Eflaklar~, "... kanC~ n üzere cürüm
ve cinayet" ödeyecekler, ancak al~nan para cezas~ n~ n onda biri Eflaklar~n
knezlerine verilecekti.
~ ç i~lerinde tamamen serbest olan patrikler ve hahamba~~lar ve bunlara
ba~l~~ yüksek rütbeli di~er din adamlar~na da belli bir ölçüde örgütleri
içindeki görevlileri cezaland~ rma yetkisi verilmi~tir. Sözgeli~i Kudüs Ermeni
patrikine verilen bir beratda ~öyle denmektedir; "... patrikli~ine t~lbi yerlerde
azl ve nasba müstehak olan papaslar~, âyinleri üzere azl ve kiliselerin d/tere virüp, cürm-i
galizi olanlar~~te' dib ve saçlar~n~~t~ra~~eyledikde, h~laf-~~mu' tad-~~kadim âherden müdahale
k~l~nmaya" 69 . Patrik ve hahamba~~lar~ n cezai yetkilerinin tam s~n~ r~~ henüz
aç~ kl~ kla çizilememi~ tir. Fakat ölüm cezalar~~ verme yetkileri olmad~~~~
kesindir.
~slam hukuku hükümlerinin aksine olarak Gayrimüslimler Osmanl~~
ordusunda askerlik yapm~~lard~ r. Sipahilik, topçuluk yapt~ klar~~ gibi
Voynuk, Martolos, Eflak örgütleri içinde ba~lang~ çta tam, daha sonralar~~
yar~~asker olarak görev alm~~lard~ r 70. Ayr~ca donanmada çal~~an H~ristiyan
leventler ve kürekçilerle, özellikle Ege adalar~nda denizden gelebilecek
sald~ r~lara kar~~~ vigile bekleyenleri de askerlik görevi yapan Gayrimüslimler
olarak kabul edebiliriz.
Askerlik görevi gibi Devletin resmi i~lerinde de Gayrirniislimlerin
çal~~t~~~ n~~ görüyoruz. Oysa bu da islam hukukuna ayk~ r~~ bir durumdur.
67 reni-~l kazas~, Sivas dolaylar~ nda, III. Murad'~ n annesinin evkaf~ ndan bir tak~ m
koylerle, baz~~ yörük gruplar~ n~ n yaylaklar~ ndan olu~turulmu~tur.
68 Örnekleri ço~altmak mümkündür. Bk. Barkan, OL.: Kanunnameler, s. 201, 240, 249,

325'

BA, Gayrimüslim cemaatlere ait defterler (Ermenilerin berat defteri) no 9, s. 59, 6o.
MD 1, H 1481 ve MD 4 H 757, 1121; BA, Maliyeden Müdevver vesikalar, defter no
5, S. 277; BA, Tapu defteri no 6o, s. 218-228 ve Tapu defteri no 197, s. 68, 149. H ~ ristiyan sipahi,
Hak, Voynuk ve Martoloslar için bk. Inalcuk, H.: Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve
Vesikalar, Ankara 1954. Voynuklar için yaz~ m~z~ n ba~~ nda ar~ iv belgelerinden bir kaç örnek
vermi~tik. Ayr~ ca Voynuk örgütü ile ilgili ayr~nt~ l~~ bir. eser taraf~m~zdan haz~rlanm~~~fakat
69

7° BA,

henüz bas~lmam~~ur.
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Resmi görevler içinde özellikle Hassa tabipli~i Hassa mimarl~~~,
terctimanl~ k ve diplomatl~ k say~labilir. Yavuz, M~s~ r'~ n fethinden sonra
Abraham Castro adl~~ bir Museviyi darphane eminli~ine atam~~ t~ .
Aile hukuku çerçevesi içinde Gayrimüslimler aras~ ndaki evlenme ve
bo~anma tamamen kendi din adamlar~ n~ n yetkisine b~ rak~lm~~ t~ r 71. iki
Zimmi aras~ ndaki evlenme ve bo~anmayla ilgili olarak hemen hemen bütün
belgelerde ~u kay~ t vard~ r; "bir Zim~nf_ye erinden kaçsa veya bir Zimmi avret almalu
ve bo~amalu olsa, aralar~na râhi b-i mezburdan ba~ka hiç kimse girmeye ve kar~~maya".
Mahalle imamlar~ n~ n Zimmi çiftlerinin nikahlarm~~ k~ yd~ klar~~ da
görülmü~tür 72. Hatta bunlardan birinde evli Gayrimüslim erkek veya
kad~ n ikinci kez evlenmi~ tir. Bunun gibi kilise yasalar~ na da uymayan
durumlar yasaklanm~~t~ r. Kad~lara Zimmi çiftleri bo~ama yetkisi
verilmi~ tir. Nitekim 15 Ocak 1584 tarihli bir ~er'iyye sicili kayd~ na göre
kad~ , iki Zimmiyi bo~ay~ p ellerine hüccet vermi~tir 73.
Evlenen çiftlerden resm-i drilsâne veya resm-i gerdek ad~~ alt~ nda vergi
al~ nm~~ t~ r. Zimmiler genellikle bu vergiyi Müslümanlar~ n ödedi~inin yar~s~~
oran~ nda vermi~lerdir. 154o tarihli Erzurum Vilâyeti Kanunu'nda nikâh akçesi
denilen bu vergi tamamen kald~ r~lm~~ t~ r 74.
Miras konusunda Zimmilere, Müslümanlara tan~ nan haklar~ n hepsi
tan~ nm~~ t~ r. Fazla olarak ölen bir din adam~ n~ n veya mal~ n~~ kiliseye miras
b~ rakm~~~bir sivilin mal~~ belli bir oranda kiliseye b~ rak~ l~ rd~ . Nitekim Yavuz
Sultan Selim'in Kudüs'ü fethinden sonra Ermeni patrikine verdi~i
fermanda metropolit, piskopos, papaz ve bunlar~ n yamaklarznin ve di~er
Ermenilerin metrukatlarma patrik taraf~ ndan el konaca~~~kay~ tl~d~ r. Bu
durum daha sonra, Kanuni'nin 18-28 ~ubat ~~ 521 ve 4-14 Kas~ m ~~ 556 tarihli
fermanlanyla aynen devam etmi~ tir. IV. Mehmed'in taht'a ç~ k~~~
münasebetiyle verdi~i 29 Mart 1 64g tarihli tecdid-i berat'da durum k~smen
de~i~mi~ tir 75. Bu kayda göre ölen papaz, ke~i~~ve di~er din adamlar~ n~ n
mallar~~ 5.000 akçeden az ise ba~l~~ bulunduklar~~ patrik taraf~ ndan al~ nacak,
5.000 ve 5.000 akçeden fazla mallar~~ ise Devlete kalacaku 76. Yukar~da
sözünü etti~imiz 1540 tarihli Erzurum Vilayeti Kanunu'nda ölen bir
71 BA,

Piskopos Mukataas~~ defteri no 2539, S. 3, 4.
BA, Gayrimüslim cemaatlere ait defterler (Rumlar~ n atik ahkâm defteri) no 2, s. g; BA,
Gayrimüslim cemaatlere ait defterler (Ermenilerin atik ahkâm defteri) no ~~o, s. 16,
73 ~~ nolu Ankara ~en'iyye sicili, vesika no 1036.
Barkan, OL.: Kanunnameler, s. 69.
75 Bu dört ferman sureti için bk. BA, Piskopos Mukataas~~ defteri no 2539.
76 Metinde para birimi yoktur. Biz akçe olabilece~i sonucuna vard~ k.
72
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Zimminin topra~~~akrabalar~ na miras kalmaktad~ r. Hatta ölenin çocuklar~~
küçükse toprak emanete al~ nmakta ve çocuk büyüyünce geri verilmektedir.
Karde~in mal~~ karde~e, dedenin mal~~ toruna miras kalabilmektedir. Miras
konusunda belgelerde binlerce kay~ t vard~ r.
Gayrimüslimlerin vak~ f kurabilme sorunu da yine en az ara~t~ r~lm~~~
konulardan biridir. ~ slam hukuku Gayrimüslimlerin hangi ko~ullarla vak~f
kurabileceklerini belirlemi~ tir. Buna göre bir Müslüman, Zimmi için vak~f
kuramayaca~~~gibi, bir Zimmi Müslüman için vak~f kuramazd~. Osmanl~~
imparatorlu~u da a~a~~-yukar~~ayn~~ uygulamada bulunmu~, ayr~ca,"... kendi
dyinleri üzere" vak~f kurmalar~ n~~ da tamamen serbest b~ rakm~~t~ r.
iktisadi hukuk içinde Gayrimüslimlerin tasarruf hakk~~ özel olarak
s~n~ rland~r~lmam~~t~ r. Daha aç~ k bir deyimle ~slam hukuku esaslar~na göre
olu~an mülkiyet ve tasarruf konusunda Müslim ve Gayrimüslim halk
bugünkü anlamda tam olarak ba~~ ms~z de~ildir. Devletin topraklar~~ F~ k~ h
hükümlerine göre bir tak~m bölümlere ayr~lm~~ t~ r. Bu bölümler içinde
Gayrimüslimleri en çok ilgilendiren arazi-i haraciyye'dir. Böyle topraklarda
ba~, bahçe ve di~er toprak çe~itleri halk~ n mülkü olup diledikleri gibi
tasarruf hakk~ na sahiplerdir.
Kira ile toprak tasarrufu ise genellikle t~mar ~eklinde olurdu. Osmanl~~
imparatorlu~ unda Gayrimüslim halka pek çok t~ mar verilmi~tir. Bunun için
özellikle Tapu defterleri'nde kay~ tlar çokdur. Bu arada râhiplere bile t~ mar
verildi~i olmu~tur ".
Bu konuda önemle üzerinde durulmas~~ gereken noktalardan biri de
ba~tineler'dir. Bunlar Gayrimüslimlerin mülkiyet üzere tasarruf ettikleri
çiftliklerdir.
De~indi~imiz her mesele ba~l~ba~~ na bir ara~t~ rma konusu niteli~inde
oldu~undan ve yaz~ m~z~ n s~n~ r~ n~~çok a~aca~~ndan, Osmanl~~ imparatorlu~ unda Gayrimüslimlerin ne gibi durumlarda nas~l sorunlar~~oldu~una birer
cümle ile de~inece~iz. Bunlar ~öylece s~ ralanabilir:
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BA, Tapu defteri no 154, S. 165, 172, 178.
Tapu defteri no 183, S. 37.
Tapu defteri no ~ go, S. 67.
Tapu defteri no 197, S. 70, 149.
BA, KPT defterleri no 211, S. 13.
KPT defterleri no 219, S. 169.
RA, MD 1, H. 132, 133, 307, 319, 1542.
MD 2, H 1917.
MD 4, H 1757, 2155.

TÜRKIYE'DE GAYRIMOSLIMLER

~~147

— Sözle~me, ticaret, Gayrimüslimler için sat~~~~yasak olan ~eyler ve
endüstri özgürlü~ü.
Faiz ve tefecilik sorunu.
Gayrimüslimlerin meslekleri
Ö~retim özgürlü~ü.
— ibadet yerlerinin ve ruhani ba~kanlar~n durumu.
Ibadet özgürlü~ü.
Devletin, kilise, havra ve Gayrimüslim topluluklarla ili~kisi. Burada
ayr~ca, Süryani, K~pti ve Habe~~kiliselerinin Devletle olan ili~kilerinde
Ermeni patrikhanesine ba~l~~olmalar~~ üzerinde durulmal~. Ayn~~durum
Rum, S~rp, Bulgar ve Gürcü patrikhaneleri için de vard~r.
— Osmanl~~kanunlar~n~n yap~s~~ve özelli~i. Bu konuda ise Osmanl~lar~n
kendilerinden önceki baz~~kanunlar~~veya kanun maddelerinden bir k~sm~n~~
aynen b~rakt~klar~~meselesi üzerinde durulmal~. ilk Osmanl~~padi~ahlan
gerçekçi bir ~ekilde hareket etmi~ler ve gerekti~inde H~ristiyan ülkelerdeki
yerli örf ve gelenekleri oldu~u gibi b~rakmak cesaretini göstermi~lerdir 78 .
— Gayrimüslim mahkemelerinin Gayrimüslimi yarg~lama yetkisi.
— Müslüman mahkemelerinin Gayrimüslimi yarg~lama yetkisi ve kad~~
önünde yap~lan duru~man~n ~ekli.
isbat hakk~~ve Zimmrnin tan~kl~~~~sorunu.
Zimmilerin ödedikleri vergiler ve bunun do~urdu~u toplumsal
sonuçlar. Gayrimüslim meselesi içinde önemli sorunlardan biri, hatta en
önemlisi vergi sorunudur. Bu da türkle~me, islamla~ma, Dev~irme sorunlar~~
gibi özellikle bat~l~~ tarihçiler taraf~ndan ço~u zaman yanl~~~
de~erlendirilmi~tir. Gayrimüslimler için vergi deyince ilk olarak akla haraç
ve cip,~~gelir". Zimmilerin iktisadi durumunu ortaya koyacak böyle bir
sorun ele al~n~rken ~u noktalar üzerinde özellikle durulmal~d~r:
Cizye ve harac~n tarifi, me~rulu~u, çe~itleri, miktar~.
Cizye ve harac~n ödenme ~ekli (cizye ve harac~n toplanmas~. Cizye
~slam hukuku hükümlerine uyularak tahkir edici bir yolla m~~toplan~rd~?.
Haraç bak~m~ndan topraklar~n s~n~fland~nlmas~.
Cizye, haraç ve di~er vergilerden ba~~~lanm~~~olanlar.
Cizye i~lerine bakan daire ve görevliler, (Ciziy~~muhasebesi),
7° Barkan,

Kanunnameler, s. XVIII, LXIV, 252, 304, 318, 320, 323.
Ispençe de Gayrimüslimlerden al~nan bir vergidir ama haraç ve cizye kadar
yayg~nla~mam~~t~ r. Cizye konusundaki belgeler için yaz~m~z~n ba~~nda Cgye Muhasebesi
defterlerInden çe~itli örnekler vermi~tik.
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Gayrimüslimlerin ödedi~i di~er vergiler.
g) Gayrimüslim halk~ n maktu'a ba~lanmas~~ ve do~urdu~u sonuçlar.
Osmanl~~ imparatorlu~unda cizye, Gayrimüslim halk içinde belli bir
tak~ m ko~ ullar~~ ta~~ yan kimselerden, ki~i ba~~ na al~ nan vergi idi 8°. Ko~ ullar
belli bir ya~da bulunmak ( ~~ 4-75), hasta, sakat, din adam~~ ve i~siz olmamak,
Ehl-i kitap ( Zimmi) olmakt~. Bu nitelikleri üzerinde ta~~ yan her Gayrimüslim
cizye ödemekle yükümlü idi.
Osmanl~~ imparatorlu~ undaki cizye ve harac~ n kökeni ~slam hukukuna,
oradan da Sasani, Bizans, Roma ve Musevi hukuklar~ na dayan~ r. ~slâmi
dönemlerde dinsel bir görünüm alan cizye, bu görünümünü Osmanl~~
döneminde de sürdürmü~tür.
Osmanl~~ yasalar~ nda ve ferman, berat, hüküm, ni~an ve benzeri gibi
özel emirlerde cizye ve haraç tayin edilece~i zaman ~slam hukukundan
geldi~i ayr~ nt~lar~ yla belirtilmi~ , böylece me~ ruiyeti gösterilmeye
çal~~~ lm~~ t~ r. Bu bir yana b~ rak~ lsa bile, Gayrimüslimlerin genellikle, askerlik
yapmad~~~ , askerlik yapanlar~ n da cizye ve haraçdan ba~~~land~~~~gözönüne
al~ n~ rsa cizyenin me~rulu~u kendili~inden ortaya ç~ kar. Gerçekçi bir
yakla~~ mla cizye askerlikten muaf olman~n kar~~l~~~, haraç resm-i dönüm ve
ii~rün kar~~l~~~, ispençe ise zekât~ n kar~~l~~~~say~ labilir. Ancak yer yer ve
zaman zaman miktarlar aras~ nda ufak farklar olmu~tur. Bunlar~ n d~~~ nda
kalan vergileri Müslim ve Gayrimüslimler genellikle birlikte ödemi~lerdir.
Cizye bazan 12, 24, 48 gibi katlanan rakamlarla, bazan yüksek, orta,
az 81 gibi günün rayicine göre üç grup halinde, bazan herkesden e~it, bazan
da kazanç durumuna göre biribirine uymayan miktarlarla toplanm~~t~ r 82.
Cizyenin maktu'a ba~land~~~~da olmu~ tur. Zaman zaman ödeme kolayl~~~~
sa~lamak için cizyeler taksitlendirilmi~~ve bu taksitlerin mahsul sonuna
rastlamas~ na özen gösterilmi~tir.
Yapt~ klar~~ bir görev kar~~l~~~~cizye veya di~er bütün vergilerden
ba~~~ lanan Gayrimüslimlerin say~s~~ az de~ildir.
Haraç genellikle iki ~ekilde ödenmi~tir:
Harac-i muvazzafa ( Harac-~~ mukata'a). Topra~~ n yüzölçümüne göre
vergi ödeyen, resm-i dönüm gibi.
Harac-~~mukaseme. Topra~~ n gelirine göre vergi ödeyen, ö~ür gibi.
80 Bu nedenle ckyeye Ba~~vergisi ( tribt~s capitum) de denmi~ tir.
Al, evsat, edna.
~am vilayeti ve Safed tiva's~ndan seksen akçe, Sis livas~~ ve Adana vilayetinden elli Halebt
akçe, Hatvan, Kopan, ~amanturna ve Lipova livalar~ndan bir filori yani lo6 penez al~n~rd~.
Penez Macar paras~~ idi.
81
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Esasen iktisadi hayat~~ ellerinde tutan Gayrimüslimler 3 bir de zaman
zaman vergi konusunda maktu'a ba~lan~ nca bu onlar için bir bak~ ma
iktisadi özerklik olmu~ tur. Ayr~ca daha geni~~anlamla idari ve dini
özerklikleri de vard~ . Bütün bu özerklikler, Gayrimüslimlerin uzun Türk
egemenli~i s~ ras~ nda dil, kültür ve milliyetlerini yitirmeden ya~amalar~ na en
büyük neden olmu~ tur. Bu durum ayn~~ zamanda Imparatorluk içinde bir
birli~e ve kayna~maya engel olmu~~ve çöküntü döneminde
Gayrimüslimlerin ba~~ ms~zl~klar~ n~~ ilan ederek birer birer Imparatorluktan
ayr~lmalar~ na temel te~kil etmi~tir.
Bütün bu anlatt~ klar~ m~ zdan sonra GayrirMislimleri bir de ~ u bak~~~
aç~lar~ ndan de~erlendirmek gereki:
—Yönetim ~ekli bak~ m~ ndan farkl~~ Zimmi topluluklar~.
Jeopolitik durum bak~ m~ ndan farkl~~ Zimmi topluluklar~ . Derbent
Zimmileri, Daru'l-harp Zimmileri gibi.
— Din ve mezhep bak~ m~ ndan farkl~~ Zimmi topluluklar~ . H~ ristiyanlar
ve Museviler.
Toplumsal durum bak~ m~ ndan farkl~~ Zimmi topluluklar~. Köylü
Zimmi, kentli Zimmi.
Hukuki durum bak~ m~ ndan farkl~~ Zimmi topluluklar~ . Zimmi ve
feodalite, Zimmi ve servaj
—Askeri hizmet gören Zimmi gruplar~. Voynuk, Eflak, H~ ristiyan
Sipahi, La~~ mc~, Cerehor gibi.
Inzibat hizmeti gören Zimmi gruplar~ . Martolos, Armatol, Pandor,
Pasban (Ases) gibi.
—Yönetici s~ n~f olarak hizmet gören Zimmi gruplar~ . Voyvoda, Knez,
Pirimkür veya Teklic, Biro, Kethüda, Melik, Parikoz.
Kleftler ve Hayduklar.
Bütün bu sorunlar~~ tamamlamak ve sonuca ba~lamak için MüslimGayrimüslim toplumlar aras~ ndaki kültür al~~-veri~ inin ortaya konmas~~
gerekir. Bu da Gayrimüslim meselesi içinde gözden uzak tutulmamas~~
gereken bir di~er noktad~ r.
Biz bu yaz~ m~zda meselenin ayr~ nt~lar~ na girmedik. Sadece Osmanl~~
imparatorlu~unda Gayrimüslim konusu ele al~ nd~~~~zaman hangi önemli
noktalar üzerinde durulmal~~ ve hangi bak~~~aç~ lar~ ndan de~erlendirilmeli
onlar~~ belirtmeye çal~~t~ k. Ancak bu sayd~ klar~ m~z yap~ld~~~~takdirde
Osmanl~~ imparatorlu~ unda Gayrimüslim halk~ n hukuki, içtimai ve iktisadi
durumlar~~ tam anlam~yla ortaya konulmu~~olur.
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Özellikle Musevi, Rum ve Ermeniler.

