
Tarih boyunca Anadolu, birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yap-
mıştır. Bu topraklarda kurulan ve geride büyük izler bırakan devletler-
den en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz, XIV. yüzyılın başlarında 
kuzeybatı Anadolu’da Selçuklu-Bizans sınır bölgesinde (Söğüt-Bilecik-
Eskişehir), küçük bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Devleti’dir. 
Kurucusu Osman Gazi (ö. 1324)’nin attığı sağlam temeller üzerinde 
yükselen ve sınırları sürekli genişleyen bu beylik, kısa süre içerisinde 
devlete ve nihayet 1453’te İstanbul’un fethiyle imparatorluğa dönüştü. 
Osmanlıların elde ettiği bu büyük başarının nedenleri birçok araştırma-
nın konusu oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu sonucun alınmasında 
devletin kurucusu Osman Gazi’nin adalet ve hoşgörüye dayalı yönetim 
anlayışının, daha sonraki padişahlar tarafından da devam ettirilmesinin 
payı büyüktür. 

Osmanlı toplum yapısı, çok renkli kimliğine ilk adımını Osman Bey 
devrinde attı. Osmanlı toplumuna katılan ilk topluluk Bizans’tan fet-
hedilen yerlerin Rum halkıdır. Osman Bey, yönetimi altına aldığı bu 
halka, insan temel hak ve hürriyetlerinin en başta gelenlerinden olan 
yaşama hak ve hürriyeti ile din ve vicdan hürriyetini verdi; can ve mal 
emniyetlerini güvence altına aldı. Bunu, Osman Gazi’nin fethedilen bir 
kale ya da şehre ilk önce ‘kadı’ (yargıç) ve ‘subaşı’ (garnizon komutanı 
veya emniyet müdürü) atamasından anlıyoruz. Bu iki görevliden kadı, 
adaletin ve kanunun temsilcisi olup, haksızlığa uğrayanların hakla-
rını iade eden hukuk adamıdır. Subaşı ise, toplumda huzur ve güveni 
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sağlamaktan sorumlu emniyet görevlisi (polis şefi)dir. Adalet ve güven-
likle ilgili olarak başlatılan bu uygulamaya, daha sonraki dönemlerde de 
genişletilerek devam edildi. 

Osman Gazi, sadece Osmanlı toplumunun değil sınır komşusu 
Bizans valilerinin yönettiği Rum ahalinin de güven duydukları bir 
liderdi. Nitekim Osman Gazi döneminde Eskişehir’de hamam sem-
tinde kurulan pazara, etraftaki Rum ahali ile Germiyan halkı da gelirdi. 
Osmanlı rivayetine göre, Bilecik’ten gelen Rum pazarcıdan alışve-
riş yapan bir Germiyanlı, aldığı bardağın ücretini ödemez. Haksızlığa 
uğrayan Rum satıcı, Germiyanlı’yı Osman Gazi’ye şikâyet eder. Osman, 
Germiyanlı’yı huzuruna getirterek aldığı bardağın ücretini ödemesini 
emreder ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması yönünde ikazda 
bulunur. Osman’ın haksızlığı gideren bu tutumundan sonra Bilecikli 
Rum kadınlar bile pazara tek başlarına gelerek huzur içerisinde alışve-
rişlerini yaparlar.1

Osman, pazarcı Rumların Germiyanlılar tarafından taciz edilmesin-
den başka, Germiyan tarafından gelen yağma akınlarına karşı da bölge 
Hristiyanlarını koruma görevini üstlenmiş, fethedilen yerlerde yerli 
Hrıstiyan halkı, köylü ve şehirliyi, idarî anlamda engin hoşgörü diyebi-
leceğimiz ‘istimâlet’ politikası ile yerinde bırakıp korumuştur.2 

Orhan’ın oğlu Süleyman Paşa’nın (ö. 1357) Göynük, Mudurnu ve 
Tarakçı Yenicesi’ni fethettiğinde, buralarda oturan sivil halkın her-
hangi bir zarara uğramaması için gerekli tedbirleri alması, adalet ve 
insafla hareket etmesi dolayısıyla, bu bölgenin halkı kendi arzularıyla 
Müslüman olmuşlardır.3 Bu bilgi, her ne kadar ihtiyatla karşılansa ve 
abartılı bulunsa da4, daha ilk zamanlardan itibaren izlenen fetih politi-
kaları hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. 

Osmanlılar Anadolu’da idareleri altına aldıkları gayrimüslim halka 
karşı adaletli ve hoşgörülü tutumlarını Rumeli’de fethettikleri yerler 
ahalisine karşı da gösterdiler. Nitekim eski Osmanlı rivayetine göre 
Süleyman Paşa, Çimpe Kalesi’ni fethettiğinde5, sivil halka zarar verme-
diği gibi, aksine onların gönlünü almış, böylece, masum sivil halkla eli 
silâh tutanları birbirinden ayırmıştır.6

I.Murad devrinde (1362-1389), Rumeli’nin tanınmış gazi kuman-
danlarından ve akıncı beylerinden Evrenos Bey Gümülcine, İskete ve 
Marulya’yı Osmanlı topraklarına katınca, bu yerler halkından güçlerini 
aşan vergi yerine verebilecekleri ölçüde vergi (cizye) almak suretiyle, sivil 
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halkın incitilmemesine özen göstermiştir.7 Fethedilen yerlerde izlenen 
bu politikalar sayesinde Balkanlardaki Hristiyan köylüler, idareci askerî 
sınıflarla Osmanlılara karşı iş birliği yapmamışlar ve hatta bazı durum-
larda Osmanlılarla birleşmişlerdir. Daha da önemlisi Osmanlılar, yeni 
tebaalarının din ve vicdan hürriyetlerine, kültürlerine, âdetlerine büyük 
saygı göstermişlerdir.8 Ayrıca Osmanlılar, tımar sistemi ile ilgili uygu-
lamalarında Müslim gayrimüslim şeklinde hiçbir ayrım gözetmemişler-
dir. Hristiyan sipahileri, tımar tevcihi, intikali veya tımara ait yerleşmiş 
her türlü kurallar bakımından Müslüman sipahilerle aynı işleme tâbi 
tutmuşlardır. Hristiyan sipahilere ait tımarların intikalinde din ayrımı 
yapılmamıştır. Osmanlılar fethettikleri bölgelere koruyucu bir siyasetle 
yerleşmişlerdir. Dinî kurumlar, sınıfların statüleri, idarî taksimat, vergi-
ler, yerli âdetler ve nihayet askerî zümreler esas itibariyle korunmuştur.9 
Kuşkusuz, devletin sağladığı bu güven ortamı gelecekteki yayılmaları 
için iyi bir propaganda aracı olmuştur. 

1394 tarihinde Fransa kralı VI. Charles ve daha sonra 1470’de 
Bavyera kralı X. Ludwig, kendi ülkelerindeki Musevileri sınır dışı etti-
ler. Hristiyan ülkesinden kovulan Musevilerin önemli bir bölümünün 
Osmanlı coğrafyasına göç etmeleri, Osmanlı ülkesinin yaşanabilir bir 
ülke olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.10

1402 Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Yıldırım Bayezid’in şeh-
zadeleri arasındaki saltanat kavgaları dolayısıyla, Osmanlı ülkesinin 
Anadolu ve Rumeli’deki topraklarında bir yönetim boşluğu ortaya çık-
mıştır. Çok başlılığın hüküm sürdüğü bu kargaşa devrinde Osmanlı 
idaresi altına alınan Rumeli’deki krallıkların hiçbirisinin Osmanlı yöne-
timinden ayrılma çabalarına kalkışmamaları Osmanlılara bağlılıkları 
yüzündendir. Bu durum, adalet ve hoşgörüye dayanan Osmanlı yönetim 
felsefesini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. 

II. Murad’ın Selanik’i fethi (1430) sırasında şehirde bulunan, hatta 
bir ara Türklere tutsak düşmüş olan din adamı J. Anagnostis’in, 1423 
yılından beri Venedik yönetimi altında bulunan kent halkının niçin 
Lâtinlere karşı Türk idaresini tercih ettiklerini açıklayan kayıtları da 
ilginçtir.11 II. Murad’ın izlediği barışçı politika Venedik tarafından geri 
çevrilmemiş olsaydı, aslında Selanik halkının yerlerini terk etmelerine 
bile gerek kalmayacaktı. 

1453 İstanbul fethi, Osmanlı devleti için siyasî, idarî, kültürel ve askerî 
açılardan olduğu kadar toplum yapısı bakımından da yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Son verdiği Bizans İmparatorluğu’nun başkentini kendine 



Prof. Dr. NecDet ÖZtÜrK186

payitaht edinen Fatih Sultan Mehmed, devletini imparatorluk seviye-
sine yükseltmişti. Artık Osmanlı toplumundaki gayrimüslim unsurların 
statülerinin belirlenmesi zamanı gelmişti. Fatih, bu anlamda ilk önce-
liği Rumlara verdi; dinî ve kültürel anlamda tam bir hürriyet verdiği 
Patrikhanenin başına papaz Gennadios’u getirdi. Fatih’in bu tutumu 
sayesinde İstanbul’daki Rumlar kendilerine dinî baskı yapan Katoliklere 
karşı dinlerini kurtarmış oldular. Hristiyan dinini inceleten ve bu dinin 
Hak dinlerden olduğunu öğrenen Fatih, bu din mensuplarının kesin-
likle incitilmemesini buyurmuş ve buna uymayanların şiddetle cezalan-
dırılacağını bildirmiştir.12

İstanbul’un fethi, Rumlar için olduğu kadar Ermeniler için de yeni 
bir dönemin başlangıcı idi. Fatih’in, Rumlardan sonra örgütlenmelerine 
izin verdiği ikinci dinî topluluk Ermeni cemaati oldu. Doğu Anadolu’da 
yaşayan Ermeniler (Gregoryen Ermenileri), Osmanlı idaresinden önce 
Büyük Selçuklular döneminde de geniş haklara sahip bir topluluktu. 
Bizans Devleti’nin dinî baskısı ve ağır vergilerinden Ermeniler oldukça 
rahatsızlardı. Ermeniler, Bizans yönetiminden hoşnutsuzluklarını 1071 
Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu terk ederek gösterdiler. Ermeni 
tarihçi Urfalı Mateos Vekayi-nâme’sinde Sultan Melikşah (1072-1092) 
hakkında övgü dolu sözler söyler. Nitekim zamanın Ermeni Katogigos’u 
Barseğ, bazı yerlerde Hristiyanların baskı gördüğünü, ruhanîlerden vergi 
istenildiğini, manastırlarda piskoposların vergi için baskı gördüğünü 
anlatmak için İran’a Sultan Melikşah’ın yanına gitti. Sultan Melikşah 
Barseğ’i huzuruna kabul ederek ona iltifat gösterdi; Barseğ’in şikâ-
yet ettiği konuları kabul etti ve onu iltifatla uğurladı. Mateos, kiliseyi 
huzura kavuşturmak için, bir Katogigos’un Müslüman bir hükümdara 
gidip yardım talep etmesini kayda değer bulmaktadır.13

Sultan Melikşah’ın Ermenilere verdiği haklardan daha fazlasını Fatih 
verdi. İstanbul’u aldıktan sonra Ermenilerin Bursa’daki ruhanî liderleri 
Hovakim’i İstanbul’a getirterek, onu patrik atadı (1461); Samatya’daki 
Sulu Manastır denilen kiliseyi onlara tahsis etti. Ayrıca Ankara, 
Bayburt, Adana, Tokat ve Sivas çevresinden bir kısım Ermeni ailelerini 
getirterek şehrin değişik semtlerine iskân etmiş ve İstanbul’da Ermeni 
nüfusunu çoğaltmıştır.14 İstanbul’a gelen Ermeniler başlıca Kumkapı, 
Yenikapı, Samatya, Narlıkapı, Edirnekapı ve Balat’a yerleştiler. 1475’de 
Kefe’nin fethiyle buradan da İstanbul’a pek çok Ermeni getirildi. Fatih, 
1479’da Karaman Ermenilerini İstanbul’a getirterek Samatya tarafla-
rında yerleştirdi. Ermenileri Ermeni Patrikliği idare etti. Patrikler kendi 
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uluslarının dinî ve toplumsal işlerini görürlerdi. Hovakim’in unvanı 
bütün Türkiye Ermenilerinin patriki idi. Yabancılar burayı millî ve siyasî 
bir makam olarak tanıdılar. Yavuz Sultan Selim de Çaldıran zaferinden 
sonra (1516), İstanbul’a Tebriz’den birçok Ermeni sanatçı getirmişti.15

İstanbul’un fethiyle birlikte, Osmanlı Devleti ve toplumu kurulduğu 
ilk yıllardaki sadelikten uzaklaşarak imparatorluk özelliklerini taşıyan 
bir yapıya dönüştü. Fethedilen yeni yerler halkının imparatorluk şemsi-
yesi altına alınmasıyla birlikte, farklı din ve kültürlere mensup topluluk-
ları bünyesine alan Osmanlı toplumu daha da zenginleşti.

Bu sosyal yapı, klâsik dönemin başladığı dönem olarak kabul edi-
len 16. yüzyılda sınırların genişlemesine paralel olarak daha da karma-
şık hâle geldi. Bu yüzyılda coğrafî bakımdan üç kıtaya yayılmış olan 
Osmanlı İmparatorluğu, büyük bir gayrimüslim nüfusu bünyesine aldı. 
Klâsik dönemde toplum, yöneticiler (askerî) ve yönetilenler (reaya) 
olmak üzere başlıca iki gruba ayrılırdı. Reaya, Müslim ve gayrimüslim 
halkın tamamını içine alan bir tabirdi. Daha sonraları bu tabirin yerini 
‘tebaa’ tabiri aldı. Bu dönemde ‘reaya’ olarak bilinen Osmanlı toplumu 
kendi içinde zümrelere ayrılıyordu. Dinî kimlik, zümrelere ayrılmada 
en belirleyici unsur idi. O yüzden halk Müslim ve gayrimüslim olarak 
iki temel gruba ayrılmıştı. Gayrimüslim olanlar himaye edilen, korunan 
demek olan ‘zimmî’ adı ile bilinirdi. 

İslâmiyetin ilk devirlerinde Müslümanlarla gayrimüslimler ara-
sında yapılan zimmet sözleşmeleriyle gayrimüslimlerin dinî inanç, 
ayin ve ibâdet hürriyetleri garanti altına alınmış, mabetlerine dokunu-
lamayacağı açıklanmıştır. İşte bu tür bir düzenlemenin sonraki İslâm 
Devletlerine, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerine de örnek teşkil ettiğini 
söylemek mümkündür.16 Nitekim Rumeli ve Balkanlardaki fetihlerinde 
Osmanlı Devleti’nin din ve vicdan hürriyeti hususunda hoşgörülü bir 
siyaset takip etmesi böyle bir uygulamanın sonucudur. Osmanlı Devleti 
bu tutumuyla, Kur’an’ın “dinde zorlama yoktur”17 hükmüne uymuştur.

Osmanlı yönetimi, zimmî olanlar arasında dinî inanış veya mez-
hep farklılıklarına göre üç temel grubun varlığını kabul etmişti. Klâsik 
dönemde genellikle cemaat veya taife olarak bilinen bu zümreler-
den ilki, nüfus yoğunluğu ve kilise örgütleriyle imparatorluğun birçok 
yerinde temsil edilen Ortodokslar idi. Fatih’in, İstanbul’un fethinden 
hemen sonra bunlar için bir düzenlemeye gittiği belirtilmişti. Boş olan 
İstanbul’daki patriklik makamına kendisine bağlı bir patrik tayin etti ve 
İstanbul patrikliğine bütün patrikliklerin üzerinde bir statü verdi. Bu 
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durum, imparatorluk genelinde önemli bir nüfus potansiyeline sahip 
olan Ortodoks ahalinin idarî ve malî organizasyonunda oldukça etkili 
oldu. Fatih’in bu düzenlemesi, Ortodoksların Avrupa’ya ve özellikle de 
Katoliklere karşı himaye edilmesi anlamına geliyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrimüslimler özellikle din, eğitim 
ve aile hukukunu ilgilendiren konularla doğum, evlenme, boşanma, 
vasiyet, miras gibi meselelerini, kendi kurumlarının sistemi içinde 
çözebilme ve düzenleyebilme hakkına sahiptiler. Böyle olmakla bir-
likte, kendi kurumlarında çözebilecekleri pek çok konuda bile Osmanlı 
hukuk mercii olan şer’iye mahkemelerini tercih ettikleri görülmektedir. 
Gayrimüslimler isterlerse en yüksek karar organı olan divanı hümayuna 
da şikâyetlerini yapabilirler ve konu ile ilgili şeyhülislâmdan fetva iste-
yebilirlerdi. İmparatorluk içinde gayrimüslimlerin idaresi ile ilgili ‘millet 
sistemi’ tabiri, aşağıda bahsedileceği gibi, 1839 Tanzimat Fermanı’nın 
ilânından sonradır.18

Şer’iye sicillerine göre 18. yüzyıl Konya’sında gayrimüslimlerin son 
derece geniş can güvenliğine sahip oldukları görülmektedir. Müslüman 
veya Hristiyan, kim olursa olsun, Osmanlı yönetiminde canına kastedilen 
kimse hiçbir baskı olmadan şer’î mahkemeye gidebilir ve hakkını araya-
bilirdi. Yapılan şikâyetlerde suçu sabit görülen Müslüman veya Hristiyan 
mutlaka cezasını görür ve zarar gören de hakkını alırdı. Gayrimüslimler 
ekonomik ve mülkiyet hakları bakımından da iyi durumdaydılar.19 
Konya örneği, ülkenin genelindeki çok sayıdaki örnekten sadece biridir. 
Şer’iye sicilleri gibi sosyal tarih kaynağı olarak zengin malzeme ihtiva 
eden mühimme defterlerinde de, haksızlığa uğrayanların şikâyetleri ve 
devletin, hiçbir ayrım yapmaksızın, bu şikâyetlere yaklaşımını gösteren 
bolca örnek bulmak mümkündür. 

Gayrimüslimlerin kendi aralarındaki nikâh akdi, feshi, nafaka, veraset, 
vasiyetle ilgili işler Cemaat mahkemelerinde görülmekteydi. Bu mahke-
melerin verdiği kararlar aynen uygulanırdı. Meselâ, Fener Patrikhanesi 
mahkemesi, suçluları yalnız hapse değil, bazen sürgüne, bazen de kürek 
cezasına mahkûm edebiliyordu. Patrikhanede özel bir cezaevi vardı. 
Gayrimüslimler şeriat mahkemelerine gitmek suretiyle de problemle-
rine çözüm isteyebilirlerdi. Bu mahkemelerde gayrimüslimler iki şekilde 
yargılanıyordu: Ya İslâm hukukuna göre, ya da kadının Hristiyan veya 
Yahudi hukuku yorumuna göre. Bir Müslüman bir gayrimüslim mahke-
mesine gidemezdi. Eğer gitmiş ise bu mahkemenin verdiği ceza geçersiz 
sayılırdı.20
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Osmanlı toplumunda, farklılıklar göz ardı edilmeden oluşturulan 
engin hoşgörü kültürü bir arada yaşama sanatının temel harcı oldu. Ne 
var ki bu kültür, ilk kez 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile zedelendi. 
Bu antlaşmayla Rusya, Osmanlı idaresindeki Ortodokslarla ilgilenmeye 
başladı. Böylece, yüzyıllarca huzur ve barış içerisinde bir arada yaşayan 
Osmanlı toplumunda ilk ayrılık ateşi yakılmış oldu. 18. ve 19. yüzyıl-
larda Avrupa ve dünyadaki diğer gelişmeler de Osmanlı toplumunu 
etkiledi. Özellikle, 1789 Fransız İhtilâlinin sonuçlarından olan hürri-
yet ve milliyetçilik fikirleri ve hareketleri, Avrupalı devletler tarafından 
Osmanlılar aleyhine kullanıldı. Çeşitli dinî gruplar Osmanlı idaresine 
karşı baş kaldırdılar. Geniş Osmanlı coğrafyasında asırlarca görülmeyen 
bu tür hareketlerin esas destekçileri ve kışkırtıcıları, Osmanlı ülkesinde 
yüksek çıkarları olan dış güçlerdi.

Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra, Osmanlı toplum yapı-
sında çok yönlü değişim yaşanmaya başlandı. Bilindiği gibi, Osmanlı 
Devleti’nin yönetimi yerinden yönetime yani merkezî yönetime dayalı 
idi. Bu, merkez ile taşra yönetimi arasında dengeye oturtulmuş bir 
sistemdi. Bu yönetim modelinde, cemaatler kendi içinde önemli bir 
özerklik alanına sahiptiler ve devletin küçük bir modeli olarak yapılan-
mışlardır. Cemaate dayalı bu yapının temel direği millet sistemidir. Her 
cemaat yalnızca dinî bir topluluk değil, aynı zamanda idarî bakımdan da 
önemli fonksiyonları olan bir topluluktu. Cemaat liderleri sadece dinî 
otoriteyi temsil etmiyor, aynı zamanda idarî otoriteyi de temsil ediyor-
lardı. Osmanlı Devleti’nde kilise sadece dinî teşkilât değil aynı zamanda 
idarî bir teşkilâttı. Osmanlı, bünyesindeki bu farklılıkları aynılık yapma 
yönünde herhangi bir çaba içine girmedi; buna ihtiyaç da duymadı. 
Çünkü Osmanlı millet sisteminde farklılıkların korunması temel pren-
sipti. Bu politika, zimmet sözleşmesinin gereği olarak, devlet otoritesini 
tanımayı ve onun gereklerini yerine getirmeyi esas alan bir yaklaşımdı. 
Eğer Osmanlı Devleti isteseydi, farklılıkları kolayca ortadan kaldırabi-
lirdi. Fakat devlet, böyle bir tercihi hiç düşünmemiştir. Şartların değiş-
tiği, her milletin kendi devletini kurmaya çalıştığı 1878’den sonra bile 
Osmanlı Devleti’nin bu düşüncesi değişmemiştir. Osmanlı Devleti 
istese bünyesindeki milletleri asimile ederek problemlerden kurtulma 
yoluna gidebilirdi. Tam tersine onları bir üst kimlikle, Osmanlılık kim-
liğiyle birleştirmek için çaba içine girdi. Osmanlı Devleti baştan beri 
bütün Müslüman ve gayrimüslimleri tebaası olarak kabul etmişti. Kendi 
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aralarındaki farklılıkları kullanarak, onları birbirine düşürerek bir düş-
manlık ve çatışma alanı yaratabilirdi.21

Osmanlı padişahları, adeta toplum düzeninin sigortası olarak gör-
dükleri hoşgörü ilkesinin zedelenmemesi, huzur ve barışın bozulma-
ması için her türlü tedbiri zamanında alma kararlılığını göstermişlerdir. 
Nitekim bu tedbirlerle ilgili olarak, özellikle mühimme defterlerinde, 
haksız uygulamaların yapıldığı yerlerin mahallî yöneticilerine, padişah 
tarafından gereğinin yapılması için gönderilmiş sayısız hüküm bulun-
maktadır. Adaletin toplumdaki düzen ve barışın esası olduğu gerçeğini22 
çok iyi bilen padişahlar, haksızlığa uğrayan vatandaşların haklarının 
iadesi ile bizzat ilgilenmişlerdir.23

Osmanlı’nın dinî, hukukî ve insanî boyutlu hoşgörü şemsiyesi altına 
aldığı dinî gruplardan en çok güvendiği ve bu yüzden sadık millet (tebaa-
yı sadıka) olarak nitelendirdiği Ermeniler idi. Ermeni cemaati, Osmanlı 
toplumunun bir üyesi olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmiş ve 
XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar saltanata bağlılıktan ayrılmamıştır. 

Osmanlı Devleti’ne sadakatleri, Türk âdetlerini benimsemeleri ve iyi 
Türkçe konuşmaları Ermeni yurttaşların Osmanlı İmparatorluğu’nda 
resmî veya özel devlet işlerinde görevlendirilmelerine neden olmuştur. 
XVI. yüzyılda vezirlik rütbesine kadar yükselen devlet adamları (meselâ 
Ermeni asıllı Mehmed Paşa), XVIII. yüzyılda saray kuyumcuları ve 
sonradan darphane nazırları, saray hekimleri, XIX. yüzyılda darphane 
müdürleri, II. Abdülhamid devrinde ve sonrasında Ermeni hariciyeciler 
ve nazırlar da görülür. Ayrıca Ermeniler, devletin önemli görevlerinde 
(müsteşarlık, büyükelçilik, milletvekilliği, bakanlık ve veziriazamlık) 
bulunmuşlardır. 

Bu anlamda, Helmuth von Moltke Türkiye’de bulunduğu yıllarda 
(1835-1839) Osmanlı yönetimindeki Ermenilerin statüsüne dair şu tes-
pitlerde bulunur: “Bu Ermenilere hakikatte, Hristiyan Türkler denilebi-
lir. Rumların kendi özelliklerine karşın Ermeniler Türk âdetlerini, hatta 
dilini benimsemişlerdir. Dinleri onların, Hristiyan olarak, tek kadınla 
evlenmelerine izin verir, fakat onlar Türk kadınlarından fark edilmez., 
ayrılmaz. Bir Ermeni kadın sokakta sadece gözlerini ve burnunun üst 
kısmını gösterir, diğer taraflarını kapatır.”24

Fatih’ten II. Mahmud devrine kadar üç yüz elli yıllık süre içerisinde 
Osmanlı toplumundaki bütün Hristiyanların ve bu arada, Ermenilerin 
de dinî ve toplumsal yaşantılarına kesinlikle karışılmamıştır.25
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1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanı ile26 Osmanlı Devleti bir 
takım düzenlemeler yaparak fertlere, cemaatlere hukukî, siyasî, ticarî ve 
kültürel alanlarda haklar tanıdı. Bu haklardan bütün gayrimüslimler gibi 
Ermeni cemaati de yararlandı. Tanzimat ile gelen hürriyetçilik havası 
sonunda pek çok Ermeni genci, Avrupa’da cemaatin açtığı okullarda 
okudu. Bu gençler vatan, millet, millî kültür, istiklâl gibi kavramlarla 
tanıştılar. Bu kavramlarla yetişen milliyetçi aydın tabakası İngiltere’nin 
de desteğiyle kilise ve muhafazakârlara karşı mücadeleye giriştiler. 
Amaçları Ermeni kilisesinin nüfuzunu kırarak dikkatleri millî meseleler 
üzerine çekmekti. Bunda da başarılı oldular. 1860 tarihinde bu aydın 
grubu millî anayasa niteliğindeki Ermeni Millet Nizamnamesi’ni27 
hazırladılar. 1863 tarihinde bazı değişikliklere uğrayan bu Nizamname, 
Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenilerin cemaat hayatında yeni bir çığır 
açtı. Bu nizamname ile patriğin başkanlığında dinî, hayrî, eğitim, miras 
ve aile konularında iç hukukla ile ilgili işlerini düzenleme hakkı tanındı. 
Diğer bir ifadeyle, bu düzenlemeyle daha önce sahip oldukları haklar 
genişletilmiş oldu. 

Anadolu’da uzun zamandan beri hüküm süren karışıklık ve belirsiz-
lik ortamı Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda da devam ediyordu. 
Osmanlı siyasî oluşumunun ortaya çıkışıyla birlikte başlayan ve giderek 
güçlenen Anadolu’daki barış ortamı beş buçuk asır sürdü. Uygarlıklar 
beşiği Anadolu, herhalde tarihinin en uzun süren barış ve güven ortam-
larından birini Osmanlı döneminde yaşamış olmalıdır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Anadolu yine çatışmalara 
sahne oldu. Osmanlı’nın sergilediği hoşgörünün neden devam etme-
diğini iyi tahlil etmek gerekir. Her şeyden önce ayrı dinlere mensup 
olanların birbirini eşit görerek karşılıklı olarak kabul etmeleri şarttır. 
Osmanlı’da hoşgörü geçici bir his değildi. İslâmiyet, Hristiyanlığı ve 
Musevîliği semavî/ilâhî din olarak kabul etmesine karşılık, Hristiyanlık 
ve Musevîlik İslâmiyeti aynı gözle görmemiştir. Osmanlı’da zimmî 
denilen gayrimüslimlerin statüsü yüzyıllarca süren fetva, kanunname ve 
ahidname metinleriyle ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Özellikle şahıs 
hakları, din, dil, gelenek hakları fetvalarla düzenlenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde hoşgörü hukukî olarak garanti altına alınmıştır. Yani ida-
recilerin keyfine bırakılmış değildir.28 Ne yazık ki, XIX. yüzyıla kadar 
Osmanlı toplumunda sadık millet olarak muamele gören Ermeniler bu 
yüzyılda en büyük problem yaratan gruplardan biri haline gelmiştir.29 
Bu yüzyılın ikinci yarısında yani 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra 
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Ermenilerin çeşitli vesilelerle çıkardıkları isyanlara, I. Dünya Savaşı 
esnasında Osmanlı Devleti’ne karşı Ruslarla yaptıkları işbirliği de 
eklenince, Osmanlı yönetimi 1915’te Doğu Anadolu’daki Ermenileri 
zorunlu göçe tabi tutmak zorunda kalmıştır.

Ermeni soykırımını savunan ülkelerin parlâmentolarına ve soy-
kırım tezinin hararetli savunucularına şu soruları sormak gerekir: 
Kuruluşundan 1878 Berlin Antlaşması’na kadar geçen 578 yıllık süre 
zarfında Osmanlı toplumunda, dış tesirler olmadan, devlete baş kaldı-
ran herhangi bir gayrimüslim topluluk var mıdır? Bunun cevabı tabii ki 
hayır olacaktır. O halde, 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilânından itibaren 
Osmanlı idaresi altındaki gayrimüslim unsurların Osmanlı yönetimine 
karşı isyana hazırlayan ülkelerin asıl amaçları neydi? Özellikle, 1878 
Berlin Antlaşması’na koydurdukları Ermenilerle ilgili maddenin gizli 
amaçları neydi? O gün, Osmanlı Devleti’ne karşı oynadıkları oyunu 
bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı mı oynamak istemektedir-
ler? Bundan asıl amaçları nedir? Yarım kalan o günün Şark Meselesi (ilk 
kez 1815 Viyana Kongresi’nde ortaya atıldı), bugün Ortadoğu sorunu 
dedikleri projeye dönüştürmek suretiyle mi elde etmek istemektedir-
ler? Bütün bu ve benzer sorulara cevap aranılması gerekmektedir. Şunu 
katiyetle biliyoruz ki, Büyük Selçuklular zamanından günümüze kadar 
Ermeniler dinî ve kültürel değerlerini yaşamışlar ve yaşamaktadırlar.

Eğer Türkler egemenlikleri altına aldıklara milletlere, zorla İslâmiyeti 
ve kendi kültürlerini kabul ettirmiş olsalardı, bugün Ermeni soykı-
rımı ve Ortadoğu sorunu gibi konular gündeme gelmezdi.30 Hristiyan 
Avrupa’nın kendi dinleri, kültür ve medeniyetleri dışındaki din ve mede-
niyetleri küçümseyen eski davranışlarını ve alışkanlıklarını sürdürdük-
leri anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, Doğu ile Batı, İslâmiyet ile Hristiyanlık 
birbirini ‘öteki’ olarak algılamaya devam ediyor. Özetle söylemek gere-
kirse, Osmanlı’nın sergilediği hoşgörü kültüründen günümüz toplum-
larının çıkaracağı çok dersler olduğu açıktır.


