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Osmanlı Devletinin yeniden yapılanma sürecinin önemli adımlar-
dan biride Tanzimat Fermanının ilan edilmesidir. Bu fermanın ilan 
edilmesiyle Osmanlı reform tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. 
Tanzimat Fermanıyla hedeflenen ise Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel 
hayatında değişime gidilip, böylece çöküş eşiğine gelmiş olan devlete 
yeni bir şekil vererek onu eski gücüne kavuşturmaktı. Fermanda, ülkenin 
coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının yetenekleri göz önünde 
tutularak gerekli girişimler yapılırsa, “…bi-l-tevfikihi taâlâ suver-i mat-
lûba hâsıl olacağı zâhir olmağla…”1 denilerek, beş on yılda hedeflenen 
sonuca ulaşılacağı belirtilmiştir. 

Bu hedeflenen sonuçlar için yeniliklere gidileceği “kavanin-i cedid” e 
şeklinde beyan edilen yeni kanunlar çıkarılacağı ilan ediliyordu. Bu yeni 
kanunlar yapılırken, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı 
ahalisinin can, mal ve “ırz-ü namus” güvenliğinin garanti altına alın-
ması gereği, Kur’an ve Şeriat’a dayanarak ilan edilmişti.2 Ayrıca ilan 
edilmekle kalınmamış, verilen bu sözlere ve yapılacak reformlara şahit 
olunmak üzere Osmanlı devletinde sefaretleri bulunan bütün elçilere de 
Tanzimat Fermanının birer nüshası resmen bildirilmişti.3

Tanzimat Fermanıyla din ve mezhep ayrımı gözetilmeden yeni 
bir yönetim anlayışı olacağı ilan edilmişse de Müslümanlar ile gayr-ı 
Müslimler arasındaki eşitlik, uygulamalarda ki karşılaşılan zorluklar 
sebebiyle, çok sıkıntılı ve tartışmalı bir konu olmuştur. Bu tartışmalı 
konulardan biride İslam dinini terk edip, başka bir dine dönme olarak 
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tarif edilen Mürted meselesidir. Mürted meselesi uzun bir maziye sahip 
olmakla birlikte Tanzimat dönemine kadar pek sorun olmamıştı. Bu 
dönemde Osmanlı devletinin gittikçe güç kaybetmesi karşılığında ters 
orantılı olarak Avrupa devletleri güçlenmişti. Bunun sonucu olarak, 
Osmanlı devletindeki her olayı, Avrupa kendi çıkarları bakımından 
değerlendirip, Osmanlı Devletini yıpratarak üzerinde baskı kuruyordu. 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Ermeni Avakim’in din değiş-
tirme meselesi başlangıçta normal, sıradan bir dini problemken, 
Avrupa, özellikle bu meselede öncülük eden İngiltere’nin İstanbul’daki 
Büyükelçisi Stratford Canning fırsatları iyi değerlendirerek, meseleyi 
politik bir problem haline getirmesi, Osmanlı Devleti üzerinde baskı 
kurarak kendi istediklerini yaptırması oldukça dikkat çekicidir. Bu 
vesileyle Osmanlı Devletinde yaşayan gayr-ı Müslim Osmanlı vatan-
daşlarının sempatisini kazanmış aynı zamanda da onların nazarında 
Osmanlı Devletinin itibarını sarsmış olacaktı. Olay politik bir mesele 
haline getirildiği için çok hassaslaşmış ve bu meseleye diğer Avrupalı 
devletlerinin de destek vereceğine Canning emindi. Böylece Bab-ı Ali 
tek başına bütün devletlere karşı koyamayacaktı. Rusya ve Avusturya ise 
bir ikilem içerisine girmişti. Onlara göre Canning bu konuyu çözerse, 
hem kendi itibarı artacak, hem de İngiltere’nin nüfusunun artacağının 
farkında idiler. Buda kendi konumlarının sarsılması ve etkilerinin azal-
ması demekti. Bu ikileme rağmen konu, Osmanlı Devletindeki gayr-ı 
Müslimler, onların güveni ve onların menfaatleri olduğundan İngiltere 
gibi onlarda meseleye müdahil olup, Osmanlı devletine baskı yapmaya 
başladılar.

Osmanlı Devleti açısından ise durum oldukça zordu. Bir taraftan 
Avrupa Devletlerinin dostluğunu kaybetmek risk, diğer taraftan yıl-
larca var olan hukuki bir durum söz konusuydu. Sultan ve yöneticiler bu 
konuda bir adım atsalar gelecek tepkilerden çekiniyorlardı çünkü ceza 
hukukundaki bu değişiklik İslam hukukunun temelinde bir değişiklik 
anlamına geliyordu. 

Acaba İslam dinini terk eden gerçekten idam edilmelimiydi? Bu 
duruma İslam hukuku nasıl yaklaşıyordu? Bu sorunun cevabı doğal ola-
rak Kur’an ve Sünnet’te aranmalıdır. Çünkü İslam hukukunun iki temel 
kaynağı vardır: Kur’an ve Sünnet. İcma ve Kıyas ikincil kaynaklardır; 
her ikisi de iki ana kaynakta mevcut bulunmayan konuların çözümü 
için kullanılır. 
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Kur’an din değiştirmeden birçok yerde bahseder, örneğin, sure 4 ayet 
90, sure 5 ayet 59, sure 16 ayet 108. Bunların hiç biri dinden çıkmanın 
dünyada cezalandırması ya da idam edilmesi ile ilgili kesin bir hüküm 
vermezken, dinden çıkmayı açık ve sert bir şekilde kınamıştır.4 İslam 
hukukunda dinden çıkmanın cezalandırılması sünnete dayandırılır. 
Örneğin, Hz. Peygamberin şöyle dediği nakledilir; Müslüman bir kişi-
nin kanı ancak üç şeyden birisi ile helal olur; Zina eden Seyyib, cana 
karşı can ve dinini terk edip cemaatten ayrılanlar. Kısaca zina yapmak, 
cinayet işlemek ve dinden çıkmak olarak sıralanabilir bu üç unsur. Bu 
hadis’e getirilen yorum şöyledir. “Zina eden taşlanabilecek, cinayet işle-
yen, suçlu bulunduğu takdirde öldürülebilecek ama Allah’a ve emirle-
rine itaat etmeyerek İslam’dan dönen katledilecektir.5 

Ancak kişi, açıktan veya ima yoluyla inkârını kelime veya fiillerle 
açıklarsa mürted sayılır. Geleneksel uygulamada buda tek başına kişinin 
idamı için yeterli değildir. En az iki şahidin hazır bulunduğu sırada, 
suçlamalar mahkeme tarafından incelenip değerlendirilip doğrulanırsa, 
dinden dönmenin cezası ölümdür. İslam hukukunda mürted için en 
önemli kıstas, kişinin Allah’ın birliğini reddetmesi, Hz. İsa’yı Allah’ın 
oğlu sayması ve teslise inanması ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini 
ve Kur’an’ı reddetmesidir.

Bugün modern İslam dünyasında genel manada din değiştirmenin 
tek başına bir ölüm cezası sebebi olmadığı kanaati hâkimdir. Ancak bu 
kişinin İslam devleti için bir tehlike olduğuna inanılırsa bu ceza o zaman 
verilebilir. Diğer taraftan İslam hukuku üzerinde çalışmalar yapan bazı 
araştırmacılar, Kuran’da din değiştirmenin ölümle cezalandırılacağına 
dair bir ayet olmadığını öne sürerler. Ayrıca Bakara suresinin 256. 
ayetinde ise “dinde zorlama yoktur” denilmektedir. Dolayısıyla kişinin 
takdirine müdahale etmek bu ayete ters düşmektedir. Bunun için din-
den çıkanın öldürülmesi Kur’anın bu hükmüne karşı gelmek şeklinde 
yorumlanmaktadır. Öte yandan doğuştan inançsız ya da Müslüman 
olmayan bir kişi ile bir mürted arasında bir fark olmadı şeklinde yorum-
larda mevcuttur.6 

İslam hukukunda mürted meselesi ile ilgili bu durum tespitinden 
sonra çalışmamızın konusu olan, Osmanlı Devletinin Ermeni vatan-
daşı 20 yaşındaki Avakim’in nasıl Müslüman olduğu ve sonra İslam’dan 
döndüğü? Bunun sonucunda idam edilmesi ve sonuçları dört farklı 
kaynak ve yorumdan hareket ederek incelenecektir. Ayrıca 1843 yılında 
meydana gelen bu olayın Avrupa kamuoyuna nasıl yansıdığı ve bu dini 
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meselenin nasıl politik bir sorun haline getirildiği, buna Avrupa’dan 
gelen sert tepkilerden sonra Osmanlı Devletinin tutumu ve sorunun 
çözümü üzerinde durulacaktır.

İngiltere’nin İstanbul’daki Bü,yükelçiliğinin 
Resmi Sekreteri Alison’un Raporu

Alison’ın olayla ilgili hazırlayıp Büyükelçi Stardford Canning’e sun-
duğu raporuna7 göre; Avakim bir buçuk yıl önce komşuları ile içkili 
olduğu için bir kavgaya tutuşmuş ve neticede devletin resmi görevli-
leri hemen duruma müdahale etmiş ve 500 değnek vurulmak sureti ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Avakim bu cezayı duyunca hem 
korkudan hem de sarhoş olduğundan dolayı İslam dinine girerek ceza-
dan kurtulmaya karar vermiştir. Bunun üzerine derhal şer’i mahke-
meye çıkarılmış ve ona Mehmet adı verilmiştir. Bununla birlikte birkaç 
gün sonra Avakim yaptığına pişman olmuş ve İstanbul’dan ayrılarak 
Suriye’ye gitmiştir. 

Haziran 1843’te İstanbul’a döndükten sonra kız kardeşinin evinden 
çıkarken, Kolağası Mustafa tarafından görülerek, onun İslam dinin-
den döndüğü suçlamasıyla yakalanmıştır. Ölüm cezasına çarptırılmak 
üzere tutuklandıktan sonra bir kez daha İslam’a dönmeye zorlanmış-
tır. Avakim işkenceye ve ölüm tehditlerine maruz kalmakla beraber 
Hıristiyanlıktan dönemeyeceğini ifade etmiştir. 

Avakim Alison’un raporunu hazırlamasından önceki Çarşamba günü 
kendisine rehberlik eden silahlı bir polis tarafından idam edilmiştir. 
Tavuk Pazarlı Ali olarak bilinen bu adam büyük bir kalabalık eşliğinde 
dört sarhoşu idam etmiş ama Avakim’in başını vururken başarısız bir 
deneme gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken ki hatası onu diz üstü çöktü-
rerek boğazını kesmesidir. Avakim’in başı daha sonra iki dizinin arasına 
düşmüş ve şapkası da arkaya gitmiştir. Avakim bu sırada Avrupai bir 
kıyafet giymekte idi. 

Karşıdaki bir dükkânda asılı olan resmi bir yazıda şunlar yazılı idi: 
“ Yaya oğlu Avakim, Ermeni ayakkabıcı, geçen yıl Muharrem başında, 
kendi rızası ile Müslüman olmuş ve Mehmet ismini almıştır, yeniden 
Müslüman olması için yapması gerekenleri ısrarla yapmayı reddet-
tiği için verilen fetvaya binaen ölümle cezalandırılmıştır ve neticede 
idam edilmiştir”.8 Avakim’in annesi kır saçlarını savurarak koşturduğu 
ve daha sonra oğlunun cesedinin başına oturarak gözyaşları döktüğü 
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görülmüştür. Ermenilerin ceset için verdikleri dilekçe reddedilmiş ve üç 
gün sergilendikten sonra ceset denize atılmıştır. 

Alison bu dramatik bilgiler için bir kaynak vermezken, yine de cevap-
lanması gereken bazı sorular ortaya çıkmıştır. Mesela, ilk kez İslam’a 
girmesinin onu nasıl 500 değneklik falakadan kurtardığına dair bir açık-
lama yoktur. Bu ifadeden bir Müslüman sarhoşken bir kavgaya katıldığı 
takdirde cezalandırılmaz gibi bir anlam da çıkmaktadır ki buda ilginçtir. 
Ayrıca, Avakim eğer hemen şer’i mahkemeye çıkarıldıysa, halen sarhoş 
bir halde olması gerekir ki bu durumda İslam’a girmesi kabul edilemezdi. 
Diğer taraftan Avakim’in Müslüman olunduğuna dair iki Müslüman’ın 
şahitlik etmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şahitlerin ise geçmişlerinin 
iyi derece de incelenmesi gerekiyordu. Tüm bunların bir gün içersinde 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Rapordaki ifadeler den anlaşıldığına 
göre, Mahkeme görevi icabı Avakim’in İslam dininden çıkmasının asıl 
sebebini ve onun İslamiyet’le alakalı kafasını karıştıran sorularına cevap 
vermeyi denemiş, ancak sonuç alamamıştır. 

Gerard de Nerval’a Göre Olay
Gerard de Nerval (1808–55) 19. yüzyıl da yaşamış Fransız bir sey-

yah ve araştırmacıdır. Mısır’da birkaç yıl geçirdikten sonra Kıbrıs, 
Rodos, İzmir ve Yunan adaları yolu ile İstanbul’a gelmiştir. 25 Temmuz 
1843’ten aynı yılın 28 Ekim’ine kadar İstanbul’da kalmış ve 20 Aralık 
1843’te Marsilya’ya gitmiştir.9 Nerval idamın 3. gününde Avakim’in 
cesedini Balık Pazarı’nda nasıl gördüğünü ve Ermeni bir dükkân sahi-
binin idamla alakalı olarak kendisine anlattıklarını aktarmıştır. 

Bu Ermeni dükkân sahibine göre, Avakim bundan 3 yıl önce 
Müslüman bir kadınla zina yaparken yakalanmış ve bir Müslüman 
sadece dayak cezası ile kurtulacakken, o bir gayr-ı Müslim olarak 
ölümle cezalandırılmıştır. Ölümden kurtulmak için Müslüman olmuş 
ancak daha sonra yaptığına pişman olup, Yunan adalarına gitmiş ve tek-
rar İslam’dan çıkarak eski dinine dönmüştür. 

Üç yıl sonra hadisenin unutulmuş olabileceğini düşünen Avakim 
batılı tarz kıyafetleri ile İstanbul’a dönmüştür. Burada bazı fanatikler ve 
yetkililer tarafından suçlanmış ve bu dönem bir hoşgörü dönemi olsa da 
Avrupa’dan gelen protestolara rağmen sert bir şekilde cezalandırılmıştır. 
İdamından önce eğer Hıristiyanlıktan vazgeçerse özgür kalacağı teklif 
edilmişse de, o, bunu reddetmiştir. Yetkililer ona kaçış yolları da teklif 
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etmişse de, o bunu reddettiği gibi İstanbul’da kalmak istediğini, eğer 
buradan tekrar ayrılırsa acı içerisinde öleceğini söylemiştir. Bunun üze-
rine idam edilmiştir. Birçok Ermeni onun bir aziz olduğunu düşünmüş 
ve onun için mumlar yakmışlardır. Daha sonra cesedi Haliç’e atılmıştır. 

Gerard de Nerval’ın aktardıkları birçok ilginç nokta içermektedir. 
İlk olarak eğer Nerval’in babasına gönderdiği mektuplara bakarsak,10 
Avakim 16 Ağustos’ta idam edilmiştir. Bu tarih ise Alison’ın verdiği tari-
hin bir hafta öncesine tekabül eder. İkinci olarak, Avakim’in Müslüman 
olmasının sebebini Alison’dan tamamen farklı anlatır. Bu sebep ilginçtir 
ki 16. yüzyılın önemli simalarından Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin 
fetvası tarafından desteklenmektedir.

Sual: Eğer bir gayr-ı Müslim, Müslüman olan bir kadın ya da erkekle 
ilişkiye girerse izlenecek yol hangisidir;

Elcevap: Eğer erkek Müslüman olursa ölüm cezasından kurtulur, 
kadın rızasıyla yapmışsa recmedilmelidir (taşlanmalıdır).11 

İlginçtir ama eğer Gerard de Nerval’ın Avakim’in neden Müslüman 
olduğu konusunda aktardığı doğruysa, bu fetvadan yola çıkarak Alison’ın 
gerekçesinden daha kabul edilebilir bir gerekçedir.

Kumkapı Ermeni Patriğinin Raporu
1871’de Kumkapı Ermeni patriği Avadis Berberyan, History of 

Armenians adlı eserinde bu konuya da yer vermiştir.12 Berberyan idam 
hadisesi ile alakalı çok fazla ayrıntı vermezken sonrasında meydana 
gelen politik ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. O, Avakim’in dört yıl önce 
Müslüman olduğunu ve sonrasında bundan pişman olarak kendi rahi-
bine tövbe ettiğini, sonra da takma bir adla yaşamına devam ettiğini 
ifade etmiştir. Avakim bundan dolayı suçlanmış, hapsedilmiş ve işken-
ceye uğratılmıştı. Ermeni kilisesi önde gelenleri onun için araya girme-
miş çünkü bunun İslamiyet’e bir hakaret sayılabileceğini düşünmüşlerdi, 
ancak Avakim’in ailesine Rus elçisine başvurmalarını tavsiye etmişlerdir. 
Elçi onlardan gelen mektubu okuyunca onları İngiliz elçisi Canning’e 
göndermiştir. Bunun üzerine ise İngiliz elçisi, elçilik tercümanı Pisani’yi 
sadrazam Rauf Paşa’ya göndermiş, paşada mevzunun görüşüleceğini ve 
Avakim’in serbest kalabileceğini ifade etmiştir. 

Bununla birlikte Divan-ı Hümayun toplantısında şeyhülislam Rıza 
Ali Paşa13 ve başka diğer iki “fanatic” bakan dinden dönmenin ölümle 
cezalandırılmasında ısrar ve talep etmişlerdir. Bu talep Avakim’e tövbe 
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etmesi teşvikleri ve hediye sözlerinden sonra uygulanmıştır. Başta 
İngilizler olmak üzere birçok Avrupalı elçi bu olayı öfkeli bir şekilde 
protesto etmişlerdir. Beş ay sonra Bab-ı Ali’ye bir nota göndermişler ve 
tüm azınlıklara inanç özgürlüğü verilmesini istemişlerdir. Uzun tartış-
malardan sonra Bab-ı Ali onlarla aynı fikirde olduklarını ancak fanatik 
fikirleri değiştiremediklerini ifade etmiştir. 

Ermeni patriğinin raporu oldukça ilginç ek ayrıntılar sunmaktadır. 
Mesela Berberyan idama şahit olduğunu ifade ederse de, olayla alakalı 
ifadeleri oldukça tereddütlüdür. Ayrıca Avakim’in ilk olarak Müslüman 
oluşu ile alakalı bir sebep vermemektedir. Diğer taraftan Ermeni pat-
rikhanesinin ve diğerlerinin meseleye neden müdahale etmediğini 
anlıyoruz, zira Berberyan’ın Ermenilerin resmi bakış açısını bildiğini 
düşündüğümüzde zayıf bir pozisyonda olduklarını anlıyoruz. Berberyan, 
ayrıca Avakim’in anne ve babasının Rus elçisine yardım için başvurduk-
ları bilgisini de vermektedir. Bu olasılığı yüksek bir ihtimaldir, çünkü 
Rusya Osmanlı Devleti içerisindeki Ortodoks Osmanlı vatandaşları-
nın koruyuculuğu hakkına resmen sahipti. Bu durum Rusya’ya Osmanlı 
Devletinde yaşayan diğer gayr-ı Müslümanlar nazarında da itibar sağ-
lamıştır. Bu itibarı korumak adına Osmanlı Devletindeki bütün gayr-ı 
Müslimlerin sorunlarına ilgi duyması normaldir. 

Rus elçisinin onları niçin İngiliz elçisine gönderdiği ilginçtir.14 Ayrıca 
Sadrazam Rauf Paşa’nın konunun görüşüleceğini ve Avakim’in serbest 
kalabileceği ile ilgili ifadeleri, ne İngiliz ne de Osmanlı kaynaklarında 
geçmektedir.

Osmanlı Devletinin Arşiv Kaynaklarına Göre 
Ermeni Avakim Olay

Başbakanlık Arşivi, Mesail-i Mühimme İradeleriden ulaşabildiği-
miz Osmanlı belgelerine göre15 Avakim, 11 Mart 1842’de Müslüman 
olmuş bir kunduracıdır. Şer-i mahkeme onun reşit olduğunu ve kelime-i 
şahadet getirerek Müslüman olduğuna hükmetmiştir. Buna ek olarak 
ismini değiştirmiş ve Mehmed adını almıştır. Müslüman oluşu Mahmut 
Paşa Mahkemesi’nin vekili Esseyyid Hasan Refet Efendi tarafından 
onaylanmıştır. Olayın şahitleri, Elhac Yusuf b. Mehmed ve Mehmed b. 
Hüseyin’dir. 

Sonrasında Avakim, İslamiyet’le alakalı şüphelerinin giderilmek 
istenmesine rağmen tekrardan Hıristiyan olmaya karar vermiştir. 
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Sonuçta, İstanbul Bab-ı Mahkemesi, ölüm kararını resmen bildirmiş-
tir.16 Karar mahkemede sesli olarak okunmuştur. Tüm üyeler Avakim’e 
kararını değiştirmek için bir şans daha verilmesi konusunda hem fikir 
olmuştur. Bunun üzerine mesele, bir kez daha tartışılmak üzere, Meclis-i 
Vala-i Ahkâm-i Adliyeye taşınmış ve Avakim’e fikrini değiştirdiği tak-
dirde padişahın affına dair bir ferman yayınlanabileceği ifade edilmiştir. 
Ama Avakim bütün bu teklifleri reddetti.

Avakim İngiliz elçiliğinde görevli olan bir şahsın akrabası idi17 ve 
Canning, tercüman Pisani vasıtasıyla sadrazama ve hariciye nazırına 
onun affedilmesi için müracaat etmişti. Bab-ı Ali meselenin politik 
değil dini bir mesele olduğunu tekrarlayarak, kararın değişmeyeceğini 
belirtmiş, ancak Avakim tekrardan Müslüman olursa affedilebilecekti. 
Canning’in hatırına Avakim’in bir kez daha mahkemeye getirilmesine 
ve fikrini değiştirmesi için bir şans daha verilmesine karar verilmiş-
tir. Eğer red ederse, idam kararı uygulanacak18 ve diğerlerine de İslam 
hukukunun kararlı ve değişmez olduğu gösterilecekti. 

Osmanlı Arşiv kaynaklarındaki bilgiler birçok konuyu aydınlatmak-
tadır. Başbakanlık Arşiv belgesinde verilen tarih, İngiliz elçiliği görev-
lisi Alison’un verdiği 23 Ağustos tarihini desteklediği gibi, Nerval’in 
babasına gönderdiği mektubun tarihi üzerindeki şüpheleri de ortadan 
kaldırmaktadır. Bu belgeler bize diğer üç yazarın ulaşamadığı bilgileri 
sunmaktadır. Bunlardan ilki, Avakim’in Müslüman olduğu mekânı, 
tarihi ve bu din değişikliği için gerekli olan şahitlerin adlarıdır. Bu aynı 
zamanda Avakim’in kendi isteği ile İslam’ı seçtiğini de doğrulamış-
tır. Ayrıca burada enteresan bir nokta da Avakim’in İngiliz elçiliğinde 
görevli bir şahsın akrabası olmasıdır. 

Avakim’in İslam dinini terk etmesi sonucu idam edilmesi ve bu süreç 
içerisinde yaşananlar, daha sonra Osmanlı devleti içerisinde buna ben-
zer birkaç hadisenin daha olması Avrupa devletlerinin tepkisi çekip 
onları harekete geçirmişti. Her şeyden önce Osmanlı Devleti Tanzimat 
Fermanıyla Müslüman ve gayr-ı Müslim eşitliğini ilan etmiş ama 
iç hukukunu buna göre değiştirememesi Avrupa Devletlerinin elini 
güçlendirmişti.

Bu konuda inisiyatif alan ve mesaisinin büyük bir kısmını İslam’dan 
dönenlere verilen ölüm cezasını değiştirmeye harcayan İngiliz elçisi 
Starford Canning, Bab-ı Ali’ye din değiştirme problemini sona erdire-
cek bir reform yaptırmak için dikkatleri olayın politik boyutuna çekmiş-
tir. Ona göre bu kabul edilemez uygulamanın değişmesi gerekmektedir. 
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Onun için bu konuda reform yapılmasını ve İslamiyet’ten dönenlere 
uygulanan ölüm cezasının kaldırılması için faaliyetlere başlamıştı. 

Avakim’in idamı üzerine, Canning’in hazırlayıp Londra’ya gönder-
diği ilk rapordan sonra, İngiliz hükümetinin tutumu sertleşmeye baş-
ladı. Dışişleri Bakanı Aberdeen, bu acımasız kanunun yeniden ortaya 
çıkmasından çok üzüntü duyduğunu ve bu kanunun halen İslam 
hukukunun bir parçası olsa da geçersiz duruma düştüğünü belirmiştir. 
Aberdeen, bütün Hıristiyan Devletlerinin bu tarz eylemlere karşı sesini 
yükseltmesi gerektiğine inanmış ve Osmanlı hükümetine bu tarz hadi-
selerin bir daha gerçekleşmemesi için önlemler alması gerektiğini ifade 
etmiştir.19 

İngiltere Dışişleri Bakanı Aberdeen’in talimatları doğrultusunda 
Canning Avusturyalı, Fransız, Rus ve Prusyalı meslektaşları ile bir araya 
gelerek onlarında desteğini aldıktan sonra20 bir protesto mektubu hazır-
layıp bunun Sultana ulaştırılması için elçilik tercümanı Pisani ile Bab-ı 
Aliye gönderdi.21 Bu mektupta Avrupa devletlerinin tüm tepkilerine 
rağmen Bab-ı Ali’nin aleni bir şekilde insanlık suçu işlemesinin verdiği 
memnuniyetsizliği ifade etmiş ve Bab-ı Ali’den bir açıklama ve bu tür 
olayların önüne geçileceğine dair garanti istemiştir. Daha sonra ben-
zer istekler ve protestolar Fransız ve Prusyalı elçiler tarafından da Bab-ı 
Ali’ye iletilmiştir.22 

Her ne kadar Bab-ı Ali bu tür olayların bir daha tekrarlanmayacağını 
sözlü olarak beyan etse de bu İngiltere için tatmin edici değildi. İngiltere 
Hükümeti,23 artık bu hadisenin tekrarlanmayacağına dair teminat isti-
yordu.24 Bunun için elçisine yeni talimatlar gönderen Aberdeen, bu 
beklentilerinin Bab-ı Ali’den karşılık bulamadığı takdirde, Sultan’la bir 
görüşme talep edip, İngiliz hükümetinin isteklerinin önemsenmemesi-
nin doğuracağı ciddi sıkıntıları ifade etmesi istenmekteydi.25 

Canning Aberdeen’den gelen talimatlar doğrultusunda önce Osmanlı 
Devletinin Hariciye Nazırı Rıfat Paşa ile bir araya gelmiştir.26 Rıfat 
Paşa’nın yeniden negatif fikir beyan etmesi üzerine, Osmanlı dış işle-
rinden ayrılırken, İngiltere Hükümetini bu konuda tam bir garanti den 
başka hiçbir şeyin memnun etmeyeceğini açık bir şekilde dile getirmişti. 
Bu olmadığı takdirde Osmanlı Devletinin İngiltere’nin dostluğunu 
kaybedeceğini vurgulamıştı. İngiltere’nin Osmanlı Devletinin bağım-
sızlığı ile ilgili olarak bugüne kadar verdiği desteği çekebileceği durumu 
Osmanlı tarafını ürkütmüştü.27 
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Bunun üzerine, Rıfat Paşa Canning ve Fransa’nın İstanbul’daki 
Büyükelçisi Bourqueney’e bu meseleyi dostane bir şekilde görüşmek 
için teklifte bulunarak onların bu konuya nasıl yaklaştıklarını anlamak 
istiyordu. Ancak her iki taraf bu görüşmeyi kabul etmeye hazır olmakla 
beraber, bu görüşmede ulemadan birinin bulunmasını reddedeceklerdir. 
Canning’e göre bu, her iki elçiye de meselenin dini bir problem oldu-
ğunu kabul ettirmiş gibi gözükme adına bir tuzaktı.28 Bununla birlikte, 
İslam hukuku ile alakalı malumatı yetersiz olduğu için, bu tarz bir 
görüşmeden zaferle çıkması mümkün değildi.

Bu eksikliğini bilen Canning bunun üzerine Kur’anda böyle bir 
hükmün olup olmadığını araştırmaya başladı. Kur’an’ın Fransızca bir 
çevirisini incelemeye girişti. Canning, Kur’an da din değiştirmenin 
ölümle cezalandırılmasına dair bir hüküm olmadığına emindi.29 Ancak 
Kuran’ın Fransızca bir çevirisinden çalışmalarını sürdürdüğü için, hük-
mün orijinal metinden doğru olarak çevrilip çevrilmediğini noktasında 
endişeleri vardı.30 Buna rağmen Canning elçilik sekreteri Alison’u Rıfat 
Paşa’ ya göndermiş ve bu inceleme sonucu tespitlerini Rıfat Paşanın 
dikkatine sunmuştu. Bunun sonra Canning ve Rıfat Paşa arasında bu 
tespitler hakkında oldukça canlı bir tartışma geçmiştir. Daha sonra bu 
tartışmaya Rıfat Paşanın isteğiyle bir imamda katılmış da, Canning, 
ne bu imamın ne de Rıfat Paşanın kendisinin ileri sürdüğü tespitleri 
geçersiz kılamadıklarını ifade etmektedir.31 Canning mürted meselesi 
ile alakalı uygulamanın, çok özel durumla ilgili olduğunu belirtip, Hz. 
Muhammed döneminde orduda ortaya çıkan hainlere binaen veril-
miş hükümler olduğunu ileri sürüyordu. Ayrıca, sünnet, icma ve kıya-
sın meseleye daha temkinli yaklaştığını ve bu bilgilerin çelişkili ve net 
olmadığını da ifade etmiştir. 

İngiltere’nin bu tehditkâr tutumları, İngiliz elçisinin bu konu üzerine 
bu kadar eğilmesi Osmanlı devletini endişelendiriyor çözüm arayışlarına 
itiyordu. Bunun üzerine Rıfat Paşa, İngiliz ve Fransız elçileriyle görüş-
melerini sıklaştırarak sürdürdü. Rıfat Paşa Canning ve Bourqueney ara-
sındaki özel görüşmeler sırasında Rıfat Paşa onlardan sorunun çözümü 
için tavsiye isteyerek şöyle dedi;

“Eğer reddedersek Avrupa’nın dostluğunu kaybedeceğiz, buna razı 
olursak, Osmanlı Devleti içerisindeki uyumu tehlikeye sokacağız, bun-
dan dolayı siz dostlarımız bize kimseyi kırmadan bir çözüm bulmamız 
yolunda yardımda bulununuz”.32 
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Rıfat Paşa, onların bir elçi olarak talimatnamelerini uyguladıkla-
rını bildiğini ama şimdi onlardan şahsi olarak yardım istediğini ifade 
etmiştir. Bu yardımı özellikle birkaç kez İstanbul’da elçilik görevinde 
bulunmuş ve Avrupa diplomasisini iyi bilen İngiliz elçisi Canning’ten 
özellikle talep etmiştir. Canning’e “eğer Bab-ı Ali de bir bakan olsan bu 
konuda ne yapardın?” şeklinde bir soru yöneltmiştir.33 Bunun üzerine 
Canning, Bab-ı Ali’nin Avrupa’yı dinlemesi gerektiğini ve Avrupa’nın 
Bab-ı Ali’nin bu meseleyi politik amaçlarla kullandığının farkında 
olduğunu ifade etmiştir. Ulemanın bu hükmü destekleyecek bir ifadeyi 
Kuran’da bulamayacaklarını belirtmiştir.34 Canning, Osmanlı bakanla-
rının Avrupa’nın şartları noktasında imparatorluğun ihtiyaçlarını ule-
maya aktardıkları takdirde, gerekli yanıtı alabileceklerini ifade etmiştir.35 
O, bu kanunun kaldırılmasının iç huzuru bozacağı yargısına katılma-
dığını bildirmekle beraber, bunun zararlı sonuçlar doğurmayacağını da 
ifade etmiştir. 

Öte yandan Rıfat Paşa, Fransız elçisi Bourqueney’e Avrupa’nın 
Osmanlı Devletini dost olarak kabul edip, kendi entegrasyonu içersinde 
değerlendirirken, diğer taraftan Osmanlı Devletinin bölünmesi ile ilgili 
çalışmalarından yakınmıştı.36 Öyle anlaşılıyor ki Rıfat Paşa ve Osmanlı 
Yönetimi Avrupa’nın bu konudaki kararlılığına henüz vakıf olama-
mıştı. Çünkü Avakim’in idamı sonrasında Bourqueney’in Avrupalı elçi-
lerinin İstanbul’dan çekileceği tehdidi üzerine, Bu tarz olaylar 20–30 
yılda bir gerçekleşmesine rağmen, Avrupa’nın böyle birkaç işe yaramaz 
adam sebebiyle siyasi ilişkilerini kesme gibi bir düşüncesinin olmasını 
yadırgadığını ifade ederek, işin ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu 
gösteriyordu.37 Fransız elçisi adeta işin ciddiyetin göstermek için bir 
adım daha ileri atarak, Rıfat Paşa’ya “öldürülen Ermeni yerine bir eya-
let kaybetseydiniz sizin için daha iyi olurdu”38 şeklinde ağır bir ifade 
kullanmıştı. 

Avakim’in idamından bir kaç hafta sonra Fransız Hükümeti, St. 
Petersburg’taki Fransız Maslahatgüzarına gönderdiği talimat da 
Rusya’yı bu konuda kendilerine destek olmaları için davet etmesini 
istemişti ancak Kont Nesselrode’dan tatmin edici olmayan bir cevap 
almıştı.39 Rusya başbakan yardımcısı, açık bir şekilde Bourqueney’in 
Bab-ı Ali ile ilişkilerinde kullandığı üsluba katılmamaktaydı.40 Bununla 
birlikte, Nesselrod İstanbul’daki Rus elçisi Titow’a bir talimat gönde-
rerek Osmanlı devletine dostane bir şekilde Rus tarafının kendilerin-
den din değiştirmeye verilen ölüm cezasının durdurulması noktasında 
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ricada bulunmasını istemiştir.41 Nesselrode ayrıca, imparatorluk içersin-
deki Hıristiyan tebaanın hoşnutsuzluğundan bahsetmiş ve Bab-ı Ali’nin 
bu tebaanın gönlünü almaya ihtiyacı olduğunu da ifade etmiştir.

Diğer taraftan Aberdeen’in bahsi geçen hükmün yürürlükten kaldı-
rılması ile alakalı olarak Canning’e yolladığı talimatname42 İngiltere’nin 
Viyana elçisi Gordon tarafından olaya farklı yaklaşan Avusturya 
Dışişleri bakanı Metternich’e de okunmuştu. Metternich’e göre eğer 
Avrupa, Osmanlı Devletinin güvenliğini amaçlamışsa, öncelikle İslam’a 
karşı hoşgörülü ve ılımlı bir tavır takınmalıdır.43 “Herkes Kur’an’ın 
Müslümanlar için ne derece önemli olduğunu bilir. Ancak bu kanunu 
barbarca şeklinde nitelendirmek ya da bu kanunu halifenin rızası 
ile ortadan kaldırmaya çalışmak onun çöküşü manasına gelir”. Rus 
elçisi Titow Avusturya’nın bu yaklaşımını tüm kalbiyle destekliyor ve 
Avusturya ile aynı fikirde olduklarını ifade ediyordu.44 Titow, Avusturya 
elçisi Sturmer’in tüm Avrupalı güçlerin imza koyacağı bir deklarasyon 
yayınlayarak Bab-ı Ali’yi baskı altına almadan meseleyi çözme fikrini 
destekliyordu. 

Bunun üzerine Avusturya temsilcisi Sturmer, Osmanlı kabine üyeleri 
ile gizlice temasa geçmiş, gayr-ı resmi olarak, Avusturya hükümetinin 
genel manada İngiltere ile aynı fikirde olduğunu ancak, Bab-ı Ali’ye 
karşı uygulanan tavra katılmadıklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla Rusya 
ve Avusturya’ın Müslümanlara karşı açık bir zafer kazanmaktan öte 
sadece insanlık adına bu mesele üzerine gittiklerini belirmiştir.45 Bab-ı 
Ali’nin bu kanunu yürürlükten kaldıramayacaklarını ifade etmeleri üze-
rine, Sturmer onlara en azından bu kanunun kullanılmamamsını öner-
miş ve bu durumun en az kanunun kaldırılması kadar tesirli olacağını 
ifade etmiştir.46 

Diğer taraftan, Bab-ı Ali Avrupa başkentlerindeki elçilerine birer 
talimatname göndererek bulundukları yerde nüfuzlu kişilerle irtibata 
geçilerek, Osmanlı Devleti lehine kamuoyu oluşturulması istenmiş-
tir.47 Bu talimat üzerine Viyana Elçisi Muhtar Bey, Berlin Elçisi Talat 
Efendi, Londra Elçisi Ali Efendi ve Paris Elçisi Nafi Efendi, gerekli 
girişimlerde bulunup konuyla ilgili raporlar hazırlayarak İstanbul’a 
göndermişlerdir. Ali Efendi ve Nafi Efendi kendilerinden istendiği 
gibi bulundukları ülkelerde resmi bakış açısını değiştirmek istemişlerse 
de bunda pek başarılı olamadıklarını ifade etmişlerdir.48 Ali Efendi, 
İngiliz gazetelerinin Avakim’in yeniden İslam’a döndürmek için hap-
sedilerek işkenceye maruz bırakıldığına dair spekülasyonlar yayıldığını 
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ifade etmiştir.49 Ayrıca gazeteler onun İslam’a geçişinde hasta bir ada-
mın şahitliğinin kabul edildiğini de iddia etmişlerdir. Osmanlı elçisi Ali 
Efendi, gazetelere yazdığı yazılarda, işkence ve bu tarz uygulamaların 
İslam hukukunca kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. O, bilindiği 
üzere, Avakim’in İslam’ı kendi iradesi ile ve iki şahidin önünde kabul 
ettiğini ifade etmiştir. Dinden çıkma kanunu İslamiyet’in başlangı-
cından beri mevcut olduğunu, bundan dolayı bahsi geçen Ermeni’nin 
idamı Hıristiyanlığa karşı bir hakaret olarak kabul edilmemelidir.50 Eğer 
Osmanlılar tüm gayr-ı Müslimleri Müslüman yapmak istese idi bunu 
çok daha önce yapabilirdi. Buna rağmen Osmanlı idaresinde oldukça 
fazla gayr-ı Müslim vardır ve özgür bir şekilde dini vecibelerini yerine 
getirebilmektedirler şeklinde açıklamalar yaptığını rapor etmiştir. 

Londra Elçisi Ali Efendi aynı zamanda İngiltere Dışişleri Bakanı 
Aberdeen’e, Avakim’in bir Hıristiyan olduğu için değil, İslam’dan dön-
düğü için idam edildiğini ifade etmiştir.51 Elçi Aberdeen’e Avrupa’da 
birçok insanın dini sebeplerden dolayı idam edildiğini de hatırlatmış, 
ancak Aberdeen bu hadiselerin yüzyıllar öncesinde kaldığını ve bugün 
bu tarz olaylara rastlanmadığını ifade etmiştir. Ali Efendi bu hadisenin 
politik değil dini bir mesele olduğunu ifade ederek Bab-ı Ali’ye bir nota 
gönderilmemesini rica etmiş ve İstanbul’da bu kanunu değiştirebilecek 
bir gücün bulunmadığını da ifade etmiştir.52 

Öte yandan, Avakim’im cesedine uygulanan aşağılayıcı muamele 
Avrupa’da derin bir tesir yapmıştı. Böyle bir uygulamanın bu kanunun 
bir gereği olmamakla beraber, bu tarz bir muamelenin Avrupa’nın resmi 
fikrini değiştiremeyeceğini de düşündürüyordu.53

Bab-ı Ali her toplumun kendi dinini koruma hakkına sahip oldu-
ğunu belirtirken, bir yandan da Avrupa ile olan dostane ilişkilerinin 
devam etmesi gerektiğinin de farkındaydı. Osmanlı Kabinesi bundan 
sonra din değiştirme ile alakalı problemlerle karşılaşmamak için, konu 
ile ilgili bütün dokümanların Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye tara-
fından dikkate alınmasını ve hükümlerin şeyhülislamca değerlendir-
meye tabi tutulması noktasında karar vermişti. Ayrıca eğer, o, suçun 
idamı gerektiğine karar verirse, bir fetva yayınlanacaktır. Eğer bu tarz 
bir hadise eyaletlerde vukua gelirse, mesele yerel idarecilerce halle-
dilmeye çalışılacak, eğer karar ile alakalı bir şüphe ortaya çıkarsa, bu 
durumda hadise İstanbul’a nakledilecekti.54 Ayrıca bu konuda uygun55 
bir yol bulunması için ulemanın bu meseleyi günün şartları çerçevesinde 
ve bu kanunu hassasiyeti göz önüne alınarak, her iki tarafı gözeterek 
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değerlendirmesi noktasında karar verilmiştir. Ulemanın kararı kabineye 
taşınacak ve Sultan nihai kararı Avrupa elçilerine gönderecekti. 

Rıfat Paşa, Osmanlı yönetiminin konuyu çözme noktasındaki çalış-
maları hakkında İngiliz Elçisi Canning’i bilgilendirmesi için elçiliğinin 
resmi tercümanı Pisani’ye şu açıklamayı yaptı. Bir mürted’in mahke-
meye çıkarılarak yargılanmaması için bir takım önlemler alınacaktır.56 
Buna göre böyle bir hadise İstanbul’da vukua geldiği takdirde, suçlu-
lar Bab-ı Ali’ye gönderilecektir, eğer İstanbul dışında gerçekleşirse 
eyalet yöneticisine gönderilecektir. Bu sayede, problem fazla yayılma-
dan ve ölüm cezasına başvurulmadan halledilebilecektir. Diğer taraf-
tan bir mürted Müslüman olmayan bir devlete kaçarsa, Bab-ı Ali onu 
geri getirmek için bir girişimde bulunmayacaktı.57 Bu milliyetle alakalı 
bir problem değildi ve neticede bir İngiliz içinde bu geçerli olacaktı.58 
Bab-ı Ali yazılı bir teminat vermemekle beraber, ne idam cezası vermek 
niyetinde olduğunu, ne de bundan sonraki mürtedlerin Avakim ile aynı 
kaderi paylaşmayacaklarını ifade etmiştir. Rıfat Paşa, Osmanlı hüküme-
tinin meselenin çözümü ile ilgili aldığı bu tedbirleri resmi tercüman 
Pisani aracılığı ile sözlü bir mesaj olarak Canning’e iletmiş ve bu mesele 
ile alakalı olarak ayrıca resmi bir yazılı cevap veremeyeceğinin de altını 
çizmişti. 

Canning’in bu teminatların uzun ömürlü olmayacağına dair şüphe-
leri vardı,59 O, alınan tedbirlerin günü kurtarma adına verilmiş tavizler 
olduğundan şüphelenmekteydi. Durumu hükümetine yazan Canning, 
Aberdeen den yeni bir talimat almıştı. Bu talimatını Rıfat Paşa’ya oku-
duktan sonra Rıfat Paşa, oturduğu yerden sessizce kalkmış ve odadan 
birkaç dakikalığına ayrılmıştı.60 Dönüşünde, meselenin kendisi için 
oldukça önemli olduğundan bahsederek, şahsi fikirlerini Canning’e şu 
şekilde aktardı. Rıfat’a göre, gelenek ile şeriat arasında kalın bir çizgi 
vardır. Gelenek Avrupa’nın veya Büyük Britanya’nın isteklerini karşıla-
mak için belki terk edilebilir, ancak, Allah tarafından emredilen kanun 
herhangi bir insan kanunuyla bir tutulamaz61. Şayet sultan bu şekilde 
davranırsa ağır ve belki de tehlikeli bir sorumluluk almış olurdu.62

Rıfat Paşa ayrıca hiçbir devletin, özellikle İngiltere gibi Osmanlı 
Devletinin dostu olan ve bağımsızlığını destekleyen bir devle-
tin, Osmanlı’nın dini hükümlerinin esaslarını değiştirme talebinde 
bulunmaya hakkı olmadığını ifade etmiştir. Osmanlı Dışişleri bakanı 
İngiltere’nin bu konuda gizli bir gayesi varsa63 bunu öğrenmek iste-
diğini söylemesi üzerine Canning bu ithamı reddederek İngiltere’nin 
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sadece bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini vurgulamıştır. 
Bunun üzerine Rıfat Paşa, bu meselenin ulema ve bakanlardan oluşan 
bir mecliste, tüm fetva kitapları üzerinde çalışılsa bile çözülemeyeceğini 
vurgulamıştır. Eğer Canning bu sözüne halen itimat etmiyorsa Arapça 
ve Türkçe İslam hukuku kitapları üzerine araştırma yapan tanıdığı her-
hangi bir kimseye konuyu danışabileceğini de eklemişti.64 

Canning bunun üzerine Rıfat Paşa’ya Kuran’da din değiştirme ile ala-
kalı bir hüküm olmadığını ve Kuran’ın hükümlerinin çağa ve durumlara 
göre şekillendirilebileceğini ifade etmiştir. Örnek olarak savaş esirlerine 
ölüm ve cizye ya da fidye olarak ifade edilen paralar ödenmesinin teklif 
edilmesini göstermiştir. Bununla birlikte, ölüm hadisesi ile karşılaşıl-
mamış, yerine olası bir takas hadisesine kadar esirler muhafaza edilmiş-
tir. Bu örnekten sonra Canning devam ederek, Bab-ı Ali’nin mürted 
hukukunu çağa göre yeniden düzenleyebileceğini ifade etmiştir.65 Rıfat 
Paşa’nın cevabı ise ulemanın kararını verdiğini ve Bab-ı Ali’nin buna 
uyması gerektiği yönünde olmuştur. 

İngiltere’nin bu kararlı tutumu karşısında Rıfat Paşa’nın endişe-
leri daha çok artmaktaydı. Bir taraftan Avusturya temsilcisi Testa ile 
görüşerek İngiltere’ye karşı Metternich’in desteğini almaya çalışırken, 
diğer taraftan Fransa’nın tutmanda değişiklik olup olmadığını öğren-
meye çalıştı. Bunun için Nafi Efendi’den sonra Paris büyükelçisi olan 
Reşid’e talimat göndererek Fransız hükümetinin tutumunu ve Bab-ı 
Ali’nin resmi bir garanti vermediği takdirde Fransa’nın takınacağı tavrı 
öğrenmesini istedi.66 Paris’te Reşid Paşa ile Fransa Dışişleri Bakanı 
Guizot arasında gerçekleşen görüşmede, Reşid, hiçbir Avrupa dev-
letinin Osmanlı Devletinin iç işlerine karışma hakkı olmadığını ileri 
sürerek, hem Fransa’nın hem de İngiltere’nin talepleri Osmanlı devleti 
için elverişsiz ve adaletten uzaktır.67 Bab-ı Ali’de Avrupa’da birçok usul-
süz uygulamanın olduğunu bilmekle beraber bu meselelere müdahale 
etmemektedir.68 Reşid ayrıca şu net ifadelerle konuya olan yaklaşımını 
açıklamıştır: Sultan, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı 
devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasının ileride ciddi sıkıntılara 
sebep olacağından çekindiğini ifade etmiştir.69 Guizot, Reşidi dinle-
dikten sonra, konuyu Bab-ı Ali’nin olumsuz cevabına getirmiş, ilişki-
lerin bozulma ihtimalini vurgulayarak, bu konu hakkında Fransa’nın 
İngilizler ile birlikte karar verileceğini ifade etmiştir.70 Ayrıca Osmanlı 
hükümetinin bu konuda kendilerine yazılı bir garanti vereceği konu-
sunda beklentileri ve ümitleri olduğunu da vurgulamıştır.71
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Diğer taraftan, Müftü, ulema ile birlikte bir görüşme yaparak, Bab-ı 
Ali’ye bu kanun metni ve izahı ile alakalı bir rapor sunmakla görev-
lendirilmişti.72 Bu görüşmeye katılanlar şunlardı. Şeyhülislam Efendi, 
Meclis-i Valadan Abdülkadir Bey, Darü’ş-şura-i, Askeriyye Memuru 
Arif Hikmet Bey, Sudur-ı Rumeli Esad Efendi, Reis-i Etibba Abdülhak 
Efendi, Maarif-i Adliye Mekteb-i Nazırı, İmamzade Esad Efendi, Fetva 
Emini (İsmi belli değil) ve Ruus Vekili Hacı Ömer Efendi.73 Toplantı 
yapıldı ancak çözüm bulunamadığı için önce toplantı dağıtılmış ancak 
bir gün sonra Bab-ı Ali’den bir memurun katılımıyla toplantı yeniden 
toplanmıştır. Bu toplantıda da bir sonuç çıkmamış ve biri şeyhülislamın 
ofisinde biri de Dolmabahçe sarayında olmak üzere iki toplantı daha 
gerçekleştirilmişti. Bu sonuncusu dört saat sürmüştü. Bu görüşme sonu-
cunda Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmalarına izin verilemeyeceği 
kararı alınmıştır. 

Mürted uygulaması İslam hukukunun bir parçası olarak kabul edil-
diğinden İslam hukukunu değiştirmek istememekle beraber, yabancı 
devletlerin Osmanlı devletini parçalama ihtimaline karşı bir çözüm 
bulmak zorunda olduklarının da farkındaydılar.74 Buna göre bundan 
sonra gerçekleşebilecek bir din değiştirme sonucu idam hadisesine 
binaen gizliliğin sağlanması için bir takım tedbirler alınmış ve ancak 
bu örnekler ortaya çıktığında kanunların kutsal olduğu ve bir kişi için 
bunların bozulamayacağı ifade edilecekti. Eğer Avrupa ile kendi halkı 
arasında seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkarsa bu durumda Osmanlı 
hükümeti Müslümanlar arasında guruplaşmaların olmamasına dikkat 
etmeliydi. Halife olarak Sultan’ın görevi, İslam dininin saflığını koru-
maktı. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın şu ifadeleri aktarılarak; “Bab-ı 
Ali, Fransa ve İngiltere’nin önerilerini kabul ettiği takdirde, bu durum, 
sultanın tahtının tehlikeye girmesi gibi bir olaya sebep olabilir. Bunun 
tersine eğer onların talepleri reddedilirse bu daha da ciddi sorunlara 
sebep olabilir. Ancak, bir halkın hayatında ölümün tercih edilebileceği 
anlarda vardır”75 şeklinde kararlar alındı.

Bu olumsuz karardan yaklaşık iki hafta sonra, Canning, Aberdeen’e 
gizli bir kaynaktan Osmanlı Hükümetinin, kendisinin taleplerini 
kabul ettiğini rapor etmişti.76 Caning’e ulaşan bilginin doğru olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü 20 Mart 1844’de gerçekleşen kabine görüş-
mesinde, Avrupa Devletlerinin baskısına dayanamayan Osmanlı yöne-
timi Avrupa’yı memnun edici kararı aldı. 23 Mart 1844’te Canning 
Aberdeen’e gönderdiği raporunda “Mürted” meselenin mutlu ve kesin 
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bir şekilde çözüldüğünü ifade etmekteydi.77 Canning Sultan ile olan 
direkt ilişkileri vasıtasıyla Bab-ı Ali’den memnuniyet verici bir cevap 
almıştı. Buna göre; “…Mürted olan Hıristiyan’ın katli maddesi fimaba’d 
vuku’a getürülmemesi hususuna dair…” her türlü tedbirin alınacağı 
garanti ediliyordu. Bab-ı Ali tarafından verilen garantide, Sultanın 
Avrupalı devletlerle samimi ve dostane ilişkilerini muhafaza ederek 
devam ettirmek niyetinde olduğunu belirtmiştir. Karşılıklı dostluğu 
geliştirmek arzusunda olduğunu beyan ederek, bu dostluk için bundan 
sonra İslam dininden dönüp mürted olan Hıristiyanların katl ve idam 
edilmeyeceği hususunda gerekli ve karalı tedbirler alacağın dair taahhüt 
Bab-ı Ali tarafından Avrupalı Devletlere verilmiş oldu.78

Buna ek olarak, Canning, Sultandan “bundan sonra hiçbir Hıristiyan, 
dininden dolayı aşağılanmayacak ya da acı çekmeyecektir”79 sözünü de 
almıştır. Sultan Canning’i, Hindistan’daki milyonlarca Müslüman’a 
karşı gösterilen iyi yönetiminden dolayı teşekkürlerini Kraliçeye götür-
mesi için Saraya davet etmişti. Ayrıca İngiliz hükümetinin kendi idare-
sindeki Hıristiyanları korumak amacıyla attığı adımları takdir edeceğini 
umduğunu ve İngiltere ile olan dostluklarının gelişerek devam etmesini 
de arzuladığını vurgulamıştır.

Bab-ı Ali bu deklarasyonu ilan etmesine rağmen, elçiliğin resmi 
tercümanı Pisani, Rıfat Paşa’nın imzasını bir türlü alamamıştı. Diğer 
taraftan Osmanlı Dışişleri Bakanı Rıfat Paşa Pisaniye, bu deklaras-
yonu Osmanlı diplomasinin bir başarısı şeklinde tarif etmesi ilginçtir.80 
Dahada ilginci Rıfat Paşa’nın bu açıklaması Canning tarafından da 
kabul görmesidir. Bununla birlikte, yazılı cevap kasten büyük bir parça 
kâğıda çok kısa bir cümle olarak yazıldığından Bab-ı Ali’ce resmi sayıl-
mayacağı düşünülmektedir.81 

Bab-ı Ali tarafından açıklanan bu deklarasyonunun manasından 
emin olan Canning, yeni talepleri de içeren bir mektup daha yazarak 
Bab- Ali’ye gönderdi. Canning bu mektubunda İngiliz hükümetinin; 
Bab-ı Ali’nin herhangi bir Hıristiyanın idam edilmemesi ile alakalı ola-
rak aldığı tesirli tedbirlerden dolayı memnun olduğunu ve yine Sultan’ın 
kendisi ile resmi görüşmesinde ileriye dönük güven telkin etmesinin de 
memnuniyet verici olduğunu ifade etmekteydi. Bunların yanında İngiliz 
hükümetinin asıl memnun olduğu nokta, Osmanlı Devleti içerisindeki 
hiçbir Hıristiyan’ın aşağılanmayacağı ve suçunu itiraf edene kadar suçlu 
muamelesi görmeyeceğine dair verilen güvenceydi.82
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Osmanlı yönetiminin ilan ettiği bu deklarasyon ve verilen diğer 
güvenceler İngiliz kamuoyunda da olumlu tepkiler yarattı. İngiltere’nin 
önemli gazetelerinden The Times bu olayı, “Türk tarihinin en önemli 
diplomatik başarısıdır”83 şeklinde tarif ederek okuyucularına duyurdu. 
Adı geçen gazetenin yorumuna göre bu durum “…medeniyetin barba-
rizme karşı kazandığı bir zafer olarak değerlendirilmeli. Osmanlı kendi 
başına Hıristiyan devletlerle barışarak kapılarını medeniyete açmak için 
önemli bir adım atmıştır. Osmanlı Avrupa sistemine girmiştir, ayrıca 
kendi konumunu bizim hassasiyetimizi dikkate alarak değiştirme 
yolunda bir onur nişanına sahip olmuştur...” Bu önemli başarıdan dolayı 
medeni dünya üzerindeki insanlık dostları birbirlerini kutlamayı hak 
etmişlerdir. Bab-ı Ali deki elçimizin gayretleri ve katkıları sonucu ile 
Hıristiyanlara karşı fanatiklerin faaliyetlerine bir son verildi. Bizi mem-
nun eden hadiselere ekleme yaparsak buda Sultan’ın aldığı tedbirlere 
en fazla yardımda bulunan Bab-ı Ali’deki Fransız elçisi Bourqueney’in 
başarısıdır. İki önemli gücün temsilcileri bu ayrılıkçı faaliyetleri azaltma 
manasında asil bir mücadele verdiler. Neticede tüm bunların sebebi 
insanlığa karşı işlenen suçları engellemektir.”84 

Mürted sorunun ortaya çıktığı ilk sıralarda normalde bu konu 
Gülhane Hattı Hümayunu’nun gayr-i Müslim Osmanlı vatandaşlarına 
verdiği güvenceler çerçevesinde ele alınması beklenmişti. Ancak öyle 
olmadı. İngiliz elçisi Canning, Avakim’in idamını politik bir platforma 
taşımakta gecikmedi. Olay politikleşince üslupta sertleşmeye başladı. 
Canning’e göre bu idamların bir daha gerçekleşmeyeceğine dair alınacak 
bir garanti Avrupa’yı ziyadesi ile memnun edebilirdi. Bunun haricindeki 
bir çözüm her zaman için riskliydi. Onun için bu fırsat iyi değerlen-
dirilmeliydi. Nitekim bu konudaki karalılığını İngiliz Dışişleri Bakanı 
Aberdeen’e şu şekilde açıklıyordu; “ belki de bu son krizleri Bab-ı Ali’yi 
karıştırmak hatta yıkmak için kullanabilirim, ama sanırım siz böyle 
bir durumdan hoşlanmazsınız”.85 Onun için bu olay sırasında zaman 
zaman diplomasi nezaketine uymayan sert ifadeler kullanmaktan geri 
durmamıştır. Hatta “eğer Rıza Paşa, korkmamış olsa idi, başarısız olabi-
lirdik”86 diyerek İngiltere’nin resmi dış politikasının hedeflerinin ötesine 
geçtiği de anlaşılmaktadır. 

Mürted meselesinin bu şekilde çözümü genel manada Canning için 
Avrupa’nın bir zaferiydi. Bu alınan sonuçla kendiside hedefine ulaştı-
ğına inanıyordu. Ancak Bab-ı Ali ise bu çözümü daha farklı yorumla-
maktaydır. Bab-ı Ali’ye göre bu konuda yayınladığı deklarasyonun resmi 
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olarak bağlayıcı bir tarafı yoktu. Sadece bu idamların gelecekte tekrar-
lanmayacağına dair bir garanti verilmişti. Bunun için Bab-ı Ali de ken-
dince hedefine ulaşarak diplomatik bir başarı elde ettiğine inanıyordu. 
Her şeye rağmen bu sonuçla Osmanlı idaresindeki Hıristiyanların eşit-
lik yolundaki en önemli adımlarından biri atılmış oldu. 

Sonuç olarak, Bab-ı Ali Mürted meselesini dini bir mesele olarak gör-
müşse de, Bu konuyu Avrupa’nın ve Hıristiyanlığın onur meselesi ola-
rak değerlendirip, inisiyatif alan İngiliz elçisi Stratford Canning, Fransa, 
Avusturya ve Rusya’nın destekleriyle konuyu politik bir koz olarak kul-
lanmıştır. Her ne kadar Rusya ve Avusturya, Canning’in İngiltere için 
sağlamaya çalıştığı nüfusu engellemek gayesiyle bu meseleye aynı Bab-ı 
Ali gibi dini bir hadise olarak bakmış olsa da, konu Hıristiyanlarla ilgili 
bir sorun olduğu için, Osmanlı Devletinde yaşayan Hıristiyan tebaanın 
güvenlerini kaybetmemek adına Canning’e destek vermek zorunda kal-
mışlardır. Caning’in elde ettiği bu başarısı, Osmanlı devletindeki gayr-ı 
Müslimler nazarında İngiltere’nin itibarını yükseltmiş, hem de kendisi 
Osmanlı gayr-ı Müslimlerinin sorunlarında odak noktası haline gelmiş-
tir. Daha da önemlisi artık Osmanlı Ermeni vatandaşlarının her konuda 
gidebilecekleri bir kapısı olmuş oldu. Bu da İngiltere’nin uzun vadede 
Ermeni kilisesini bölerek bir kısmının Protestanlığa geçmesini ve böy-
lece Protestanlığında ayrı bir millet statüsüne kavuşmasını sağlayacaktır.


