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Giriş

Farklı din mensuplarının birbiriyle irtibatlarının olması doğaldır. 
Bu ilişki Müslümanlarla Hıristiyanlığın farklı kesimleri ile olunca sıkı 
münasebetler nedeniyle daha ileri konum almıştır. Zira Müslümanlar 
kendilerini dinleri gereği kitap ehli olarak bilinen kesimlere yakın gör-
mektedirler. Din bağlamında ortak inanç ve bakış açılarının çokluğu bu 
yakınlıkta önemli bir etkendir. Farklı medeniyet ve dinleri temsil eden-
lerin birlikte aynı mekanı paylaşmalarında Müslümanlar samimi duy-
gularla muhatapları ile iyi geçinmişlerdir. Bunu onlara din ve onun konu 
ile ilgili hükümleri belirlemiş, meseleyi açık ayetlerle netleştirmiştir. 
Farklı fikir ve felsefi düşünce mensupları, muhtelif yaklaşımlara sahip 
olan muhalif anlayıştakiler birlikte aynı ortamda bulunmuş ve kader 
onları bir arada olmaya mecbur etmiştir. Hz. İsa’dan sonra Hıristiyanlık 
yayılmış, İslam’ın gelişi ile birlikte bu iki dinin mensupları ister istemez 
komşu olmuş ve aynı mekanda bir arada yaşamışlardır. Müslümanlar 
İslam’ı duyurma ve bu dine insanları çağıma faaliyeti yürütürken muha-
taplarına dinlerini sunmuşlardır. Doğal olarak iki kesim birbiriyle 
iletişim kurmuş ve hakim din İslam olurken diğer dinler de varlığını 
korumuştur. 

Hıristiyanlar zamanla içte farklılıklar yaşamışlar, Ermeni Kiliseleri 
mensupları ile Müslümanların irtibatlarında yoğunluk görülmüştür. 
En temel sorun ise çoğu zaman Ermeni kızlarına aşık olan Müslüman 
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gençlerin onlarla birlikte yuva kurmalarına Ermeni ailelerin izin verme-
mesi ve kızlarını kötü sonla tehdit etmeleri hadiselerinde yaşanmıştır. 
Bunun pek çok örnekleri görülmüştür. Müslümanların yönetimindeki 
yerlerde onlar birlikte oldukları diğer dinlerin mensupları ile birlikte-
liklerinde tüm kesimler varlığını korumuştur. Müslümanlar kendi ira-
deleri ile İslam’a girenlerle din kardeşi muamelesi yürütmüşler, kendi 
dinini sürdürenlerle vatandaş olarak güzel münasebetler geliştirmişler-
dir. Sonuçta hepsi de Müslümanların idaresinde ve İslam’ın farklılıklara 
bakış açısı çerçevesinde huzur ortamında yaşamışlardır.

Anadolu ve çevresinde oran itibariyle Müslümanların sayısında 
çoğalma olmuş, bu durum yalnız doğum yoluyla değil, diğer din men-
suplarından genelde de Hıristiyanlardan İslam’ı kabul edenler yoluyla 
olmuştur. Bunlar aynı mekânı paylaşıp, iktisadi ve sosyal alanda güzel 
münasebetler geliştirmişler ve bunu asırlarca sürdürmüşlerdir. Son yüz-
yıla gelindiğinde huzurun yerini istemeyerek istenmeyen gelişmeler 
almıştır. Osmanlılarda olumsuzlukların olması, zayıflama sürecinin baş-
laması ve çevresindeki hasımlarının onu bitirme girişimi gibi dış etken-
ler yanında içteki bozulmalar onun çöküşünü hazırlamıştır. Bu durum 
farklı dinleri temsil eden insanların ilişkilerine ve sosyal münasebetlere 
de yansımıştır. En belirgin farklılık ise güven ortamının ortadan kalk-
ması ve insanların birbirine olan güveni yitirmelerinde görülmektedir. 
Artık insanlar dine göre değil sömürgelerin önerilerine göre hareket 
etmişlerdir. İçteki bu din farklılığından yararlanan dış faktörler ayrı din 
mensuplarından Hıristiyan Ermenileri din kardeşi olarak görüp kendi 
çıkarları uğrunda organize etme yoluna gitmişlerdir. Örgütlü faaliyet-
ler din bünyesinde görünse de dıştan gelen düşünceler çerçevesinde 
yürütülmüştür. Özellikle kurumlar bünyesinde yetiştirilenler dış etken-
lerin isteği doğrultusunda yetişmişlerdir. Farklı dinlerin mensuplarının 
Müslümanlarla birlikte huzur içinde yaşadığı ortamda artık huzursuz-
luk başlatılmış, kargaşa ortamı oluşturulmuş, fitne ve fesat taraftarla-
rına din mensupları alet edilmiştir. Konunun dini yönü ve fikir dünyası 
ele alındığında artık eski anlayışlar yok edilmiş ve huzurun hasımları 
huzursuzluk ortamını oluşturmayı başarmışlardır.

Birlikte yaşayan insanlar bu bütünlüğü yitirmiş ve Müslümanların 
dünyası karartılmıştır. Adeta bir sanat eseri işler gibi asırlarca işlenen 
barış örgüsü, emek verilerek gerçekleştirilen birlik, beraberlik, güzel-
likleri paylaşma ve birbirine sahip çıkma, toleransın ortaya çıkardığı 
mükemmel eser bitirilmiş/tüketilmiş, bu sosyal yapının mimarları yok 
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edilmiş ve beklenmedik olumsuz gelişmeler olmuştur. Artık geçmişte 
olduğu gibi eski yapıyı ihya edip güven ortamını yeniden oluşturmak ve 
itimat kazanmak zaman alacaktır. Önce iyi niyet, saygı ve insana değer 
verme düşüncesinin oluşması bir zarurettir. İslam diğer din mensupla-
rıyla güzel ilişkiler kurma esasını getirmiş ve Müslümanlar bunu büyük 
oranda kendi ortamlarında başarmışlardır. Onlar birlikte yaşadıkları 
kesimlerin farklı dinlere mensup olduklarını bilerek onların kendi dinleri 
üzere kalmasına müsamaha göstermiş ve her türlü ihtiyaçlarını karşıla-
malarına imkan sağlamışlardır. Aynı ortamı paylaşmak onları rahatsız 
etmemiş, İslam Ehl-i Kitap olarak andığı Yahudi ve Hıristiyanlara 
önem vermiş, onları bu yapıda değerlendirmiş ve statülerini koruma-
larına izin vermiştir. Bu sayede Müslümanların galip onların mağlup 
olduğu mekanlarda maddi ve manevi değerlerini korumaları sağlanmış 
ve onlara yakınlık göstermiştir. Müslüman ve Hıristiyanların ikili iliş-
kilerinin önemli bir boyutu Ermenilerle münasebetlerde görülmüştür. 

Farklılıklar doğal karşılanmış, insanlar birbirlerine güvenmiş, saygı 
duymuş ve hürmette kusur etmemiştir. Mabetlerin varlığını sürdür-
meleri insanların ibadetlere hürmetle davranması güzel davranışlar-
dan sadece bir kesittir. Hakimiyetin Müslümanlarda olduğu ortamda 
Hıristiyanlar varlıklarını tüm maddi yanında manevi değerleri ve gönül 
huzuruyla korumuşlardır. Hıristiyanların farklı mezheplerden biri-
nin hakim olması durumunda ise muhatapları zorluklar yaşamıştır. 
Birbirlerine karşı sert muameleleri ve onları hasım görmeleri olumsuz-
luklara neden olmuştur. Müslümanlar birlikte oldukları insanlara din-
leri gereği müsamahalı davranmış, onların hassasiyetlerini göz önünde 
bulundurmuş, can ve mal güvenliği, iffetin korunması, dini inançların 
himayesi, kültürlerin ve geleneklerin koruma altında tutulması belirgin 
örnekler olmuştur. Ermenilerin asırlarca varlığını devam ettirmiş olması 
ve bunun aksatılmadan sağlanmasında din faktörünün etkisi unutul-
mamalıdır. Köklü geçmişi olan ve birbirini iyi tanıyan kimseler sağlıklı 
gelecek kurabilecek ve bunu inşada tereddüt göstermeyecektir. Tarihi 
tecrübe bunu açık olarak göstermektedir. Geçmişten alınan göçle gele-
ceği aydınlık görmek mümkündür.
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Müslüman-Gayri Müslim Münasebetlerinin 
İçeriğinde Din Olgusu

Hz. Peygamberin elçiliğinde İslam gönderildiğinde Hıristiyanlık 
Müslümanlara yakın çevrede yaygın din konumundaydı. Roma ve 
Bizans’a bağlı milletlerden büyük bir kesim onu din olarak kabul etmiş-
lerdir. İslam Arap Yarımadasında yayılışından sonra İran ve Bizans’ta 
yayılmıştır. Bu münasebetler çerçevesinde Hıristiyanlarla kurulan iliş-
kilerde yoğunluk görülmektedir. Bu dinlerin mensupları kendilerini 
ister istemez birbirlerinin yakınında bulmuşlardır. İslam dinler arasında 
Hıristiyanlığa ayrı bir statü belirlemiştir. Hıristiyanlığı bırakıp İslam’a 
girenlerin yoğun olması doğal ortamda ve baskı yapılmaksızın gerçek-
leşmiştir. İnsanlar hür iradeleri ile kararlarını vermiş ve isteyerek din 
olarak İslam’ı seçmişlerdir. 

İslam gönülden gelen karara önem vermiş ve meseleyi bu bağ-
lamda görmüştür. İnsanlar mensubu bulunduğu dinden ayrılıp İslam’a 
gelince Müslüman muamelesine tabi tutulmuş, kendilerine İslam’ın 
Müslümanlar hakkında tespit ettiği esaslar tatbik edilmiş ve her hangi 
bir ırk ayrımı yapılmamıştır. İslam’a girmeyip kendi dininde devam 
edenler de dinlerine göre hayatlarını sürdürmüşlerdir. Ayetler Hıristiyan 
ve Yahudilere Ehl-i Kitap1 kavramını kullanarak yer vermiştir. Kitabı 
olan dinler, ilahi bir kitaba mensup olan ve ona inananlar belirlemesi 
yapılmıştır. Bu kategoriye dahil olanlar onlarla ilgili olarak getirilen 
hükümlere uymuşlardır. Müslümanlar bu dinlerin mensuplarının huku-
kunu gözetmek durumunda kalmışlar ve onlara bu yükümlülük dinin 
emri olarak getirilmiştir. 

Ermeniler Roma, Sasani ve Bizans’ın idaresinden sonra fetihler 
sonunda İslam’ın hakim olduğu ortamda kalmışlardır. Onların ortamı 
VII. yüzyıldan sonra Müslümanların idaresine girmiştir. İslam’ın 
farklı mekanlarda sunumu sürecinde erken dönemde Müslümanlar 
kuzeye ilerleyişleri sırasında Anadolu fethedilmiştir.2 Huzeyfe b. 
Yeman, Ermenistan ve Azerbaycan fethine gelmiştir.3 Müslümanlar 
Azerbaycan ve çevresini Hz. Ömer (22/643)’in halifeliği döneminde 
fethetmişler ve oralarda İslam’ın yayılmasını sağlamışlardır.4 Tiflis’e 
kadar olan coğrafya Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Suraka b. Amr 
komutasında fethedilmiş, Abdurrahman b. Rabia ve kardeşi Süleyman 
yörede hakimiyet kurmuştur. Habib b. Mesleme Tiflis’te Hz. Osman 
döneminde isyan eden Ermenilere karşı savaşmıştır. Aynı dönemde 
bölgede Müslümanların faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmüştür.5 
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Emeviler zamanında Ermenistan ve Azerbaycan’da İslam’ın yayılışı ve 
Müslümanların etkinlikleri sürmüştür.6 Bir kesim Müslüman olmuş ve 
onlara katılmış, onların sahip olduğu haklara sahip olmuş, diğer kesim 
Hıristiyan olarak varlığını korumuştur. Abbasilerin birinci döneminde 
Azerbaycan ve Ermenistan’da Müslümanların hakimiyeti sürmüştür.7 
Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde o alanda fitne çıkmış ve bunlara 
karşı birlikler sevk edilmiştir. Sonraki halifelerden Mu’tasım zamanında 
ortaya çıkan Babek el-Hürremi’nin çıkardığı olaylarda Ermenilerden 
bu asi ve çevresinin destek gördüğü belirlenmiştir.8 Dört Halife Devri 
ile Emevi ve Abbasi döneminde bölge Müslümanların elinde kalmış-
tır. X. yüzyılda Türklerin aynı alana gelişiyle iki kesimin irtibatı yoğun-
laşmıştır. Farklı kültürlere mensup ayrı dini temsil eden iki kesim bir 
arada yaşamıştır. Ermeniler Bizanslılardan aynı dine mensup kimseler 
olarak memnun kalmazken, bunda maruz kaldıkları kötü muamelenin 
de etkisi olmuştur. Müslümanlarla ilişkilerde ise tarih boyu istikrarlı bir 
dönem yaşanmıştır. 

Aynı ortamda yaşarken farklılıklar korunmuş ve kültür ayrılığı istik-
rara engel olamamıştır. Bizans döneminde Ermenilerin yaşadığı sorun-
lar biliniyordu. Yeni dönemle mukayese edildiğinde Müslümanlarla 
yaşarken daha önce hayal dahi edemedikleri serbestlik görmüşlerdir. Bu 
yeni dönemde huzur ortamının herkesime sağlandığı ve ayrım yapıl-
madığı görülmektedir. Yönetimin Bizans’ın elinde olduğu dönemle 
yeni dönem kıyaslandığında farkın büyüklüğü görülecektir. 1071’de 
Malazgirt Savaşı Türk-Ermeni münasebetlerine yeni ivme kazandır-
mıştır. Taraflar muhataplarını yakından tanıma imkanı bulmuş, şefkatli 
muamele, iyiliği hakim kılma, refah ve mutluluğu yerleştirme çabası 
verilmiş, hak ve hukuk gözetilmiştir. Ermeniler dinlerine bağlı kalma 
hakkına sahip olmuş ve dini görevlerini yapmak isteyenler bu imkanları 
bulmuşlardır. İnanç sahiplerinin seçtikleri tercihlerine engel olunmamış, 
her kesim kendi sahip olduğu geleneklerini ve törelerini korumuştur. 
Sosyal hayatta her kesim kendi değerlerini ve konumunu korumuştur. 
Bizans döneminde Ermenilere güven yoktu. Taraflar arasında hasımlık 
vardı. Yeni dönemde güzel münasebetler kurulmuş, birbirlerine destek 
verme, sahip çıkma ve koruma sağlanmıştır. Türklerin savaştığı kesim 
Ermeniler değil Bizans’tı. Bu nedenle savaşlarda muhatapları Bizans’tı. 
Ermeniler Bizans sonrası Selçuklu ve Osmanlıya itaat etmiş, kendi-
lerine hakları verilmiş ve varlıklarını korumuşlardır. Din konusunda 
hiçbir baskı görmediklerinden tercihlerini eski konumlarını devam 



PROF. DR. İSA YÜCEER44

ettirmekten yana kullananlar elinde onların dini yapısı varlığını koru-
muştur. Arada kardeşlik duyguları ve dostluk bağları sürdürülmüştür.

Osmanlıyla irtibatlar henüz erken dönemden itibaren hakların veril-
mesi şeklinde gelişmiş ve müspet ilişkiler olmuştur. Osman Gazi (1324) 
Bursa’yı merkez edinince Ermeni ruhani reislerle irtibatlar kurmuştur. 
En belirgin gelişme Fatih Sultan Mehmet (1453) zamanında olmuş-
tur. O halkının her kesimine değer vermiş, Rum ve Ermeni Patrikliğini 
(1461) verdiği izinle kurmuştur. Patrik aracılığı ile Ermenilerin dini ihti-
yaçlarını karşılamış, ruhani işlerinin düzenli yürümesine imkan vermiş-
tir. Osmanlıya katılan yerlerdeki Ermeniler İstanbul’daki Patriğe dini 
işlerinde bağlı kalmış, bu durum ekonomik, sosyal, kültürel ve dinsel 
özgürlük anlamı içeren bir yapı oluşturmuştur. Çünkü bu kesim işlerini 
kilise ile yürütmüştür. Son asırda art niyetlilerin tuzakları, hile ve tez-
gâhları nedeniyle ilişkiler bozulmuştur. Fitne çıkaranlar olumsuzluklara 
neden olmuş ve bu yeni durum dışardan planlı olarak düzenlenmiştir.9 
İnsanlar kendilerini hazırlanmış tuzağın içinde bulmuş, aleyhte organi-
zeli faaliyetler yürütülmüş, planlı olarak yetiştirilmiş kesimler farklı ikna 
yöntemleri ile halkı kurdukları tuzaklara düşürerek ikna etmiş, vaatlerde 
bulunmuş ve etkinliklerinde büyük oranda cehaletten yararlanmışlardır. 

İnanç Farklılığını Koruyarak İlişkilerin 
Kurulması Süreci

Osmanlı-Rus Savaşları sonrasında ayaklanmaların yaşanması 
Osmanlı tebaası durumunda olan gayri Müslimlerin düşünce dünya-
sını değiştirmiştir. Onların bir kısmı Osmanlıya bağlı kalarak varlık-
larını sürdürme değil kendi dindaşlarının düşüncelerini uygulamaya 
koyma yoluna gitmişlerdir. İlişkilerin bozulması Batının etkisiyle 
olmuştur. Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin eski halini kaybedip 
kötüye gitmesi düzeyine gelmiştir. Bundan sonra organizeli olarak Batı 
hesabına çalışanların yaptığı kötülüklerin sebep olduğu sorunlar sınır-
sızdır. Günümüzde diğerlerinin yaşadıklarından varsa münferit hadi-
seler gündemde tutulurken, Müslümanlar ve İslam aleminin başına 
gelen acılar göz ardı edilmiştir. Müslümanların kayıpları ve gördükleri 
zararlar gündem dışı tutulmuştur. Dış organizeli olarak Müslümanlarla 
gayri Müslimlerin irtibatları kopmuş veya bilinçli olarak koparılmıştır. 
İstenmeyen gelişmeler yaşanmış ve bundan büyük oranda dış güçler her 
vesile ile istifade etmiştir. 
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İsyancıların Osmanlının çöküşüne ortam hazırladığı bilinmektedir. 
Geçmişte Rumlarla Ermeniler bitmeyen ihtilaf ve hasımlıklarla yaşar-
ken, onları huzur ortamında koruyan hamilerine artık zarar verme 
seviyesine dış destekle gelmişlerdir. Ermeniler Rumların baskısın-
dan Müslümanların desteği ile kurtulmuşlardı. Fatih Sultan Mehmet 
Ermenilerin patrikhane kurmalarını sağlamış, kendi mabetlerinde dini 
görevlerini yerine getirmelerini mümkün kılmış, dil ve kültürel değerle-
rini korumaları doğal hale gelmiştir. Askerlik yapmamış, her biri mes-
leklerinde kendilerini yetiştirmiş ve maddi durumlarını iyileştirmişlerdir. 
Zenginleşmiş, maddi imkanlar bulmuş ve bu fırsatı onlara Müslüman 
yöneticiler vermiştir. Yönetimde üst düzeylere gelmişler, devlet onlara 
güvenmiş ve mevki vermiştir. Sadık vatandaşlar olarak bilinmişler ve 
Hıristiyan olmaları buna engel olmamıştır. Son dönemde ise onlar kul-
lanılarak özellikle de Ermenilere Ruslar, Rumlara da Batılılar etki ede-
rek kötü emellerine alet etmek için din unsurunu kullanmışlardır.10

Asırlar boyunca gayri Müslimlere kötü muamele edildiği gündeme 
gelmezken devletin zayıfladığı dönemde ayrıcalık yapıldığı, zulmedil-
diği, haksızlık gördükleri iddiaları ortaya atılmıştır. Müslümanlar ise 
iftiraya uğramış, töhmet altında tutulmuş ve düzmece yazılar çıkarıl-
mıştır.11 Osmanlıda Müslüman olmayan tebaanın olumsuz yönü görül-
mezken, tuzak kuranlar ve kötü niyetliler gerçeği yansıtmayan tarafgir 
tavırlarını sürdürmüşlerdir.12 İslam’a girip Müslüman olmamakla bera-
ber din ve uyruklarını korumuşlardır.13 Ermenilerden Müslümanlığı 
kabul edenlerin varlığı ve yaşadığı ortamında her asırda uyum içinde 
oldukları görülmektedir. İstenmeyen faaliyetler daha sonraki dönemlere 
aittir.14 Osmanlı tebaası içinde millet-i sadıka/sadakat gösteren millet 
olarak bilinmeleri son asra kadar devam etmiştir.

Huzur Ortamını Bozma Çabalarından Kesitler
a. Doğu Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan (Ermeni) İlişkilerinde 

Olumsuzluklar; 1914’de dış düşmana öncülük ederek işgale destek 
verişleri dikkat çekicidir. Müslüman halkın öldürülmesi, onlara maddi 
zarar verilmesi, inanç kullanılarak ve din alet edilerek gerçekleştirilmiş 
belirgin faaliyetlerdir.15 Müslümanlar gayri Müslimlerle eski ilişkilerini 
devam ettirmek isteseler de iyi geçinme dönemi fitne çıkaranların giri-
şimiyle sonlandırılmış, yeni dönem kaos ortamı olmuştur. Hıristiyanlar 
içinde Müslümanlarla uzun birliktelik yapanlar, adetleri itibariyle 
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Müslümanlarla benzeşen özelliklere sahip olanlar Ermenilerdi. Buna 
rağmen bu birlikteliği bitirmeyi fitne ortamını oluşturanlar başarmış-
lardır. İnanç farklılığı ve ayrı dine mensup olma sorun olmazken, dış 
güçler bunu sorun yapmayı sağlamıştır. Farklılıklar tabii görülürken her 
vesile ile insanlar biri diğerinin aleyhine çevrilmiştir.

b. Rusların Ermenilere Destek Vermesinde Dinin Rolü; Şark 
Meselesinin ortaya atılışı ile birlikte farklı din mensuplarının ilişkileri 
bozulmuştur. Rusya’daki ihtilale kadar devam eden Osmanlıdaki din-
daşlarını sahiplenme fikri vardır. Osmanlının iç sorunları artık iç mesele 
olmaktan çıkmış, dıştan içe müdahale devam etmiştir.16 Hıristiyanlara 
bulundukları ortamda kendi dinlerini hakim kılma ve orayı kendi din-
lerinin mensuplarının hakim olduğu bir ortam haline getirme düşüncesi 
ve desteği dışardan gelmiştir.17 Hıristiyanların hedeflerini gerçekleştir-
mede din faktörü ana mesele olarak gündemde tutulmuş ve insanların 
dini duyguları kullanılarak yönlendirme yapılmıştır.18 Dıştan yönlen-
dirme ile faaliyet yürütenlerin dinde doğru bulunmayan işlerin içinde 
yer aldıkları görülmektedir.19 Ermeniler Rusların Asya’da ilerleme ve 
sıcak denizlere inme düşüncesini tahakkuk ettirmede alet ve araç olarak 
kullanmıştır. Bunlar birbiriyle iç içe ve bağlantılı yürütülmüş, gelişme-
lerden habersiz kimselere dini duyguları kullanılarak yaklaşılmıştır.20 
Rusların Slav birliğini sağlama fikri Osmanlıdaki Hıristiyanlara yar-
dım etme ve onlara sahip çıkma anlayışıyla birliktedir.21 Ruslar ihtilalin 
ardından 1917 de Batı üzerinde yoğunlaşmış olsa da doğudan vazgeç-
miş değildir.

Ortodoksların dıştan gelen baskılarla koruma görmesi bu mezhep 
mensuplarını himaye adı altında iç işlerine müdahaleyi içeriyordu. 
Dindaşı himaye fikri sürekli gündemde kalan bir proje olmuştur. Batı 
Katolikleri, Rusya ise Ortodoksları koruma görünümlü müdahaleyi 
sürdürmüştür. Din birliği ve mezhep faktörü kendileri açısında himaye 
konusu olurken Müslümanları içte parçalamayı hedeflemişlerdir. Din 
vasıta olarak kullanılmış, siyaset ise öncelik kazanmıştır. Bu mezhep 
aracılığıyla dış erkenler nüfuzunu hakim hale getirme çabası vermiş ve 
“sürekli Ortodokslar lehine imtiyazlar almıştır.”22 Rusların hedefleri 
güneye inmek, İstanbul’u almak, orayı Hıristiyanların merkezi konu-
muna getirmek ve bu yolla Ortodoksluğu yaymaktır. Bunun için onlara 
göre Osmanlının parçalanması gerekiyordu.23 Bu uğurda kendilerine 
destek olacak kimseleri bulmuş ve onları kullanmışlardır.
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c. Kutsal Mekânların Hıristiyanların Eline Geçmesi Planı; Kutsal 
değerlerin korunması ve onlara zarar verilmemesi gerekmektedir. 
Müslümanlar bu hususta diğer din mensuplarının değerlerini korumaya 
özen göstermişlerdir. Bu düşünce şahsiyetleri, mekânları ve her türlü 
kutsalı içine almakta, bu yolla özellikle dini değerler korunmaktadır. 
Rusya mukaddes mekanlara ulaşma ve Ortodoksları nüfuzunda tutma 
çabasını devam ettirmiştir.24 Dış müdahale girişimleri ve iç ortamı 
karıştırma her fırsatta sürdürülmüştür.25

d. Dış Görünümü İyilik Olan Kötülükler; Ruslar çevrede yayılma 
siyasetinde Hıristiyan potansiyelden azami düzeyde istifade etmişler-
dir.26 Müslüman kesimde dahi Osmanlıdan ayrılma ve Hıristiyanlarla 
birlikte hareket etme faaliyetleri olmuştur.27 Bu da Hıristiyanların 
sömürge hedeflerini gerçekleştirecek bir gelişmedir. Rusların Osmanlıya 
Ermeniler konusunda baskı yaptığı bilinmektedir.28 Çünkü bunları kul-
lanarak kendi konumunu güçlendirme planını gerçekleştirme hedefleri 
için bu bir fırsat olmuştur. Şark Meselesi Osmanlıların zayıflaması, 
Hıristiyan ulusal hareketlerinin yoğunlaşması, dıştan müdahalelerin 
olması aynı zamana rastlamaktadır. Osmanlıların Ermeni meselesinde 
konumu dıştan yapılan müdahalelerle belirlenmiştir. Ermenilerin duru-
munun iyileştirilmesi meselesi Osmanlılar üzerinde baskı unsuru olmuş-
tur.29 Devletin bünyesindeki Hıristiyanları koruma durumunu Rusya 
her dönemde sürdürmüştür. Bunu gerçekleştirmek için dini araç ola-
rak kullanmış ve Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyanları devlete 
karşı kışkırtmıştır. Hıristiyanlardan önemli bir kesim milli düşünceyle 
faaliyet yürütmüşlerdir. Onların hukukunun korunması görünümünde 
müdahaleler yapılmıştır. Bu süreç Rusya’da (1917/1336) ihtilaline kadar 
sürmüştür.30 Bu da onların maddi durumlarının iyileştirilmesi görü-
nümünde yürütülmüştür. Bunlar içte Rusya’nın maslahatına ve lehine 
yürütülen etkinliklerdi. 

Şark Meselesi, Mukaddes Mekânlar Meselesi ile iç içedir. Burada 
Kudüs ve Beyt-i Lahm’daki Hıristiyanlarca kutsal kilise fikri öne çık-
maktadır. Hz. İsa’nın doğumu ile ilişkilendirilen mekan olarak kabul 
etmişlerdir. Osmanlılar tüm kutsal mekânları ayrım yapmadan koru-
muştur. Rum Katolikler, Ermeni Ortodokslar, Ruslar ve Batılılar bir-
likte din faktörünü kullanarak Osmanlıya birlikte baskı yapmışlar ve 
bu durum süreklilik göstermiştir. Konular inanç ve dinle alakalı görül-
müş veya alaka kurulmuştur. Kendine yakın gördüğü kesimleri koruma 
düşüncesi hakim kılınmıştır. Kendileri çok dindar oluşları nedeniyle 
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bunu yapmış değillerdir. Dindarlık saygı duyulan bir tercihtir. Bu mese-
lede dinin alet edildiği görülmektedir. Burada din faktörü sömürge için 
vesile olarak kullanılmıştır. Gizli kurguların olduğu ve kötü niyetlile-
rin varlığı zamanla anlaşılmış, saklı tutulan düşüncelerin perde arkası 
zamanla ortaya çıkmış, din görünümde tutularak başka hesapların 
yapıldığı anlaşılmıştır. Halbuki din safi konumunda tutulmalı ve korun-
malıydı. Osmanlıda farklı dini faktörlerin istikrarsızlık unsuru olması 
Hıristiyanların işine yaramıştır.

Sömürgeci güçler her kesimi kullanarak hedeflerine ulaşmışlardır. 
Rusların Hıristiyanlar üzerine nüfuzunu güçlendirmesi belirgin bir 
tutumdu. Çeşitli münasebetlerle Hıristiyan ahalinin destekçisi oldu-
ğunu beyan etmiş olması onlara güç kazandırmıştır.31 Sömürge planları 
bağlamında inançtan yararlanmış, onlara birliktelik mesajı iletmiş ve 
bunun ümidini telkin etmiştir. Hıristiyanların Osmanlı içinde bağım-
sızlık kazanması planları uygulamaya konurken din faktöründen isti-
fade etmişlerdir.32 Başta Ermeniler olmak üzere Hıristiyan tebaanın 
durumunun iyileştirilmesi ve yaşadıkları ortamlarda konumlarının 
düzeltilmesi yaklaşımı gündemde tutulan ana düşünce ve talep olmuş-
tur. Hıristiyanların dıştan himayeci bulmaları onlara cazip görünse de 
bu yaşananlar bir hukuk ihlaliydi. Osmanlının din kullanılarak iç işle-
rine müdahale edilmesi her fırsatta canlılığını korumuştur.

e. Güvenlik Sorunu: Ermenilerin Sultan II. Abdülhamit’e karşı 
1905’de düzenledikleri suikast girişimi onlara olan güveni büyük oranda 
sarsmış ve güven ortamı güvensizliğe dönüşmüştür.33 Rusya’nın onları 
kendi yönetimine alacağı tespiti ve öngörüsü zaman içinde gerçekleş-
miştir. 34 İttihat ve Terakki sorumlularını öldürmeleri belirgin işlerinden 
ve sistemli yürüttükleri faaliyetlerindendir.35

f. Sömürge Girişimlerinin Tezahürleri: Osmanlının birliğini devam 
ettirmesi sömürgecilerin faaliyetlerinin önünde engel olarak görül-
müştür.36 Osmanlı da yaşayan Hıristiyanların yaşadığı ortamlarda yeni 
düzenlemelerin yapılması/ıslahat adı verilen Hıristiyan bütünlüğünü 
sağlama projeleri vardı. Bu girişim Müslümanların birliği fikri ola-
rak bilinen düşünceye karşı bir yaklaşımdır.37 Ermeni girişimleri ile 
Rusların Osmanlıyı işgal programı arasında bağlantı açıktır. Görünüm 
din kardeşliğidir. Hedef ise sömürgeye hizmet olmuştur.38 Hıristiyanları 
Osmanlı devleti bünyesinde manen dini duygularla kardeşlik duygula-
rıyla destekleme değil aleyhte kışkırtma ve kendi vesayetinde olmaları 
ile işgali tamamlama vardı. Ortodoks birliği kurulacak ve hepsi Rusya’ya 
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bağlanacaktı. Osmanlı, Macar, Polonya ve daha başka yerlerdekiler bir-
leştirilecek ve büyük bir güç oluşacaktı. Bu bir din birliği projesiydi. 
Osmanlı yurdunda fitne ve anarşi çıkarmak ve onun aleyhine savaş çağ-
rısı yapmak belirgin etkinliklerdi. Karışıklıkların olması onun lehine 
olacak ve hedefine yaklaştıracaktı. Osmanlının varlığı Hıristiyan birliği-
nin önünde engel olarak görülüyor ve onun bitirilmesi isteniyor, bunun 
uğrunda din vesile olarak görülüyordu. Bu nedenle Osmanlıyı parça-
layıp kendi aralarında bölüşme antlaşmaları yürütmüştür. Osmanlıda 
isyan teşvik edilmiş, bağımsızlık girişimleri özendirilmiş ve dıştan des-
tek almak isyanlara güç vermiştir. 

Ruslar kendileri Müslümanlara zulmederken, Osmanlıdaki 
Ortodoksları isyana kışkırtmıştır. Görünümde onların haklarını savunma 
fikri vardı. Din birliğine sahip olduğu hemfikir olanların korunması fikri 
yayılmıştır. Sorunlar oluşturma sürekli Müslümanların aleyhine geliş-
miştir. Osmanlıyı bitirme temel hedefti.39 Haçlı ruhu korunmuş ve gizli 
entrikalarla faaliyet yürütülmüştür.40 Müslümanların birliği ise tümüyle 
terkedilmiş, bırakılmış ve dağılma başlamıştır. Osmanlı her vesile ile 
eleştirilmiş ve güzel günler ve iyilikler unutulmuştur.41 Osmanlıların her 
bakımdan zarar görmesi dünya Müslümanlarının himayesiz kalması, 
zarar görmesi ve sömürgenin her türlü zulmü yapmasına fırsat vermiş-
tir.42 Müslümanların kötülük ettiği, sömürdüğü, zulmettiği, dini alet 
ederek haksızlıkta bulunduğu iddia edilemez.43 Fransız İhtilalinin getir-
diği düşünceler Osmanlı topraklarındaki Ortodoks kilisesi yetkililerini 
kullanarak farklı unsurları kullanmaya götürmüştür. Irkçı düşünceler 
dini destek adıyla desteklenmiştir. Fransız İhtilalinden sonra ulus devlet 
kurma fikrinin güçleneceği belliydi. Hızlı gelişen bu düşünce karşısında 
Osmanlı yetkilileri hazırlıksız yakalanmıştır.44 

g. Zahirde Dini Hizmet Şeklinde Yaklaşımlardan Bir Kesit: 
1. Kurumlar Bağlamında Eğitim Öğretim: Müslümanlar 

Hıristiyanların ortak düşmanı olarak alınmış ve kendi çıkarları için 
bu hasımlığı sürdürmüşlerdir. Gayr-i Müslimler dışardan koruma 
görürken buna muhtaç değillerdi. Din belirgin olarak entrikalara araç 
edilmiştir. Müslüman-Hıristiyan ilişkileri dış güçler nedeniyle bozul-
muştur. Asırlarca güzel geçinenler geçinemez hale gelmişlerdir.45 
Sorun Müslümanlardan kaynaklanmamış ve uzun geçmişin birlikte-
liği bitirilmiştir. Açtıkları okul ve kolejlerde yetiştirdikleri elemanları 
ile faaliyetler yürütmüşler ve haçlı fikrini telkin etmişlerdir. Hedefleri 
zamanla belli olmuş ve İslam alemi onların sömürgesi haline gelmiştir.46 
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Müslümanların beraber oldukları gayri Müslimlerin hukukunu koru-
dukları uzun geçmişin deneyiminden bilinmektedir. İslam’ın onlarla 
ilgili olarak belirlediği hakları her asırda gözetilmiştir. Bu Müslümanlar 
açısından bir yükümlülük ve hakkın muhafazasıdır.47 Osmanlının istik-
rar peşinde olması ve bunu sarsanlara karşı durması doğaldır. Bunu 
bozana karşı devlet varlığını korumak için mücadele vermiştir.48

2. Hıristiyanlaştırma Girişimleri: Misyonerlik olarak bilinen ve 
Müslümanları Hıristiyanlığa sokma faaliyetleri aralıksız sürmüştür.49 
Okullar açarak ve diğer yöntemlerle bunu sinsi yollarla yürütmüşlerdir. 
Görünümde eğitim öğretim verilmekte, içerikte bu yolla Hıristiyanları 
hakim kılma ve yetişmiş insan unsurunu oluşturma girişimlerini sürdür-
müşlerdir. Dile vakıf, kültürlü insan eğitme yanında Hıristiyanlığı yayma 
faaliyetleri onların Müslümanlara izin vermeyeceği bir gelişmeydi.50

Zahirde Ermeni Meselesi Görünümlü Dinsel 
Etkinlik

a. Din Mensuplarının Birlikteliği Örneği: Kur’an’da kitap ehli ifa-
desi kullanılmış ve bununla Yahudi ve Hıristiyanları kastetmiştir. 
Dini metinler Müslüman’ın ilişkilerine netlik kazandırmıştır. İnanç 
esası olarak her iki kesim de Allah’a inanmaktadır. İslam kitaplara 
imanı emretmiş ve Allah’ın gönderdiği kitaplara inanmayı esas almış-
tır.51 Peygamberler Allah’ın gönderdiği elçi, kul ve peygamberdirler. 
Kur’an’ın ilahi kitaplar ve Allah’ın gönderdiği peygamberler arasında bir 
fark getirmemiştir. Hz. İsa’nın ayetlerin kesin bilgi olarak haber verdiği 
üzere bir elçi olduğu açıktır. Annesi Meryem Kur’an’da kapsamlı olarak 
tanıtılmış ve bir sure onun adıyla anılmıştır.52 Al-i İmran/İmran Ailesi 
ifadesi kullanılmış ve Kur’an’ın ikinci uzunlukta suresinin ismi bu ifade 
olmuştur. Hz. Musa’nın kıssası ve onun halktan kurban olarak bir büyük 
baş hayvanı talebi ikinci surenin ismi olmuştur. Kur’an’ın özellikle üze-
rinde durduğu meseleler kitap ehli ile ilgili hususlardır. Hz. Musa ve 
Hz. İsa’nın peygamberlik öncesi ve sonrası kıssaları Kur’an’ın kapsam 
getirdiği husustur. Olaylar ders çıkarılacak ve ibret alınacak tarafları ile 
belirtilmiştir. İnsanlığın peygamberler hakkında doğru bilgilere kavuş-
ması sağlanmış, yanlış bilgi ve asılsız iddialardan uzak olması gerçek-
leşmiştir. İlahi kitap İncil,53 onun kendisine indirildiği peygamber Hz. 
İsa,54 annesi Meryem ve İsa’ya inanan Havariler hakkında bilgi sunul-
muştur.55 Diğer peygamberler yanında Hz. Musa ve ona indirilen Tevrat 
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özellikle anılmıştır. Burada dikkati çeken husus onlara değer verilmesi 
ve şahsiyetlerine uygun ifadelerin kullanılmasıdır. Önemli temel konu-
lar, vahiy gerçeği ve peygamberlikle ilgili meseleler işlenirken onlara yer 
verilmiştir.

Hıristiyanlıkta mezhepler ortaya çıkışından itibaren ihtilaflar bera-
berinde gelmiştir. İnanca yansıyan ayrılıklar görülmüş ve bunlar devam 
etmiştir. Hıristiyanlığın farklı mezheplerinden birine mensup olanlar 
diğer Hıristiyan kesimlerle ihtilafa düşse de Müslüman’a karşı tavır 
almada birleşmekte ve birbirlerinden zarar görürlerken Müslümanlardan 
hep iyilik görmüşlerdir. Bu olumlu tavrı kendi mezhep veya din mensup-
larından göremedikleri tespit edilmektedir. Bizans döneminde yönetim 
Hıristiyanları mezhep ayrımına tabi tutmuş, muhaliflerle resmi mezhep 
mensubu olanlar arasında ayrımcılık yapılmıştır. Ermeniler Gregoryan 
Mezhebi tabileri olarak görülmüşlerdir. İlişkilerde yönetimin kendile-
rine kötü davrandıkları bilgileri aktarılmaktadır. Müslümanlar ise onlarla 
insani güzel münasebetler kurmuşlardır. Din ayrılığı bunlar arasında bir 
realite olmasına rağmen sorun olmamıştır. Her kesimin güvenliği temin 
edilmiş, Müslümanlar savaşlar sonrasında içte güvenliği herkese sağla-
mışlardır. Bu barış ortamında her kesim maddi durumlarını iyileştirme 
imkanı bulurken, onlar bunu lehlerine kullanma fırsatı yakalamışlardır. 
Bunun yanında Ermeniler ileri düzeyde konumlara gelmişlerdir. 

Müslümanlar Hıristiyanların sosyal hayatta konumlarına saygılı dav-
ranmış, dini faaliyetlerine hürmet etmiş ve toplumda iyilikler hakim 
olmuştur. Ayrıca Ermeni Patriği’nin (1090 yılında) kilise yetkilisi, 
manastır sorumlusu ve rahiplerin vergi muafiyeti kazanması gibi yetki-
lilerin vergiden muaf tutulması sağlanmıştır. Bu durum verilen fermanla 
belirlenmiştir. Melikşah gibi birçok şahsiyetin ölümünde Müslümanlar 
yanında diğer dinlere mensup kimseler, örneğin Hıristiyanlar da 
mateme katılmışlardır. Bunun birçok örnekleri övgüyle anlatılmaktadır. 
Dini müsamaha ortamı korunmuş ve canlı tutulmuştur. Her türlü dini 
törenlerini mensubu bulundukları kilise usulüne göre yürütmüşlerdir. 
Bu kapsama her din mensubu dolayısıyla Rum, Ermeni ve Yahudiler 
girmişlerdir. 56 

b. İsyanlar Bağlamında Ermeniler; Müslüman olanlar müstesna, 
Hıristiyan Ermeniler kendi dini yapılarını korumuştur. Bunları kış-
kırtmak ve isyan ettirmek dış güçlerin sağladığı başkaldırıdır. Ulusal 
devletlerin kurulması projesi yürürlüğe konmuştur. Osmanlıya karşı 
isyan faaliyetinin yürütülmesi organizeli bir girişim olmuştur. Halkın 
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isyana teşvik edilmesi, bu hususta imkanlar sağlanması, halkın bu amaç 
uğrunda ikna olması için girişimin sürdürülmesi temel etkinliklerdir. 
Bu yöntemle dış destek temin edilmiştir.57 Ortaya çıkan yeni konumda 
dış hasımla iç muhalif bir arada hareket etmiş ve aradaki din bağından 
yararlanmışlardır. Dıştan destek alarak dış güçlere bağımlı isyan faali-
yetleri yürütülmüştür. Bu dışa bağımlı faaliyetler dışa hizmet edilmesini 
sağlamıştır. Dinin her yeni kışkırtma ve hadisenin arkasında bir mal-
zeme olarak kullanılışı dikkat çekicidir. Bu yolla halkın ikna edilmesi 
planlanmıştır. XIX. yüzyılda din Allah’ın insanla ilişkilerini düzenle-
meden çıkarılmış ve bir başka amaç için kullanılmıştır. İbadetleri yerine 
getirmek için mabede gelene beklenmeyen ve dinde olmayan telkinler 
yapılmıştır. İyilik ve güzelliklerin temsilcisi olan din hedefinden çar-
pıtılmıştır. Bunun hayata yansımaları ise olumsuz olmuştur. İnsanları 
isyan etme düzeyine getirmek için çok yönlü girişim yürütülmüş ve din 
ikna aracı olmuştur. Halk kullanıldığını sezdiğinde ise iş işten geçmiştir.

Osmanlıyı bitirme ve parçalama planları çerçevesinde halkın isyanı 
ve dışta verilen çabalar etkili olmuştur. Masum ve tuzaklardan haber-
siz insanların istenmeyen işlerde kullanılması büyük bir tezgâhın oyunu 
olmuştur. Hiçbir şeyden haberi olmayan ve gelişmelerin farkına var-
mayan niceleri vardı. Ermeni halkının mutluluğu önemli bulunmuş ve 
geçmişte mutlu olduklarını nakleden pek çok bilgi aktarılmıştır. Dinin 
araç değil insanı mutlu eden kurum olarak görülmesi gerekmektedir. 
Kötü düşüncelilerin yanlış yaptığı bilinmektedir. Din ve kurumları 
Allah’a kulluğun yapıldığı yerlerdir. Sömürge pek çok şeyi kullandığı 
gibi hedeflerine ulaşmak için her yola başvurmuştur. Halbuki din ve dini 
inançlar art niyetlilerin rahatlıkla kullanabileceği araç olacak bir değer 
değildir. İnanmış insanın onlara fırsat vermemesi beklenen tutumdur. 
Dinin kutsal yeri ve önemi bilinmeli, makamına uygun konumda tutul-
malıdır. Din, gerçek amacından saptırılır, olumsuz düşüncelerin, fitne ve 
fesadın aleti haline getirilirse, güvenilecek kurum kalmayacaktır. Dine 
ve değerlerine güven sarsılınca insanlar arasındaki itimat duygusu yok 
olacaktır. Dini inançlar korunması gereken değerlerdir. Ona zarar veril-
memelidir. Ermeniler Osmanlıdan ayrılırken din alet edilmiş, kurumları 
hedefinden saptırılmış, inanç dünyasına ve inanmış insana uygun olma-
yan olumsuzluklar yaşanmıştır. 
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Farklı Kesimlerin Münasebetlerinde 
Olumsuzlukların Yaşanması 

Yönetimin farklı kademelerinde görevde bulunan ve ileri düzeylere 
gelen Ermeniler hallerinden memnun olmaları ve onlarla ilgili sorun 
bulunmaması nedeniyle onlardan her hangi bir olumsuzluk beklen-
miyordu. Fakat dıştan müdahaleler, kışkırtmalar, her zaman için göz 
önünde bulundurulmalıydı. Bunu göz ardı etmek sorunların gerçek 
yönünü görmemeyi beraberinde getirecektir. Onlara dıştan sunulan 
cazip teklifler içlerindeki art niyetlileri heveslendirmiş, özellikle Rusya 
ile yapılan faaliyetleri sadece ticari boyutta kalmamış, farklı alanlara 
yansıma göstermiştir.

Müslümanlar kendileri iyi niyetli olunca başkalarını da kendileri gibi 
iyi niyetli zannetmektedirler. Ermenilerin diğer kesimler gibi cemaat 
oluşturması ve cemiyet teşkil ederek kurumlaşma yoluna gitmesi 
doğaldır. Dernek çalışmalarının hayır faaliyeti sürdürmesi takdir edi-
lir. Buraların muhtaçlara yardım etme gibi bir hedeflerinin olmadığı, 
kontrolsüz kalışları nedeniyle yıkıcı etkinlilerin olduğu yerler haline 
geldiği sonradan anlaşılmış dikkat çekici etkinliklerdendir. Zamanla 
Müslüman-Hıristiyan birlikteliği ve toplumda birlikte huzur orta-
mında yaşamaları zarar görmüştür. Sıradan insana yansıyan olumsuz 
etkiler olmuştur. Ermenilerden farklı alanlarda kendini yetiştirmiş 
kimseler toplumda etkili konumdaydı. Onlardan doktorlara başvu-
ran Müslümanlar fark gözetmeksizin güven duygusu taşırdı. Zamanla 
güven duygusunun sarsılması toplumun bütününe aksetmiştir. Devletin 
imkanları seferber edilerek yetiştirilen, dul ve yetim olmaları nedeniyle 
himaye gören kimselerin dahi olumsuzlukların içinde yer alması güven 
kaybına neden olmuştur. Güzel hatıraların geçmişte kaldığı yeni geliş-
melerin acı haberler içerdiği görülmüştür. Nişan ve madalyalarla taltif 
edilen, fermanlarla güvencede tutulan ve en üst düzey görevler ken-
dilerine güvenildiği için verilen kesim artık güvenilmez hale gelmiş-
tir. Toplumda güvenin sarsılması telafisi zor çöküntü ve yıkım nedeni 
olmuştur. Patrikhane ve kiliseler tüm kurum ve kuruluşları ile baştan iti-
baren korunmuş ve zarar görmesi önlenmiştir. Özellikle Ortodoksların 
Osmanlı haricindeki kendi mekteplerine mensup olanlarla gizliden 
gizliye art niyetli işbirliğinde bulunması beklenmedik tutumlardı. 
Müslümanların bir başka dinin mabedi olan kiliseleri tamir etmesi ve 
oraların korunup ayakta durmasını sağlama çabası vermesi önem arz 
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etmektedir. Bu durum Müslümanların onların lehine ortaya koydukları 
iyilik ve destek etkinliklerinden sadece bir kesittir. 

Mabet ve onun kapsamına giren kurumların korunması dinin hima-
yesine katkı yapmaktadır. İnsanın düşünce dünyası ve zihninde ayrı 
bir yere sahiptir. Müslümanlar her hangi bir dinin ayakta kalması, 
ibadet yerlerinin korunması ve oralara saygı duyulmasını sağlamıştır. 
İnsanların buralarda ibadet etmesi sağlanmış, dini hizmetler sunan 
yetkililerin güzel öğütler vermesi ve güzel telkinlerde bulunması müm-
kün olmuştur. Din içerikli nasihatler yapılmış, iyi insanın ve dininin 
gereğini yerine getiren kimselerin kötü olamayacağı düşünülmüştür. 
Kiliselerde dua, ayin ve dinin gereği olan işlerle meşgul olan insanla-
rın saygın olduğu düşünülmüştür. Saygı ifadelerinin kullanılması genel 
yaygın yaklaşım olmuştur. Bu durum asırlarca hitaplara da yansımış bir 
ilişki tezahürüdür. İyi niyetli ilişkiler bir başka dinin mensupları ve din 
adamları gibi her kesime karşı görülmüştür. İlişkilerin kötüye gitmesi ile 
birlikte Müslümanlara karşı içtekilerle dıştakiler birlikte tutum sergile-
mişler, gelişmeler geçmişin haçlı seferlerinin yeni görünümünü temsil 
eden “Ayini Ruhani” törenleri ile simgeleşmiştir.58 Kendi din mensup-
ları tarafından hor görülenler Osmanlıda din, inanç ve her şeyleriyle 
koruma gördüklerini unutmuşlardır. Tehcir sırasında olumsuzluklar 
yaşandığı, öldürme vb. hadiselerin görüldüğü ile ilgili bilgiler asılsız 
iddialar olarak ortaya atılmıştır. Propaganda araçları sürekli Osmanlı 
aleyhine kullanılmıştır.59 Planlı şekilde etkinlik göstermiş ve işgale gelen 
güçlere destek vermişlerdir. Askerlerin çoğunluğunun Ermenilerden 
teşkil edilmesi yanında içtekilerden büyük bir kesim onlara katılmış ve 
destek vermiştir.60

Rum ve Ermenilerin geçmişteki ihtilaflarını unutup ittifak ettikleri 
ve birlik sağladıkları görülmüştür. Aynı dinin farklı grupları gerekli gör-
düklerinde birlikte hareket etmişlerdir. Kiliseler Müslümanlara karşı 
her türlü olumsuzluğun merkezi haline getirilmiştir. Din kurumundan 
beklenmeyen ve dinin ruhuyla örtüşmeyen tutumlar ortaya konmuştur. 
İbadet yapılan mahaller dinin yasakladığı işlerin yoğun şekilde işlendiği 
yerler olmuştur. İnancın merkezi olduğu için korunan yerler, suç işlenen 
yerler olmuştur. Müslümanlarla sorun yaşanmasını arzu etmeyen halk-
tan çok sayıda insan olsa da bunlar etkili olamamıştır. Kötü düşünceliler 
hiçbir meselelerinin olmadığı ortamda olumsuzluklar ortaya çıkarmayı 
başarmışlardır. Muhatabına zarar vermek isteyenler kendilerini bulun-
dukları ortamda kamufle etmeyi başarmış ve bunda Müslüman’ın iyi 



DİN FAKTÖRÜNÜN TÜRK-ERMENİ MÜNASEBETLERİNE YANSIMASI 55

niyet ve samimi düşüncelerinden yararlanmıştır. İşgal kuvvetleri gel-
diğinde içte onlara yardımcı olacak ve onlarla birlikte hareket edecek 
kesimi bulduklarından işgal işleri kolay olmuştur. Müslüman’ın öldürü-
len tecavüze uğrayan ve katliama tabi tutulan kesim olduğu halde bunu 
dile getirmemişlerdir.61 Zahirde iyi insan görünümü vermek güzel iliş-
kilerin olduğu söylemleri bir anlam ifade etmez olmuş, içte kötü düşün-
celerin hakim olması kötü sonuca götürmüştür.

Müslüman olmayan kesimlerin Müslümanların ortamında nasıl 
yaşadığı, değerlerini nasıl korudukları ve varlıklarını nasıl sürdürdükle-
rini görmek gerekmektedir. Kendilerine verilen haklar, tanınan hürriyet, 
mal edinme, mülkiyet sahibi olma ve bunun güvenliğinin sağlanması 
belirgin faaliyetlerdir. Eğitimi sadece kilisedekiyle yetinmeyip kurum-
lar bazında sürdürmeleri, bu hakkı en kapsamlı şekilde elde etmeleri 
onların Bizans döneminde hayal dahi edemedikleri haklardı. Dillerini 
korumaları ve bunun korunması için gerekeni yapmaları onlar için 
memnuniyet vericiydi. Ekonomik açıdan güçlü hale gelmeleri için ortam 
hazırlanması, refah düzeylerinin ileri konumda olmalarını sağlamış-
tır. Kültürün her alanını korumaları ve dinin gereklerini yapmada din 
hürriyetinin en kapsamlı haliyle verilmesi dikkat çekicidir. Fakat barış 
içinde yaşanan geçmiş göz ardı edilmiş ve tüm imkanlar Müslümanlara 
zarar verme yolunda kullanılmıştır. Güvenlik sağlanamaz hale gelmişse 
bunun nedeni Ermeniler olmuştur. Hıristiyanlar arasında onlar imti-
yazlı bir statüye tabi tutulmuşken tanınan bu ayrıcalıklar yanlış işlere 
alet edilmiştir.62 Gayri Müslimler adeta devletin güçlü zamanında sakin 
kalmış ve her türü imkanı kendi lehlerine kullanmışlardır. Gücün yitiri-
lip zayıflama döneminin başlamasıyla birlikte dış güçlerin empozesiyle 
problemler ortaya çıkmıştır. En başta din faktörü kötü emeller için kul-
lanılan araç olmuş, zamanla siyasi düşünceler ve ekonomik çıkarlar gibi 
çok boyutlu yönlendirmeler olmuştur.

Artık Osmanlı vatandaşı olma değil bağımsız devlet kurma fikri 
Ermenilerde yaygınlaşmakla beraber burada dikkati çeken Patrikhanenin 
konumudur. O ve ona bağlı diğer kurumlar geçmişte dini hizmetleri sun-
makla meşgulken, yeni ortamda yeni fonksiyonları görülmeye başlamış-
tır. İnanç dünyası ve ona bağlı birimler sömürgenin oynadığı oyunlara 
aracı olmamalı ve alet edilmemeliydi. Emperyalizm kendi emellerine 
dini araç edinmekten çekinmemiştir. Osmanlıdaki Hıristiyanlar dini 
liderlerine bağlıydı. Kilise onların dini ve sosyal faaliyetlerini yürüttük-
leri merkezleriydi. Öncüleri din adamlarıydı. Müslümanlar buralarda 
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yanlış işlerin yapılabileceğine ihtimal vermiyorlardı. Ermeniler Osmanlı 
yurdunda güven içinde yaşarken mezhep ve dinleri bağlamında bir 
olumsuzlukla karşılaşmamışlardı. Acaba onlar hakim unsur olsalardı 
Müslümanlara aynı toleransı tanırlar mıydı? Sorusuna olumlu cevap 
vermek kolay görülmemektedir. Problemin olmadığı ortamda suni 
problemler oluşturulması veya olmayan sorunların varlığını tahayyül 
edip bunlardan şikayet etmeleri dikkat çekicidir. Hayali sorun oluş-
turmak veya kendileri sorun çıkarıp bunu Müslümanlara yükleme en 
belirgin işlerindendi. Kendi mezheplerine mensup olanlarla birlikte 
düşüncelerini paylaşmaları ve ortak hareket etmeleri başkalarına zarar 
verme düzeyine gelince art niyetli hareket edildiği anlaşılmaktadır. 
Müslümanlarla mukayese edildiklerinde rahat konumda olduklar halde 
sürekli şikayetçi olma yolunu izlemişlerdir. Aynı ülkede birlikte yaşar-
ken Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması ve Ermeni sorunu olarak ortaya 
atılan bakış açısının uluslararası antlaşmalara taşınması artık meselenin 
kazandığı boyutu göstermektedir. 

Bunu 1878’li yıllarda görmek mümkündür bu onlar açısından başarı 
olarak görülmektedir. İç meseleler dışa taşınmıştır. Osmanlının ege-
menlik hakları içinde yer alan meseleler dış dünyaya ve Hıristiyanların 
müdahale etme ortamına taşınmış ve bu müdahale sağlanmıştır. 
Müslümanların Hıristiyanların farklı kesimlerine tebaa olarak eşit 
davranması ve güzel muamelede bulunması sonucu değiştirmemiştir. 
Mezhep ayrılığının onların iç sorunu olarak görülüp müdahale edil-
memesi kendi iç bütünlüklerini sağlamıştır. Ermeni meselesi adında 
bir sorun gündemde tutulmuş, dış güçler her fırsatta himayeci konum-
larında kalmışlardır. Siyasi talepler, ıslahat istekleri ve Ermeni etkin-
liklerinin temelinde dış güçlerin katkısı görülmektedir. Genel dış güç 
tutumu kışkırtıcı ve bölünmeye götürücü muhtevadadır. Mesele sürekli 
ülkeyi yıkıma götürecek mahiyettedir. Dıştan Katoliklerin kendi inanç-
larını yayma girişimi yanında İslam’a karşı kin, nefret ve hasımlığı telkin 
faaliyetleri her fırsatta yürütülmüştür. Dindar insanların dini duygula-
rından yararlanarak onları kullanmışlar, Protestanlar kendi anlayışlarını 
kabul edecek kesimi oluşturma etkinliklerini halkın dine olan temayü-
lünden yararlanarak yürütmüşlerdir. Vatandaşı devletin aleyhine çevir-
diği gibi Ermenileri kendi yanlarına çekmek için ifsat edici düşünceler 
telkin etmişlerdir. Onlar için uygun ortamı hazırlama ve propagandaya 
dini alet etme görülmüştür. Yaşanan realite artık sömürgenin istediği 
formatta yürütülmüş ve etkinlikler teşvik edilmiştir.
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Ermeniler lehine her ortamı değerlendirme, özellikle de imzalanan 
anlaşmalara madde koydurma patrik heyetinin temel etkinliği olmuştur. 
Zahiri ıslah istemi görünümünde olan girişim gerçekte güvenliği sarsma 
faaliyetiydi. Batılı ülke sefirleri bu girişimlerin din adamı heyetleri ile 
birlikte temel aracıdır. Hıristiyan mezheplerinden kendileriyle birlikte 
faaliyet yürütenlere destek durumlarını iyileştirme adıyla yürütülmüş-
tür.63 Müslümanların zarar görmesini sağlayacak ve aleyhlerine olacak 
girişimler yürütülmüştür. Osmanlıda yaşayan Hıristiyanları koruma ve 
din içerikli yardımlaşma görünümlü olsa da ortaya atılan iddialar asılsız 
isnatlardır. Her hangi bir kötülük görmedikleri halde hiçbir mesnedi 
olmayan iddialar savunulmuştur. Dindaşını müdafaa etme görünümlü 
yıkım çalışması yapılmıştır. Doğu vilayetlerine Ermeni vali tayini edil-
mesi talebi ıslahat değil bir başka anlam içeriyordu. Özerk yönetim elde 
etme ve Rusya’ya ilhak olma gibi taleplere din aracı olmuştur. Mağdur 
olmadığı halde bu görünümü verme ve zarar görmediği halde zarara 
uğradığı yaygarası ile yardım toplama ve bunda dinin kurumlarını araç 
edinme görülmektedir. Osmanlı Müslüman olmayanlarla ilgili talepleri 
geri çevirmiş değildir. Sonuçta bunlar onun kendi vatandaşıdır. Onlar 
Müslüman halkın hakkına tecavüz ederken Müslümanları savunan 
yoktu. Ruslar doğuyu işgal faaliyetinde Ermenileri hedeflerine müsait 
görmüşlerdir. Patrikhane ve Piskopos heyetler dine hizmet değil siyasi 
işlerin peşine düşmüşlerdir.64 

Patrik ve onun beraberindeki heyet dini koruma değil Osmanlıların 
antlaşma yaptığı ortamlarda lehlerine etkinlik yürütmeyi sürdürmüşler-
dir. Siyasi heyetler içinde onlar da yer almıştır. Din temsilcilerinin siyasi 
anlaşmalara müdahale etmemesi gerektiğini ise dile getiren olmamıştır. 
Heyetler içinde onları savunanlar olmuş ve işleri istedikleri şekle gir-
miştir. Ülkeleri ve halkı ikna etmede din faktörüne önem verilmiştir. 
Patrikhaneye henüz kuruluş aşamasında kapsamlı imkanlar verilmiş ve 
tam yetkili konumda tutulmuştu. Patrik siyasi olarak padişaha bağlıdır. 
Kendisine verilen fermanın içeriği geniş tutulmuş ve ona bu muhte-
vada dini sorumluluk belirlenmiştir. Siyasi açıdan her hangi bir görevi 
bulunmamakta ve doğrudan padişaha karşı sorumlu tutulmaktadır. 
Müslümanların dini önderi Şeyhülislamdır. Bu iki dini lider mukayese 
edildiğinde Patrik bir Hıristiyan lider olma yanında zamanla siyasi faa-
liyetlerin ve organizelerin içinde yer almıştır. Organizeli işler ve faaliyet-
ler onunla bağlantılı olarak yürütülmüştür. Şeyhülislamın ise bu türden 
bir fonksiyonu bulunmamaktadır. O tek başına değil, o ve kurum çevresi 
birlikte etkinlikler göstermişlerdir.
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Organize piskoposluk tarafından yürütülmüştür. Kiliselerin halkın 
silahlandırılmasında zemin katının silah deposu olarak kullanılması, bu 
işte piskopos ve rahiplerin aracı olması ve Rahip Okullarının buna alet 
edilmesi olmaması gereken bir durumdur. Bunun birçok örneği görül-
mektedir.65 Kiliseye gelir getirecek ve halkın desteğini sağlayacak yol-
lar izlenmiştir. Hayır adı altında teşkilatlara imkan sağlanmıştır66 Din 
motifi siyasi harekette önemli bir rol almıştır. İleri düzeyde olan kimse-
leri tanıtma, onları gündemde tutma ve din adamlarını tanıtma ve anma 
pulları basma bu araçlar arasındadır.67 Kiliselerin isyan için hazırlıklara 
ortam oluşturacak oluşumlarda kullanılması olmaması gereken girişim-
lerdir.68 Piskoposların olaylarda etkinlik göstermesi teşvik edici olması 
ve karşı koymaması dikkat çekicidir.69

Kilise ve Ruhban Okullarının dostluk kurumları olması gerekir-
ken, dine ters faaliyetler için kullanılması ve yanlış telkinlerin mekanı 
olması üzücüdür. İbadethaneler, dini merkezler ve din eğitimi verilen 
kurumlar güzellikleri temsil eden mekanlar olmalıydı. Onlar açılırken 
tümüyle iyilik ve hayır kurumları olarak açılmışlardı. Oralar komite faa-
liyetlerinin etkinlik mekanı olmamalıydı. Ruhban okullarında Türklere 
karşı olumsuz düşünceler ve düşmanlık telkini yapıldığı görülmüştür.70 
Görünürde dini kisvenin olması bunun altında bağımsızlık telkininin 
yapılması ve bu yolda faaliyetlerin yürütülmesi beklenmeyen tutumlar-
dır. Din görevlisi olarak görülen kimseler saygı görmüşlerdir. Onların 
verdiği bilgiler doğru kabul edilmiştir. Müslüman halka yapılan kötü-
lüklerin perde arkasında onların olması acı vericidir.71 Din mensup-
larının bir başkasına acı vermesi, canına kıyması ve namusuna zarar 
vermesi dine uymayan tutumlardır. Kendilerinin mal ve canı korunur-
ken Müslümanları değerlerinin kirletilmesi ve mallarını telef edilmesi 
dikkat çekicidir. Kilislerde farklı zamanlarda yapılan ayinlerde padişahın 
lehine ifadeler kullanılır ve hakkında güzel dilekler sunulurken artık o 
günler geride kalmıştır. Aynı mekan düşmanlık konuşmalarının yapıl-
dığı yerler olmuştur. Geçmişte iyilik için dua eden, güven veren ve sada-
katı ile bilinen kesim beklenmedik şekilde değişmiş ve olumsuzluklar 
ortaya koymuştur. Padişahın çıkardığı aftan yararlananlar bunu aleyhe 
kullanmış ve suç işlemeyi sürdürmüşlerdir.72 Kiliseye bağlı hayırsever 
cemiyetleri ise ismiyle örtüşmeyen gizli isyan işlerine karışmışlardır.73

Kiliselerdeki etkinlikler ruhani olmayı aşmış ve siyasi faaliyet-
lerde yoğunlaşma olmuştur. Dine dışardan müdahale Patriklerin işine 
müdahaledir. Bağımsızlık hareketini savunanlar bu işlerinde kiliseden 
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yararlanma ve Rum patrikhanesinden de destek almayı tercih etmiş-
tir. Reform talepleri Osmanlı Hıristiyanlarının istekleri bağlamında 
Ermenilerin durumlarının iyileştirilmesi şeklinde belirginleşmiştir. 
Bunun Rusya’nın gözetiminde olması, ülkenin bağımsızlığıyla örtüşme-
mektedir. Tarafların dini beraberlikleri ile de izah edilemez.74 Patrikhane 
aralıksız şekilde devrede kalmış, Ermenler için bağış toplamış ve talep-
lerinin sonu gelmemiştir. Hıristiyanların durumlarının istenen düzeye 
getirilmesi görünümünde kasıtlı faaliyetler yürütülmüştür.75 Konunun 
dini yönü göz önünde tutulduğunda inancın malzeme olduğu görülmek-
tedir. Olumsuz tutumlar hayatın her anına yansımış ve insanlıkla örtüş-
meyen faaliyetler devam etmiştir.76 Batının empozeleri halkın istekleri 
olarak takdim edilmiştir. Sovyetler veya daha başkaları Müslümanlara 
hiçbir hak tanımazken, Müslümanlardan sürekli talepte bulunmuşlardır. 
Emperyalist düşüncelerin gerçekleşmesi için inanç teması sürekli araç 
olmuş, amaçları ise sömürmek olarak saklı tutulmuştur.77

Kendi din taraftarlarını Müslümanları katliama tabi tutmak için kul-
lanmış ve onlardan destek almışlardır. Bu yardımlar ise maddi ve manevi 
olarak çok yönlüdür. Verilen payeler, yapılan anma tören ve ayinlerinde 
kilise organizede aracı ve vesiledir.78 Düzenlemeler bilinçli şekilde din 
ve kurumları kullanılarak yapılmıştır. Dini temsil eden kesimlerin özgün 
din üzerinde yoğunlaşması gerekirken karanlık işlere alet olmaları kaygı 
vericidir. Kilise yetkili ve temsilcileri kendilerine layık olan konumda 
kalmak durumundayken, istenmeyen oluşumlarla ilgilenmeleri onlara 
olan güveni sarsmıştır. 

Her İki Din Bünyesinde Dini Yapılanmalar 
Hıristiyanlara ait tüm kurumlar Müslümanların diğer din mensup-

ları ve başta Hıristiyanlarla irtibata geçmelerinden itibaren ayakta kal-
mıştır. Müslümanların ötekine toleranslı tutumu onları sürekli kılmıştır. 
Onlar dini kurumlarında dinlerinin kendilerinden istediği yükümlü-
lükleri yapmışlardır. Buralar sosyal faaliyetlerin de yürütüldüğü yerler 
olmuştur. Kendilerine verilen dini içerikli olanlar yanında diğer eği-
tim ve öğretim kurumu isteklerini de almışlardır. Dinlerini arzu ettik-
leri düzeyde öğrenmeleri mümkün olmuş, kurum içinde istedikleri 
düzeyde öğüt almalarına ortam hazırlanmıştır. Kendini yetiştirip rahip 
ve diğer din görevlileri düzeyine gelmek isteyenler bu fırsatı bulmuştur. 
Kendileri başlangıçtan itibaren Osmanlı yönetimine itaat etmişlerdir. 
Fakat sömürgeci destekli fırsat ellerine geçince durumları değişmiş ve 
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farklı bir kişiliğe bürünmüşlerdir. Müslümanların ortamında yaşayan 
gayri Müslimler İslam’ın onlar hakkında belirlediği esaslar çerçeve-
sinde hakları tanınmıştır. Huzur ortamının sağlanması ve güven veren 
konum alınması genel geçerli olmuştur. Onların dış faktörlerle irtibata 
geçmeleri ve bu girişimlerin din yetkilileri ve dini kurumların ilgilileri 
tarafından yürütülmesi dikkat çekicidir. İnançlar ve inanmış insanın 
duygusallığından yararlanılması ve bunların alet edilmesi güven kaybına 
neden olmuştur. Olumsuz düşüncelerin toplumda yaygınlık göstermesi 
mağduriyetlere neden olmuştur.

Patrikhane fermana dayalı faaliyet yürütmüştür. Bu bağlamda halkla 
irtibatlarının ileri konuma gelmesini sağlamıştır. Geçmişte görev din 
içerikli olarak yerine getirilmiştir. Bu görev icra edilirken başlangıçta 
sorun olmazken sömürgenin müdahalesi ortamı sarsmıştır. İbadetler 
huzur ortamında yapılıp vaizler dini hür ortamda sunarken yeni ortamda 
konular değişmiştir. Geçmişte etkinlikler serbestlik içinde sunulurken 
yeni dönemde başkalarının istekleri dile getirilmiştir. Vaizler kontrol-
süz olarak dini iletmiş ve halkı yönlendirmiştir. Yazılı metinler yanında 
şifahi bilgiler verilmiştir. Din mensubu kimseler diğer din mensupla-
rına karşı güven ortamında saygılı olmuş ve ötekini rencide etme yoluna 
gitmemiştir. Müslümanların tüm yaklaşımlarında dinin onlara verdiği 
emirler vardır. 

Muhataplarının yanlış tutumlarına Müslümanlar dinin emirlerini 
ve onlar hakkındaki hukuku uygulamışlardır. Gayri Müslimlerde dine 
bağlılık kilisenin isteği üzere isyan etmeyi getirmiştir. Müslümanlarda 
dindarlık sevgi, merhamet ve şefkati gerektirmiştir. Cami cemaati iyiliği 
temel ilke olarak alırken, kilisede muhatapları kin, husumet ve kavga 
ortamının telkinlerini almışlardır. Müslümanların gayri Müslimler kar-
şısında iyi niyetli olmaları yeterli olmamıştır. Patriğin merkezde olduğu 
kilise ve ona bağlı okullar art niyetlilere hizmet sunmuştur. Halka tel-
kin edilen düşünceler dinin istediği düşünceler değildir. Bir yeri ken-
dilerince kutsal hale getirmek suretiyle azizleri özellikle de Sen Pol’ü 
kullanmışlardır.79 

Müslümanlarda ki eğitim onlarınki ile tümüyle farklı düşüncelerin 
telkinini içeriyordu. Patriklerin telkinleri ve kehanetler Hıristiyanlığın 
Ortodoksluk mezhebinin çıkarını içeriyordu. Osmanlıya son vermek 
için dini temalar kullanılarak tahrikler yapılmıştır. Gayri Müslimler 
Osmanlılar zamanında mutlu dönemlerini yaşamışlar, fakat onların 
Osmanlıyı zayıflatma ve çökertme çabalarına hizmet sunmaları dikkat 
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çekicidir. Osmanlıyı yıkma girişimi sürdürülürken düşmana destek 
verilmiş, mezhep birliği fikri buna alet olmuştur. Müslümanların değer-
leri yok edilmiş ve aleyhte faaliyetler yürütülmüştür. Rusya Osmanlı 
içinde müttefik ve yardımcı bulmuş, bu yolda Hıristiyanlar alet edilmiş-
tir. Halbuki aralarındaki inanç bağı masum ve silahsız kimselere zarar 
vermelerini gerektirmiyordu. Vaadler ve verilmiş sözler aldatıcı olmuş, 
gelecekte gerçekleşecek iş birliğinin ilk etkinlikleri Müslümanların 
aleyhine kullanılmıştır.80 

9. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı idaresi altında uyumlu 
davranan Ermeniler dış faktörlerle konumlarını değiştirmişlerdir.81 
Osmanlı yurdunun parçalanmasında Ermenilerin Ruslarla birlikte 
hareket etmesi etkili bir faktördür. Oyunlar tekrarlanmakta Ruslarla 
Ermenilerle birlikte işgal faaliyeti yürütmesi tazeliğini korumaktadır. 
Sömürü planları varlığını devam ettirilmiş din ise buna aracı hale geti-
rilmiştir. Din güzellikleri, iyilik ve merhameti temsil eder. O yanlış yol-
lara araç olamaz. Saf konumunda korunmalıdır. Din güven duyulan bir 
müessesedir. Bu güvenin kaybı korunması gerekenin zayi edilmesidir. 
Dine itimat etmek yitirilirse geriye neyin kalacağı merak konusudur. 
Osmanlı döneminde dinler korunmuş, değerli bulunmuş, bir ihtiyaç 
olarak kurumları oluşturulmuş ve muhafazası sağlanmıştır. Bu yapı din 
adına tahrip edilmiş dinin ruhuyla bağdamayan gelişmeler yaşanmıştır. 

Sonuç
Geçmişteki güzel birlikteliği görmezden gelerek düşmanlık üret-

mek hiçbir olumlu sonuca götürmeyecektir. Müslümanlar iddia edilen 
ve onlara iftira olarak yaftalanan kötülükleri yapmış olsalardı kendi 
himayelerindeki insanları değerleri ile asırlarca korumazlardı. Yaşanan 
dostluklar iki ayrı kültür ve dinin mensupları olarak sürdürmüşlerdir. 
Aralarını ifsat edenlere fırsat vermeden birbirlerini tanıyan kesimlerin 
geçmişe duyarlı olması bir zarurettir. İki ayrı kesim kendilerinin mas-
lahatını göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Sağlıklı gelecek 
ve güzel düşünceleri gelecek kuşaklara miras bırakmak temel düşünce 
olmalıdır. Dinlerin farklılığı güzel münasebet kurmaya geçmişte mani 
olmadığı gibi gelecekte de sorun oluşturmayacaktır. 

Sosyal olaylar üzerinde herkes aynı görüşe sahip olmaz. Farklılıklar 
zenginlik olarak görülebilir. Gelecek nesillere hasımlık bırakmak, insan-
ların arasını bozmak nesillerin zihnine düşmanlık telkini kimseye fayda 
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sağlamayacaktır. Menfaat, maslahat ve iyiliklerin ortak olduğu maddi 
ve manevi nice hususlar vardır. Bunlarının ihmali ve olumsuzlukların 
öne çıkarılması ile bir yarar sağlanmayacaktır. Kalpten davranmak, 
yürek arınmışlığı, kin, haset, buğuz, öfke ve kötü düşünceler hiçbir 
soruna çözüm üretmeyecektir. İnsanlar münasebetlerinde içten dav-
ranmak, samimi olmak ve kötü niyetlilerin araya girmesine fırsat ver-
memek suretiyle güzel kazanımlar elde edeceklerdir. İyi niyetli tutum 
sorunları çözmede önemli bir faktördür. İnsanlar başkasını öteki göre-
rek dışlama, suçlama ve kötü görme yoluyla ancak sorun üretirler. Her 
kesim hak olan savunup haksızlığı önleme çabası verebilir. Müslüman’ı 
Hıristiyanların doğru tanıması ve doğru bilgilere dayanması sorunlara 
çözüm getirecektir. İyi günlerin yaşanması için gayret göstermek ayrı-
lıkları göz ardı etmeyi sağlar. Ermenilerle sorun olsaydı tarihte birlikte-
lik olmazdı. Onların Müslümanlarla güven ortamında birlikte yaşaması 
zarurettir. Kader onları komşu yapmıştır. Başka tercih ve komşuyu değiş-
tirme lüksü kimsede bulunmamaktadır. Güvenin sağlanması beklentisi 
hasımlığa çevrilmemelidir. İnsanlar muhataplarına güvenmeyi arzular-
lar. Güven vermeyen güvensizlik tezahürü kötü duyguları telkin eder. 
Geleceği sağlıklı kurmak fikri dost olmayı sağlayacaktır. Güvensizlik 
ortamı dinin özüyle ve inanç sistemiyle bağdaşmaz.

Farklı inanç ve düşüncede olanlara karşı saygı din mensupları-
nın temel düşüncesidir. Müslümanları öldürüp Hıristiyanları çoğun-
luk haline getirerek ulusal devlet kurma planı dinin özüyle örtüşmez. 
Toplumlarda farklı din ve kültürlere mensup insanlar bulunmaktadır. 
Farklılıklara tahammül etmek temel insanî yaklaşımdır. Bunlar hasımlık 
ve huzursuzluk sebebi olamaz. Onların kültür zenginliği olarak görül-
mesi zorunludur. İslam’da başkasının kutsalına saygı esası getirilmiştir. 
Her mümin diğer dinlere mensup olanların değer ve farklılıklarının 
korunması, yok edilmemesi, barış ve huzur ortamında insanca yaşama 
için tahammül etmek Osmanlı ortamında uygulama görmüştür. Toplum 
hayatı düzenli yürümek durumundadır. Olumsuzlukların yerini sevgi, 
muhabbet ve tolerans almalıdır. Huzur ve barış içinde yaşama, özgü-
ven ortamını oluşturma, gerilim ve olumsuzlukları önleyen faktördür. 
Dinin siyasi entrikalara alet edilmeden kutsal konumunda tutulması ve 
dinle ilgili kurumlarla ilgilenen şahsiyetlerin de bu hususta gereken ve 
kendilerinden beklenen duyarlılığı göstermesi her selim akıllı kimsenin 
temennisidir. 


