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EVL YÂ ÇELEB SEYAHATNÂMES ’NDE ANADOLU’DA
YA AYAN GAYR MÜSL MLER N DURUMLARI

Dr. Sami BAYBAL**

ABSTRACT
THE SITUATIONS OF NON-MUSLIMS WHO LIVED
ANATOLIA, IN EVLIYA ÇELEBI’S BOOK OF TRAVEL

IN

Evliya Çelebi’s book of travel is a valuable resource for us in terms of
giving very important information concerning non-muslims who lived in
Anatolia in 17th century. The non-muslim communities within the state
organization became more powerful just like a government by using their rights
which they gained after the conquest of Istanbul (Constantinople). They
increased their functions within the State, in the reigns of each Sultan.
Especially from 17th century, the policy which followed by Ottomans helped to
the non-muslims to preserve their own identities.
Osmanl Devleti, 1299’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin enkaz üzerinde
kurulmu tur. Selçuklular zaman nda Anadolu’da bulunan sosyal, siyasî ve
Türkmen zümreler, bu devletin kurulu unda önemli rol oynam t r. Söz konusu
zümreler “Gâziyân- Rûm”, “Abdalân- Rûm”, “Âhiyân- Rûm” ve “BâciyânRûm”dur. Osmanl Devleti’ni bu Türkmen zümreler kurduklar ndan dolay ,
ba lang çta devletin kültürel yap s n “Türkmencilik ülküsü” olu turmakta idi.1
Devlet k sa zamanda kurulu unu tamamlay p, Anadolu Selçuklu
Devleti’nin parçalanmas ndan ortaya ç kan Anadolu Beyliklerini bir bir ortadan
kald rarak, bütün Anadolu’ya hâkim olmu tur. XV. y.y.’ n ba nda Timur’un
Bu çal ma, 1992 y l nda S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ba5l olarak haz rlanan “Evliyâ
Çelebi Seyahatnâmesi’nde Anadolu’da Ya ayan Gayrimüslimlerin Durumlar ” adl yüksek
lisans tezinin makale haline getirilmi eklidir.
**
Selçuk Üniversitesi 9lahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dal Ara t rma Görevlisi.
1
Fuad Köprülü, Osmanl Devleti’nin Kurulu u, Ankara, 1988, s. 89-102.
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Anadolu’yu i gal etmesiyle Osmanl Devleti bir sars nt (fetret) geçirmi ise de,
k sa zamanda kendisini toparlayarak birli5ini yeniden tesis etmi tir.
1453’te 9stanbul’un fethinden sonra, Osmanl toplumu yava yava çok
uluslu bir devlet hüviyetine bürünmü tür. Çünkü Osmanl Devleti, Bizans
9mparatorlu5u’nun enkaz n devralm ve kendisini bu 9mparatorlu5un yerine
koymaya ba lam t r. Bilindi5i gibi “imparatorluk”, bir çok dinî ve etnik
zümreyi bir otorite alt nda yöneten devlet tipinin ad d r.
Osmanl Devleti, daha çok teokratik bir devlet görünümü verip, devletin
temelini er’î hukuk olu turmu tur. Din, toprak esas ya da milliyetten daha
önemlidir. Bunun kökeni ise, 9slâmî anlay a dayanmaktad r. “9slâm milleti”ni
te kil edenlerin ortak özelli5i, hepsinin müslüman olmalar d r. Etnik kökenleri
mühim de5ildir. Osmanl Devleti’nde de müslümanlar ve z mmîler2 ya yordu.
Bir 9slâm ülkesinde sürekli olarak ya ayan gayrimüslimlere, ayn anlam içeren
“ehl-i zimmet”, “z mmî” ya da “gayrimüslim tebaa” gibi adlar verilmi tir.
Osmanl Devleti’nde, ehl-i zimmete, “gayrimüslim tebaa” veya “reaya”
denilmi tir. Reaya, ba lang çta, müslüman olsun olmas n bütün tebaay ifade
etti5i halde, sonralar yaln z gayrimüslimler için kullan lan bir kavram haline
gelmi tir.3
Osmanl egemenli5i alt ndaki z mmîler, dinlerine göre Osmanl yönetimi
taraf ndan grupland r lm ve bu gruplara “millet” ismi verilmi tir. Demseddin
Sami, “millet” kelimesinin, “din” kelimesi ile bir oldu5unu yani ayn anlama
geldi5ini ifade etmi tir.4 Dolay s yla Osmanl Devleti’nde bu kelime, Demseddin
Sami’nin do5ru kabul etti5i anlamda kullan lm t r. Günümüzdeki anlamda,
yani “ulus” anlam nda veya Bat dillerindeki “nation” anlam nda
kullan lmam t r.5 O halde “millet”, Osmanl Devleti’ndeki dinî topluluklar n n
ad d r. Örne5in, Osmanl toplumunu olu turan çe itli gruplar, Türk, Rum,
Bulgar, Arap olarak de5il; Müslüman, Rum, Ortodoks, Gregoryen, Katolik,
Protestan veya Yahudi olarak nitelendirilmi lerdir. Zira, bu gruplara dahil
olman n tek ölçüsü milliyetleri de5il, dinleri ya da mezhepleri idi. Burada her
fert ya da topluluk, dinsel bir ba5la u ya da bu millete ait bulunuyordu.
Uyruklar n toplumdaki durumu ve yeri ancak böyle bir millet üyesi olmas yla
2

Gülnihâl Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu (1839-1914), Türk
Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara, 1989, s. 8 (ayr ca geni bilgi için bk. G. Bozkurt, “1slâm
Hukukunda Zimmilerin Hukukî Statüleri”, Kudret Ay ter’e Arma5an, 9 Eylül Hukuk Fakültesi
Dergisi, Ankara, 1987, c. 3, sy. 1-4, s. 115-156; Co kun Üçok - Ahmet Mumcu, Türk Hukuk
Tarihi, Ankara, 1981, s. 63.
3
Bilal Ery lmaz, Osmanl Devleti’nde Gayr müslim Teb’an n Yönetimi, 9stanbul, 1990, s. 18-19.
4
Bk. Demseddin Sami, Kâmûs-< Türkî, 9stanbul, 1987, s. 1400.
5
B. Ery lmaz, a.g.e., s. 17-18; Ahmet Hikmet Ero5lu, Osmanl< Devleti’nde Yahudiler, Ankara,
1997, s. 66.
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mümkündü. Halk, genellikle millet liderleri vas tas yla yönetici s n fla ili ki
kuruyor, millet liderleri de milletinin davran lar ve birtak m sorumluluklar
aç s ndan padi aha kar mes’ul oluyordu.6
Osmanl Devleti’nin hâkimiyetinde ya ayan gayrimüslim unsurlar
Ortodokslar, Ermeniler, Katolikler, Protestanlar ve Yahudiler olarak tasnif
etmek7 mümkündür. Yaln z, Katoliklerle Protestanlar, Osmanl ’n n son
zamanlar na kadar, Osmanl “millet” sistemine dahil de5ildir.8
Çe itli dinî ve etnik zümreleri teb’a olarak kabul eden, bunlar adalet ve
disiplin içerisinde yönetmeyi ve aralar ndaki münasebetleri düzenlemeyi ülkü
edinen bir devlet, bu milletleri ayn çat alt nda toplayabilmek için geni bir
müsamaha ortam yaratmak zorundad r. Osmanl Devleti de kültür politikas
içinde böyle bir ortam olu turmaya çal m t r. Bu bak mdan Osmanl
idaresinde “z mmî hukuku” önemli bir yer tutmu tur. Düphesiz “z mmî
hukuku”, esaslar n 9slâm hukukundan alm t r.9 Fakat Osmanl lar bunu, daha
geni çerçevede uygulam lard r. Devletin resmî dini her ne kadar “9slâm” ise
de gayrimüslimlerin “9slâm hukuku” içindeki mevkii korunmu tur. Daha aç k
bir ifadeyle Osmanl Devleti, gayrimüslimlere, 9slâm hukukçular n n onlara
tan d 5 haklar tan m ; fethetti5i topraklar n halk önceden de müslümanlar n
idaresinde bulunmu sa, onlar n din önderlerine daha önceki müslüman
idarecilerin verdi5i haklar n takipçisi olmu ve ellerinde bulunan ahidnâmeleri
de geçerli saym t r. Böylece Osmanl Devleti (Devlet-i Âliyye) pek çok dinî ve
etnik zümrelerden bir millet (Osmanl milleti) meydana getirmi tir.
Osmanl Devleti’nin temel ilkesi adaleti tevzî etmektir. Bu itibarla, çat s
alt nda bulunan müslim ve gayrimüslim zümrelere adaletle muamelede
bulunmak hususunda prensipler ortaya koymu tur. Osmanl ’y uzun ömürlü
yapan da budur. Osmanl Devleti, XVI. y.y. boyunca süper bir güç olarak
dünyaya hükmetmi tir.
XVII. y.y.da Osmanl Devleti, askerî, idarî ve ilmî müesseselerde bir
duraklama (inhitat) dönemine girmi ve devletin büyümesi durmu tur. 9slâm ve
6

7

8

9

B. Ery lmaz, a.g.e., s. 19; G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu,
s. 9-10; Stanford Shaw, Osmanl< 1mparatorluEu ve Modern Türkiye, trc. Mehmet Harmanc ,
9stanbul, 1982, I, 214.
Gayrimüslimleri ait farkl tasnifler için bk. Shaw, a.g.e., I, 215; G. Bozkurt, Gayrimüslim
Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 11.
Yukar da zikredilen gayrimüslim gruplarla ilgili geni bilgi için bk. B. Ery lmaz, a.g.e., s. 39, 51,
55-56, 61-63, 68-69; Shaw, a.g.e., I, 215-216; G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl<
Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 13; A. Hikmet Ero5lu, a.g.e., s. 69 vd.; Nejat Göyünç,
Osmanl< 1daresinde Ermeniler, 9stanbul, 1983, s. 49.
B. Ery lmaz., a.g.e., s. 17; G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu,
s. 7.
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H ristiyan dünyalar aras ndaki mevcut demir-perde, bu as rda inhitat
psikolojisi ile gittikçe daha da kal nla m t r. Fakat bu duraklama ve
aksakl klar n tamiri ile Türk-9slâm medeniyetinin üstünlü5ünü koruyaca5 na ve
zaten henüz kudretini muhafaza eden 9mparatorlu5un da, bu sayede eski satvet
ve hayatiyetini kazanaca5 na inan lm t r.10 Buna kar l k, bat da ekonomik,
kültürel ve bilimsel uyan ba lam t r. Bat daki bu uyan , sürekli olarak
Osmanl Devleti aleyhinde politik geli melerin ortaya ç kmas na yol açm t r.
Osmanl Devleti, bat daki geli melerden ba lang çtan beri haberdard r ve söz
konusu geli melere ayak uydurmaya çal maktad r. Ancak, bu alandaki
faaliyetler hiç bir zaman yeterli olamam t r. Osmanl Devleti, XVII. y.y.da her
ne kadar duraklama safhas na girmi ise de, devlet yine gücünü ve izzetini
devam ettirmektedir. Bu durum, o dönemde gayrimüslimlerin Osmanl
Devleti’ne kar henüz siyasî, kültürel ve ekonomik bak mdan menfî bir
k p rdan içinde olmad klar n göstermektedir. Fakat bat daki geli meler
zamanla Osmanl toplumunu, özellikle de gayrimüslim halklar harekete
geçirecektir.
Osmanl Devleti’nin kurulu undan, Evliyâ Çelebi (ö. 1095/1684 [?])’nin11
ya ad 5 asra kadar yukar da çizdi5imiz panorama, üzerinde durdu5umuz
konuya ili kin baz ipuçlar elde etmemizde bize yard mc olabilecektir. Di5er
taraftan konu ba l 5 m zdan da anla laca5 gibi, Evliyâ Çelebi’nin
Seyahatnâmesi’nde gayrimüslim gruplarla ilgili verilen bilgilerin do5ru
de5erlendirilebilmesi, bir bak ma Seyahatnâme’nin iyi tan nmas na da ba5l d r.
Bu yüzden Seyahatnâme hakk nda k sa bir bilgi vermeyi gerekli görüyoruz.
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi12, Osmanl kaynaklar n n en zengini
olup, Osmanl Cihan Devleti’nin aynas d r. XV. y.y. n gerçek bir tarih ve
co5rafya ansiklopedisi niteli5indedir. Dark edebiyat nda üzerine ç k lamam

10

Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, stanbul, 1969, II, 198.
Evliyâ Çelebi’nin hayat ve ahsiyeti hakk nda geni bilgi için bk. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme,
Türkçesi: Zuhuri Dan man, 9stanbul 1969, I,7-11; Nedret 9kiz, Evliyâ Çelebi (M<n<stere Du
Tourisme Et De L’<nformat<on), Ankara, ts., s.1 vd.; Nihal Ats z, Evliyâ Çelebi
Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, Ankara, 1991, (önsöz); Türk Dili ve Edebiyat< Ansiklopedisi,
9stanbul, 1979, III, 123-124; Mehmet Süreyya, Sicilli Osmanî, 9stanbul, 1892, I, 444; Me kûre
Eren, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Birinci Cildinin Kaynaklar< Üzerinde Bir Ara=t<rma,
9stanbul, 1960, s. 6; Demseddin Sami, Kâmûsu’l-A‘lâm, 9stanbul, 1889, II, 1100; Mehmet
Tahir, Osmanl< Müellifleri, 9stanbul, 1975, III, 49; M. Cavid Baysun, “Evliyâ Çelebi”, 9A,
M.E.B.Y., 9stanbul, 1964, IV, 400-406; Mücteba 9lgürel, “Evliya Çelebi”, D9A, 9stanbul, 1995,
XI, 529-533 ve oradaki kaynaklar.
12
Bu çal mada Seyahatnâme’den baz örneklere i aret edilirken ve bunlar dipnotta gösterilirken,
“Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, sadele tiren: Tevfik Temelkuran-Necati Akta , bask ya
haz rlayan: Mümin Çevik, I-X, 9stanbul, 1966” bask s esas al nm t r.
11
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türde bir eserdir. 9nsan sürükleyici, mizaha yatk n tatl bir Türkçe ile, tasvir
yetene5i çok güçlü olan bir kalem taraf ndan yaz lm t r.
Seyahatnâme yay mland 5 ndan bu yana büyük övgüler ald 5 gibi, tabiî
olarak içeride ve d ar da birtak m tenkitlere de maruz kalm t r. Bunun en
büyük sebebi, Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâme’sinde baz olaylar zikrederken
ileri derecede mübala5aya yer vermesidir. Zira Evliyâ Çelebi zarurete binaen,
yani zevkle okunsun, geni kitlelere hitap etsin diye mübala5a unsurlar n
Seyahatnâme’sine alm t r. Bir kaç nokta d nda Seyahatnâme’de belirtilen
ayr nt lar n ba ka kaynaklarla dikkatli bir kar la t r lmas sonucunda, yaln zca
ki isel gözlem ve kat l mla elde edilebilecek bir derinlik ve do5ruluk bulundu5u
ortaya ç kacakt r. Böyle bir tesbit, bizim üzerinde durdu5umuz konunun
önemini daha da art rmaktad r. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, tarih, mukayeseli
co5rafya, sanat tarihi ve etno5rafya aç s ndan e siz bilgiler ihtiva etti5i gibi,
dinler tarihi aç s ndan da önemli mesajlar vermektedir. Çünkü, Osmanl
toplumundaki müslim-gayrimüslim münasebetlerinin Evliyâ Çelebi’nin ya ad 5
dönemde ne ekilde cereyan etti5ini anlatmas bak m ndan Seyahatnâme,
de5erli bir kaynak eser durumundad r. Yine o dönemde gayrimüslim halklar n
ya ay tarzlar , ekonomik ve kültürel durumlar , nüfuslar , k l k-k yafetleri,
ibadet yerleri, inanç ve itikatlar hakk nda Seyahatnâme’de geçen bilgiler, hem
XVII. y.y.’ n Osmanl toplum yap s n bize yans tmakta, hem de gelece5e k
tutmaktad r.
Yeri gelmi ken hemen unu ifade etmeliyiz ki; ortaya koydu5umuz bu
çal ma, birkaç ar iv çal mas d nda, üphesiz ar iv temelli bir ara t rman n
ürünü de5ildir. Esas itibariyle bir tarama çal mas d r. Fakat her eye ra5men,
dinler tarihi aç s ndan belli bir döneme ait önemli bilgiler vermektedir.
Seyahatnâme’yi tarayarak elde etti5imiz bulgular ayet ba ka ar iv
çal malar yla da desteklenebilirse, Osmanl tarihi ile birlikte dinler tarihine de
büyük bir katk sa5layaca5 kanaatindeyiz.
Anadolu’yu ad m ad m dola an ve burada ya ayan gayrimüslimlerin
dünyas na giren Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâmesi’nde anlatt klar ndan
hareketle u sonuçlar ç karabiliriz:
Konumuzun ba nda Osmanl Devleti’nin, hâkimiyeti alt ndaki çe itli
topluluklar , din ya da mezhep esas na göre örgütleyerek yönetmesine “millet
sistemi” denildi5ini ve bu sistemin esas n n 9slâm hukukuna dayand 5 n
belirtmi tik. Sultan Fatih’le ba layan bu sistem Evliyâ Çelebi’nin ya ad 5 devir
olan XVII. y.y.da da geçerlili5ini korumu tu.
Yine daha önce ifade etti5imiz gibi, Osmanl Devleti’nin himayesini kabul
ederek, 9mparatorlu5un topraklar nda sürekli ya ayan gayrimüslimlere
“gayrimüslim tebaa” ya da “reaya” deniliyordu. Çok farkl etnik köken ve
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kültürlere sahip insan topluluklar milliyetlerine göre de5il, dinlerine veya
mezheplerine göre adland r lm lard . K saca gayrimüslimler Osmanl devlet
organizasyonu içinde yer alm lard .
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâmesi’nde, XVII. y.y. Anadolusunda ya ayan
gayrimüslim gruplardan söz ederken, en çok Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar n
ad n zikretmi tir.13 Nadir olarak da di5er az nl klar (örne5in, K ptîler, yani M s r
ve Habe ’teki H ristiyan Çingeneler, Gök-Dolak Acemler, yani K z lba Türkler,
Gürcüler, Aznavurlar, Araplar, Ya‘kubîler, Frenkler, Tat fellâh yani Kürtler)’dan
bahsetmi tir.14 Seyahatnâme’de yer alan bu gayrimüslim topluluklar,
Anadolu’nun hemen her yöresinde ya ama ve bir çok yerde de müslümanlarla
içiçe varl klar n sürdürme imkân n bulmu lard r. Osmanl Devleti’ndeki
gayrimüslimler, genellikle ehrin kenar semtlerinde veya d mahallelerinde15
gruplar halinde ya am lard r. Yahudiler ise ço5u yerde denizden
uzakla mamay ve sahilllerde oturmay tercih etmi lerdir.16 Anadolu
topraklar ndaki ehirlerde kendi mahallelerinde, k rsal kesimde ise kendi
köylerinde ya ayan gayrimüslimlerin, müslümanlarca kutsal kabul edilen baz
bölgelerde yerle meleri fermanlarla yasaklanm t r.17 Asl nda Osmanl
Devleti’nde, gayrimüslimlerin müslüman mahallelerinde oturabilme hakk
oldu5u gibi müslümanlar n da gayrimüslimlerin yerle ti5i mahallelerde oturma
haklar vard . Fakat, müslümanlar, gayrimüslim teb’an n oturdu5u mahalleleri
fazla tercih etmezken, buna kar l k gayrimüslimler, müslüman mahallelerinde
meyhane bile açmaya muvaffak olmu lard r. Hiçbir gayrimüslim zorla bir
mahallede toplanmam t r.18
Evliyâ Çelebi zaman nda, Anadolu’da gayrimüslim nüfusun
müslümanlara göre daha az, müslümanlar n ise Rumeli’de az nl kta olduklar ;
Ermeni nüfusun büyük bir k sm Anadolu’da ya arken Yahudilerin
ekseriyetinin de Rumeli’de varl klar n sürdürdükleri Seyahatnâme’de ve baz
ara t rmalarda19 dikkatimizi çekmektedir. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâmesi’nde
13

Örnek olarak bk., Seyahatnâme, I, 286-287, 327; II, 656.
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, II, 362, 503-504, 581; IV, 1162-1163; V, 42; IX, 43, 139.
15
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 316 (ayr ca kr . Eremya Çelebi Kömürcüyan, 1stanbul Tarihi
(XVII. As<rda 1stanbul), tercüme ve tah iye eden: Hrand D. Andreasyan, 9stanbul, 1952, s. 2023).
16
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 327; IX, 43; kr . Kömürcüyan, a.g.e., s. 20-21.
17
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 299 (ayr ca geni bilgi için bk. G. Bozkurt, Gayrimüslim
Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 18-19; B. Ery lmaz, a.g.e., s. 21).
18
A.H. Ero5lu, a.g.e., s. 16-17.
19
B. Ery lmaz, a.g.e., s. 71-78 (ayr ca gayrimüslim nüfusla ilgili olarak kr . Hrand D.
Andreasyan, Polonyal< Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), 9stanbul, 1964, s. 12, 169;
Y lmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, 9stanbul, 1983, XII, 167, 170; Ba bakanl k Ar iv Genel
Müdürlü5ü’nde bulunan 117 numaral Ankara Livâs Tahrir Defteri).
14
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Anadolu’daki gayrimüslimlerin nüfusunu, ki i say s n esas alarak de5il, genelde
mahalle say s vererek zikretmi tir.20 Fakat az da olsa baz bölgelerdeki
gayrimüslimlerden, “ u kadar ki i “ eklinde say vererek,21 baz lar ndan ise
hane say s n belirterek söz etmi tir.22
Bu hususa biraz daha aç kl k getirmek için a a5 daki bilgiyi ilâve etmekte
yarar görüyoruz:
“Osmanl Devleti, ba ta yeni fethedilen yerler olmak üzere, 9mparatorluk
topraklar nda ya ayan halk n say m ve yaz m n yapt rm t r. Zira devletin
yönetim biçimi ve toprak düzeni bu say m ve yaz m i lerini gerekli k l yordu.
Vergi ve askerlik i leri de buna dayan yordu. XVI. y.y.da oldukça düzenli bir
ekilde yap lan bu say m ve yaz mlar n, XVII. y.y.dan itibaren yap lamad 5 ve
sadece yoklamalarla yetinildi5i dikkati çekmektedir.
Bilindi5i gibi Osmanl Devleti’nde gayrimüslimlerin nüfus kay tlar , ba5l
olduklar millet te kilâtlar taraf ndan tutulmakta; do5um, ölüm ve evlenme
i leri, Patrikhanelerce yürütülmekteydi. Bu nedenle Osmanl yönetimi,
ülkesinde ya ayan gayrimüslim teb’an n nüfusunu te kilâtlar n n kay tlar ndan
ö5renebiliyordu.
Osmanl Devleti’nde ilk nüfus say m 1831 y l nda gerçekle tirilmi tir. Bu
say m, din esas na dayanmaktad r. Fakat, sadece erkekleri kapsad 5 ve baz
bölgelerde yap lmad 5 dikkate al nd 5 nda, Rumeli ve Anadolu’daki gerçek
nüfusu yans tmaktan çok uzakt r. 1831 say m n n sonuçlar na göre, Anadolu’da
müslümanlar n nüfus içindeki pay %83.70’tir. Buna kar l k gayrimüslimlerinki
ise sadece %16’d r.”23
Seyahatnâme’deki ifadelerden anla ld 5 na göre; idaresi alt ndaki çe itli
dinî ve etnik zümreleri adalet ve ho görü ile yönetmeyi kendine ilke edinen
Osmanl Devleti, XVII. y.y.da da ayn tutumunu devam ettirmi tir.24
9mparatorlu5un bütün topraklar nda ya ayan gayrimüslimlere -Anadoludakiler
de dahil- dünyan n hiç bir devletinde e i görülmeyen ölçülerde dinî, adlî, malî,
idarî, e5itim ve kültür alan nda özerklik tan nm t r. Her gayrimüslim cemaat,
bir “millet” olarak kabul edilmi ; halk, millet liderleri vas tas yla Osmanl
yönetimi ile ili kilerini sürdürmü ve gayrimüslim cemaat liderleri de, çe itli

20

Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 299-300, 313, 327; II, 362, 400; III, 1100-1102; IX, 43.
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 287-288, 299-300; IV, 1162-1163.
22
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 316; II, 403; III, 847; IX, 17-19.
23
B. Ery lmaz, a.g.e., s. 71-73.
24
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 300, 317; II, 494, 514.
21

86

EVL1YA ÇELEB1 SEYAHATNAMES1NDE GAYR1 MÜSL1MLER1N DURUMLARI

alanlarda hükümetle olan münasebetlerini yürütmek için güçlü te kilâtlar
olu turmu lard r.25
Osmanl Devleti’nde her gayrimüslim topluluk kendi mezhebine göre dinî
ibadet ve ayinlerini tam bir serbestlik içinde yerine getirebilmi tir. Bu
topluluklara dinlerini de5i tirmeleri için kesinlikle bask yap lmam t r.
Gayrimüslim tebaa ya da z mmîler, kendi dinlerini muhafaza etme hakk na
sahip olmu lard r.26 Z mmîlerin kiliselerine, havralar na/sinagoglar na hiçbir
ekilde müdahele edilmemi tir. Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâmesi’nde
belirtti5ine göre, Anadolu’daki gayrimüslimlerin çok say da kilise, manast r,
sinagog ve di5er ibadet yerleri27 ile kendilerine mahsus mezarl klar 28 vard .
Kiliselere ve bunlara ait vak f topraklara kimse kar amazd .29 Evliyâ Çelebi
Anadolu’daki ehirleri gezerken, baz mamur kiliseler ve manast rlar30
gördü5ünden ve bunlar n z mmîler aç s ndan öneminden bahsetmi tir. Ayr ca
ehir, kasaba ve köylerde z mmîlere ait kaç tane ibadet yeri31 oldu5unu
zikretmeyi de ihmal etmemi tir. Bu ba5lamda unu hat rlatmal y z: Osmanl
yönetimi, yeni kilise ya da havra yap lmas na, çok s n rl düzeyde izin vermi ;
mevcutlar n n tamiri konusunda da Padi ahtan ya da Bâb- Âlî’den izin
al nmas n
art ko mu tur. Resmî ve
er’î görü , fetihten sonra,
gayrimüslimlerin kendilerine b rak lanlar n d nda yeni bir mabet yap lmas na
izin verilmemesi yönündedir. Ancak, buna ra5men, XVIII. y.y.dan sonra iç ve
d etkilerle olsa gerek, yeni baz kiliselerin yap lmas na izin verilmi tir.32
Örne5in Türklerin fethetti5i s rada Selânik’te mevcut olan birkaç sinagog say s ,
XVII. y.y. n ba lar nda otuz civar na yükselmi ; daha önce Safed’de üç sinagog
mevcut iken, yo5un yahudi göçü dolay s yla XVII. y.y.da sinagog say s otuz
ikiye ula m t r.33
Seyahatnâme’de, XVII. y.y. Anadolusunda kar m za ç kan gayrimüslim
topluluklar n kendilerine has bir tak m k yafetler giydiklerine ahit oluyoruz.34
25

B. Ery lmaz, a.g.e., s. 38, 43.
bk. B. Ery lmaz, a.g.e., s. 39; G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî
Durumu, s. 20.
27
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, II, 403; III, 871; IV, 1297; V, 42, 196; kr . Andreasyan, a.g.e.,
s. 4.
28
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 287-288.
29
G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl Vatanda lar n n Hukukî Durumu, s. 21.
30
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 289; II, 403; III, 871; IV, 1234; ayr ca kr . Andreasyan,
a.g.e., s. 87-88, 169.
31
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 299-300, 313; II, 504; III, 1100, 1102; V, 214, 218.
32
B. Ery lmaz, a.g.e., s. 39-40.
33
Ba bakanl k Osmanl Ar ivi, Mühimme Defteri, s ra: 85, s. 48.
34
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, II, 504; V, 201; IX, 124-125, 139; kr . Kömürcüyan, a.g.e., s.
78.
26

Dr. Sami Baybal

87

Yaln z u hususa dikkat çekmeliyiz ki; Osmanl toplumunda z mmîlere k l kk yafetleri aç s ndan 9slâm hukukuna uygun olarak çe itli k s tlamalar getirilmi ;
örne5in gayrimüslim kad nlar n müslüman tarz ve k yafetinde giyinmeleri
yasaklanm t r.35 Osmanl Devleti’nde k yafet s n rlamas getirilirken,
gayrimüslimleri d lama, sindirme ve toplumdan tecrit etme hedeflenmemi ;
aksine toplum düzeninin sa5lanmas amaçlanm t r.36
Yine Seyahatnâme’de geçen baz olaylar, XVII. y.y.da da z mmîlerin
“cizye” denilen güvenlik vergisini vererek askerlik hizmetinden muaf
tutulduklar n göstermektedir.37 Ayr ca gayrimüslimlere baz alanlarda gümrük
vergisinden muafiyet de tan nm t r. Dolay s yla gayrimüslim cemaatlerin
devlete kar tek yükümlülükleri, cizye ile siyaset alan nda baz yasaklara
uymalar d r.38
Bunlar n d nda, Evliyâ Çelebi Anadolu’yu gezerken u5rad 5 her yerde
varl klar n tespit etti5i gayrimüslimlerin meslekleri ile ilgili bilgileri de
Seyahatnâmesi’ne aktarm t r.39 Buna göre, Osmanl Devleti’nde yönetime
hâkim olan Türkler, yaln z idarî, askerî i lerle ve ilimle u5ra may
ye5lediklerinden; iktisat, ticaret ve hatta devletin maliyesini büyük ölçüde
gayrimüslimlere b rakm lard r. Böylece gayrimüslim milletler, askerlik
yapmad klar ve devlet hizmeti d nda tutulduklar için, ticarî ve iktisadî sahada
istedikleri gibi boy gösterebilmi lerdir.40
Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâmesi’nde müslümanlar n izzetini41,
gayrimüslimlerin
zilletini
yani
baz lar n n
isyankâr
davran larda
42
bulunduklar n , baz lar n n da sava ve cinayetten vazgeçmediklerini43 ifade
eden birtak m cümlelere yer vermesi dikkate ayand r. Hattâ Seyahatnâme’nin
pek çok yerinde gayrimüslimlerden söz ederken, “kefere” tabirini kullanm t r.44

35

Geni bilgi için bk. G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 1920; B. Ery lmaz, a.g.e., s. 48-49.
36
A.H. Ero5lu, a.g.e., s. 14.
37
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, II, 407; III, 860.
38
Geni bilgi için bk. B. Ery lmaz, a.g.e., s. 45-51; G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl<
Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 26-29.
39
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 301, 319; II, 504, 656; III, 860; IV, 1162-1163; V, 205;
ayr ca kr . Andreasyan, a.g.e., s. 85-86, 98-99; Kömürcüyan, a.g.e., s. 16, 47.
40
Geni bilgi için bk. G. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl< Vatanda=lar<n<n Hukukî Durumu, s. 1618, 23; B. Ery lmaz, a.g.e., s. 51.
41
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 299-300; IV; 1136; kr . Kömürcüyan, a.g.e., s. 23, 45;
Andreasyan, a.g.e., s. 87-88.
42
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 300.
43
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 325.
44
Örnek olarak bk. Seyahatnâme, I, 299-300, 314; III, 920-921; V, 42, 204; IX, 120-121.
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Bunun yan nda kiliseye adak ve buna benzer eyleri veren müslümanlar da
ahmakl kla nitelemi tir.45
En son olarak unu söyleyebiliriz ki; Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklar
9stanbul’un fethiyle birlikte kavu tuklar statülerini her padi ah döneminde
geli tirmi ler, âdeta hükümet gibi fonksiyon icra eder pozisyona gelmi lerdir.
Bilhassa, XVII. y.y.dan itibaren Osmanl ’n n takip etti5i siyaset, gayrimüslim
topluluklar n kendi kimliklerini korumalar na yard mc olmu tur. Osmanl
topraklar nda varl klar n sürdüren tüm gayrimüslim gruplar, Osmanl
idaresinden bekledikleri adalet, ho görü, müsamaha ve din hürriyetini XVII.
y.y.da da fazlas yla bulmu lar; fakat ne yaz k ki, bu anlay ve ortam zaman
zaman Osmanl aleyhine kullanm lard r.

45

Örnek olarak bk. Seyahatnâme, V, 42.

