IURIM HARB~~SIRASINDA RUSYA'DAKI ESIR
OSMANLI VE MÜTTEFIK ASKERLERI (1853-1856)*
~BRAHIM KOREMEZL~**

G~R~~~
XVIII. ve XDC. yüzy~llarda yakla~~k her yirmi y~lda bir yenisi patlak veren
Osmanl~-Rus harplerinin neticesinde Karadeniz ve çevresindeki Rus nüfuzu tedricen artm~~t~r.° Bu uzun soluklu mücadeleler sadece siyasi s~mrlan de~i~tirmemi~;
sava~~ n tabii sonuçlan olan ölüm, sürgün, göç ve esaret bölgedeki Müslüman halk~n
hayat~n~n bir parças~~haline gelmi~tir. K~nm Harbi (1853-1856) s~ras~nda Rusya'n~n
iç kesimlerindeki ~ehirlerde yabanc~~ve dü~man bir toplumun aras~nda y~llarca ya~amak mecburiyetinde kalan Osmanl~~sava~~esirleri, bu sosyal neticelerin göz ard~~
edilmi~~misâllerinden birisidir. Di~er Osmanl~-Rus harplerinde oldu~u gibi bu harpte de Osmanh esirlerinin tamam~~vatanlanna dönmemi~~ya da dönememi~tir. Bunlann bir k~sm~~esaret s~ras~nda hayatlar~n~~kaybederken, gönüllü veya zorunlu olarak
H~ristiyanh~a intisap eden baz~lan ise Rusya'ya yerle~erek Rus halk~na kan~~ru~t~r.2
*De~erli yorum ve katk~lar~~için Hakan K~r~ml~, Nur Bilge Crisi, Hasan Ali Karasar, Gültekin Y~ld~z, Cenap Çakmak, Mesud Küçüldcalay ve Oktay Ozere te~ekkürü bir borç bilirim.
" Ar~. Gör., Eski~ehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararas~~~li~kiler Bölümü Eski~ehir; Doktora ö~rencisi, Bilkent Üniversitesi, Uluslararas~~~li~kiler Bölümü Ankara/TÜRKIYE, koremezl@yahoo.com
1711, 1736-39, 1768-1774, 1787-1792, 1806-1812, 1828-29, 1853-56, 1877-78.
2 Siyasi ve askeri tarih çal~~malan içerisinde genelde göz ard~~edilen Osmanl~-Rus sava~~esirleri üzerine, son y~llarda özellilde Rusça literatürde kayda de~er çal~~malar ortaya ç~kt~. Neredeyse tamamen
Rusça kaynaklara dayanmakta olan bu çal~~malar~n maalesef pek ço~u tiraj~~dü~ük, da~~t~m~~ k~s~tl~~kitap
ve dergilerde bas~lm~~lard~r. K~r~m Harbi esirleri üzerine ne~redilmi~~makaleler ~öyle s~ralanabilir: B[oris]
P[avloviç] Milovidov, "Russkie voennoplenn~e v god~~Knmskoy voym", Vestnik molod~h ugomh, no. 5
(2002), ss. 28-36; Aym yazar, "Inostranme voennoplenme i rossiyskoe ob~çestvo v god~~Knmskoy voym",
Rosnyskaya istoriya, no. 5 (2010), ss. 153-164; 0[1eg] ~kedya, "O turetsldh voennoplenn~h v Rossii vo
vremya Knmskoy voym", Mi1itay Knm, no. 9 (2008), ss. 23-25; V. V. Poznahirev, "Turetskie
voennoplenn~e v Kurskoy gubernii v period Knmskoy voym 1853-56 gg", Kurskiy icra). Nauçno-istongskiy
ju~nal, no. 126 (2010), ss. 32-39. V. A. Bessonov, "Çislennost i sostav voennoplenmh Knmskoy voyn~~
1853-1856 gg. v Kalujskoy gubernii", Vopron arheologii istorii, kultun i priroa'~~Verhnego Pooçya: Materiah XI
vserossryskoy nauçng konferentsii 5-7 apre!ya 2005 go~k~~ içinde (Kaluga, 2005), ss. 151-154; Ayn~~ yazar,
"Voennoplenn~e Knmskoy voyn~~1853-1856 v Kalujskoy gubernii", Tn~d~~regionalnogo konkursa nauçmh
proektov v oblc~sti gumanitarmh nauk, no. 7 (Kaluga, 2006), ss. 51-63. XIX. yüzy~ldaki di~er Osmanl~-Rus
sava~lann~ n esirleri hakk~ndaki baz~~ çal~~malar için ise bkz., B[oris] P[avloviç] Milovidov, "Turetskie
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Osmanl~~askerlerinin esaretleri s~ras~nda maruz kald~ldan muamele ve esaret
hayat~na kar~~~geli~tirdikleri tav~r, devlederaras~~münasebetlerin ötesinde Osmanl~~ve
Rus toplumla= anlamak ad~na da kayda de~er ipuçlan sunmaktad~r. Bu makalede, ba~ta Osmanl~~askerleri olmak üzere, Rusya ile sava~~halindeki müttefik ~ngiliz
ve Frans~z ordular~~mensuplanmn esarete yolcululdan ve esaret hayatlan dönemin
Rus kanunlan ~~~~~nda ele alinmaktad~r.3 Osmanl~~esirlerinin arkalannda hat~ra ve
günlük b~rakmam~~~olmalar~~hikâyelerini ortaya koyma ad~na mühim bir engeldir.
Bu eksiklik, ar~iv vesikalanndan ve ~ngiliz askerlerinin matbû hat~ralanndan istifade
edilerek giderilmeye çah~~lm~~t~r.4 Söz konusu hatralar, hem Osmanl~~sava~~tutsakvoennoplenrue v Rossii v 1812 g.", Vopros~~istorii, no. 10 (2008), ss. 91-100; A. L. Samoviç, "Turetskie
voennoplemue 1877-78 gg.: op~t razme~çeniya, soderjaniya i trudovogo ispolzovaniya na territorii
Rossii", Vestnik Ekatelinskogo Instituk~, no. 10 (2002), ss. 54-60; V. V. Belyaevskiy, "Voennoplenme
egiptyane v Rossii. 1877-1880 gg.", Voenno-istorioskiy jurn~d, Nisan (2007), ss. 34-37. XIX. yüzyildald
Osmanh-Rus harplerinin esirleri üzerine baz~~ genel çal~~malar da yap~lm~~t~r. V. V. Poznahirev,
"Kurskaya guberniya i Turetskie voennoplenme voyn XLX veka", Naup~te vedomosti B4gorodskogo
Gosudarstvennogo Universit~ta. Seriya ~stonya. Politologiya. Ekonomika. Infirmatika, no. 17 (2011), ss. 151-155; Ayn~~
yazar, "Evolyutsiya polojeniya Turetskih voennoplemuh v Rossii v kontse XVII — naçale XX v.",
Elektronny nauçmy jurnal Kurskogo Gosudarstvennogo Universiteta, no. 19 (2011), http://sdentif~cnotessu/pdf/021-015.pdf. (Söz konusu elektronik dergide sayfa numaras~~kullatulmamaktad~r.)
Di~er taraftan, K~r~m Harbi esirleri üzerine Rusça d~~~nda analitik bir çal~~ma malûmumuz de~ildir. Osmanl~~Devleti'nde sava~~esiri kavranumn dönü~ümü ve sava~~esirlerine muamelenin de~i~imi
üzerine son y~llarda baz~~çal~~malar yap~lm~~t~ r. Will Smiley,'"When Peace is Made, You Will Again Be
Free': Islamic and Treaty Law, Black Sea Conflict, and the Emergence of "Prisoners of War" in the
Ottoman Empire, 1739-1830", Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi, Cambridge Üniversitesi (Cambridge,
2012). Ayn~~yazar, "Let Whose People Go? Subjecthood, Sovereignty, Liberation, and Legalism in
Eighteenth-Century Russo-Ottoman Relations", Tur/tük Historkal Review, cilt III, no. 2 ( 2012) , ss. 196228; Ayn~~yazar, "The Meanings of Conversion: Treaty Law, State Knowledge, and Religious Identity
among Russian Captives in the Eighteenth-Century Ottoman Empire", 771e International History Review, cilt
300CIV, no. 3 (2012), ss. 559-580; Kahraman ~akul, "What Happened to Pouqueville's Frenclunen?
Ottoman Treatment of the French Prisoners during the War of the Second Coalition (1798-1802)",
Turkish Histo~k~d Review, cilt III, no. 2 (2012) , ss. 168-195.
Osmanl~~ve Rus ordular~~aras~ndaki sava~~1853 y~l~n~n Ekim ay~nda ba~lam~~t~. Fransa ve ~ngiltere
Mart 1854'te, Sardunya ise Ocak 1855'te Rusya'ya sava~~ilan etti. Dolay~s~yla, XIX. yüzy~ldaki di~er
Osmanl~- Rus sava~larmdan farkl~~olarak Osmanl~~ve Rus ordular~~aras~ndaki bu mücadele bir Avrupa
sava~~na dönü~tü. Sonuç itibariyle, Tuna ve Kafkasya cephelerindeki muharebeler, ba~ta K~r~m Yan~na(tam olmak üzere Pasifik, Balt~k ve Beyaz Denizi de içine alan geni~~bir co~rafyaya yay~ld~. Sava~a en son
dâhil olan Sardunyah sava~~esirleri hakk~nda mal~unata ula~~lamanu~, dolay~s~yla Osmanl~~sava~~esirleri
~ngiliz ve Frans~z müttefik askerler ile birlikte ele al~nm~~t~r.
4 Bu hat~ralann bir k~sm~~ daha sava~~devam ederken yay~nlanm~~, bas~lan ise sava~tan çok sonra
gün yüzüne ç~km~~t~r. Bu çal~~mada yararlan~lan esirlere ait hat~ra ve mektuplar ~unlard~r: Alfred Royer,
The English Prisoners in Russia: A Personel Narrative of the F~rst Lieutenant of H.MS. T~ger (Londra, 1854);
[William Burckhardt Barker], Odessa and sis Inhabitants (Londra, 1855); Colonel Atwell Lake, Kars and our
Captivip, in Russia (Londra, 1856); [Timothy Gowing], A Soldier's Expo-k~ta or a Vali« fiom the Ranks
(Nottingham, 1892) [James Walsh'a ait esaret hat~ralar~~"A Peep behind the Scenes" ba~h~~yla bu kitab~n
187-203 sayfalan aras~nda dercedihni~tir. Bundan sonra "A Peep behind the Scenes"]; The Prisoners of
Voron~sh. The diwy of Sergeant George Newman, 23~d Regim~nt of Foot, the Royal Welch Fusiliers, ta/ten priwner at
Inkennan, haz~rlayan David Inglesant (Old Woking, Surrey, 1977) [Bundan sonra The Prisoners of Voronesh];
Richard Denis Kelly, An Offi~er's Letwrs ta his Wife dwing the Crimean War (2009).
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lanndan bahsettikleri hem de ~ngiliz askerlerinin tecrübeleri Osmanh esirlerinin
içinde bulunduklan ~artlar hakk~nda baz~~genellemelere irnkân tan~d~~~~için önemlidir. Di~er taraftan, Osmanl~~askerini hikâyenin merkezine yerle~tirme u~ra~~ndaki
bu çal~~mada, Ingilizlerin sesi zaman zaman daha çok duyulur olmu~tur. Neyse ki,
be~~M~s~rh esir subay~ n beraberce ailelerine yollachldan bir mektubun Rusça tercümesi, onlann St. Petersburg'da Çar tarafindan kabullerinden ve s~ra d~~~~esaretlerinin muhtelif aynnulanndan bahsetmemizi mümkün k~lmaktad~r.
KIRIM HARB~~SIRASINDA SAVA~~ESARET~NE GENEL B~R BAKI~~
Rus Hukukunda Sava~~Esiri
K~r~ m Harbi, diplomasinin tamamen kesintiye u~ramad~~~, sava~~müddetince
bazen zapflasa da bar~~~giri~imlerinin devam etti~i, hedefleri itibariyle s~mrh bir
sava~t~r. Dönemin uluslararas~~konjonktürü içerisinde esirlerin daha önceki ve hatta
sonraki sava~lara k~yasla ~ansl~~olduklan söylenebilir. Rus resmi yaz~~malanna bak~ld~~~~zaman sava~~tutsaldann~n pek de kötü ~artlarda ya~amad~klan ve genel itibariyle iyi muamele gördükleri anla~~lmaktad~r. ~ngiliz esirlerin yay~nlanm~~~hat~ralan ve
dönemin gazetelerinde ç~kan konuyla ilgili haberler de bunu teyit eder niteliktedir.
Rusya'da sava~~esirlerine yönelik muameleler, daha XVIII. yüzy~ldan itibaren
diplomasinin ve uluslararas~~hukukun geli~imiyle birlikte insani bir karakter kazanmaya ba~lam~~t~ . Daha önceki yüzy~llarda oldu~u gibi sava~~esirine köle nazanyla
bakllmamakta, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlar~~asgari düzeyde de olsa kar~~lanmakta
idi. Kanunlara göre, din de~i~ tirerek Rusya'da kalmak esirler için bir tercih meselesiydi ve gönüllülük esas~ na dayanmaktayd~.5 Buna paralel olarak, harp esirlerinin
bedelsiz ve ~arts~z olarak serbest b~rak~lmas~~hususundaki maddeler, XVIII. yüzy~l~n
sonlar~ndan itibaren Osmanh-Rus anla~ malannda yer almaya ba~lam~~t~.6 Ancak
her olumlu hukuki düzenlemenin prati~e geçti~ini söylemek de mümkün de~ildir.
Zira Osmanl~~sefirlerinin ifadelerine göre Müslüman esirler dinlerini de~i~tirmeye
zorlanmaktayd~lar.7
' Polnoe Sob~anie Zakonov Rossiyskoy ~mperii (Bundan sonra PSZ)'de 1736-39, 1768-74 ve 1787-92 Osmanl~-Rus Sava~lanmn esirleri hakk~ ndaki muhtelif maddeler için bkz., 1. Seri, cilt XI 8030, 8434, 8435;
cilt XIX 13450, 13839, 14095; cilt XX 14238, 14444; cilt XXI 15263; cilt XXII 16176; cilt XXIII
17023.
Türk Silahl~~Kuvvetleri Tarihi, cilt III, 5. k~s~m (Ankara, 1971), ss. 311-312. Burada sehven on sekizinci yerine on üçüncü yüzy~l yaz~lm~~t~r.
1757-58 y~llar~ nda Rus Payitahuna yollanan ~ehdi Osman Efendi ve 1775-76 y~llannda sefirlik
yapan Abdülkerim Pa~a Osmanl~~esirlerini geri getirmek için te~ ebbüslerde bulunmu~lar; ancak Rus
Hükümeti gönüllü olarak H~ristiyanl~~a geçti~ini iddia etti~i bu esirleri art~k Osmanh tebaas~~olmad~klar~~
gerekçesiyle iade etmeye yana~mam~~t~ r. Faik Re~it Unat, Osmanl~~Sefirleri ve Sefaretnâmekri, 4. bask~~(Ankara, 2008), ss. 107-111, 129-132.
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XIX. yüzy~la gelindi~inde Rus hukukunda sava~~esirli~i kavram~~ayr~nt~l~~hükümlere ba~lanarak daha aç~k bir hâl ald~. Napolyon muharebeleri s~ras~nda ve
1806-1812 Osmanl~-Rus Harbi'nde, daha önce oldu~u gibi muhtelif hususlarda
müteferrik kanunlar ç~kanlmaktayken, 1828-1829 Harbi'nde esirler hakk~nda mufassal bir tiizük (polojenie o ple~nt~l~) haz~rland~.8 K~r~m Harbi ve 1877-78 Osmanl~-Rus
Harbi'nde ç~kan tüzülder 1829 esirler tüzü~ünün biraz de~i~tirilmi~~veyahut geli~tirilmi~~halidir. XIX. yüzy~l~n ortalar~nda, henüz uluslararas~~esir hukukunun te~ekkül
etmedi~i, esir kamplar~n~n kurulmad~~~~ve esirlere muamelenin sistematikle~medi~i
söylenebilir. Bununla birlikte, Rusya'da esaret mevzuunda hemen her konuya aç~kl~k getiren bir hukuki metin kullamlmaktayd~.
K~nm Harbi'nin hemen ba~lar~nda Sava~~Bakanl~~~, Rus Hariciyesinden Avrupa hukukuna göre esirlere nas~l davramlmas~~gerekti~ine dair görü~~istemi~ti.
Önde gelen uluslararas~~hukukçulardan almulann da yap~ld~~~~cevabi mektup esaret
mevzuuna bak~~~~saril~~bir ~ekilde ortaya koymaktayd~: "...günümüzde sava~~esaretinin
sadece [esirin] dü~man devlete dönmesine, dolay~s~yla harbe i~tirainin
devam~ na mani olmak için hürriyetini fiilen s~mrland~rmak olu~turmaktad~r."9 K~sacas~~sava~~esareti hususunda Avrupa devletlerinin anlay~~~ve teamülü, Rusya Hükümeti ve kurumlarmca takip edilmeye çah~~lnu~, esirler tüzü~ü de bu minvalde tesis
edilmi~ti.
Sava~~n ilk aylar~nda yeni tüzük olu~ turulana kadar istifade edilecek baz~~muvakkat düzenlemelere gidildi. Bunlardan biri Memleketeyn'i i~gal eden Rus ordular~~
kumandam Mihail Dmitriyeviç Gorçakov'un, esirlerin ordugâhlarda ikametleri ve
Rusya suurma nakilleri s~ras~nda alacaklar~~istihkak üzerine yay~nlad~~~~bir emirdi.°9
Sava~~Bakan~~Vasiliy Andreyeviç Dolgorukov da, Rus Gizli Polisinin ba~~nda bulunan Graf Aleksey Fyodoroviç Orlov'a ve Içi~leri Bakam D~nitriy Gavriloviç
Bibikov'a esirlerin Rusya s~mrlarmda yolcululdann~n ve ~ehirlere naldllerinin ne
~ekilde olmas~~gerekti~ini aç~klam~~t~.II Sava~~n k~sa sürede bitmeyece~inin anla~~l-

PSZ, 2. seri, cilt IV (1829), 2977.
Rossiyskiy Gosudarstvenmy Voenno-Istoriçeskiy Arhiv [Rusya Devlet Sava~~Tarihi Ar~ivi, Moskova. Bundan sonra RGV~A], £ 1, op. 1, tom 7, d. 21249, I. 37'den aktaran Milovidov, "Inostranme
voennoplenrue i rossiyskoe ob~çestvo v god~~Kr~mskoy voym", s. 29.
1° "3. , 4. ve 5. Ordular Kuvvetlerine Emir. Bükre~~Karargffiu", 20 Aral~k 1853[1 Ocak 1854],
RGV~A, f. 9196, op. 4-257, d. 4,1. 254.
Dipnotlarda Osmanl~~ve Rusya devletlerinin kulland~~~~Hicri ve Jülyen tarihlerin yan~nda, kö~eli
parantez içerisinde bu tarihlerin Gregoryen kar~~l~ klar~~verilmi~; metin içerisinde ise sadece Gregoryen
takvim kullan~lm~~t~r.
" Knyaz Dolgorukov'dan Jandarma Genel Komutam'na, 22 Aral~k 1853 [3 Ocak 1854],
Gosudarstvenmy Arhiv Rossiyskiy Federatsii [Rusya Federasyonu Devlet Ar~ivi, Moskova. Bundan sonra
GARF], £ 109, op. 359 ch. 1, 1. 7-8ob.; Knyaz Dolgort~kov'dan ~çi~leri Bakar-dna, 22 Aral~k 1853 [3
9
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mas~~ile 1853 rh~un Aral~k ay~nda tüzü~ü haz~rlayacak komisyonun te~kil için çal~~malara ba~land~. Ba~kanl~~~n~~General Aleksandr Andreyeviç Katenin'in yapt~~~~
komisyonun çal~~malar~~ile haz~rlanan tüzük, 29 Mart 1854'te yürürlü~e girdi ve 26
Nisan tarihinde kitapç~k olarak bas~ld~.12 Bundan sonraki uygulamalarda bu kurallar
esas al~nacak ve Sava~~Bakanl~~~~Tefti~~Departmarumn ba~kan~~olarak General
Katenin esirlerden sorumlu olacakt~. Sonradan Fransa, ~ngiltere ve Sardunya'mn
sava~a girmeleriyle söz konusu devletlerin esirleri hakk~nda baz~~emirler ç~kanlarak
birtak~m düzenlemelere gidildi; fakat yeni bir tüzük haz~rlanmad~.
K~rk alt~~maddeden olu~an tüzük, sava~~esirinin tan~m~n~~içeren bir bölümün
akabinde, esirlerin cepheden ikamete mecbur tutulduldan ~ehirlere nakillerini, harçl~k, istihkak ve iskanlan~u ve nihayet genel kurallar~~aç~klayan toplam dört bölümden
müte~ekkikli. Esirler, silahl~~ele geçirilenler ve gönüllü teslim olan asker kaçaklar~~
olmak üzere iki gruba ayr~lmakta; muharip olmasa dahi Türk birlikleri içerisinde
görev alan yabanc~lar ile gemi mürettebat ilk gruba dahil eclilmekteydi. ~kinci bir
s~mfland~rma ise esirlerin rütbesine mukabildi. Esirler Rus askeri hiyerar~isine göre
dörde aynlm~~t~: er ve erba~lar (nijnie
onba~~dan yüzba~~ya kadar küçük rütbeli
subaylar (ober-ofitsen), kola~as~ndan miralaya kadar subaylar (0ab-ofitsen) ve pa~alar,
yani mirliva ve daha üst rütbeli komutanlar (generaller). Esirlere verilen istihkak ve
harçl~k ile esirlerin tabi olduklan yolculuk ve ikamet ~artlar~~tahmin edilece~i üzere
rütbeden rütbeye de~i~ildik göstermekteydi.
Tüzük, esareti üç a~amaya ay~rmaktayd~. Muhtelif birliklerin ele geçirdi~i esirler öncelikle karargahlarda toplanacak, sorgulanmn akabinde haklannda olu~turulmu~~ayr~nt~l~~bir kay~tla ba~kumandanhk karargah~na teslim edileceklerdi. Bu künyeler, esirin ismi, dini, milleti, birli~i, rütbesi ile ele geçirildi~i mahal ve muharebe gibi
pek çok malümat~~ihtiva edecekti. Esirler hakk~ndaki bu listelerin bir kopyas~~gerekli
kontroller yap~ld~ktan sonra Sava~~Bakanh~~~Tefti~~Departman~na da yollanacakt~.
Bu arada tüzü~e göre, esirin sahip oldu~u e~ya ve paraya el konulacak ve muhafazas~na azami dikkat sarf edilecekti." Rusya s~mrlanna götürülen esirler elli ki~ilik
gruplara ayr~lacak ve her grubun içinden düzeni sa~lamaktan sorumlu birisi seçilecekti. Yolculu~un dü~manla çevrili bölgelerde gerçekle~tirilmesi durumunda, esirler
ile daha iyi ileti~im kurulmas~~için tercüman kullamlacakt~." Bu ~ekilde, muayyen
Ocak 18541, Rossiyskiy Gosudarstvenruy ~storiçeskiy Arhiv [Rusya Devlet Tarih Ar~ivi, St. Petersburg.
Bundan sonra RGIA], f 1286, op. 14, d. 1755,1. 18-19.
12 Knyaz Dolgorukov'dan ~çi~leri Bakam'na, 22 Aral~k 1853 [3 Ocak 1854], RG~A, f. 1286, op. 14,
d. 1755,1. 29; PSZ, 2. Seri, cilt XXIX (1854) 28038, ss. 261-268; Polojenie o plenn~ll (St. Petersburg, 1854).
' 3 Polojenie o plenmh, madde 5. Ne var ki h~rs~zl~k olaylanna her zaman mani olunabikligini söylemek zordur. Royer, a.g.e., ss. 17-18.
Polojenie o plennth, madde 9 ve 10.
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s~n~r noktalar~na (Reni, Leova ve Skulyani) teslim edilen esirler karantinaya almacaldarch.15
Dü~man askerlerinin, s~n~r noktalar~nda kabul edilip, buralardan devletin iç
bölgelerindeki sürgün mahallerine götürülmeleri ise ikinci a~amay~~olu~turuyordu.
Seyahatin bu ikinci a~amas~nda da Tatar tercümanlann istihdam edilmesi istenmekteydi.16 Kafileler, büyüklüklerine mukabil bir muhaf~z birli~inin gözetiminde ilerliyorlar, dinlenecekleri zaman ya evlere taksim ediliyorlar ya da yol üzerindeki bir
tutukevine yerle~tiriliyorlard~. Di~er taraftan rütbeliler daha küçük ekipler halinde
arabalarla seyahat ediyorlar, gözetimleri daha gev~ek bir ~ekilde düzenleniyordu»
Dinlenecekleri zaman ise genelde yerel e~raf taraf~ndan misafir ediliyorlard~. Rusya
s~n~rlar~~ d~~~nda ve içinde gerçekle~en bu uzun yolculu~un nihayetinde askerler, esir
de~i~imine kadar kalacaklar~~ ~ehirlere ula~~yorlard~.
Esaretleri s~ras~nda askerler, Rusya Devleti'nin en temel te~kilatlar~~ olarak tammlanabilecek Sava~~Bakanl~~~, ~çi~leri Bakanl~~~~ve Gizli Polisin (Tret'e Otdelenie)
takip ve sorumlulu~undayd~. Zaten bu kurumlar esaretin her safhas~nda -en az~ndan
teoride- birbirlerini bilgilendirmekteydiler. Esirler hakk~ndaki bilgiler cepheden
hemen Sava~~Bakanl~~~na ula~t~nlmaktayd~.°8 Eyalet (gubernya) valileri (gubernator) ve
gizli polis yak~nda ula~acak yeni misafirler hakk~nda önceden haberdar edilirken,
valiler de eyaletlerindeld esirlere ili~kin Sava~~Bakanl~~~~Tefti~~Departman~na her ay
rapor göndermek zorundaych.l° Burada, tüzü~ün maddelerinin gere~i gibi uygulanmas~~için gösterilen çaban~n alt~~çizilmelidir. Zira bütün bu yaz~~malar Rusya
Devleti'nin sadece esirleri de~il, esirlerden mesul olanlar~~da kontrol etmek istedi~ini
göstermektedir. Hükümet merkezinin esirler üzerindeki tasarrufu "Esir devlet mal~chr." anlay~~~m beraberinde getirmekte, "Bir ~ey olursa hesab~n~~ vermek gerekir."
dü~üncesi her ~eyden önce Rus devlet görevlilerine kar~~~esirlerin sigortas~~ haline
gelmekteydi.2° Bu sebeple "St. Petersburg'a mektup yazaca~~m." yahut "Çar'a ~ikâyet edece~im." ~eklindeki ibareler esirler için sorunlar~~çözen anahtar kelimeler
i~levini görmekteydi.21 Ancak yine de ula~~m ve ileti~imin yeterli olmad~~~~geni~~
Rusya co~rafyas~nda beklenmedik aksililder meydana geliyor, yanl~~~anla~~lmalar
veya s~ld~kla görülen suistimaller uzun süre düzeltilemiyordu. Tüzü~ün di~er mad-

Polojenie o plenn~h, madde 8, 12 - 20.
Polojenie o plenruh, madde 21.
Polojenie o plenn~h, madde 7 ve 21.
Polojenie o plenn~h, madde 5.
Polojenie o plenn~h, madde 38.
2" Milovidov, "Inostranme voennoplenme i rossiyskoe obwestvo v god~~ Kr~mskoy voym", s. 159.
'' The Prisoners of Voronesh, ss. 131-133, 152.
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delerine ve bu maddelerin uygulanmas~ndaki aksald~ldara ilerleyen bölümlerde
de~inilecektir.
K~r~m Harbi'nde Esir Say~s~~
Harbin genelinde savunmada ya da s~n~rl~~bir taarruz halinde olan Rus ordusu,
Kafkasya Cephesi bir yana b~rak~hrsa, az say~da esir alabildi. Tuna Cephesi'nde
Olteniçe, Çatana ve Yergö~ü muharebelerinde genel itibariyle Osmanl~~üstünlü~ü
söz konusuydu. Bu cephede, Dobruca'n~n i~gali s~ras~nda küçük kale ve müstahkem
mevkileri savunan Osmanl~~askerleri Ruslar~n eline geçti. Keza, Rus Kazaklar~mn
ke~if hareketleri ve süvariler aras~ndaki mücadeleler de bazen esir almmas~yla neticelenmekteycli. K~nm'da Alma, Balaklava, ~nkerman, Gözleve (Kezlev Yevpatoriya) ve Çyornaya (Çorgun) muharebelerinde genel itibariyle ba~ar~s~ z olan
Rus ordusuna, bu muharebeler neticesinde esir dü~en asker miktar~~ da oldukça
s~n~rhyd~. Sivastopol'ün bir y~l süren ku~atmas~~s~ras~nda ise ileri karakol ve istihkâmlardan zaman zaman tutsak al~nmaktayd~. Di~er taraftan, Kafkasya Cephesi'ndeki
durum farkl~yd~: Rus ordusunun buradaki ba~ar~s~, do~al olarak ald~~~~esir say~s~na
da yans~m~~t~.
Sava~~esirleri muhtelif cephelerde ele geçirildi~i, farkl~~giizergâhlardan birçok
~ehre gönderildi~i ve en önemlisi sava~an taraflar muharebeler devam ederken
mübadeleye olumlu yakla~t~klar~~ için esir dü~enlerin toplam say~s~~ve bunlardan ne
kadar~n~n geri dönebildi~i gibi konularda kesin rakamlar~n verilmesi güçtür. Bununla beraber, Rus ordusunun elindeki sava~~tutsaklar~n~n say~s~~hakk~ndaki en güvenilir
veriler, Rusya ~mparatorlu~u'nun esirlerden sorumlu birimi olan Sava~~Bakanl~~~~
Tefti~~Departman~n~n kay~tlar~nda bulunabilir. Ruslar~n 1856 y~l~~kartlanna göre,
sava~~müddetince ~ngilizlerden 47 subay ve 595 er22, Frans~zlardan 72 subay ve
1353 er ve Sardunya ordusundan 4 subay ve 63 er esir al~nm~~t~. Ayn~~kayda göre
Osmanl~~ordusundan esir dü~enler çok daha yüksek bir say~ya ula~m~~, toplam 958
subay ve 11.431 er Rus ordusunun eline geçmi~ti.23

22 ~ngiliz esirlerin isimlerini ve durumlar~n~~ muhtevi yaz~~malar ~ngiliz resmi gazetesi London
Gazette'nin muhtelif say~lannda ç~km~~t~. ~ngiliz ordusunun May~s 1855 kay~tlanna göre Ruslar~n elinde
10 subay 10 çavu~~ve 170 erden müte~elddl 190 ~ngiliz esir mevcuttu. Nisan 1855'de kendisi de esir olan
Yüzba~~~Montagu hastanelerde ölen 26 ~ngiliz askerinin ismini yollarken, ba~kalar~n~n da oldu~unu
belirtmektedir. "War Department, June 1, 1855", London Gazette, 1 Haziran 1855, no. 21723, ss. 21032104. Ekim 1855'te 132 ~ngiliz esiri Odesa üzerinden geri dönmü~, Voronej'de 2 hasta ve 51 asker
kaça~~~kalm~~t~. "James Simpson'dan Lord Panmure'a, 27 Ekim 1855, Sivastopol", London Gazette, 8
Kas~m 1855, no. 21811, s. 4123.
" Bu kay~t, Patrona Osman Pa~a ve General William Fenwick Williams gibi baz~~yüksek rütbeli
subaylar~~ihtiva etmemektedir. RGV~A, f. 395, op. 325, d. 40, 1. 127-129'dan aktaran Milovidov,
"Inostranme voennoplenme i rossiyskoe ob~çestvo v god~~Knmskoy voym", s. 154.
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Osmanl~~esirlerinin müttefikleri ile layasland~~~nda bu denli fazla olmas~n~n yegâne sebebi, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Kafkasya Cephesi'nde u~rad~~~~ma~lubiyetlerdir. Zira söz konusu esirlerin 8000 kadar~~28 Kas~m 1855'de teslim olan Kars
Kalesi müdafileriydi.24 Bu rakama bir de Kafkasya'daki di~er muharebelerde (özellilde Ah~ska, Ba~geclikler ve Kürekdere) Ruslar~n eline geçenler eklenince,
10.000'den ziyade esirin sadece bu cephede verildi~i anla~~lmaktad~r. Buna mukabil, 400 kadar Osmanl~~askeri Tuna Cephesi'nde25, 300'den fazla Osmanl~~denizcisi
Karadeniz'de dü~man tarafindan ele geçirilmi~ti. K~nm'da verilen esir say~s~~net
olmamalda birlikte, müttefilderinden daha küçük bir kuvvetle ve ikinci! bir rolle
yanmadada bulunan Osmanl~~ordusu, burada ~ngiliz ve Frans~zlardan daha az esir
vermi~~olmal~d~r.
Osmanl~~askerlerinden 823 subay ve 9146 er Odesa üzerinden vatanlar~na dönerken, 127'si subay olmak üzere 1800'ü esarette vefat etmi~tir. Osmanh esirleri
aras~nda hayat~m kaybedenlerin say~s~~neredeyse müttefik ordular~n toplam esir
say~s~~kadard~r. Nitekim ku~atma s~ras~nda açl~ktan ve hastal~ktan bitap dü~mü~~ya
da yaralanm~~~olan ve zorlu Kafkasya yollar~ndan geçmek durumunda kalan Kars
Kalesi askerleri esarete uzun süre dayanamayacak ve 1500 kay~p vereceklerdi.26
Zaten XVIII. ve XIX. yüzy~llarda, özellikle kalelerin teslim olmas~yla Ruslar~n eline
geçen Osmanl~~birlikleri, sava~~alamndan uzalda~t~nl~rken her seferinde çok büyük
zayiadar vermekteydi. Sonuçta Rus ordusu binlerce esirin sa~l~k, yiyecek ve giyecek
ihtiyaçlar~n~~kar~~layacak kapasitede bir lojistik yetkinli~e sahip de~ildi.
Di~er taraftan Ruslar da 8000 civar~nda esir vermi~lerdi. Bunlar~n ehemrniyetli
bir k~sm~~Bomarsund, K~lburun ve Kerç'e düzenlenen amfibik operasyonlarda
al~nm~~t~." K~r~m'da Frans~zlar ve ~ngilizler tarafindan ele geçirilen Rus esirler önce
24 Say~lar~~çok oldu~u için Kars esirleri be~~parti halinde birbirini takip eden günlerde yolculuk etmi~lerdi. Söz konusu 8000 asker sadece nizam ordusuydu. Ba~~ bozuk ve redif birlikleri gibi ikinci' güçlerin te~kil etti~i 6000 ki~i ise kaleyi teslim eden anla~ma gere~i evlerine gönderilmi~ti. Bu esirler aras~nda,
Mü~ir Mehmed Ws~f Pa~a, Ferik Abdülkerim Pa~a ve General William Fenwick Williams gibi üst rütbeli
ktunandanlar da bulunmaktayd~. INT[ikolay] Mikolayeviç] Muravyov, Vcyna za Kavkazom, cilt 2 (St.
Petersburg, 1877), s. 224; "General Williams'tan Clarendon'a, 29 Kas~m 1855, Kars", Papers Relative to
Maili:1y Affairs in Asiatic T~~rk~y, and Defence and Capitulation of Kars (Londra, 1856), ss. 340-341.
25 RGV~A,
f. 9196, op. 4-257, d. 1, I. 1-50. Bu listede Tuna Cephesi'nde silahl~~ele geçirilen esirler
yer almaktad~r. Bunlar 10'u subay olmak üzere 380 ki~iden ibarettir. Asker kaçaklan için ise ayr~~bir kay~t
tutulmu~~olmal~d~r.
26 Milovidov, "Inostrann~e voennoplenn~e i rossiyskoe ob~çestvo v god~~Knmskoy voym", s. 154.
27 Sava~~Bakanl~~~'n~n Rus esirleri için kaptlarma bakt~~~m~zda, esaretten Rusya'ya dönenler iki
general, 15 ~tab-o.fitser, 166 ober-ofitser, 6187 er ve 1267 gayri-muharipten müte~elckildi. Esaret s~ras~nda 2
subay ve 213 er ise hayat~m kaybetmi~tir. Bu kayda göre toplamda 7812 ki~i esir dü~mü~tür. Fakat geri
dönmeyen asker kaçaklann~, bilhassa Leh kökenli askerleri, hesaba katarsak bu rakam çok daha yukardara ç~kabilir. Esir almmas~yla neticelenen baz~~önemli hadiseleri ~öyle s~ralayabiliriz: ~ngilizler,
Bomarsund'da Fin ve Ruslardan müte~ekkil iki binin üzerinde esir alm~~lard~. Bunlar~n içinde 51 subay,
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Istanbul'a getirilmekte, yaral~lar burada tedavi alt~na almmaktayd~. Bunlar~n önemli
bir k~sm~~daha sonra ~ngiltere veya Fransa'ya yollanch.28 Fakat Istanbul'da geçici ya
da devaml~~olarak tutulan esirlerin say~s~~hiç de az de~ildi. 1855 senesinin yaz~nda
Büyülcada'da yakla~~k 3500 tutsak asker vard1.28 Osmanh ordusunun elindeki az
say~daki esir ise Istanbul'da Tersane-i Âmire'de yahut Kütahya sanca~~nda bulunan
devlet çiftli~inde ikamet etmi~ti."
SAVA~~ESARET~N~N MAH~YET~~VE SAFHALARI
Rusya'da ~lk Sava~~Esirleri: Osmanl~~Denizcileri
Rus ordusu, ilk esirlerini Tuna ve Kafkasya cephelerinde alm~~t~, ancak bunlann Rusya'ya gönderilmeleri için önlerinde uzun bir yol vard~. Rusya ~ehirlerine ilk
ula~anlar ise Karadeniz'deki mücadelelerin sonucunda ele geçen denizcilerdi.
Rus donanmas~~Kas~m 1853 itibariyle Karadeniz'de Osmanl~~gemisi av~na
ç~km~~t~. ~lk olarak, 16 Kas~m tarihinde iki clirekli küçük ticaret vapuru Medar-~~ T~caret,31 Bessarabiya vapuru taraf~ndan ele geçirildi.32 Ruslar tarafindan yakaland~~~nda
vapurda dördü Müslüman üçü Ortodoks yedi Osmanh tebaas~, yedi ~ngiliz, bir
Italyan ve bir de Karada& olmak üzere 16 ki~i vard1.33 Ertesi gün ise, 10 toplu
28 kad~n ve 13 çocuk bulum-naktayd~. Ingiliz ve Frans~z birliklileri K~lburun'da da yakla~~k 1300 ki~iyi
esir alarak götürdüler. Sava~~s~ras~nda Osmanhlar Alupka uskunasm~, ~ngilizler Soyak,' loann Predteça ve
&yatt~}, JVikolay teknelerini ele geçirmi~lerdi. Alma'da 353, ~nkerman'da yakla~~k 600 asker esir dü~mü~tü.
Milovidov, "Russkie voennoplenme v god~~Knmskoy voym", s. 29; George Dodd, Pictorial History of the
Russian War 1854-55-56 (Edinburgh ve Londra, 1856), s. 176. Di~er taraftan ~ngiliz resmi gazetesi 1855
bahar~nda ~ngiltere'de bulunan sadece 746 esirden bahsetmektedir. Bunlardan, 45 subay ile birlikte
647'si Rus, 7'si Tatar, 87'si Leh ve 5'i Yahudi'dir. "War Department, May 29, 1855", London Gazette, 29
May~s 1855, no. 21721, ss. 2061-2064.
" Hasta ve yarah Rus esirler Istanbul'daki hastanelere ta~~nmaktayd~. Müttefiklerin ele geçirdi~i
esirler, Istanbul'da tedavileri yap~ld~ktan sonra ya Fransa'da Ai~c Adas~'na ve Toulon'a, ya ~ngiltere'de
Plymouth, Sheerness ve Lewes'e yollamyorlar ya da Adalar'a yerle~tiriliyorlard~. Plymouth'takiler askeri
barakalarda kal~rken, Lewes'tekiler için ~slahevi tahsis edilmi~ti. Ingiltere'de bulunan esirler sülcünet
içerisinde huzuru bozmadan ya~am~~lard~. Özellikle Bomarsund'da ele geçen Finler ~ngiltere'de büyük
bir ilgiyle kar~ilanm~~lard~ . Sonuçta halk 40 y~ld~r sava~~esiri görmemi~ti. Milovidov, "Russkie
voennoplenme v god~~Krunskoy voym", ss. 28-36; Dodd, a.g.e.,ss. 177, 218.
29 Milovidov, "Russkie voennoplenme v god~~Knmskoy voym", s. 30.
30 Ba~bakanl~k Osmanh Ar~ivi, ~stanbul [Bundan sonra BOA] A.MKT.NZD 159-80, 8 Zilhicce

1271[22 A~ustos 1855]; HR.MKT 96-28, 28 Rebiülevvel 1271 [19 Aral~k 1854]; ~.DH 324-21064, 2
Zilkâde 1271 [17 Temmuz 1855].

31 Rus kaynaklar~~ vapurun harp s~ras~nda asker ve mühimmat sevkiyat~nda kullan~ld~~~n~~iddia etmektedir. Rossiyskiy Gosudarstvennly Arhiv Drevnil~~Aktov [Rusya Devleti Eski Belgeler Arsivi, Moskova. Bundan sonra RGADA], E 11, op.1, d. 1257,1. 1.
32 B. I. Zverev, Sinopslcaya pobeda (Sunferopol, 1954), s. 45.
" Rus subay Vilctor ~vanoviç Baryatinskiy hat~ralar~nda Medar-~~Ticaret vapunmdakilerin etnik analizini daha ayr~nt~l~~yapmaktad~r. Buna göre vapurda iki ~ngiliz makinist ve birkaç Maltah ile birlikte
Yunanl~, Karada~h, Italyan, Türk, Arap gibi pek çok milletten insan bultu~naaktayd~. Vospornina~Uya V 1
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Osmanl~-M~s~r vapuru Pervaz-~~Bahri, tarihin ilk vapurlar aras~~muharebesinde cesurca mücadele etmesine ra~men kendisinden daha fazla mürettebata ve daha güçlü
toplara sahip Vladimir'e teslim olmak zorunda kald~.34 Yakla~~k 3 saat süren muharebe sonras~nda geminin kaptan~~Çerkes Memlülderinden Said Pa~a ile birlikte 2 subay ve 19 tayfa hayat~n~~kaybetmi~, 18 tayfa ise yaralanm~~t~. Ruslar ölü ve sa~~toplam 134 ki~i ele geçirmi~lerdi.35 imparator, Pen~az-~~Bahri'ye Komilov ismini verirken,
Rus denizcilerini rütbe, ni~an ve para ile ödüllendircli.36 Ele geçirdi~i vapurlan yede~ine alan Rus f~losu, 19 Kas~m sabah~~saat yedide ~ehir halk~n~n co~kulu kar~damalanyla Sivastopol liman~ na girdi. Ancak hasarl~~ Pervaz-z Bahri'nin Sivastopol liman~n~ n hemen önünde sulara gömülmesi engellenemecli.37
Karadeniz'delci bu kar~~la~malar yakla~~k iki hafta sonraki Rus deniz zaferinin
habercisi gibiydi. 30 Kas~m'da gerçekle~en Sinop Muharebesi neticesinde yok edilen
Osmanl~~filosundan al~nan esirler mürettebat~ n çok küçük bir k~srmyd~. Binlerce
denizci muharebede hayat~ m kaybederken pek ço~u da yaral~~vaziyette limanda
b~rak~lm~~t~. Bu muharebenin esirleri de k~sa zaman sonra Sivastopol'e getirildiler.
Bunlann aras~nda sa~~aya~~ ndan yaralanan Patrona Osman Pa~a da vard~. FazIullah
(1828-29 Harbi'nde Rusya donanmas~ndan ele geçen Rafael) firkateyninin kaptan~~
Miralay Ali Mahir Bey, F9>z-i Bdrt firkateyninin kaptan~~Kaymakam Ethem Bey,

Baryatinskogo (1852-1855) (Moskova, 1905), s. 105. Dervi~, Mustafa, Ahmet, Davud ve Yorgi geminin
yolculanyd~. Di~er on bir ki~i ise mürettebatu. Sava~~Bakan~~Dolgorukov'dan ~çi~leri Baltanfna, 16 [28]
Ocak 1854, RGIA, f 1286, op. 14, d. 1755,1. 42-42ob.
34 K~r~m Harbi s~ras~nda buhar gücüyle çal~~an firkateynler hem muharebelerde hem de lojistikte
önemli rol oynam~~lard~ r. Muharebe s~ras~nda Vladimir vapurunda bulunan Knyaz Baryatinskiy iki vapur
aras~ ndaki mücadelenin güzel bir özetini yapmaktad~ r. Vospominantya K 1 Baryatinskogo, ss. 46-56.
"Üç te~men, bir ~ngiliz mühendis (ma~inist), bir Arap mühendis, 3 güverte subay~~ (miçman), bir doktor, bir komiser (?), bir imam, bir kilavuz, 10 yunker (?), 5 çavu~~(unter-ofitser), 121 tayfa, 2 hizmetli mürettebat' olu~turmaktayd~ . Gemide Said Pa~a ile birlikte toplamda 151 ki~i vard~. Herhalde 17 ki~i muharebe
esnas~nda denizde kaybolmu~tu. Vladimir mürettebat~ ndan Amiral Kornilov'un emir subay~~ te~men
Jeleznov ve bir borazanc~~ölürken, 1 çavu~~ve 2 tayfa yaralanm~~t~. Sivastopol'de bulunan General
Men~ikov'dan St. Petersburg'a ilk yollanan rapor esir say~s~n~~130 olarak vermi~ti. Daha sonra Amiral
Nahimov ve Amiral Kornilov'un ayr~ntd~~raporlan Rus Payitahuna ula~t~. Muharebe s~ras~nda Vladimir
vapurunda bulunan Amiral Kornilov ölenler hakk~ nda esirlerden güvenilir bilgi elde etmenin mümkün
olmad~~~ m belirtiyordu. Rus ordusunda Türkçe bilen personel s~k~nt~s~~yoktu, ancak esirler Arapçadan
ba~ka dil bilmedikleri için Arapça bilen terciimana ihtiyaç duyulmaktayd~. Materiah ~lfya istorii Knmskoy
voym i oborom Sevastopolya, haz~ rlayan Nikolay F. Dubrovin, cilt I (St. Petersburg, 1871), ss. 138, 143-145.
Di~er taraftan Knyaz Baryatinkiy esirlerle Türkçe ~akala~t~klar~ndan bahsetmektedir. Vospominantya K 1
Baryatinskogo, s. 54.
Sobranie donesenty o voenmh deystviyah i diplo~natiçeskih bumag i aktov, o~noryagihsya do voym 1853, 1854,
1855 i 1855 godov (St. Petersburg, 1858), s. 30. (Bundan sonra Sobranie donesenty).
37 Vospominaniya K 1 Baryatinskogo, s. 56; Marx da New York DM?), Tribune'delci kö~esinde Pe~vaz-~~
Bak~i'nin Sivastopol önünde bam~~ndan bahsetmekte; fakat vapurun Sinop Muharebesi s~ras~nda ele geçti~ini ifade etmektedir. Karl Marx, Easter,: Question, haz~ rlayan Eleanor Marx Aveling ve Edward Aveling
(Londra, 1897), ss. 223-224.
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Binba~~~Yalovah Hasan Bey ve Mülaz~m Kas~mpa~ali Halil Efendi esir al~nan di~er
subaylard~.39
Denizdeki Rus üstünlü~ü sonucunda, Aral~k ay~n~n henüz ba~lannda yüzlerce
Osmanl~~esiri Sivastopol ~ehrine getirilmi~ti.39 Askeri hastanede yatan Osman Pa~a,
6 subay ve 31 tayfa Sivastopol'de b~rak~hrken di~er esirler Aral~k ay~n~n sekizinde
Odesa'ya yolland~lar.49 9 Aral~k'ta Odesa'ya ula~an 298 esirin 22'si gayrimüslimdi.41
Yak~nda serbest b~rak~lacak be~~M~s~rl~~subay ile 22 H~ristiyan mürettebat haricindekiler uzun müddet esir de~i~imini bekleyecelderdi. Di~er taraftan, Osmanl~~müttefiklerinden Rus ordusu eline geçen ilk esirler de denizcilerdi. ~ngiliz vapuru T~ger
May~s 1854'te Odesa aç~klar~nda sis yüzünden rotay~~ ~a~~nnca karaya vurup dü~man topçusuyla kar~~~kar~~ya gelmi~~ve teslim olmak zorunda kalm~~t~. ~ngiliz denizciler, Osmanl~~denizcilerine nazaran daha ~anshyd~; zira pek ço~u birkaç ay içinde
esir de~i~imine tabi tutulurken sadece otuz kadar~~merkezi Rusya'ya gönderildi.42
Esarete Yolculuk

~lk esir kaf~lesi 271 Müslüman er ve erba~tan müte~ekkildi. Bu kaf~le 1 subay ve
74 erden müte~elddl kalabal~k bir konvoyun gözetimi alt~nda 2 Ocak 1854 tarihinde
Oryol ~ehrine ula~mak üzere Odesa'dan yola ç~kt~» Bu s~rada H~ristiyan esirler için
de daha küçük konvoylar te~kil edildi: 7 gayrimüslim Osmanl~~tebaas~~Kursk'a, 7
~ngiliz, 1 ~talyan (Romah) ile 1 Frans~z Kaluga'ya ve 6 Avusturya tebaas~~Kiev'e

" Ünlü Ermeni as~ll~~Rus ressam Ivan Konstantinoviç Ayvazovskiy, Sivastopol'e giderek yaral~~esir
subaylar ile uzun süre görü~mü~, muharebenin aynnt~lann~~ ö~renmi~~ve sonras~nda Osman Pa~a ile Ali
Mahir Bey'in (Resim üzerine her nedense Adil Bey olarak yaz~lm~~t~r) kara kalem resimlerini yapm~~t~. Bu
resim Russkiy hudojestvenny listok dergisinde yay~nlam~~t~. Materiah, cilt I, s. 204; Candan Badem, The
Ottoman Crimean War 1853-1856 (Leiden, 2010), ss. 126-128. Enteresan ~ekilde Nahimov ve Men~ikov
Sinop Muharebesi üzerine St. Petersburg'a gönderdikleri raporlar~nda esir say~s~n~~telaffuz etmemektedirler. Dodd ise herhalde dönemin gazetelerinde ç~kan hatalarla dolu haberlerden yola ç~karak bütün
Osmanh subaylar~n~n muharebe s~ras~nda ya da sonras~nda hayat~ n~~ kaybetti~ini yazmaktaci~r. Dodd,
a.g.e., s. 60.
39 Sinop Muharebesi'nin akabinde ~ngiliz ve Frans~z donanmalar~~Karadeniz'e girmi~, Rus deniz
kuvvetleri de Sivastopol'e çekilmi~tir. Bundan sonra Karadeniz'de herhangi bir Rus-Osmanl~~mücadelesi
vuku bulmayacakt~r. Sinop Muharebesi hakk~nda bkz., Besim Özcan, Sinop Deniz Felaketi (~stanbul, 2009);
Badem, a.g.e., ss. 109-143; Zverev, a.g.e.
4° Di~er taraftan, Sava~~Bakan~~Dolgorukov Odesa'ya yollanan esirlerin toplam 297 ki~i oldu~unu
bildirmektedir. Knyaz Dolgorukov'dan ~çi~leri Balcam'na, 12 [24] Aral~k 1853, RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 13.
41 Novorossiya ve Besarabya Valisi'nden ~çi~leri Bakarn'na, 11 [23] Aral~k 1853, RG~A, f. 1286,
op. 14, d. 1755,1. 25.
.
42 Kaptan Giffard, 24 subay ve 201 tayfa mürettebat olu~turmaktayd~. Dodd, a.g.e. , s. 114.
43 Novorossiya ve Besarabya Valisi'nden ~çi~leri Sakal-11'11a, 11 [23] Aral~k 1853, RG~A, f. 1286,
op. 14, d. 1755,1. 25.
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yolland~. Esirlerin yollanacaldan ~ehirler hemen hemen belliydi. Bu ~ehirlerden
sonraki bölümde bahsedilecektir.
~ehirler gibi güzergâhlar da genel hatlanyla belliydi. Deniz muharebelerinde
ele geçirilen bu esirler önce Odesa'ya, daha sonra Poltova ve Kursk üzerinden ikamet edecekleri ~ehirlere ula~t~. Tuna Cephesi'nde alman esirler ise s~mr ~ehirleri
Skulyani, Leova veya Reni'ye teslim edildikten sonra iç bölgelere gönderileceklerdi." Kafkasya'da ele geçenler bir Kazak resauPun45 gözetiminde önce
Novoçerkask'a ula~acak, Voronej üzerinden daha kuzey vilâyetlere götürüleceklerdi." K~nm Yar~madas~'ndaki muharebeler sonras~~al~nan sava~~tutsaldanmn güzergâh~~ise Orkap~, Melitopol ve Harkov olacakt~.
Rusya topraklar~nda devam eden yolculu~un hemen ba~lannda esirlere palto
ve çizme verilmekteydi.47 Kafkasya'dan gelen Osmanl~~esirlerinin k~yafetleri aylar
süren yolculu~un akabinde Voronej'e ula~t~ldar~nda art~k i~e yaramaz hale gelmi~ti.
Burada esirler için yeniden palto, çizme ve ~alvar haz~rland~." Albay Lake, Kars'ta
esir dü~en subaylara verilen kürk manto, çizme ve ~apkam~n en rahat ve pahal~smdan oldu~unu belirtmektedir." Ancak her subay da anla~~lan ayn~~muameleyi görmemi~ti; zira Knyaz Viktor ~vanoviç Baryatinskiy, K~r~m'da esir dü~en Frans~z
subay Joseph Guilhem Lagondie'ye kendi paltosunu verdi~ini ifade etmektedir.5°
Ayn~~~ekilde, esirler de hat~ralannda aylar boyunca giyeceksiz kakliklanm, loyafetlerini de~i~tiremedildefini ve ancak yard~mseverler sayesinde yeni baz~~çama~~rlar
edinebildiklerini aktarmaktad~rlar. Esaret bitimine kadar ald~klar~~tek giyece~in
palto ve çizme oldu~unu söyleyen Walsh, esir de~i~iminden önce ise kendilerine Rus
piyadesinin giydi~i palto ve ~apkan~n benzerinden verildi~ini ifade etmektedir.51
Giyecek s~k~nt~s~~erler, özellikle de Osmanl~~erleri için çok daha y~k~c~~olmal~yd~.
En aynnt~l~~esaret yolculu~u hat~ras~, bilindi~i kadar~yla, Çavu~~George
Newman'a aittir. Kas~m 1854'te yola ç~kan Newman'~n kafilesi sadece ~ngiliz ve
RGVIA, f. 9196, op. 4-257, d. 4,1. 257.
K~ pçak Türkçesi'ndeki yasaul kelimesinden gelmekte ve Kazak birliklerinde bir rütbeyi ifade etmektedir.
Po/ojenit o plennth, madde 22.
Polojenie o plennth, madde 32. 1855 y~hnda esirlere verilecek layafetlerin özellikleri ve fiyatlan üzerine de ayr~nt~l~~ bir kanun ç~kar~l~ r. PSZ, 2. Seri, cilt XXX (1855), 29036, ss. 155-156; The Pri.soners of
Vosonesh, s. 47.
" Voronej Eyaleti Jandarma Komutam'ndan Graf Orlov'a, 13 [25] Aral~k 1855, GARF, f. 109, 1.
elcspedisyon, d. 359 k~s~m 1, 1. 22-23; Voronej Eyaleti Jandarma Komutam'ndan Graf Orlov'a, 14 [26]
Ocak 1855,GARF, f 109, 1. ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1,1. 24.
49 Lake, a.g.e. , s. 261.
50 VOSPOM~WOya V I Ba~yaanskogo, s. 24.
51 "A Peep behind the Scenes", s. 193.
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Frans~z esirlerden müte~ekkil de~ildi. Müttefiklere yard~m ettikleri itham~yla Sibirya'ya sürülen ayaklar~~zincirli K~nm Tatarlan da sava~~esirleriyle birlikte, ama daha
kötü bir muameleye tabi tutularak sürgün mahallerine gitmekteydiler.52 Di~er taraftan esirler, suçlar~n~~bilmedilderi bu mahkûmlarla birlikte yürümenin ~ereflerini
zedeledi~i dü~üncesiyle, bu duruma ~iddetle kar~~~ ç~km~~lard~." Newman'~n esir
kafilesi, dinlendikleri kasabalarda içlerinde 100 kadar Osmanh askerinin de bulundu~u ba~ka bir kafile ile de kar~~la~t~. Bu Osmanl~~ askerleri, bir ~ngiliz nakliye gemisinde bulunduklar~~ s~rada 14 Kas~m 1854'te ç~kan firt~nada Ruslar~n eline geçmi~le rdi.54
Tutsak er ve erba~lar yürüyorlar, e~yalar~~ise öküz arabalar~nda ta~~myordu. Bu
arabalar ço~u zaman sürücüsüyle birlikte köylerden zorla temin edilmekteydi."
Zaten Rus askerlerinin köylülere, özellilde de K~ nm Tatarlanna davran~~~~hiç de
nazik de~ildi.% Esirler yürüyerek günde yalda~~ k 30-40 kilometre yol ahyor57; bu
yorucu yolculuk s~ras~nda elbette bir k~sm~~hasta oluyor ve yol üzerindeki hastanelere b~raluhyordu.58 Bunlardan baz~lar~~hastanelerde hayatlann~~kaybederken, iyile~enler ba~ka bir kafileye kat~larak yollanna kald~klar~~yerden devam ediyordu. Ula~t~ldan ~ehir ya da kasabalarda ne kadar kalacaklar~~belirsiz oldu~u için yolculu~un
süresi de~i~mekteydi. Meselâ, Harkov'a ula~anlar aras~nda Gümrü'de esir dü~ü~ünün üzerinden yakla~~k sekiz ay geçmi~~olan ve art~k Rusçay~~ gayet güzel konu~an
Mardinli Ali de vard~."
Bir günlük yolculu~un sonunda bir yerle~im yerine ula~mak her zaman mümkün olmad~~~~için, kimi zaman yol üzerinde bulunan tek katl~, iki odal~~tutukevleri
konaklama amac~yla kullan~lmaktayd~. Bunlar, birbirine benzer ~ekilde dö~enmi~,
pek de temiz olmayan meskenlerdi.% Esirler köy ve kasabalara ula~t~klar~nda ise
dörder be~er ki~ilik küçük gruplar halinde evlerde kalmaktayd~. S~cak yemek ve
yatak bulabilecekleri bir evde kalmay~~tutukevlerine tercih etmelerine ra~men esirle-

" The Prisoners of Voronesh, s. 52.
A.g.e., s. 47.
Bu f~rt~nada müttefik kuvvetler donanmas~~hem birçok gemisini, hem de pek çok asker ve denizcisini kaybetmi~ti. Newman, bu nakliye gemisinin ismini Culloden olarak vermektedir. A.g.e., s. 63.
55 A.g.e., s. 52.
A.g.e., ss. 50, 52.
A.g.e., s. 38; "A Peep behind the Scenes", s. 195.
" The Prisoners of Voronesh, ss. 44, 71.
Ali'nin Rusças~~Moskovskie vedomosti gazetesinin muhabirini ~a~~rtm~~t~. O s~rada Harkov'da bulunan di~er Osmanl~~esirleri haldundaki bilgileri muhabire o vermi~ti. F. Zaytsov, "Nepriyatelskie voennoplenn~e v Harkove", Sbormic izvestly otnosya~çihsya do nastoya~ç voym. Prilojeniya, haz~rlayan Nikolay Putilov,
cilt XXV (St. Petersburg, 1856), ss. 21-22.
" The Prisone~s of Voronesh, ss. 37-38.
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rin fakir ve gönülsüz ev sahiplerinden her zaman istedikleri ilgiyi gördüklerini söylemek zordur.61
Daha iyi oday~~kullanmak isteyen esir gruplar~~aras~nda ise zaman zaman tart~~ma ve kavga ç~ kabiliyordu.62 Ashnda gerekli gereksiz her ~ey kavga sebebi idi. Yük
arabas~nda oturan Osmanl~~askerleri ile bu askerlerin, ekmeklerinin üzerine oturdu~unu iddia eden ~ngiliz denizciler aras~nda kavga ç~km~~~ve sonunda Newman'~n
ifadesiyle Osmanl~~askerleri konvoyun en arkas~nda yürümeye mecbur b~rak~lm~~lard~.63 Muhafizlar ile esirler aras~nda da ciddi tart~~malar ve kavgalar meydana
gelmekteydi. Konaldad~ldan bir istasyonda beklemek istemeyen Frans~z esirler ile
dinlenmek isteyen Rus muhafizlann münaka.~as~~kavgaya dönü~mü~tü. ~ngilizler,
müttefiklerine yard~ m etmekten geri durmazken, Osmanl~~askerleri bütün bu olanlar~~seyretmekle yetinmi~leriii. Bu karga~an~n sonucunda bir Frans~z, iki ~ngiliz ve yedi
Rus di~er istasyona arabayla ta~~ nmak zorunda kahnm~~, yaral~lar hastaneye yanr~lm~~lard~." Bazen Rus köylüleri de bu kavgalara müdâhil oluyorlard~.65 Kavga ve
anla~mazl~klar yol boyunca oldu~u gibi, ~ehirlerde de meydana geliyordu. Bunun
ba~l~ca sebepleri ise esirlerin rahat hareketleri, Rus askerlerinin zaman zaman a~~nya varan tepkileri ve en önemlisi her iki tarafin da s~ khkla sarho~~olmalany& Di~er
taraftan Osmanl~~askerleri müttefiklerine nazaran daha az kavgac~~görünmektedir.
U~rad~ldan ~ehirlerin ileri gelenleri esirlere bütün misafirperverliklerini gösteriyorlar& Esirleri ziyaret ettikleri gibi, s~ld~lda onlar~~evlerine yeme~e davet ediyorlard~. Esirlerin ihtiyaç duyduklar~~pek çok ~ey yerel Rus e~rafin yams~ra, Alman
yerle~imciler ve Rusya'da mültim ~ngilizler ve Frans~zlar taraf~ndan kar~~lanmaktayd~. Bu yard~msever insanlar ihtiyaç duyulan giyecelderi al~yorlar, yemek getiriyorlar,
meyve, ~eker, çay ve tütün gibi lüks tüketim maddeleri hediye ediyorlard~. Ayr~ca
hastanelerde bulunan yaral~~ve hastalarla da ilgileniyorlard~.66 Bu arada K~r~m Tatarlas~~da müttefik esirlere iyi davranrru~lar, her ne kadar Bat~l~~damak tad~na pek
uymasa da yemeklerinden ikram etmi~lerdi. Mallanm ço~u zaman para almadan
veren K~r~m Tatarlan, zaman zaman esirlere para yard~m~~dahi yapm~~lard~.67 Di~er taraftan, Osmanh esirlerinin Rus ~ehirlerindeki Müslüman ahâli ile irtibatlarma

61 A.g.e., ss. 44
A.g.e., ss. 103-104.
63 A.g.e., s. 98.
64 "A Peep behind the Scenes", s. 195.
65 The Prisoners of Voronesh, ss. 108-110.
66 A.g.e., ss. 36, 42, 134-138; "Pisma Frantsuzkogo ofitsera o b~ tnosti ego v plenu u russkih", Sbomik
izvesny otnaya~phiya do nastoya~ço? voym. Prilojenya, cilt XXV , s. 34; Kelly, a.g.e., s. 119.
67 The Prisoners of Voronesh, s. 67.
62
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ne düzeyde müsaade edildi~i ve bu ~ehirlerde ya~ayan Avrupahlardan nas~l bir
muamele gördükleri hususunda kesin bir ~ey söylemek mümkün de~ildir.68
Bahsedilen ho~âmedi muameleye tam bir tezat olarak, s~radan halk~n esirlerle
ili~kisi bazen pek de s~cakkanli olmayabiliyordu. Rus köylüleri, esirleri K~nm Tatarlar~~kadar misaf~rperver ~ekilde a~~rlamachldan gibi, kimi vakit öfkeli kalabal~klar,
galiz ibareler, küfürler ve tükürülderle kar~~l~yor, belki vatan ve din dü~man~, belki
de yalunlanmn askere alinmalanmn müsebbipleri olarak görüyorlard~.69
Fakat Rus köylüleri aras~ndaki belirgin tav~r merakt~. Merakl~~halk, özellilde de
kad~nlar, esirleri seyretmek için esirlerin bulunduldan meskenlerin yak~nlar~na geliyor, geç valütlere kadar bu bedava gösteriyi izliyorlard~.7° Halk~n tavr~m "Ben böyle
bir merak hiç görmedim." sözleriyle ifade eden Albay Lake, Tiflis'e ilk girdikleri
zamanki manzaray~~~öyle tasvir ediyor: "...bütün pencereler dolu, bütün caddeler
kalabahltu... ~ngiliz esirleri görmek isteyen bu y~~~mn hareketinde sayg~s~zca ya da
sald~rganca bir ~ey yoktu... Sokaklarda bizi takip eden kalabal~~~n bir k~sm~~hava
karanncaya kadar kap~m~z~~gözlemeye devam etti."71 Bu arada Frans~zlar di~er
esirlerden daha fazla ziyaretçi çekmekteydi. Bunun temel sebebi Rusya'daki asker ve
e~rafin Frans~zcay~~yayg~n ~ekilde bilmesi ve kullanmaslyd~.72
Rütbe yükseldikçe yolculu~un konforu da ~üphesiz art~yordu: Yüksek rütbeli
subaylar arabada seyahat ediyorlar, daha fazla para al~yorlar, hatta hizmetlerine
binleri tayin ediliyordu. Erlerin yolculu~u aylarca sürerken, subaylar birkaç hafta
içerisinde ikamet edecekleri ~ehirlere ula~~yorlard~.73 Elbette bu rahatl~k da göreceliydi. Lake ve Williams'~n bindikleri 6 at~n çekti~i briçlca oldukça rahatt~.74 Ancak
telega olarak adland~nlan Rus posta arabalar~~ve bozuk Rusya yollan seyahati pek
çok subay için çekilmez hale getirebiliyordu.75 At ve araba eksikli~i esir subaylar~n
baz~~ ~ehirlerde uzun süre beklemelerine sebep oluyordu. Aynca, subaylar da erler
gibi bazen yol üzerindeki tutukevlerinde geceliyorlarch.76
68 A~a~~da zikredilece~i gibi Osmanh esirlerinin Müslümanlar~n yo~un ya~ad~~~~ ~ehirlere yollanmamalan hususunda dikkat gösterihnekteydi. Zaten, Rusya Hükümeti'nin Osmanl~~halk~~ile Kafkasya ve
K~nm'daki Müslüman nüfus aras~ndaki ili~kiler konusunda hassasiyeti malamdur.
69 The P~isoners of Voronesh, s. 68.
s. 39.
7 ' Lake, a.g.e., ss. 254-255.
72 The P~isoners of Voron~sh, s. 44.
73 Albay Richard Kelly, Akmescit'ten Ryazan'a yirmi alt~~günde ula~t~klanm söylemektedir. Bu
arada üç gün Yekaterinoslav'da, üç gün Harkov'da ve iki gün Voronej'de dinlenmi~lerdi. Kelly, a.g.e., s.
125.
74 Lake, a.g.e., ss. 251-252.
75 Kelly, a.g.e., s. 122.
76 Lake, a.g.e., s. 252.
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Di~er taraftan, ~ehirlere ula~an subaylar ya otelde kalm~~lar ya da yerel e~rafin
evinde ikamet etmi~lerdi. Baz~~ ~ngiliz esir subaylar Akmesciete bulunduldan s~rada
Razeviç Han~m'~n evinde misafir olmu~lard~. Yüzba~~~Frampton, Tekmen Duff,
Te~men Chadwick ve Tekmen Clowes'tan olu~an ~ngiliz subay grubu ise Ryazan'a
ula~madan önce Harkov'da uzun süre "Peterburg" isimli otelde kalm~~lard~."
Kars'ta esir dü~en subaylar da Tiflis'te Italyan Karl Morigi'nin otelinde konaklam~~lar; bu otelin ayl~k 1.000 rubleyi bulan masrafi Rus Hükümeti tarafindan kar~~lann1,5121.78
Kafkasya'dan Rusya içlerine yolculuk di~er cephelerden çok daha mü~kül oldu~u gibi bu zorlu yolculu~u yapmak zorunda olan esir say~s~~da di~er cephelerden
çok daha fazlayd~. Rus ordusu, 1 Aral~k 1853'te Ba~gedilder Muharebesi'nde ald~~~~
binlerce esiri Rusya içlerine da~u~r da~~tmaz, 29 Temmuz 1854'deki Çengel Muharebesi'nde 340, 5 A~ustos'taki Kürekdere Muharebesi'nde de 2018 esir daha ah:1129
Bu esirler, daha sonra iç bölgelere ta~~nmak üzere Novoçerkask'a yolland~lar. Bu
muharebelerin birinde ele geçirilmi~~olan 20 subay ve 302 erden olu~an bir kafile, 4
Aral~k 1854'de Voronej'e ula~t~. 15 Ocak 1855 tarihinde de 43 subay ve 241 erden
müte~ekkil ba~ka bir kaf~le Voronej'e geldi. Bu kafileler Voronej'de dinlendikten ve
haz~rlildann~~tamamlad~ktan sonra daha iç bölgelere gönderildiler.8°
Sava~~boyunca yüzlerce ki~iden olu~an bu tarz kafileler bir ~ekilde Kafkas da~lann~~a~m~~~olmal~d~r. Fakat herhalde en zorlu yolculu~u Kars garnizonu yapm~~t~.
Kars Kalesi'nden ç~kan aç ve yorgun birlilder önce Gümrü'ye, sonra Tiflis'e ula~mak zorundayd~. So~uk havada kar ya~~~~~alt~nda yürüyen esirlerin yak~ndaki Rus
kamp~na ula~malar~~bile saatlerini alm~~, baz~~esirler daha yolun ba~~nda hayatlanm
kaybetmi~lercii.81 Neyse ki Rus ordusu Kars müdafilerini bekledilderinden daha
büyük bir nezaket ve ilgiyle kar~~lad~. Albay Lake, "~klimden ziyade Ruslardan iyi
muamele gördük." demektedir.82 Esir askerlerin etrafiru saran subaylar, inatç~~Kars
sav~~nmas~~hakk~nda her ~eyi ö~renmek istemi~~ve çad~rlannda ~ampanya ikram
etmek için ~srar etmi~lerdi.83
" Zaytsov, "Nepriyatelskie voenno-plenme v Harkove", ss. 17-19.
" Lake, a.g.e., s. 255.
79 General Katenin'den ~çi~leri Bakana'na, 14 [26] A~ustos 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,1.
157-157ob.
80 Voronej Eyaleti Jandarma Komutarn'ndan Graf Orloy'a, 13 [25] Aral~ k 1855, GARF, f. 109, 1.
ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1, 1. 22-23; Voronej Eyaleti Jandarma Komutardndan Graf Orloy'a, 14 [26]
Ocak 1855,GARF, f. 109, 1. ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1, 1. 24; Voronej Eyaleti Valisi'nden ~çi~leri
Bakam'na, 18 [30] ~ubat 1855, RG~A, f 1286, op. 14, d. 1755,1. 380.
Ol Lake, a.g.e., s. 242.
82 A.g.e., s. 247.
A.g.e., ss. 244- 245.
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Kars'~ n esir subaylan, kendileriyle birlikte ele geçirilen binlerce er ve erba~tan
elbette çok daha rahatt~. Albay Lake ve Yüzba~~~Thompson, Rusya'da seyahaderi
s~ras~nda konaklad~klan ~ehirlerde mutlaka bir davete icabet etmi~ler ve ancak ev
sahibi ile votka e~li~inde koyu bir sohbetin ard~ndan tekrar yola koyulmu~lard~. Bu
cümleden, Vladikafkas'ta bir partiye, küçük bir Rus köyünde ise Peder Andrey'in
evine konuk olmu~lard~. F~ rsat buldukça da opera ve bale gösterilerinde yorgunluk
atm~~lard~. ~ngiliz subaylar, Ferik Abdülkerim Pa~a'dan ayr~~yolculuk etmi~ler; fakat
yolda zaman zaman kar~~la~m~~lard~."
Sinop Muharebesi'nin yaral~~subaylan ve erleri ise tedavileri sonras~nda esarete
yolcu edildiler. Osman Pa~a, Ali Mahir Bey, Hasan Bey ve Halil Efendi Dnyepr
Alay~~rezerv taburunun gözetimi alt~nda 1854 yaz~nda Moskova'ya yolland~.85 Ahmet Hadmiadus (?) ve Hasan Veli isimli iki ~alus hizmetkâr olarak yanlar~na verilirken, Hasan Veli ayn~~zamanda tercümar~lildarun yapt~. Bu Osmanl~~bahriyelileri, Kars
dü~ene kadar Ruslar~n elindeki en yüksek rütbeli esir grubu idi. Bu sebeple rahat bir
yolculuk geçirmeleri hususunda Rusya Devleti ihtimam göstermi~~olmal~d~r.
Müttefik ordulardaki Leh ve Macarlann durumu ise di~er esirlerden farkl~yd~.
Osmanl~~ordusunda pek ço~u isim ve din de~i~ tirerek görev alan bu askerler yakalanmalan halinde hain ve kaçak (renegat) muamelesi görmekteydi. Di~er bir ifadeyle
Osmanl~~ve müttefik askerlerinin tabi olduklar~~muamele Leh ve Macarlardan esirgenmekteydi. Tuna Cephesi'nde yakalanan Avusturya tebaas~~Macarlar do~rudan
Avusturya'ya teslim edilmekte, Kafkasya'da ele geçenler ise Kiev üzerinden Avusturya'ya yollanmaktayd~ . Lehlerin ise Kiev kalesine hapsedilip vakit geçirilmeden
askeri mahkemeye ç~kardmalan istenmekteydi.86 Bu sebeple Osmanl~~ordusunda
görev alan Leh subaylar~ n Rusya eline geçmemesine özen gösterilmekteydi. Benzer
~ekilde Osmanl~~Kazaklan da Rusya'da iyi muamele görmemi~~olmal~d~r. 27 Mart
1858 tarihinde Rumeli ve Anadolu Kazaklan Kumandan~~Mehmed Sad~k Pa~a
Dobruca'dald Kazak ileri gelenlerinin bir arzuhalini Bab~âli'ye iletmi~ti. Buna göre,
Danila Fedorov ve Feodosiy Danilo isimli iki Kazak Ruslar taraf~ndan esir al~narak

" Lake ve Thompson'~ n Tiflis-Penza seyahatleri için bkz., a.g.e., ss. 265-311.
"5 Ethem Bey gönderilenler aras~ nda gözükmüyor. General Annenkov'dan ~çi~leri Bakam'na,
RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,1. 132. Osmanl~~kaynaldannda Miralay olarak geçen Ali Bey bu belgede
Kapitan yani Yüzba~~~olarak ifade edilmi~ tir. BOA A.DVN, 109-40. Aynca Rusça belgelerde Hasan ismi
Rusça telaffuza uygun olarak Gasan olarak verilmektedir.
Lehler ve Macarlar ile ilgili kay~tlar ayr~~tutulmu~~olmal~, zira esirler ile müteallik dosyalann içerisinde Leh ve Macarlara rastlanmad~.
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Sibirya'ya yollannu~~ve üç buçuk sene zincirli sürgün hayat~~ ya~am~~lard~. Geri
dönen bu Kazaldann vergiden ve toprak i~lerinden muaf tutulmas~~istenmekteydi.87
Sava~~Esirlerinin ia~eleri

Esarete giden uzun yolculu~nn ve esarette geçen aylar~n sava~~tutsaklan için
belki de en önemli veçhesi kendilerine verilen istihkak ve harçl~k idi. Esirler tüzü~e
göre, kararghta ve s~n~ ra kadar yol boyunca he gün muayyen miktarda ia~e al~yordu." Rus kumandamn gerekli görmesi halinde, esirlerin ia~eleri cüzi bir harçl~k ile
de destekleniyordu.89 Kahve, çay, ~eker, tütün gibi daha lüks ürünlerin masraflar~mn bu paralarla kar~~lanmas~~dü~ünülmekteydi. Elbette aynnulanyla belirlenen bu
istihkak ve harçl~k, Tuna Cephesi'nden ve Kafkasya'mn Osmanhlara ait k~sm~ndan
getirilecek esirler içindi. Di~er bir ifadeyle, harbin Osmanl~~topraldanna yay~lmas~~
durumunda ehemmiyet arz ediyordu.
Tüzükte Rusya suurlan içerisinde verilecek harçl~k çok daha basit anlat~lmaktayd~. Buna göre, ~tab-ofitser günlük 50 kapik, ober-ofitser 20 kapik, erler ve tayfalar 9
kapik alacakt~. Osmanl~~pa~alanna ise, Rus generallere verilen istihkak ve harçl~ktan
verilecekti." Art~k ellerinde para olan esirler al~~veri~lerini yaparak yemeklerini
haz~rlayabilecekti. Dolay~s~yla Rusya s~n~rlar~~içerisinde yolculuk ~artlar~~biraz daha
iyile~mekteydi. Di~er taraftan, bu para hem 1828-29 Harbi'nde verilenden, hem de
bu sava~ta Ingiliz ve Frans~z esirlerin ald~ldanndan azd~. Ekim 1854'de ç~kar~lan
ba~ka bir kanuna göre, Frans~ z ve Ingiliz bir er 20, ober-ofitser 75 ve ~tab-ofitser 150
kapik günlük harçl~k alacakt~.91 Müttefik askerler Osmanl~~askerinin iki hatta üç kat~~
harçl~k almaktayd~. Anla~~lan, Avrupali esirlerin masraflanmn daha çok olaca~~~
dü~ünülmü~tü. Belki de say~lan daha az oldu~u için kendilerine daha yüksek bir
mebla~~ödenebilmekteydi. Sebep ne olursa olsun, K~nm Yar~madas~' ndald muharebeler ba~lar ba~lamaz Ingiliz ve Frans~zlann harçhklan için yeni bir kanunun ç~kar~lmas~~ve bunun Osmanl~~esirlerini kapsamamas~~manidard~r.

87
"Oçerk istorii staroobryadtsev v Dobrudje. Prilojeniya", Sl~royanskiy sbo~nik, cilt I, St. Petersburg,
1875, s. 620.
88 Osmanl~~er ve erba~~na 1 1/4 fint galeta ya da 3 fitnt ekmek, çeyrekfunt bu~day, 5 zolotinok tuz ve
yar~m funt et da~~t~lacakt~. Ober-ofitser, ~tab-ofitser ve pa~alar ise erlerden fazla olarak 1 funt et olacakt~.
erünlerden birisinde eksik olursa ba~ka bir üründen fazla verilerek telâfi edilmesi gerekmekteydi. Polojenie
o pknmh, madde 26.
1 funt = 96 zo/otinok 409 gram
89 Bu durumda erler 1,5 kapik, ober-ofaser ve yabanc~~ subaylar 6 kapik, ~tab-ofitser ve yabanc~~doktorlar 12 kapik ve Pa~alar da 24 kapik alacaldard~~ Polojenie o plenmh, madde 27. Deniz yoluyla yollanan esirler
ise deniz tüzü~üne göre istihIcaklann~~alacakt~. Polojenie o plenmh, madde 30.
Polojenie o plenmh, madde 31.
9 ' PSZ, 2. seri, cilt XXIX, 28611a, 8 Ekim 1854.
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Ashna bak~l~rsa daha bu kanun ç~kmadan evvel Bat~l~~esirler için belli düzenlemeler yap~lm~~t~. Sava~~n ilk esir ~ngiliz askerlerinden Tekmen Royer bu durumu
~öyle aç~klamaktad~r: "[E]sidere verilen hükümet harçl~~~~Türkleri tatmin edecek
~ekilde hesapland~~~~için daha medenilerin suni ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak için yetersizdi."92 Royer'e göre, Rusya Hükümeti esirlere verilen ödene~i art~rmaya karar
vermi~~ve esirlerin et, çorba ve ekmek ihtiyaçlar~~düzenli bir ~ekilde kar~~lanm~~t~.
Royer, bütün esirler için kanunun verdi~i ia~e miktar~~1 5 kapik iken, bu miktar~n
subay için 50 ve tayfa için 25 kapike ç~kar~ld~~~n~~ifade etmektedir." Di~er bir ~ngiliz
Çavu~~Walsh ise ~ngiliz Hükümeti'nin talebi do~rultusunda harçliklanmn artt~~~n~~
belirtmektedir.94
Avrupal~~esirlere verilen para, yiyece~in ucuz oldu~u Rusya'da oldukça iyi bir
miktard~. Bu para Avrupal~~esirlerin günlük yiyecek ihtiyaçlar~n~~ kar~~larken, en
önemli mutluluk kaynaklar~ndan birisini te~kil eden votkaya da yetiyordu. Ancak
kanunlarda belirtilenlerin tam olarak esirlere yans~t~ld~~~m söylemek biraz iyimserlik
olur. Mesela, Akmescit'te ~ngiliz askerleri para yerine çeyrek pound. et, biraz patates
ve so~an ile yakla~~k bir pound ekmek alm~~lard~. Zaten ald~klar~~bu miktar~n bir
k~sm~~da Rus a~ç~~tarafindan çal~nm~~t~. ~ngilizler elbette bu durumu yetkililere hemen ~ikayet etmi~lerdi." Yol boyunca bazen köylülerin, özellikle de hayvanc~l~lda
u~ra~an Müslüman K~r~m Tatarlar~mn hayvanlar~~çok cüzi bir ücret kar~~l~~~~ahmyor, esirlerin istihkaldan bu ~ekilde kar~~lamyordu.96 Böylece Rus askerler de ek bir
gelir kap~s~~elde etmi~~oluyorlard~. Benzer ~ekilde Rus ~ehirlerinde de genelde harçl~klar zaman~nda verilmiyor ya da eksik veriliyordu.97 Avrupal~~askerlerin u~rad~klar~~haks~zl~ldann benzerlerine, belki de daha fazlas~na Osmanl~~askerlerinin de maruz
kald~klar~~söylenebilir. ~~in daha kötüsü, zaten az para alan Osmanl~~esirleri, bunu
da alamad~ldan ya da geç ald~klar~~durumlarda çok büyük s~k~nt~lar çekmi~~olmal~d~r.
Rus ~ehirlerinde Sava~~Esirleri

Esirler, ço~u zaman aylar süren yolculu~un sonras~nda Rusya içlerinde ikamet
edecekleri ~ehirlere ula~~yorlard~. Esirlerin gözetimleri için belirlenen eyaleder mer-

" Royer, a.g.e., ss. 24-25.
A.g.e., s. 25.
94 "A Peep behind the Scenes", s. 194.
1 pound = 453 gram
"5 The Prisoners of Voronesh, s. 42.
s. 66.
" "A Peep behind the Scenes", s. 199; 77ze Prisoners of Voronesh, s. 53.
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kezi Rusya'da bulunmaktayd~.98 Burada amaç, sava~~tutsaldanm kaçamayacaklan
kadar s~n~rdan uzak tutmak ve kontrollerini daha kolay sa~lamakt~. Ayn~~zamanda
esirler bir taraftan Rusya Hükümeti'ne sad~k bir nüfus ile birlikte ya~amah, di~er
taraftan bu nüfusun esirlere kar~~~olumsuz tav~r ve dü~üncesi asgari düzeyde olmahyd~.99 Zaten belirlenen eyaletler, s~n~ra uzak, kontrolü kolay ve neredeyse tamamen
Rus halk~n ya~ad~~~~güvenilir yerlerdi. Osmanl~~esirlerinin Rusya Müslümanlar~~ile
kar~lla~mamalanna husûsan ihtimam gösterildi~inin ise alt~n~~çizmek gerekir. Esirlerin gönderilece~i ~ehirlerin de~i~tirilmesi ya da çe~itlendirilmesi gereken durumlarda, Osmanh esirlerinin Müslüman nüfusla kar~~la~abilecekleri ~ehirlere yollanmamalan için ~çi~leri Bakanh~~, Sava~~Bakanh~i ile Haberle~me Yollan ve Devlet Binalan Genel Müdürlü~ü ileti~im halindeydi." Zaten Müslüman nüfusun yo~unla~t~~~~
Volga boyundaki ~ehirlere esir yollanmad~. Rusya'n~n daha güney ve bat~s~ndaki
Harkov, Minsk gibi ~ehirlerde de herhalde kaçma ihtimallerine binaen esir tutulmad~.
Sava~an devledere yenilerinin eklenmesi ve sava~~n süresinin uzamas~~ile birlikte esir say~s~~ve dolay~s~yla esirlerle mûkim eyaleder artt~. Tüzükte sadece birkaç tane
eyalet belirtilmi~ken, 1855 y~l~nda ondan fazla eyalete esir yerle~tirilmi~ti. Sava~~n
ba~~nda butün Müslüman esirlerin Oryol'a yollanmalan dü~ünülmü~, sonradan
subaylar~n erlerden ayn olarak Tula'da bulunmalar~~münasip görülmü~tü.m Osmanl~~Devleti'nin H~ristiyan tebaas~~ise Kursk'ta ikamet edecekti. Di~er taraftan,
Osmanl~~ordusunda görev yapan Avrupal~lar (~ngiliz, Frans~z, vs.) Kaluga ve
Ryazan'a gönderilecekti. Ayn~~ ~ehre yollanan er ve subaylar~n ayr~~tutulmalar~~öngörülmü~tü.w2 Fakat bu düzenleme de sonradan de~i~ti. ~ngiltere ve Fransa devletleri de Rusya'ya sava~~açt~ktan sonra ~ngiliz subaylar~n Ryazan'da, erlerin
Voronej'de; Frans~z subaylar~n Kaluga'da, erlerin ise Tambov'da tutulmas~na karar

48 1806-12 Harbi'nde Osmanh esirleri, Voronej, Yekaterinoslav, Poltova, Tambov, Harkov ve
Herson vilayetlerine da~~t~lm~~, dolay~s~yla Rusya Devleti'nin güney eyaletlerini de içine alan geni~~bir
co~rafyaya yerle~tirilmi~ti. 1828-29 Harbi'nde esirlerin Vol~nskaya, Vilenskaya, Minskaya ve
Grodnenskaya gibi Rusya'mn bat~s~ndaki bölgelerde a~~r i~lerde çal~~ur~lmalan dü~ünülmü~, sadece hasta
ve ya~l~lar~n merkezi Rusya'ya gönderilmesi kararla~t~r~lm~~t~ . PSZ, 2. seri, cilt IV (1829), 2977, madde
38. Ancak esirler sava~~s~ras~nda sadece Kiev ve Minsk eyaletlerine yollannu~lard~. 1877-78 Osmanl~~Rus
Harbi'nde ise yakla~~k 70.000 ki~ilik Osmanl~~esiri k~ rk Rus eyaletine payla~tuilm~~t~. Poznahirev,
"Kurskaya guberniya i Turetslde voennoplenme voyn XIX veka", s. 153.
A.g.m.
100
General Katenin'den Içi~leri Balcam'na, 14 [26] A~ustos 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,
I. 149ob.
1 °' Sava~~Bakan~~Dolgorukov'dan Jandarma Komutan~~Graf Orlov'a, 24 Kas~m [6 Aral~k] 1853,
GARF, f. 109, 1. ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1, 1. 1; Sava~~Bakan~~Dolgorukov'dan Jandarma Komutan~~
Graf Orlov'a, 12 [24] Aral~k 1853, GARF, f. 109, 1. ekspeclisyon, d. 359 k~s~m 1,1. 3.
Pokenie o plenmh, madde 23.
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verildi. Ittifak kuvvetleri emrindeki ba~ka millederden askerler ise Kostruma'ya
yerle~tirilirken, sonradan sava~a giren Sardunyaldar da Kostruma'ya yolland~lar.103
Esirlerin taksim edildikleri ~ehirler harp s~ras~nda de~i~meye devam etti. Önceilde Oryol'da bulunan Osmanl~~er ve erba~lar 1854 yaz~nda çevre ~ehirlere payla~t~nld~. Bu düzenlemeye göre Oryol'da 100 ki~i kal~rken, Smolensk 70, Penza 65,
Yaroslavl 65, Kursk 65, Vladimir 65 ve Tambov 70 esire ev sahipli~i yapacakt~."
Kafkasya'daki muharebelerde alman yüksek say~daki esirlerin de iç bölgelere ula~mas~yla ~ehirlerdeki esir nüfusu artmaya devam etti. 1855 yazma do~ru Osmanl~~
esir da~~l~m~~ ~öyle ~ekillenmi~ti: Subaylar Tula'da ikamet ederken, erler Oryol,
Smolensk, Penza, Yaroslavl, Kursk, Vladimir, Vologda eyaletlerinin muhtelif ~ehirlerine da~~tilm~~lard~." Paris Ban~~Antla~mas~'mn imzaland~~~~s~radaki esir da~~l~m~~
ve say~lan ise ~öyleydi: Orlov'da 436, Kursk'ta 281, Vologda'da 202, Penza'da 194,
Yaroslavl'cla 184, Vladimir'de 168, Smolensk'te 69 ve Tula'da 69 Osmanh esiri
vard~. Kars kalesi esirleri ise bu hesaba dahil de~ildi.106
Daha önce de ifade edildi~i üzere, subaylar ekseriyetle Moskova'ya yak~n olan
Tula, Kaluga ve Ryazan'da kalmaktayddar. Pa~alann ikamet edecekleri yerler ise
önceden tayin edilmemi~ti. Gereken her durumda Sava~~Bakanl~~~~taraf~ndan
münâsip bir ~ehir belirlenecekti.107 Sinop Bask~n~~sonucu esir dü~en Patrona Osman
Pa~a, maiyetindeki subaylar Miralay Ali Mahir Bey, Binba~~~Yalovali Hasan Bey ile
Kars ku~atmas~~sonucu esir dü~en Hafiz Pa~a ve Abdülkerim Pa~a Moskova'ya yolland~lar. Vas~f Pa~a rahats~zh~~n~~ileri sürerek Tiflis'te kalm~~t~. Di~er taraftan Kars
kalesinin me~hur ~ngiliz kumandan~~General Williams ile yard~mc~s~~Teesdale ve
sekreteri Churchill'in Ryazan'a, Albay Lake ve Yüzba~~~Thompson'un ise Penza'ya
gönderilmeleri kararla~t~r~lm~~t~. Lake ve Thompson ban~~antla~mas~na kadar
Penza'da ya~ad~lar. Di~er taraftan Williams'~n hastal~~~ndan dolay~~ilk grup uzun
süre Tiflis'te kald~. Bar~~~antla~mas~n~n imzaland~~~~s~ralarda yola ç~kan Williams,

~çi~leri Bakan~~General Bibikov'dan Eyalet Valilerine, 17 (29) Temmuz 1855, RG~A, f. 1286,
op. 14, d. 1755,1. 572.
1 "4 General Katenin'den ~çi~leri Bakarn'na, 14 [26] A~ustos 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,
1. 149. Daha önce Oryol'da yüz ki~i b~ rak~larak Kaluga 50, Yaroslavsk 25, Vladimir 25, Nijniy Novgorod
75, Simbirsk 50, Tula 50, Kursk 50, Ryazan 75 ~eklinde 500 esirin muhtelif ~ehirlere payla~unlmas~~
~eldinde bir plan da haz~rlanm~~t~. Anla~~lan sonradan yukar~daki ~ekilde bir da~~l~m daha uygun görülmü~tü. General Katenin'den ~çi~leri Bakan~'na, 20 Temmuz [2 A~ustos] 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 143.
~çi~leri Bakan~~General Bibikov'dan Eyalet Valilerine, 17 [29] Temmuz 1855, RG~A, f. 1286,
op. 14, d. 1755,1. 572.
Po~nahirev, "Kurskaya guberniya i Turetskie voennoplenn~e voyn XIX veka", s. 154.
107
POkienie o plenn~h, madde 25.
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anda~madan sonra ise Çar'~n davetlisi olarak St. Petersburg'a geçti. Daha sonra
Paris üzerinden Ingiltere'ye döndü.108
Rus ~ehirlerine ula~t~r~lan esirlerin münâsip meskenlere yerle~tirilmeleri gerekiyordu. Tüzü~e göre esirlerin müstakil hükümet binalar~nda tutulmas~~tercih edilmekte, böyle bir yer bulunamazsa ortak kullanabilecekleri bir mesken aranmaktaych. Esir say~s~n~n artmas~~sonucunda ikamederi konusunda bir s~k~nt~~ba~~gösterir ise
Vali bu durumu Içi~leri Bakam'na bildirmeli, Içi~leri Bakan~~da Sava~~Bakam ile
birlikte bir çözüm bulmalrych.log Yaraslovra yollanan Osmanl~~esirleri askeri k~~laya
ait binalarda kalm~~t~. Voronej'deki Ingiliz askerler ise birkaç büyük binaya payla~trdm~~lard~. Newman'~n, pek çok oca~m ~s~tt~~~~geni~~odalar~, avlusu ve balkonu olan
büyük bir ev olarak tasvir etti~i binan~n duvarlar~na, Ingffliz esirler yerle~meden
önce yataklar monte edilmi~ti.H0 Bir yaz~~maya göre esirlerin bir k~sm~~yurt binas~na
yerle~tirilmi~lerdi.m Odesa'da kalan Twer vapuru tayfalan için ise okul olarak hizmet veren büyük bir hâne kullan~lm~~t~. Tek s~k~nt~, ö~rencilerin yataklarm~n askerler için biraz küçük olmas~yd~. Subaylar ise ba~ka bir hanede ikamet ediyorlard~."2
Al~~veri~~yapmak, yemek haz~rlamak ve sonras~nda bunlar~~yemek ve içmek
esirlerin ba~l~ca me~guliyetini olu~turuyordu. Osmanl~~esirlerinin yemek yapmak
konusundaki yeteneklerinin alt~n~~çizen Rus gözlemci, s~k s~k koyun eti pi~irdiklerini
ifade etmektedir."3 Esirler kalan vakiderini ise ka~~t oynayarak, enstriiman çalarak,
egzersiz yaparak ve kitap okuyarak geçiriyorlard~."4 Müslüman esirler ise namaz
k~l~yor ve Kur'an okuyorlard~. 115
Bürokratik Hatalar ve Yolsuzb~ldar
Esirler s~kl~kla yolsuzluk ve h~rs~zliklarla kar~~~kar~~ya geliyorlar, Rusya'n~n hantal bürokrasisi rnisafirlerine pek çok sürpriz haz~rlayabiliyordu. Bu rninvalde, Miralay Ali Naz~m Bey ile M~s~rl~~Kola~as~"6 Ahmed Abdul uzun süre maruz kald~klar~~
bürokratik hatalar~~düzeltmeye çal~~m~~lard~.

Muravyoy, Voina za Kavkazom, cilt II, s. 229; Dodd, ag.e., s. 468.
°9 Poloje~tie o plet~mh, madde 55.
11 ° ne P~isoners of Voronesh, s. 156.
11 ' Moskova Jandarma Birli~i'nden Graf Orlov'a, 16 [28] Kas~m 1854, GARF, f. 109, 1. ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1,1. 3.
112 Royer,
s. 30.
113
F. Zaytsov, "Nepriyatelskie voennoplenme v gorodah Trubçevske i Koroçe", Sbomik izvestiy
otnoyaffil~sya do nastoyaoy voym. Prilojeniya, cilt XXV , s. 23.
"4 Bkz., The Aisont~s of Varmak.
16 Zaytsov, "Nepriyatelskie voennoplenme v gorodah Trubçevske i Koroçe", s. 23.
16
Belgede kullar a~as~~olarak geçiyor. Kola~as~~yüzba~~~ve binba~~~aras~nda bir rütbedir.
108
1
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Ahmed Abdul, Tula Valisi'ne 25 kapik ald~~~n~~ve bunun arkada~lar~na verilenden az oldu~unu bildiren bir mektup yollam~~t~. Neyse ki ald~~~~harçl~k 1854
A~ustos ba~lar~nda günlük 50 kapik olarak düzeltildi.' '7 Benzer eksik ödemeler ~ngiliz esirlerin de ba~~na gelmekteydi. Newman, yola ç~kt~klannda kendilerine 10 kapik
verildi~ini, ancak haldanmn asl~nda 20 kapik oldu~unu sonradan yolda kar~~la~t~ldar~~Frans~z esirlerden ö~rendilderini söylemektedir.n8 Osmanh esirlerine 9, Avrupal~lara ise 20 kapik verilecek olmas~~bürokratik bir kar~~~kl~~a sebep olmu~~olabilir.
Ancak bunlann en az~ndan bir k~sm~~sehven de~il gayet ~uurlu bir ~ekilde yap~lan
yanl~~lard~.
Esirlerin ~ehirlere payla~t~nlmas~nda da yanl~~lildar olmuyor de~ildi. 23 Mart
tarihinde Rus ordusu üç koldan Tuna'mn sa~~tarafina geçti~inde bir kol Tulça'ya
ç~km~~, Tulça'da Rumeli ordusu üçüncü alay~~Miralay~~Ali Naz~m Beyn9 esir dü~mü~tü. Ali Naz~m Bey, 7 Nisan tarihinde ~smail ~ehrinden Rusya'ya yollanrm~,
ancak Tula yerine yanl~~l~kla Oryol'a teslim edilmi~ti.120 Nisan ay~~içerisinde Oryol'a
ula~an Ali Naz~m Bey Haziran'~n sonunda hâlâ Tula'ya yollanmay~~beklemekteydi.121 Osmanl~~miralay~~en az~ndan i~~anla~~hncaya kadar bir Osmanl~~erba~~~kadar
harçl~k alm~~~ve onlara benzer bir muameleye tabi tutulmu~~olmal~d~r. Bu bir taraftan Osmanl~~askeri ile Rus jandarmas~~aras~ndaki dil probleminin boyutuna i~aret
etmekte, di~er taraftan da basit bir bürokratik aksald~~~n nas~l sürüncemede kald~~~n~~göstermektedir. Muhtemelen bu tarz hatalara muhatap olan daha pek çok esir
" Ayn~~mektupta Çar'~n o~lu Konstantin Nikolayeviç ile M~s~r gezisinde tam~t~~~n~~ve di~er M~s~rh
esirler gibi St. Petersburg'a gelmek ve onu ziyaret etmek istedi~ini de belirtir. Ancak bu iste~inin gerçekle~ip gerçekle~medi~ini bilemiyoruz. General Katenin'den Içi~leri Bakanfna, RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 138.
118
The Prisoners of Voronesh, s. 122.
"9 Ali Naz~m Bey Tulça klunandanh~~~yapm~~, buradaki Rus casuslann yakalanmas~nda ve sorgulanmasmda rol oynam~~t~. Tulça'daki birlikler Dobruca geneline bak~ld~~~nda en iyi müdafaalardan birini
gerçekle~tirmi~ti. Ancak ç~kartma yapan Rus kuvvetlerine göre oldukça zay~f kalan buradaki savunma
hatt~~k~sa sürede Ruslann eline dü~tü. Ali Naz~m Bey Çatal Adas~~önündeki bataryada görevliydi ve
burada esir dü~mü~tü. Kendisi Rusya Güney Ordusu tarafindan al~nan esirleri gösterir listedeki on
subaydan biridir. Burada Anadolu'dan oldu~u ifade edilirken ~ehir belirtilmemi~tir. RGV~A, f. 9196, op.
4-257, d. 1, 1. 10. Tulça'daki muharebeyi anlatan Rus kumandan Nikolay ~vanoviç U~akov, Ali Naz~m
Bey'in ismini yanl~~~olarak Ali-Kaz~m Bek olarak vermektedir. N. ~. U~akov, "Zapiski oçevidtsa o voyne
Rossü protivu Turtsii i zapadn~h derjav 1853-55", Devyatnatsat~y sek istorifeskiy sbomik, cilt II (Moskova,
1872), s. 71. Askerlikten yeti~erek yükselmi~tir. Sava~tan sonra mirlivall~a terfi etmi~~ve Mecidiye ni~arnyla ödüllendirilmi~tir. Mirliva olarak da emekli olmu~tur. Mehmed Süreyya, Ali Nazun'~n K~r~m Harbi
s~ras~nda Mirliva yani Pa~a oldu~unu ve Köstence'de yaralarup öldü~ünü söylemektedir ki bu bilgi
tamamen yanh~t~r. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, haz~rlayan Nuri Akbayar, eski yaz~dan aktaran Seyit
Ali Kahraman, cilt I (~stanbul, 1996), s. 271.
'20 Oryol Askeri Valisi'nden ~çi~leri Bakam'na, 6 [18] Nisan 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, sv. 1, d.
1755,1. 89.
12 ' Sava~~Bakanl~~~~~nspektor Departmaru'ndan ~çi~leri Bakanl~~~'na, 12 [24] Haziran 1854, RG~A,
f 1286, op. 14, d. 1755,1. 122.
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vard~. Bu hatalara bir örnek de Frans~z bir te~menin ~ngiliz zannedilerek Voronej'e
yollanmas~yd~.122
Sava~~Esirlerinin Çah~tar~ln~as~~

1828-29 Harbi s~ras~nda ç~kar~lan esirler tüzü~üne göre, asker kaçaklar~~ile hasta ve ya~hlar haricindeki sava~~esirleri, kale, kanal vb. i~lerde çal~~t~nlabiliyordu.123
1854 tüzü~ünün 41. maddesine göre de sava~~esirleri devlet i~lerinde kullan~labiliyor, çal~~anlara er ödene~inin 2/ 3'ü veriliyordu. Asker kaçaldann~n çal~~ma zorunlulu~u yoktu, fakat çal~~mak istiyorlarsa sivil idarenin gözetiminde i~~arayabiliyorlard~.124 Di~er taraftan, daha önceki harplerden farkh olarak esirler kale ve tersanelerde de~il belediye i~lerinde istihdam edilmekteydi. Bu tarz i~ler görünü~te basit
olmas~na ra~men Osmanl~~esirlerinin hiç de ho~una gitmemi~ti.
Oryol'da bulunan Osmanl~~esirlerinin say~s~~artmca, ~ehir idaresi, kontrollerinin daha kolay olaca~~~dü~üncesiyle esirlerin çal~~t~nlmalanm uygun görmü~~ve
Sava~~Bakanl~~~n~n da izniyle Oryol ~ehrinin sokak ve kald~nmlann temizlenmesi bu
esirlere tevdi edilmi~ti.125 Bu kararda esirlerden faydalanmaktan ziyade, gözetim ve
asayi~~hususunda bir kolayl~k sa~lanaca~~~dü~üncesi etkili olmu~tu. Lakin esirleri
çal~~t~rmak o kadar da kolay de~ildi. Osmanl~~esirleri böyle bir i~te istihdam edilmelerine kar~~~ç~km~~lar, yaz~l~~bir dilekçeyle askerlikten ba~ka bir i~~bilmediklerini ifade
ederek gerekirse kalelerde çali~abileceklerini, ama halk~n önünde temizlik i~lerinde
çal~~mak istemediklerini bildirmi~lerdi.126 Osmanl~~esirlerinin verilen bu i~i askerlik
~erefine uygun bulmadlldan aç~kt~r. Bununla birlikte, kendilerine dü~manca hisler
besleyen ya da besledi~ini dü~ündükleri yerel halk~n içerisinde uzun süre kalmaktan
çekinmi~~de olabilirler. Esirlerin çali~t~nlmas~~için yap~lan telkin ve ~srarlar sonuç
vermeyince mesele Rus Çan'na ula~t~. Rus Çan esirlerin çevre ~ehirlere payla~tmlmas~m, tutuklu birlikleri olu~turularak askeri taburlann gözetimine verilmelerini,
tüzü~e göre bir i~te istihdam edilmelerini ve kendilerine verilen görevi yerine getir-

1 " The Prisoners of Voronesh, s. 192.

PSZ, 2. seri, cilt IV (1829), s. 481.
" Milovidov, tüzü~ün bu maddesinin kullarulmad~~~m ve esirlerin çali~tmlmadliclanru ifade etmektedir Id bu tamamen yanl~~t~r. Milovidov, "Inostrann~e voennoplenme i rossiyskoe ob~çestvo v god~~
Kr~mskoy voym", s. 150.
123 Oryol Jandarma Kumandan~'ndan Gizli Polis ve Jandarma Komutan~~Graf Orlov'a, 16 [28]
Temmuz 1854, GARF 109 1. ekspedisyon, d. 359 1. k~s~m, 1. 9-22; Oryol Sivil Valisi'nden ~çi~leri Bakam'na, 16 (28) Temmuz 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,1. 133-136.
26
Oryol Sivil Valisi'nden ~çi~leri Bakam'na, 16 [28] Temmuz 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 133.
123
1
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mezlerse buna zorlanmalann~~ istedi."7 Neticede, Osmanh esirlerinin çal~~maya
gönüllü yana~mad~ldan takdirde zorla çali~unld~ldan anla~~lmaktad~r.
Di~er taraftan Smolensk'teki Osmanl~~esirleri de basit belediye i~lerinde
istihdam edilmi~lerdi. Ancak ço~unlu~unu ba~~bozuk Kürtlerin olu~turdu~u buradaki esir taifesi yapt~klar~~ i~ten ~ikayet etmemi~ti."8 Osmanl~~askerlerine bu tarz
angarya i~ler verilirken Osmanlilardan daha fazla para alan Avrupal~~askerler böyle
bir muameleye tabi tutulmad~. Çal~~mak mecburiyetinde olmasalar da ~ngiliz askerler ticari zekalann~~esarette de göstermi~lerdi. Voronej'deki ~ngiliz denizci esirler
nehir üzerinde ta~~mac~hk yapm~~lar ve bu i~ten oldukça iyi para kazanm~~lard~."9
Di~er ~ehirlerdeki esirlerin çal~~t~nhp çali~t~nlmad~~~~tespit edilemedi, ancak gönüllü
ya da gönülsüz ba~ka Osmanl~~askerlerinin de çal~~t~r~lm~~~olmas~~muhtemeldir.
Sava~~s~ras~nda Rus ordusuna kat~lan Osmanl~, ~ngiliz ya da Frans~z esirine
kaynaklarda rastlanmad~. Anla~~lan, Rusya Devleti'nin sava~~tutsaklanru ordusunda
istihdam etmek gibi bir politikas~~yoktu. Halbuki Rus ordusundan esir dü~en pek çok
Leh ve Yahudi, müttefik ordularda sava~~s~ras~nda muharip olarak görev alm~~lar6.130
Sava~~Esirlerine Tan~nan Haklar

Öncelikle esirlerin mülkiyet haklar~~vard~. Tüzü~e göre esirlerin mal ve özel e~yalan toplan~yor ama bu mallara el konulmuyordu. Esirlerin esaret öncesinde sahip
olduldan ve esaret s~ras~nda edindikleri e~ya eyalet hazinesinde tutuluyor ve esirler
memlekederine dönerlerken teslim ediliyordu. Esaret s~ras~nda ihtiyaç duyduklann~~
bildirdilderinde, uygun görülürse ihtiyaçlar~~nispetinde ~ahsi para ve e~yalan kendilerine verilebiliyordu.131 Ancak, Rus yetkililerin bu e~yalar~~her zaman koruyabildi~ini iddia etmek de güçtür. Mesela, ~ngiliz Tiger vapurundaki özel e~yalann pek
ço~u ya~malanm~~, bir ~ngiliz subay~n e~yas~~esir almmas~yla birlikte çal~nm~~t~.
Daha sonra ~ngiliz subaya e~yas~~iade edilmi~~ve h~rs~zl~k yapt~~~~tespit edilen Rus
asker cezaland~nlrru~t~.132 Ancak bu münferit bir hadise de~ildi, maa~~~düzenli ~ekilde ödenmeyen Rus askerleri h~rs~zl~~a s~ldilda ba~vuruyorlard~."3

127 Sava~~Bakan~'ndan ~çi~leri Bakarn'na, 26 Temmuz [7 A~ustos] 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 133.
128 K. Mike~in, "Kurd~~v Smolenskoy gubernii", Sbomilc izvestiy otnosya~çihsya do nastoyag9 yay~n.
Prilojeniya, cilt XXV, ss. 29-30.
129 Ihe Prisoners of Vo~onesh, s. 181.
130 Milovidov, "Russlcie voennoplenn~e v god~~Knmskoy voym", s. 31.
13, Polojenie o pLmmh, madde 5 ve 46.
I ""A Peep behind the Scenes", s. 189.
Mrs Henry [Frances Isabella] Duberlyjourna/ Kept duririg the Russia,: War (London, 1855), s. 305.
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Esirler tüzü~üne göre, hasta ve yaral~~esirler, Rus askerlerinin sahip oldu~u sa~l~k hizmetlerinden faydalanmaktayd~. ~ngiliz esirler hastanelerdeki muameleden
memnuniyetlerini ifade etmekteydi.134 Bu yüzden, her ne kadar kaç esirin hastaneden iyile~erek ç~kt~~~~bilinmese de, en az~ndan tedavilerinde iyi niyetli muamelenin
söz konusu oldu~unu dü~ünülebilir.
Esirler, toplum düzenini bozmad~klan müddetçe inançlanna göre ibadet etmekte özgürdüler.135 Elbette, bu yuvarlak ibare Rusya Devleti'nin ibadetlerini yerine getirmelerinde esirlere yard~mc~~oldu~u anlam~na gelmiyor. Müslüman esirler
için Osmanl~~veya Rusya Hükümeti tarafindan din görevlisi temin edildi~ine dair
bir iz mevcut de~ildir. Di~er taraftan, ölen Osmanh esirlerinin ~slami ~ekillerde
gömülmelerine izin verildi~i bilinmektedir)36
Sava~~esirlerinin kendi aralar~nda mektupla~malanna bölge valisinin kontrolünden geçti~i müddetçe izin veriliyordu)" Esirler zaman zaman memlekederine
de mektup yolluyorlard~. Ailesi ve yalunlanyla mektupla~malc esirlerin ba~l~ca isteklerinden biriydi. Royer, siyasi konulara de~inmemek ~art~yla rahatça mektup yazabildi~inden bahsetmektedir."8 Bu mektuplar elbette önce Rusçaya çevriliyor ve
okunuyordu. ~ngiliz subay Kelly yollad~~~~mektuplar~n e~ine geç ula~t~~~ndan ~ikâyetçiydi. Netice itibariyle pek ço~u sahibine ula~an Kelly'nin mektuplar~~sava~tan
sonra kitapla~acakdr.
istanb~d'a yollanan mektuplar önce Tuna Cephesi'ndeld Rus karargâhma ula~t~nlmaktad~r. Pervaz-~~Bahri subaylar~~Sivastopol'e getirilcliklerinde aile ve akrabalar~na hemen mektup yollamak isterni~lerdi. Bu esirlerin M~s~r filosu kumandamna
yazchldan bir rapor ile ailelerine gönderdikleri 13 adet mektup 1 Aral~k [19 Kas~m]
1853 tarihinde Osmanl~~tarafina verilmek üzere Sivastopol Deniz Üssü'nden General Gorçakov'a iletilmi~ti. Mektuplar Bükre~'teld Rus karargâhmdan ~stanbul'a
gelecek olan ~ngiliz konsolosu Robert Gilmour Colquhoun'a (1803-1870) 13 Aral~k'ta teslim edilrni~ti.139 O da birkaç gün içinde mektuplan Silistre Valisi Said Pa~a'ya vermi~ti)4° Anla~~ld~~~~üzere, mektuplar pek çok a~amadan ve elden geçtikten
134

A.g.e.

Polojenie o pkn~uh, madde 45.
Poznahirev, "Evolyutsiya polojeniya Turetskih voennoplenmh v Rossii v kontse XVII — naçale
>ZX v.", http://scientific-notes.ru/pdf/021-015.pdf.
197 PSZ, 28522b (3 Eylül 1854).
139 Royer, a.g.e., s. 30.
139 RGVIA E 846, op. 16, d. 5429, 1. 248; BOA A.MKT.NZD 109-107, 25 Rebiülahir 1270 [25
Ocak 1854]; BOA A.MKT.UM 151-9, 24 Rebiülahir 1270 [24 Ocak 18541
14° Genelkurmay ATASE Daire Ba~kanl~~~~Ar~ivi, Ankara, K~r~m Harbi Koleksiyonu, k. 4, d. 12, f.
19/2.
135

136
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sonra sahiplerine ula~m~~t~. Osman Pa~a'n~n o~lu Ahmed Bey'e yazd~~~~mektup
Odesa'daki Prusya konsolosunun arac~l~~~~ile Istanbul'a ula~m~~t~.141 Tula'dan ailesine mektup yollamak isteyen Osmanl~~subay~~Molla Gafis [Hafiz] Mansuro~lu'nun
mektubu tercümesiyle birlikte Içi~leri Bakanli~~mn onay~~sonras~nda
Memleketeyn'deki Rus ordusuna yollanacakt~.142 M~s~rl~~subaylar~n esaret hayatlar~m k~saca naklettilderi ba~ka bir mektuptan ise son bölümde bahsedilecektir.143 K~sacas~, sava~~n ola~anüstü ~artlar~na ra~men esirlerin mektuplar~~bir ~ekilde sahibine
ula~maktayd~.
Esaretten Dönü~~

Esaret, sava~~s~ras~ndaki ya da sonras~ndalci esir de~i~im anla~malanyla nihayet
buluyordu. Ancak istisnai bir durum olarak, esirlerin sava~a girmemeyi taahhüt
eden bir centilmenlik anla~mas~yla serbest b~rak~ld~~~~da olmu~tu. Vatanlar~na ilk
dönen esirler Ruslar tarafindan böyle bir anla~mayla serbest b~rak~lan Pervaz-~~Bahri'nin Müslüman subaylar~~ile Petvaz-~~Baki ve Medar-~~Twareein gayrimüslim mürettebat idi.'" Asl~nda, bu ~ekilde serbest b~ralalmak bile Rusya'daki bürokratik hantall~ktan ve Rusya co~rafyas~mn geni~li~inden dolay~~vakit alabiliyordu. Ocak
1854'ün sonlar~nda Medar-~~Ticaret vapuru mürettebat~mn vatanlar~na dönmelerine
izin verilmi~ti; fakat esaretleri ancak sürgün edildikleri yere ula~t~ktan sonra sona
erecekti."5 Kursk Askeri Valisi, Medar-~~Ticaret vapurunda ele geçirilen ve 12 ~ubat'ta Kursk'a ula~an Ingiliz tebaas~~Alexander Cleland ve Archibald Morrison'un
Moskova'ya gönderilece~ini, akabinde Ingiliz konsolosunun da yard~m~yla Var~ova'ya, oradan Viyana'ya ve Viyana üzerinden de ailelerinin bulundu~u Istanbul'a
ula~tr~lacaklanm belirtmektedir."6 Medar-~~ T~careein Ingiliz personeli gibi, Pervaz-~~
Bahri' nin ba~mühendisi Michael Bell'in de Rus hizmetinde çal~~mak istemezse serbest b~rak~larak vatamna yollanaca~~~bildirilmi~ti."7 Bell ve aym gemide birlikte

BOA HR.MKT 109-91, 4 ~evval 1271 [20 Haziran 1855].
Tula Askeri Valisi'nden ~çi~leri Bakam'na, 22 ~ubat [6 Mart] 1854, RG~A, E 1286, op. 14, d.
1755,1. 71.
43 "M~s~r vapuru Pervaz-~~Bahri'nin esir subaylan ve doktorunun mektuplar~", RG~A, E 970, op.
1, d. 991,1. 1-5.
144 Petvaz-t Bahri subaylar~ndan General Aleksandr Andreyeviç Katenin'e, RG~A, E 970, op. 1, d.
991,1.5.
145 Dolgorukov'dan ~çi~leri Bakanfna, 16 Ocak 1854 [28 Ocak 1854], RG~A, f. 1286, op. 14, d.
1755,1. 42.
146 Belgede Archibald Marison ve Alexander Klilen olarak yaz~lm~~lard~r. Kurak Askeri Valisi'nden
~çi~leri Bakan~'na, 2 [14] ~ubat 1854, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755, 1. 65; Correspondence R~specting the
Privileges of Latin and Greek Churches in Turkey, bölüm 7 (Londra, 1854), s. 929.
147 Oryol Askeri Valisi'nden ~çi~leri Bakam'na, 1 [13] ~ubat 1853, RG~A, f. 1286, op. 14, d. 1755,
1. 58.
14'

142
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görev yapt~~~~Anderson ve Baker adlarmdaki Ingiliz mühendisler birkaç ay içinde
sahverilmi~1erdi.'48
Ilk önemli esir de~i~imi 1854 y~l~nda, T~ger vapuru mürettebanyla, Ingilizlerin
ele geçirdi~i Balaklava Yunan taburu aras~nda olmu~tu.149 Ancak mübadelenin
sistematik hale gelmesi 1855 bahar~nda müttefikler ile Rusya ordusu aras~ndaki
anla~man~n sonuçlanmanyla gerçekle~mi~ti. Bu anla~ma metni May~s ay~n~n sonlannda Novorossiya ve Besarabya Genel Valisi Graf Aleksandr Gregoryeviç
Strogonov'a ula~t~. Buna göre, esir de~i~imi için Karadeniz'de Odesa ve Balt~k'ta
Libava (Liepâja) limanlar~~belirlendi. '5° Esir de~i~imine tâbi tutulanlar sa~l~k durumlar~~elverdi~i müddetçe sava~taki yerlerini al~yorlard~. Bu yüzden teknik eleman
ihtiyaandan dolay~~ordular mühendis ve topçu snufiarmdaki esirlere öncelik veriyorlard~."' Ancak sava~~n gidi~at~n~~etkileyecek say~da esir mevcut de~ildi. Dolay~s~yla, K~r~m Harbi'nde esir mübadelesi genel itibariyle sava~taki gücü muhafaza
etmekten ziyade, insani amaçlarla yerine getirihnekteydi. Ayn~~zamanda, esir tutmak masrafilyd~~ve kolluk kuvveti gerektirmekteydi. Bu ve benzeri sebeplerle, daha
sava~~devam ederken esir de~i~imi hususunda taraflann istekli oldu~u anla~~lmaktad~r.
Osmanl~~Devleti de esir mübadelesinin ne ~ekilde olaca~~m Kas~m 1854'te tart~~maya ba~lam~~t~, ancak bir y~l sonra hâlâ esirler hususundaki mukavele neticelenmemi~ti.152 Nihayet, esir mübadelesi anla~malar~~Avusturya Devleti'nin arac~l~~~~
ile yap~ld~. Buna göre, bir general otuz nefere, mülazm~~(te~men) ve gemi kaptan~~
rütbesindeki bir subay on be~~nefere mukabil tutuldu. Mübadeleye asker kaçaklar~~
ya da di~er devlet s~n~rlar~na kaçm~~~olan halk dâhil edilmemekteydi. Bunlar~n vatana ihanetle suçlanmalan söz konusu oldu~u için sadece harben esir olarak tutulanlar
de~i~ime dbiydi.153 Paris Antla~mas~'na da esir de~i~imi ile ilgili "Harbde esir olanlar~n cümlesi derhal yekdi~ere iade olunacakt~r." ~eklinde bir madde konuldu.154

149 ~ngiliz mühendislerin durumu hakk~ndaki haberler Avrupa gazetelerinde de s~ca~~~s~ca~ma yer
bulmu~tu.
149 [William Burckhardt Barker], ag.~., s. 163; Royer,
sa. 57-58; Milovidov, "Russkie
voennoplenme v god~~Knmskoy voym", s. 29.
159 Knyaz Aleksandr V. Me~çerskiy, "Zapiska o razmene v gorode Odesse plenmh voym 1854-56
godov", Russl~ly arhiv (St. Petersburg, 1899), s. 441.
151 Duberly, a.g.e., s. 301.
152 BOA A.MKT.NZD 121-72, 29 Safer 1271 [20 Kas~m 1854]; 19 Nisan 1855 tarihinde Kont
Nesselrode'den Prens Gorçakov'a yollanan tahriratm tercümesi. ~.HR, 125-6292, 26 Safer 1272 [7
Kas~m 1855].
153 BOA A.A/vID 62-44, 1271 [1854-1855].
154 Paris Bar~~~Antla~mas~~madde 6 için bkz., Osmanl~~Bekeleinde An~m Harbi (Ankara, 2006), s. 71.
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Ayr~ca harpte dü~mana yard~m edenlerin de affedilece~i belirtilmi~ti. Bu karar özellilde K~r~m Tatarlanm muhtemel bir Rus bask~s~ndan korumak için almm~~t~.155
Fransa'n~n elinde olan Rus esir say~s~~Ruslar~n elindeki Frans~zlardan fazla oldu~u için baz~~ Osmanl~~subaylar~~ Frans~zlar~n elindeki Ruslara mukabil vatanlar~na
geri dönmü~lerdi. Osman Pa~a Frans~zlar~n Bomarsund'da esir ald~klar~~ Rus General Yakov Andreyeviç Bodisko ile mübadele edilmi~ti.156 Osman Pa~a ile birlikte
Miralay Ali Bey ve 35 nizam ve bahriye subay~~Ekim 1855 tarihinde ~stanbul'a
gelrni~lerdi.157 Esirler Odesa üzerinden ~stanbul'a geliyorlar, buradan da memleketlerine yollan~yorlard~.°58 Ancak, Rusya'n~n iç bölgelerinde bulunan Osmanl~~esirlerinin de~i~im için Odesa'ya getirilmeleri oldukça zaman almaktayd~. Bar~~~anla~mas~ndan sonra ise say~~itibariyle müttefilderden daha fazla esir veren Osmanl~lar için
mübadele biraz daha uzun sürmü~tü.°59
Esaretten dönen askerlere, Osmanh Hükümeti tarafindan birikmi~~maa~lar~~ve
ihtiyaçlar~~varsa yol harçhldan veriliyordu. Buradaki mesele asker kaça~~~olmad~klar~n~n bir ~ekilde aç~kl~~a kavu~mas~yd~. Bu meyânda, Kars Kalesi esirlerinden 100
kadanna 250'~er kuru~~yol harçl~~~~verildi.'60 Yine ~lbasanh Ahmed ve Hüseyin
isimli erlere ve arabac~~Kirkor'a 500'er kuru~~verildi.°61 Medar-~~Ticaret vapurunda
esir dü~en Davud'a da 200 kuru~~yol harçl~~~~verilmi~ti.162 Esaret s~ras~nda ailelerinin ihtiyaç duymas~~durumunda maa~lar~n~n bir k~sm~n~n ailelere verildi~i de oluyordu. Yukar~da bahsi geçen Kas~mpa~ah Halil Efendi Rusya'da esir iken maa~~n~n
"... kendi tebaalarmdan olup da dü~mana müsaid suretle muharebe-i haz~ra vukuat~ndan hissedar olmu~lan cümleten af'.'-~~umumi ile ah/ ederler. ~uras~~dahi mahsusen mukarrerdir ki düvel-i muharebe tebaas~ndan olup da muharebe esnas~nda di~er bir muharip taraf~n hizmetinde bulunma~a devam
etmi~~olanlar dahi afv-~~umumi-i mezkûrun ~ümülü olacakt~ r." Paris Bar~~~Anda~mas~, madde 5, a.g.e.
136 19 Nisan 1855 tarihinde Kont Nesselrode'den Prens Gorçakov'a yollanan mektubun tercümesi.
BOA ~.HR 125-6292, 26 Safer 1272 [7 Kas~m 1855].
37 BOA HR.MKT 124-78, 12 Safer 1272 [24 Ekim 1855]; BOA A.DVN 109-40, 29 Safer 1272
[10 Kas~m 1855]. Osman Pa~a, 28'i Avnillah, 100'ü Nesim-i Zafer, 22'si ise FazIullah firkateynlerinin ve 6's~~
Necm-iEf~an korvetinin mürettebat' olan ve Sinop Muharebesi'nde esir dü~en 156 Osmanl~~denizcisinin
Tersane-i Âmire'delci Rus esirleriyle de~i~tirilmesini isteyecekti. Badem, a.g.e., s. 123, dipnot 61.
Osmanl~~Rus esir de~i~imi için 1856 y~l~~tarihli Odesa'dalci bir kay~tta 8.030 Osmanl~~esirinin
ismi mevcuttur. Sinop muharebesi esirle~i Osman Pa~a, Hasan Bey, Ali Mahir Bey, Ethem Bey ve Kars
esirleri Abdülkerim Pa~a, Abdurrahman Pa~a ve Hafiz Pa~a da imza ve mühürleriyle bu kay~tta gözükmektedir. Buradaki isimlerin yakla~~k 7.900'u Kars esiridir. "Kontrolnaya kniga razmena russkih i
turetskih voenno-plenmh, 13 Aral~k 1856, Odessa", RGV~A, f. 481, op. 1, d. 695'dan aktaran Badem,
a.g.e., s. 123, dipnot 62. Anla~~lan teslim olan ve dolay~s~yla mübadeleye tabi tutulmayanlar ile esaret
s~ras~nda ~ehit olanlar bu listede mevcut de~ildir. Ayr~ca, esir mübadelesi haricinde izin verilerek yollananlar da bu kayda dahil olmayabilir.
137
Milovidov, "Russkie voennoplenn~e v god~~ Knmskoy voyn~", s. 29.
''" BOA A.AMD 68-52, 1272 [1855-1856].
kil BOA A.AMD 69-80, 1272 [1855-1856].
162 BOA A.MKT.NZD 180-28, 22 Receb 1272 [29 Mart 18561.
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yar~s~~ailesinin iste~i üzerine anne babas~na verilmi~ti.163 Di~er esirler ve aileleri için
de benzer yard~mlar yap~lm~~~olmahd~r.
Geri Dönrneyerder
Sava~~sonras~nda Rusya ~çi~leri Bakanl~~~~eyaledere mektup yollayarak sava~~
esiri bulunup bulunmad~~~m sordu.'" Bunun sebebi bütün sava~~esirlerinin henüz
mernlekederine dönmemi~~olmas~yd~. Yaral~~ve hasta olanlar oldu~u gibi hayatlar~n~~
kaybedenler ve dönmek istemeyenler de vard~. Selim, Ali, Said ve ~erif Osmanh
topraldanna dönerken Podolya eyaletinde hastanede hayadanm kaybetmi~lerdi.'65
Bunlar esarette hayat~n~~kaybeden yüzlerce Osmanh askerinden sadece birkavych.
Odesa'da esir de~i~iminden sorumlu Knyaz Me~çerskiy bir raporunda Rusya'da kalmak isteyen 44 esirin bilgilerini iletrni~ti.166 Bu esirlere neden vatanlar~na
dönmek istemedikleri soruluyordu. Esirler cevap olarak ya H~ristiyan olmak istediklerini ya da döndüklerinde cezaland~nlmaktan korktuklann~~belirtmi~lerdi. Bu listedeld esirlerin bir k~sm~~müttefik ord~darda sava~an lejyonerlerdi. Bunlar herhalde bir
kez de ~anslann~~Rusya'da denemek istiyorlard~. Bir k~sm~~ise Osmanl~~Kazak Alar'ndan kaçan muhtelif millederden gayrimüslimlerdi. Muhtemelen cezaland~nlmaktan korktuklar~~için kalmak istiyorlard~.
Osmanl~~askerlerinin Rusya tâbilyetine geçmeleri için din de~i~ tirmeleri gerekiyordu. Din de~i~ tirerek Rusya'da kalanlar büyük ihtimalle ya asker kaça:giydi ya
da yeniden askere al~nmak istemiyorlard~ . Bu sebepler haricinde askerlerin Rusya'dan neden ayr~lmak istemediklerini aç~klamak oldukça zor. Kars'ta ele geçirilen
Anadolu Dragon Alay~~çavu~u Halil o~lu Mehmet, Sinop Muharebesi'nde daha on
üç ya~~nda esir dü~en Abdullah o~lu Bilal, M~s~r vapuru Pervaz-~~Bahri mürettebat~ndan Ali Atoiy ve nerede esir dü~tü~ünü bilmedi~imiz Ahmed o~lu Ali (Nikolay
Gavrimov isrniyle) ve Tepturov (?) o~lu Valim (Vasiliy Konstantinov ismiyle) Ortodoks olarak Rusya'da kalan baz~~Osmanl~~askerleriydi.167
Sava~~sonras~~Rusya'da kalacak esirlerin durumu belli kurallara baglanm~~t~.
Buna göre, yabanc~~kuvvetlerin bütün kaçaklar~~ve Ortodoks olan Osmanl~~esirleri
yemin ederek Rus vatanda~h~ma geçmek sûretiyle Rusya'da kalabiliyorlar& Rusya'da bir sene serbest dola~~m hakk~na sahip olacak bu esir ve kaçaldar bir sene
BOA ~.MVL 308-12809, 3 ~evval 1270 [29 Haziran 1854].
RG~A, f. 1286, op. 17, d. 244,1. 12-13.
165 Podolya Eyaleti Valisi'nden Içi~leri Bakan~'na, 7 [19] Temmuz 1857, RG~A, f. 1286, op. 17, d.
244,1. 76.
1" Novorossiya ve Besarabya Valisi'nden 2. Ordu Kumandanfna, 22 Haziran [4 Temmuz] 1856,
RGV~A, f. 9198, op. 3-262, d. 10,1. 1-6.
167 RG~A, f. 1286, op. 17, d. 244,1. 38ob., 80 ve 101.
163
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içerisinde ne i~le i~tigal edeceklerine ve hangi ~ehre yerle~ecelderine karar vermeliydiler. Bu s~rada kendilerine bir y~l geçerli geçici pasaport veriliyordu. Bir y~l içerisinde kalacaklar~~yer ve çah~acaldan i~i tayin edemedilderi durumda hakl~~bir bahaneleri olup olmad~~~na bakllryordu. E~er ba~ar~s~zl~klar~~kendilerinden ba~~ms~z sebeplerden kaynaldamyorsa pasaportlan uzatlhyordu)68
Rus vatanda~l~~~ na geçenler vergi ödemedikleri gibi 10 sene askerlik kuras~ndan da muaft~lar. Ayn~~zamanda arzuhal harc~~ödemeleri de gerekmiyordu. Bu
uygulama ile herhalde s~lunt~lann~~devlet görevlilerine daha rahat ve h~zh bir ~ekilde
iletmeleri amaçlannu~t~. Çal~~acaldan meslek en ba~ta zanaatkârl~kt~, ancak di~er
meslekleri icrâ etmelerinin önünde de bir engel yoktu. Kabul edildikleri müddetçe
devlet çiftçisi olabiliyorlar, isterlerse orduda er olarak da görev alabiliyorlar& Kendilerine kalacak yer de tahsis ediliyordu)69 Bunlarla beraber Rusya'da kalan sava~~
esirleri için mühim bir maddi deste~in olmad~~~~anla~~lmaktad~r. Ne muteber bir i~~
irr~lcâmndan ne de herhangi bir toprak ya da maa~~garantisinden bahsedilinektedir.
Aç~kças~~Rusya Devleti sava~~esirlerini vatanda~l~~ma almak konusunda olumsuz bir
tav~r almam~~t~r; fakat te~vik etti~ini de söylemek zordur. Sadece mühendislerin ve
belki buna benzer teknik s~mflardan esirlerin Rusya'da kalmas~~konusunda Rus
otoritelerinin daha istekli oldukla~-1 söylenebilir)"
ESARETTE SOSYAL HAYAT VE OSMANLI ES~R~N~N ~Ç~NDE BULUNDU~U TOPLUMLA MÜNASEBET~~
Rus Toplumu içerisinde Sava~~Esirleri
Osmanh-Rus harplerinde esir Osmanh askerlerine giyecek ve yiyecek verenler,
kendilerine sempati gösterenler ve onlar~~evlerine davet edenler oldu~u gibi, esirleri
alaya alanlar, doland~ ranlar, dövenler ve hatta öldurenler de vard~. Osmanh askerleri salg~n hastal~klann ya da ~ehirlerde ç~kan yang~nlar~n ba~l~ca müsebbipleri olarak görülebiliyorlar& Bundan dolay~, yabanc~~olduklan toplumun içerisinde, özellilde de s~radan halk aras~ nda, her zaman güvende ya~ad~klar~~söylenemez. Esirlerin,
özellikle de esir subaylar~n, Rus yerel e~ raf ve yönetici elit kesim ile aras~~çok daha

RG~A, f. 1286, op. 17, d. 244,1. 65, madde 10.
"Geçen sava~~sonras~nda yabanc~~ordulann asker kaçaldanndan burada kalanlara uygulanacak
Majestelerince onaylanan kurallar", RGIA, f. 1286, op. 17, d. 244,1. 65, madde 4. Ba~l~kta sadece asker
kaçaldan denmesine ra~men kurallar bütün sava~~esirlerini kapsamaktad~r.
'" Pervaz-~~Bahri ve Medar-~~ T~carefin malcinistlerine istedikleri halde Rusya'da kal~p çah~abilecekleri
söylemni~ti. XVII. ve XVIII. yüzy~llarda Osmanl~~ve K~r~m esirleri özellilde silah sanayinde de~erlendirilmek üzere Tula ~ehrine gönderilirlerdi. Fakat sanat ehli olanlar elbette çok de~ildi. Bu yüzden tutsaklar
genelde a~~r i~lerde ya da tanmda kullandmaktayd~. Di~er taraftan Osmanl~~Hükümeti Rus ordusundan
al~nan Müslüman esirlerin kalmas~ na izin veriyor, hatta bu konuda onlar~~te~vik ediyordu.
168
169
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iyi idi. Dolay~s~yla esirlerin Rus halk~~ile ili~kisi müspet ve metin taraflar~yla beraber
de~erlendirilmelidir.
Frans~zlann K~r~m'daki yol yap~m çal~~malar~nda görev alan ve çal~~ma s~ras~ nda yolunu kaybederek Rus Kazaldan taraf~ ndan yakalanan bir Osmanl~~askerinin
hikayesi, Osmanl~~esirlerinin Ruslarca alg~lan~~~ m anlamak için güzel bir örnek te~kil
etmektedir:
Hey Türk, sen de mi sava~ maya geldin, gördün mü kiminle sava~ti~~ni? Istedi~in sava~~~buldun mu?
Neden dalga geçiyorsun? Sanki isteyerek mi geldi? Onun da komutanlan
var.
- Onu biliyoruz.
- Neyi biliyorsun? Arkada~lar baksan~za neredeyse ç~plak, yal~nayak...
... Vaftiz edilmemi~~de olsa insan sonuçta...171
Kendileri de pek çok ~eye muhtaç Rus askerleri daha sonra beraberce Osmanl~~
askerini giydirirler; hatta tütün içebilmesi için çubuk dahi temin ederler.172 Aç~kças~~
k~zg~nl~k ve öfke pek de derine i~lememi~; her ne kadar kendilerini bir Müslüman ile
e~it görmeseler de, ac~ma duygusu ve anlay~~~öfkenin önüne geçebilmi~ti.
Ruslar~n tav~rlan ~ngiliz subaylar~ n atulanna oldukça olumlu yans~m~~ur.
Odesa'daki bir ~ ngiliz esir "Rusya'da herkesten sadece nezaket gördük" diyordu.° 73
"~imdiye kadar tecrübe etti~imiz nezaket medeni dü~manlanm~ z tarafindan gereksiz ~iddet ya da sert muamele olmayaca~~~konusunda bizi temin ediyordu" diyen
Royer, hat~rat~nda Ruslar~ n her türlü muamelesinden memnun kald~~~n~~yazmaktad~r. Özellikle Rus III. Ordu Kumandan~~Baron Osten-Sacken ve e~i ile Odesa Valisi
Annenkov ba~ ta olmak üzere bütün devlet görevlilerinden ilgi görmü~tü.174 Albay
Lake "Eski dü~manlanm~ z Ruslar cömert ve misaf~rperver insanlar" demekteydi.°75
General Williams ise ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~Lord Clarendon'a yazd~~~~mektupta
~ unlan ifade ediyordu: "Size General Mouravieffin bana ve yatumdakilere kar~~~
nezaketinden bahsetmi~tim. [Onun] aç Kars garnizonuna kar~~~insaniyeti ve mü~fik
ilgisi medeni dünyan~n sayg~s~n~~kazanacak ve yüzy~ldan fazlad~r süregelen Rusya ile
Türkiye aras~ndaki dü~manl~~~~özellikle ikincisi tarafinda tamamen ortadan kald~rmasa dahi azaltacaltur."176
S. Turbin, "Plentuy Turok", Voenn~y sbo~nik, no. 4 (Nisan), 1864 (St Petersburg), s. 393.
172 A.g.e.
' 7° [Vgilliam Burckhardt Barker], a.g.e. , s. 38.
1 " Royer, a.g.e. , s. 28.
' 7 ' Lake, a.g.e. , s. X.
Dodd, a.g.e., s. 468
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Bu olumlu ifadeler ~ngiliz resmi yaz~~malanna da yans~maktad~r. Bu yaz~~malara göre Temmuz 1855'te esir de~i~imi ile ordusuna dönen Yüzba~~~Montagu,
Ruslann gösterdi~i misafirperverlikten gayet memnun oldu~unu belirtmi~tir.177
Rusya merkezinden çok uzak Pasifik k~y~s~ndaki Petropaylovsk'ta esir bulunan iki
~ngiliz askere de iyi muamelede bulunuldu~u Amerikal~lardan ö~renilmi~tir.178
Baz~~esir subaylar~n hayat~~yeknesald~~~n oldukça ötesindeydi. Albay Lake'in
ifadesi gayet aç~k: "Penza'daki hat~ralanm güzel partilerin, nazik ilgilerin ve bunun
gibi ho~~hat~ralann tekrand~r. Bu hat~ralarla, bir esirin sefil oldu~unu veya bir ~ngiliz'in hiçbir ~ekilde yabanc~~bir toplumun meziyetlerine hayran olmamas~~veya bunu
a~ikâr etmemesi gerekti~ini dü~ünmesi beklenen normal bir insan zihnini korkar~m
ki ~oka u~ratabilirim."179 Lake'in cürnleleri ilk bak~~ta abart~l~~gibi görünebilir. Ancak Odesa'daki esirlerin s~ld~lda verilen partilerde sabah üçe kadar ~ampanya patlatarak Odesa'n~n güzelleri ile dans ettikleri, bazen Rus subaylarla içkiyi fazla kaç~np,
Odesa sokaldannda e~lenmeye devam ettikleri göz önüne getirildi~inde, baz~lar~~
için esaretin pek de korkutucu ya da s~k~c~~olmad~~~~anla~llrnaktad~r.18°
Ayn~~ ~ekilde Osmanh esirleri de gördükleri muameleden memnundular. St.
Petersburg'a giden Tekmen Royer, Tula'dan geçerken kendisini dört Türk subay~~
ziyaret etmi~ti. Royer'in ifadesine göre, içlerinden bir tanesi bozuk bir ~ngilizce ile
konu~an subaylar Trabzon ~stanbul aras~nda seyreden bir vapurda esir olmu~lard~.
Bahse konu olan esirler Pervaz-~~Bahri'nin yaral~~ele geçerek sonradan iyile~en subaylar~~olmal~d~r. Royer, serbest b~rak~lacak' kendisine bildirildi~inde bu esirlerden
birinin gözya~lanna bo~uldu~unu ifade etmektedir: "Yakla~~k üç ayd~r buradayd~lar
ve dü~manlar~n~n elinde tecrübe ettikleri dostça muameleden bahsederken hiçbirisi
ülkesine dönme iste~i göstermiyordu."181 Kars Kalesi kumandan~~ya~l~~Vâs~f Pa~a'ya
her ne kadar esaret a~~r da gelse, Rus balesi bir nebze olsun bu yükü hafifletmi~ti:
"Mü~ir [Vâs~f Pa~a Tiflis'e] ula~t~ktan sonra bir ak~am bize e~lik etti. Ah~~lagelrni~~
hüznü, Madam Petrova'n~n hiçbirimizin anlamad~~~~bir dildeki teveccüh uyand~ran
oyunculu~unu ve Matmazel Senkovskiy, Gregoryova ve ~vanovna'n~n uçu~an ayaklar~n~~hayranlikla izlerken bir süreli~ine kaybolmu~tu.„182

1 ” "Jarnes Simpson'dan Lord Panmure'a, 4 A~ustos 1855, Sivastopol", L~~ndon Gazette, 16 A~ustos
1855, no. 21763, s. 3113.
178 "Tu~amiral H. W. Bruce'dan Amiralli~e, 15 Haziran 1855, Petropavlovsk", L9ndon Gazette,11
Eylül 1855, no. 21780, s. 3403.
'79 Lake, a.g.e., s. 317
180 [William Burckhardt Barker], a.g.e., ss. 57-58.
181 Royer, a.g.e., s. 115.
182 Lake, a.g.e., s. 257
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Tutsak er ve erba~lann Rus köylüsü ve askeri ile ili~kisi her zaman iyi de~ildi.
1854 y~l~n~n Aral~k ay~nda Smolensk ~ehrinde yeni askere alinanlar, Osmanh askerlerinin ya~ad~~~~evin önünden geçerken alay eden hareketler yapm~~lard~. Buna
k~zan Osmanl~~esirleri sopalarla bunlan takip etmi~, hatta k~zg~n esirlerden birisi bir
Rus erine baka ile sald~rm~~t~.183 Ba~ka bir kaynak ise çok daha vahim bir hadiseden
bahsetmektedir. iki yüz Osmanl~~askerinin linç edildi~i ~eklindeki haber e~er do~ru
ise çok büyük bir trajedinin ayr~nt~lar~ndan hâlâ haberdar de~iliz.'"
Avrupal~~Askerler Gözünde Osmanl~~Esirleri

~lk elden gözlemler ve yorumlar, bir tarihi vakan~n sonraki nesiller tarafindan,
do~ru veya yanl~~~bir ~ekilde, yeniden olu~turulmas~nda etkilidir. Balaklava Muharebesi'ndeld Osmanl~~askerlerinin (asl~nda Tunus'tan gelen yard~mc~~birlikler) günah
keçisi haline gelmesi ve sonras~nda bu askerlerin hep korkaldilda itham edilmeleri
hikâyenin tek tarafl~~olarak ~ngilizlerce olu~turulmas~~ve Osmanl~~askerinin sesinin
yeterince duyulmamas~mn sonucudur. "Biz askerler, Balaklava bataryalann~~terk
ederek Ruslar~n bizim saflanm~za ilerlemelerine izin veren ve sonuçta hafif süvariden pek ço~unun öldürülmesine ve esir al~nmas~na sebep olan bütün Türk ~rlum
korkald~~~ndan dolay~~a~a~~hyorduk." sözleriyle Çavu~~Newman asl~nda o dönemde
müttefik ~ngiliz askerler aras~ndaki genel dü~ünceyi ifade ediyordu.185 ~ngiliz askerlerinin alg~lan, hem kendi dönemlerinde hem de sonras~nda ingilizlerin Osmanh
askerine bak~~~aç~s~n~~etkilerken, bu muharebedeld Osmanl~~müdafaasnun hakk~m
veren, dü~man Rus birlikleriydi.186 Sonuç itibariyle, müttefik askerleri Osmanli
askerlerini kendileriyle muadil görmemi~ler, ço~u zaman tahkir etmi~ler, en az~ndan
anla~~lmaz bir yabanc~~gözüyle bakm~~lard~. Söz konusu menfi duygu ve dü~ünceler
esaret s~ras~ndaki ili~kilerde de tesirini göstermi~ti.
Balaklava Muharebesi, "korkak Türk" ~eklindeki dü~üncenin olu~mas~nda mühim rol oynarken, Osmanl~~askerinin itaaddr ve uysal tav~rlan da bu anlay~~~~Avnipah esirler gözünde sa~lamla~t~rm~~t~. K~nm'da sava~~süresince Osmanl~~askerleri
geri hizmetlerde çal~~t~r~lm~~, bazen yük bazen yaral~~asker ta~~m~~lard~. Bir Frans~z
esirinin, Osmanl~~milleti için "yük hayvanlan" tabirini kullanmas~~da bundand~.187
GARF, f. 109, 4. elcspedisyon, op. 194, d. 189, I. 2'den aktaran Poznahirev, "Evolyutsiya
polojeniya Turetskih voennoplenn~h v Rossii v kontse XVII — naçale XX v.", http://scientificnotes.ru/pdf/021-0 I 5.pdf.
184 77te Prisoners of Voronesh, s. 168.
1 " 27~e Prisoners of Voronesh, s. 98.
186 Ingilizce K~r~m
Harbi literatürüne de sirayet eden bu tek tarafl~~tutum ancak son y~llarda de~i~meye ba~lam~~t~r. Robert B. Edgerton, Death or Glory: 77~e Lega~y of the C~imean War (Boulder ve Oxford,
1999), ss. 168-169; Badem, a.g.e., s. 42.
187 Zaytsov, "Nepriyatelskie voennoplenn~e v gorodah Trubçevske i Koroçe", s. 24.
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Zira müttefik askerler hasbelkader beraber geçirdilderi sürgün yolunda yahut yak~n
meskenlerde ikamet ettikleri durumlarda tahkir ve küçümsemelerini gizleme gere~i
duymam~~lard~. Osmanl~~askerleriyle ayn~~mekân~~payla~may~~istememi~, hatta onlardan uzakla~may~~her zaman sevinilecek bir hadise olarak takdir etmi~lerdi.188
Di~er taraftan, Frans~zlar ve ~ngilizler aras~nda her ne kadar çat~~malar ve kavgalar
olsa da, ayn~~kaderi payla~an ve benzer zevIdere sahip arkada~lar olmay~~ba~arabilmi~lerdi.
~nkerman'da Ruslar~n eline dü~en ~ngiliz çavu~u Walsh, Çar'~n Sivastopol'da
bulunan o~ullar~~Nikolay ve Mihail ile görü~mesinde, ~ngilizlerin birinci s~n~f, Frans~zlar~n ikinci s~n~f ve Türklerin ise üçüncü s~n~f esirler olarak muamele göreceklerini
ve buna göre harçhk alacaldann~~söyledilderini kaydetmektedir. ~ltifat maksad~yla
dile getirilmi~~olmas~~gereken bu ifade ~ngiliz esir için gayet do~al bir s~ralamayd~.189
Çavu~~Newman ise farkl~~milletten esirleri ~u ~ekilde k~yashyordu: "Frans~zlar h~r
ç~karmak için fazla nazikler, Türkler ise çok korkak, fakat ~ngilizler ikisi de de~ildir.
Ne zaman a~a~~land~ldanm ya da bir ~eye maruz b~raluld~klann~~dü~ünseler, kar~~lar~ndaki kuvvet ne olursa olsun buna ~iddetle kar~~~ ç~karlar."19° Te~men Royer'in
Ruslarla Osmanhlan mukayesesi de Osmanh askerine bak~~~~göstermektedir: "Hakikaten her yerde bize gösterilen sempati ola~anüstüydü ve medeni dü~manlar~m~z~n
tav~rlar~~kendilerine cömertçe yard~m elini uzatt~~~= barbar müttef~klerimizle tam
bir tezat olu~turuyordu."191 Gerçekten bu tarz ifadelere bak~ld~~~nda Osmanl~~Devleti'nin kiminle müttefik oldu~u belirsizle~mektedir.
Odesa'da bir ~ngiliz askeri operaya giderken kendisine arkada~~olarak bir Osmanh askerini seçmi~ti. ~ngiliz asker, opera ç~k~~~nda Osmanh askerinin tavr~~kar~~s~ndaki hayretini ~öyle ifade etmekteydi: "Operamn bitiminde (gerçekten güzel
sahnelenmi~ti) ho~una gitti mi diye sordu~umda pek e~lenmi~tim. 'Eh karda~, her
~ey güzeldi; fakat sonunda eve gidiyoruz ve param~z mukâbilinde elimizde hiçbir ~ey
kalmad~."92 Bu ifadenin sahibi olan Ahmed Efendi, Fransa'ya gönderilmi~, biraz
Frans~zca ö~renmi~~ve üç y~l Frans~z tayfas~~olarak hizmet etmi~ti. Daha sonra Sinop'ta ~ehit olan komutanlardan birinin emrinde iken esir dü~mü~ tü. Ahmed Efendi'nin Odesa'da bulundu~u s~rada ~ngiliz esir tarafindan çizilen ~u portresi de müttefiklerin gözünde bir Osmanl~~askerini aç~k bir biçimde ortaya koymaktad~r:

The hisoners of Voronesh, ss. 88-89, 98-99, 240.
"A Peep behind the Scenes", s. 192.
The Prisoners of Vo~onesh, s. 200.
191 Royer, a.g.e., s. 50.
192 [VVilliam Burckhardt Barker], a.g.e., s. 147.
188

189
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Cemiyette s~kl~lda kar~~la~t~~~m Ahmed Efendi de benim gibi ~artl~~tahliye
edilmi~~bir esirdi. Esir olarak güvertede hizmet eden hür bir Türk askerinden
kesinlilde daha iyi durumda oldu~u için bunu bozacak gibi görünmüyordu...
[Burada] ona nazikçe davran~ld~, ihtiyaç duydu~u her ~ey kar~~land~~ve kendisini misafirperverce ve cömertçe kar~~layan ~ehrin önde gelenlerini ziyaret
etmesine izin verildi. Görünü~te sefil küçük bir adamd~, Istanbul'da çokça görebilece~iniz bozulmu~~bir ~rk~n bu temsilcisinin, yüzü ve viicudu ince ve
uzundu, çarp~k bacaidan ise Avrupai k~yafetin gerçek bir kopyas~~oldu~unu
dü~ünerek benimsedilderi gülünç k~yafetin içerisinde daha fazla göze bat~yordu. Arkas~nda diki~~yeri olmayan palto hantal yüksek omuzlann~~ ve kollar~n~~
göz önüne seriyordu... Onu her partide görmeye al~~m~~t~m. Bir centilmenin
duygulanm hiç benimseyemerni~~olmas~na ra~men, güven uyand~ran nazik
bir tavr~~ve en az~ndan d~~ar~dan sessiz ve zarars~z görünü~ü vard~. 193

Medeni Avrupa'n~n iki en güçlü üyesi Fransa ve ~ngiltere askerlerinin "do~ulu
ve barbar" müttefiklerine hürmetsizli~i ve hatta tiksintisi ile ezeli ve ebedi dü~man
olan Rus Devleti ve askerinin dü~man~na kar~~~tak~nd~~~~merak ve sayg~~dolu tav~r,
kayda de~er ironik bir tezat meydana getirmekteydi. Kürekdere Muharebesi'nde
esir dü~en ve birkaç~~hariç Kürtlerden olu~an 100 kadar Osmanl~~esiri Smolensk
eyaletinin küçük Roslavl ~ehrine yollannu~lard~. K. Mike~in imzal~~ Sevemaya pçela
gazetesinde 1855 y~l~n~n Aral~k ay~nda ç~kan yaz~~bu esirler hakk~nda enteresan
bilgiler içermektedir. Kur'an'~~ellerinden b~rakmayan, be~~vakit namazlanm düzenli
olarak k~lan, erken kalkan çali~kan Kürt esirler, sokaktaki dilencileri hiçbir zaman
geri çevirmiyor, su ta~~yan hammlara yard~m ediyordu. Hatta ~ehirde ç~kan yang~n~~
söndürmek için hayatlar~n~~dahi tehlikeye atm~~lard~. Dolay~s~yla bu inançl~, sab~rl~~
esirler tav~r ve hareketleri ile ~ehir halk~nda sayg~~ve sevgi uyand~rm~~lard~.194 Bu
makalede do~u ve bat~~medeniyetleri aras~nda ilgi çekici bir Inyaslama da yap~lmaktad~r:
Yan okumu~~Kürtlerin ataerkil erdemleri medeni Ingilizlerin ayd~n erdemlerinin yan~nda bütün dünyan~n önüne serilmelidir. Gerçekler bize gösterdi
ki, ~ngiliz medeniyeti sadece ç~kar, bencillik, kibir, bo~~gurur, gaddarl~k ve
sarho~luktan ibarettir. ... Elimizi kalbimize koysak, Ingilizlerin, Kürtlerden
daha temiz ve soylu oldu~unu söyleyebilir miyiz? 195

' 93 A.g.e., ss. 144-147.
194

K. Mike~in, "Kurd~~v Smolenskoy gubernii", Sbo~nik izvestiy otnoD~agihsya do nastoya~fg, voyn~.

Pnlojen~ya, cilt XXV, ss. 27-31.
,95

A.g.m., ss. 30-31.
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Avrupal~~yazarlar~n Müslüman Osmanl~'ya genelde etnik ve milli ayr~mlara
girmeden "Türk" demelerine ra~men (Balaklava'daki Tunuslu askerler için oldu~u
gibi), burada Kürt kimlik ve kültürünün alt~~çizilmekteydi. Zaten Rus kaynaklar~,
esirlerden bahsederken mutlaka milliyetlerini vurguluyor, mevzu bahis olan~n Alman, ~spanyol, Irlandal~ , Leh, Arap, Rum, Kürt, Arnavut olduklar~n~~mutlaka belirtiyordu. Bu ~ekilde dü~man hakk~nda daha ayr~nt~l~~bilgi veriliyor, dü~mamn pek
çok muhtelif unsurdan olu~tu~u gösteriliyor ve esirler sava~an devletten ayr~~tutuluyordu. Dolay~s~yla sava~~s~ras~nda esirleri övmekte herhangi bir beis görülmüyordu.
S~rad~~~~bir Esaret: Pervaz-~~Bahri Subaylar~n~n Serencânu
Baz~~ esirler di~erlerine göre çok daha ~anshyd~. Subaylar~n erlere göre, Avrupal~~esirlerin Osmanl~~ askerlerine göre esaret hayatlar~n~~daha iyi ~artlarda geçirdikleri söylenebilir. Ancak bir de esaretleri hakikaten k~sa bir seyahate dönü~enler vard~. Peruaz-~~Bahri vapuru subaylar~n~n tecrübe etti~i sava~~esareti, tutsald~k alg~s~~ve
toplumlar aras~~ili~kiler ba~lam~nda farkl~~ bir örnek te~kil etti~i için incelenmeyi hak
ediyor.
Osmanl~~ subaylar~n~n St. Petersburg tecrübesi genel sava~~esaretinin hususiyetlerinden ayn~makla birlikte benzersiz de~ildi. Çar I. Nikolay tarafindan husüsi olarak St. Petersburg'a davet edilenlerden birisi ~ngiliz T~ger vapuru kaptan~~ Te~men
Royer idi. ~ngiliz te~men, Rusya'da konaldad~~~~her ~ehirde en güzel ~ekilde a~~rlanarak Imparatorluk ba~kentine ula~t~. ~ehri gönlünce gezen Royer, Çar ile görü~tükten sonra her türlü misafirperverlikten memnun bir ~ekilde Rusya'dan ayr~ld~.
Ayr~lmadan önce Sava~~Bakan~~ Dolgorukov, ~ngiliz te~menden gazetelerde anlat~ld~~~~gibi barbar olmad~klar~~ konusunda vatanda~lar~n~~ ikna etmesini rica etmi~ti.
Royer, dönü~ünden k~sa zaman sonra kitapla~t~rd~~~~ esaret hat~ralannda
Dolgorukov'un iste~ini fazlas~yla yerine getirdi.196 Zira Ruslan öven bu kitap sava~~
s~ras~nda yay~nlanm~~~ve ~ngiltere'deki sava~~taraftar~~pek çok kesimin hiç ho~una
gitmemi~ti.197 St. Petersburg'u ziyaret eden ba~ka Avrupal~~ subaylar da vard~. Bunlardan bir tanesi 19 Eylül 1854'te esir dü~en Frans~z Joseph Guilhem Lagondie
idi.198 Sava~~n sonlar~na do~ru ise General Williams, Çar II. Aleksandr'~ n misafiri
olarak St. Petersburg'a gitti. II. Aleksandr herhalde Kars savunmas~~hakk~nda birincil kaynaktan bir ~eyler dinlemek istemi~ti.

Royer, a.g.e., s. 176.
Dodd, a.g.e., s. 115; [William Burckhardt Barker], a.g.e., ss. 39-42.
Vospominantya V I Bag,atinskogo, ss. 23-24; Akten zur Geschichte des Krimkriegs, Englische Akten, haz~ rlayan Winfried Baumgart, cilt 111 (Münih, 2006), s. 597.
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Rus Payitahtma davet edilen ilk esirler ise Osmanl~~subaylanyd~. Pervaz-z Bahri
vapuruyla birlikte ele geçen Yüzba~~~Hac~~Abdullatif, Yüzba~~~Emrullah, Mülaz~m
Osman, Mülâz~m Hassaneyn199 ve M~s~r filosu kumandan~~Hüseyin Pa~a'mn doktoru Mülâz~m Doktor Jadullah Efendi Çar tarafindan kabul edildiler. Çar I. Nikolay,
sava~ta ele geçirilen bu ilk rütbeli esirleri huzurunda görmek istemi~; mezkûr be~~esir
subay da, merkezi Rusya'ya gönderilmek yerine do~rudan St. Petersburg'a gelmi~lerdi. M~s~rl~~subaylar ya~hyd~. Doktor Jadullah Efendi ise di~erlerinden farkl~~olarak
Etiyopyah
Tarihteki vapurlar aras~ndaki ilk muharebede Perr~az-~~Bahri a~~r hasar görmü~~
ve kendisinden daha güçlü dü~man vapuru Vladimir'e teslim olmak durumunda
kalm~~t~. Bu muharebenin akabinde Vladimir vapuruna al~nan M~s~rl~~esirler iki günlük yolculuktan sonra 19 Kas~m 1853'te Sivastopol'e ula~t~lar."1 Esir Osmanl~~subaylar~~yazd~ldan bir mektupta M~s~r filosundan nas~l ayr~~dü~tülderini, Vladimir
vapuru ile yapt~ldan muharebeyi ve sonras~ndaki esaret hayatlar~n~~k~saca anlatm~~lard~. Burada beklemedikleri kadar s~cak bir ~ekilde kar~~lanan esirler ile Amiral
Kornilov husüsi olarak ilgilendi:
~alupa ve kotralar ile Kaptan Pa~a'n~n [Amiral Kornilov] da bulundu~u
gemiye naldedildik. Tayfalara burunda yer göste~ilirken subaylar özel kabinlere yerle~tirildi ve kendilerine hizmetçi tahsis edildi. Gemi rotay~~bat~ya k~rd~.
Rus filosu çok yak~nda imi~, zira iki saat olmadan onunla kar~~la~t~k... Tayfalar için çorba kaynaulmas~~emredildi, subaylar ise Kaptan Pa~a'n~n sofras~na
davet edildi. Masada bize yiyecek ve içecek ikram edilirken muharebe hakk~nda sorular soruldu. Bu nazik tav~r ve sohbet korkumuzu yau~t~rd~. ~ki gece
devam eden yolculu~un akabinde, Sivastopol denilen kaleye gelerek demirledik.202

Daha yeni ele geçirdikleri dü~man hakk~nda Knyaz Baryatinskiy'nin dü~ünceleri asl~nda çok ~ey anlat~yordu:

199 Bu esirin ismi her belgede farkl~~~ekilde geçmektedir: Gassanin, Gassaneyn, Gusseyn. Bu isimler
büyük ihtimalle Hassaneyn'in Rusça'da farkl~~kullarumland~r.
200 Sbomik izvestiy otna9agihsya do nastoyago, viym. Politiçeslciy otdel, cilt IV (St. Petersburg, 1854), s.
164. Yüzba~~~Yaronovetskiy "sadece doktorun Arap oldu~unu" yazmaktad~r. Bu ibare Rus subay~n e~lik
etti~i esirlere ashnda ne kadar yabanc~~oldu~unu göstermekteydi. Subay herhalde di~er esirle~ i "Türk"
olarak dü~ündü~ü için "Arap" kelimesini zenci anlam~nda kullanm~~t~. Yüzba~~~Yaronovetskiy'den Albay
Bnnçaninov'a, 19 pl] Aral~k 1853, GARF, f. 109, 1. ekspedisyon, d. 359 k~s~m 1,1. 5.
201 "XVI. Izvestia s Çernogo Morya. 17-go Noyabrya 1853 goda", Sobranie doneseniy, s. 27.
202 RG~A, f. 970, op. 1, d. 991,1. 1 ob.-2.
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Sohbet gittikçe daha keyifli bir hal ald~. Neredeyse hepsi yaral~~olmalanna
ra~men Türk subaylar ve molla so~ukkanhl~klann~~korumu~lar& Biraz Türkçe kelime ve tabir bilen bazdanm~z esirlerden bir ~eyler anlamaya çal~~t~. Yeme~in sonlannda herkes ne~elenmi~ti, hatta ~akala~~yordu. En dü~manca hislerin ve muharebe s~ras~ndaki ofkenin, belli ~artlar alt~nda yerini en dostça
duygulara ve kar~~l~kl~~sempatiye b~rakabilece~ini tecrübe ettilderim bana gostermi~ti.203
Bu ilgi daha sonra Sivastopol ~ehrinde de devam etti. Burada yedirilen, içirilen
ve tedavi edilen esirleri ~ehrin ileri gelenleri her gün ziyaret ediyordu. Yirmi gün
kald~klan Sivastopol'de yarahlann on ikisi iyile~mi~ti. On bir er ile Yüzba~~~Ahmed
ve Mülaz~m Hac~~Ahmed Sivastopol hastanesinde b~raluhrken di~erleri Odesa'ya
hareket ettiler. Odesa'da erlere ev tedarik edildi; subaylar için ayr~ca hizmetçi ve
a~ç~~tutuldu. Dahas~, subaylar kendileri için verilen ziyafetlere kauldilar.204
M~s~rl~~subaylar~n St. Petersburg'a yolculuklan 13 Aral~k 1853 Sal~~günü ba~lad~. Yüzba~~~Yaronovetskiy ve 5 jandarman~n gözetimindeydiler.205 Esirlere so~uktan
etkilenmemeleri için lu~hk elbiseler verildi, her 20 - 25 milde ekipaj ve atlan de~i~tirildi. Bu ~ekilde günde 80 - 100 mil giderek k~sa zaman sonra Kermençuk'a varm~~lard~. Burada ve di~er u~rad~ klar~~~ehirlerde çok güzel a~~rlanan esir subaylar sadece
on sekiz gün sonra Moskova'ya ula~t~lar. Moskova Valisi esirleri kendi evinde (esirlerin ifadesiyle saray~nda) a~~rlam~~~ve mükellef bir sofra haz~rlatrru~t~. Esirleri pek
çok hediyeyle birlikte ziyaret edenler aras~nda Amiral Kornilov'un Moskova'da
ya~ayan karde~i de vard~. Kornilov'un karde~inin e~i, Moskova Valisi'nin e~i ve
daha pek çok e~raftan han~m, esirlerle özel ilgilenmi~ler; tatl~, tütün ve meyve ikram
etmi~lerdi. Gece Moskova'da istirahat eden esirler ertesi günü trenle yolcululdarm~n
son k~sm~na koyuldular. Esirlerin tren yolculu~u ise 22 saat sürdü.206 Bu gayet süratli
yolculu~un akabinde, Te~men Yaronevetskiy'nin ve emrindeki jandarmalarm
mihmandarl~~~nda St. Petersburg tren ganna I Ocak 1854 saat sabah 9.00'da ula~t~lar. Esirleri, tren gannda Sava~~Bakanl~~~~kurmay subay~~Albay Petroviç kar~~lad~.

203 Vospominaniya V. ~~
Ba9u1inskogo, s. 54. Benzer ~ekilde Sinop Muharebesi'nde binlerce Osmanh
denizcisinin hayat~m alan Rus tayfalan muharebe sonras~~kabanlann~~Osmanl~~askerlerine vermi~lerdi.
Materiah, cilt!, s. 204.
204 RG~A, f. 970, op. 1, d. 991,1. 2.
205 Mektupta 15 Rebiülevvel 1270 Sal~~günü olarak yaz~lm~~t~r, fakat bu tarih 16 Aral~k Cuma'ya
tekâbül etmektedir.
206 Moskova-St. Petersburg tren seferleri dakikas~~dakikas~na yap~lmaktad~r. Saat 11.00'de Moskova'dan kalkan tren ertesi günü 9.00'da St. Petersburg'da olmaktad~r. Royer, a.g.e., ss. 124-130
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Esirler ayn~~gün önce General Katenin'i, daha sonra da Sava~~Bakan~~Dolgorukov'u
ziyaret ettiler.207
St. Petersburg'da esirler ile Sava~~Bakanh~~~ilgilendi.208 Dolgorukov, "kendinizi esir olarak dü~ünmeyin, bizim misafirimiz hissedin." derken gayet samimiydi.
Odesa'da oldu~u gibi, kendileri için özel olarak haz~rlanan eve yerle~en esirler için
hizmetçi ve a~ç~~da tahsis edilmi~ti. Albay Petroviç her türlü hizmetlerinin tam olarak yerine getirilmesi konusunda oldukça titizdi. Bir emir subay~~da esirlerin tabiriyle "huzur içinde vakit geçirmeleri için gözetimlerini" üstlenmi~ti. ~ki gün içinde
törende giyecekleri elbiseler ve apoletler haz~rland~. Bu elbisenin aynnt~s~m vermeyen esirler, kendilerine ayr~ca gece elbisesi, salon ayakkab~s~, eldiven ve çizme verildi~ini de belirtmektedirler.209 Anla~~lan balo ve ziyafedere üniformalar~yla gitmemi~lerdi. Söz konusu tören ve balo loyafetlerinin içerisinde kendilerini nas~l hissettiklerini ya da etraftakilerin tepkisini bilmek bir hayli ilginç olabilirdi.
"Misafir gibi huzurlu on gün geçirdik." diyen esirler nihayet 12 Ocak
1854'de210 Çar'a takdim edildiler. Çar esirlerle sohbet ederken en az Dolgorukov
kadar s~cakt~: "Her ne kadar siz benim dü~mamm da olsan~z ben askerleri severim.
Siz çok sava~tm~z. Sizi görmek istedim, bu yüzden ça~~rd~m. 5-10 gün içerisinde,
sizler ba~kenti gezip gördükten sonra evinize yollayaca~~m".211
Daha önce zikredildi~i üzere Osmanh esirlerinin baz~~tav~rlan müttefik askerler
nezdinde tuhaf ya da gülünç bulunabiliyordu. Te~men Royer de, St. Petersburg'da
gördü~ü baz~~subaylar~n, bir Türk esirin Istanbul'daki arkada~lar~na yazd~~~~bir
mektubun muhtevânyla e~lendi~ini ifade etmektedir: "Bu mektupta, Osmanl~~subay~~Rusya'ya ula~t~~~ndan beri gördü~ü tek dikkate de~er ~eyin bir galerideki horoz
ve tavuldann resmi oldu~unu yazmaktayd~."212 Ashnda Pereaz-~~Bahri subaylanna ait
olan bu mektupta alay edilecek bir ~ey yoktu. Esirler Çar ile görü~tükten sonra K~~l~k Saray~~gezmi~ler ve izlenimlerini ~u ~ekilde aktarrru~lard~:
Ha~metmeaplann~n alt~n, gümü~~ve ba~ka maddelerle tezyin edilmi~~özel
odalar~n~~gördük. Alt~n ve gümü~~bezeli ne çok ayna vard~! Ne çok oda elçiler
RG~A, f. 970, op. 1, d. 991,1. 2-2ob.
Te~men Yaronevetslciy'nin raporu 21 Aral~k 1853 (2 Ocak 1854) GARF, 109 1. ekspedisyon, d.
359 k~s~m 1,1. 6-6ob.
209 RGIA, E 970, op. 1, d. 991,1. 3.
210 Mektupta 14 Recep Per~embe yaz~yor, fakat bu 11 Nisan 1854'e tekabül ediyor. Hfflbulci bu tarihte zaten Rusya'dan ayr~lm~~~olacaklar. Böyle bir tarih hatasnu kendileri yapamayaca~~na göre Türkçe'den çeviren tarihi yanl~~~okumu~~olmal~. Çar ile Ocak ay~~içerisinde, yani Rebiülahir ay~nda görü~tükleri ve Per~embe ay~n on üçüne tekabül etti~i için 13 Rebiülahir 1270'i görü~me tarihi olarak ald~m.
2 " RGIA, f. 970, op. 1, d. 991,1. 3-3ob.
212 Royer, a.g.~., s. 139.
207

208
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için sandalye ve koltuklarla dekore edilmi~ti! Ne çok kutu de~erli ta~larla süslenmi~ti! Ha~metmeaplannm husüsi oclaR~nda alt~n ve gümü~le tezyin edilmi~,
bir k~sm~~sanki gerçekten uçan ve di~erleri oturan ku~lar~, horozlan ve
tavusku~lann~~betimleyen ne çok resim vard~... Ne çok portre ve resim! Aç~kças~~her ~eyi ne kalemle yazmak, ne de sözle anlatmak mün~kün.213
Osmanl~~subaylar~n izlenimleri biraz da çarp~t~larak e~lence konusu haline getirilmi~ti. Hâlbuki Müslüman subaylar~n sarayda bulunan pek çok dini içerikli resimdense, bir tabiat motifini kendilerine daha yak~n bulmalar~~mümkün oldu~u gibi,
H~ristiyan inanc~n~~betimleyen eserlerden bahsetmek yerine suya sabuna dokunmayan bir resimden bahsetmeyi tercih etme ihtimalleri de ak~lda tutulmal~d~r.
Esirler gündüz saraylar, okullar, kale, amirallik, cephanelik ve darphane gibi
~ehrin muhtelif binalar~n~~gezerlerken, bu kültür turunun mütemmim cüzü olarak
gecelerini tiyatro ve balolarda de~erlendirmekteydiler. Her ~eyden memnun olmakla birlikte aile özleminden dolay~~memlekederine en k~sa sürede dönmek istemekteydiler.2"
Imparatorluk ba~kentinde iki haftal~k kültürel bir tur ve oldukça misaf~rperver
bir a~~rlaman~n akabinde Osmanl~~subaylar~~Aral~k ay~n~n yirmisinde yola ç~kt~lar.
K~r~m Giray isimli bir Kafkasyah, esirkre terciinnanhk ve mihmandarhk yap~yordu.215 Viyana yoluyla ~stanbul'a gidecek olan Osmanl~~subaylar~~sonraki Cumartesi
Var~ova'ya vard~lar. Burada kendileri için haz~rlanan evde dört gün kald~lar. Bu
zaman zarf~nda Var~ova'da ünlü Rus kumandan Ivan Fyodoroviç Paskeviç ile görü~tülderi gibi operaya da gittiler. Nihayet, 11 ~ubat tarihli Augsburg Allgemaine
Zeitung gazetesi, esirlerin Viyana'daki Türk sefirine iade edildi~ini bildirmekteydi.216
Viyana'dan sonraki masraflar~~Osmanl~~Devleti taraf~ndan kar~~lanm~~; 17 Nisan
tarihli Maliye Nâz~r~'na yollanan mektuba göre M~s~rh subaylar~n söz konusu yol
giderleri 1459 firint 9 kreuzer, yani 22.840 kuru~~tutmu~tu.2" Trieste üzerinden Iskenderiye'ye ula~an esirler için sava~~art~k sona ermi~ti.
NET~CE

213 RG~A, E 970, op. 1, d. 991, L 3ob. Muhtemelen ku~~tellal~~resimleriyle me~hur Hollandah ressam Melchior de Honclecoeter'in tablolanndan bahsetmekteler.
214 Ayn~~yerde.
215 Belgede Kerim Girey olarak geçen bu isim Kaflcasyahlar aras~nda s~kl~kla kullan~lan IC~nm Ham
isimlerinden K~r~m Ge~ray'd~r.
Polisi/3kt" Wel, cilt IV , s. 164.
216 Sbondk izvestij oblosya~~a do nastoya~çey voyn~~
217 BOA HR.MKT, 76-62, 12 ~aban 1270 [10 May~s 1854].
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K~r~m Harbi esirlerinin çok büyük bir k~sm~n~~Osmanl~~askerleri olu~turmas~na
ra~men anlat~lar Avrupal~~esirlerin kaleminden gkmad~r. Bu sebeple K~nm'daki
muharebelerde ele geçen ve Frans~z ve ~ngiliz esirlerle beraber yolculuk eden ya da
bir ~ekilde esaretleri kesi~en Osmanl~~askerleri hakk~nda di~er pek çok Osmanl~~
esirine layasla daha çok bilgi edinilebilmektedir. Ancak bu durum, arkalarmda günlük ve hat~ra b~rakmam~~~ço~unlu~un tecrübelerinin, asl~nda pek çok yönden ço~unluktan farkl~~özellikler ta~~yan küçük bir grubun izlenim ve dü~ünceleri yard~m~yla
yeniden kurgulanmasuu zorunlu k~lmaktad~r. Osmanl~~esirlerinin hikâyesini olu~turma ad~na di~er bir kaynak ise "dü~man" tarafindan kaleme al~nan k~sa gazete
haberleri ve resmi evrakt~r. Osmanl~~askeri hakk~nda önemli bilgiler içeren bu kaynaklar, Rus toplumunun özellikle üst kesiminin esir Osmanl~~askerlerini ve müttefiklerini nas~l algdad~klan hakk~nda ipuçlar~~vermektedir. Dolay~s~yla her ne kadar
Osmanl~~askeri günlük, mektup ya da hat~ra gibi kendi hikâyesini ortaya koyan eser
b~rakmam~~~olsa da, bahsetti~imiz kaynaldar bütün eksikliklerine ra~men esareti
yeniden kurg-ulamam~z~~mümkün k~lmaktad~r.
XIX. yüzy~lda sava~~esirlerinin kölele~tirilmesi ya da fidye kar~~l~~~~teslim edilmesi gibi eski us~lller uygulanm~yor, genelde esirler mübadeleye tabi tutulurken baz~~
durumlarda kar~~l~ks~z serbest b~rak~ld~ldan da oluyordu. Sâlimen esir olanlann tam
olarak güvenliklerinin sa~land~~~n~~söylemek güçtür. Yolculuk s~ras~nda ve Rus ~ehirlerinde Rus halk~~ile sava~~esirleri aras~nda münferit olumsuz hadiseler meydana
gelebiliyordu. Bütün bunlarla birlikte Rusya'da genel itibariyle esirlere iyi muamele
edildi~i söylenebilir. Halklar aras~nda kin ve nefret duygusunun yayg~n olmamas~~
bunun sebeplerinden birisidir. Bir di~eri döneme has bir centilmenlik ve insaniyet
anlay~~~n~n varl~~~d~r. Çar I. Nikolay'~n, ya da genel olarak Rus Hükümeti'nin dü~man halklar nazannda imajm~n iyile~tirilmesi gayretinin de burada rolü oldu~u
söylenebilir.
Esaret ile ilgili alt~~çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Osmanl~~askerleri
ile Avrupal~~askerler için koyulan farkl~~kurallar ve dolay~s~yla esirlerin tâbi oldu~u
farka muameledir. Günlük harçhldar aras~ndaki ayr~m bunlar~n en belirginidir.
Di~er bir ayr~m ise Osmanl~~askerlerinin zor kullan~larak dahi olsa çah~tir~hrken
Avrupal~~esirlerden böyle bir ~eyin talep edilmemesidir. Ayr~ca, Rusya'da kalmak
isteyen Osmanl~~esirlerinin din de~i~tirme mecburiyetlerini de belirtmek gerekir.
K~sacas~, Osmanl~~askerleri pek çok yönden Avrupali esirlerden farkl~~ve kendi
aleyhlerine olan kurallara uymak durumundayd~lar. Kurallarla ilgili zorluklar~n
ötesinde yabanc~~bir toplumun içerisinde sosyalle~me s~k~nt~s~~çekiyor olduldanru
tahmin etmek de güç de~il.
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Devlederaras~~ya da medeniyetler aras~~alt-üst s~ralamas~= bir benzerinin esirler için de geçerli oldu~u söylenebilir. Zaten müttefik Frans~z ve ~ngiliz askerlerin
a~a~~lamalan ve tezyifieri oldukça yayg~nd~. Belki de müttefilderinin muamelesiyle
kar~~la~t~r~l~nca, Osmanl~~esirleri Ruslardan daha candan ve daha insani bir muamele görmü~lerdi. Yine de Osmanl~~askerlerinin, bilhassa da erlerin, Ruslardan ve
müttefiklerinden çok farkl~~bir kültüre ve hayat tarz~na sahip olmalar~~esarederi
s~ras~nda ciddi bir zorluktu. Bu durum, toplu ortamlarda Avrupal~~esirlerle ya da
Rus toplumunun muhtelif katmanlanyla anla~malarmda, ortak ~eyler payla.~malar~nda, en az~ndan beraber vakit geçirip e~lenmelerinde ehemmiyedi bir engel olu~turmaktayd~. Dahas~, her türlü iyi niyetli muameleye ra~men Osmanl~~askeri R~~slann gözünde yabanc~~ya da en iyi ihtimalle egzotik olmaktan öteye pek de geçemiyordu. Rus aristokrasisinin ~arkh misafire kar~~~merakl~~ve iyi niyetli muamelesi
oryantalist bir zihniyetten vareste de~ildi. Rus gözlemcilerin kaleminde Osmanl~~
askerleri Kur'an, abdest, namaz, tl= gibi kefimelerle egzotik bir havada betirr~leniyordu. Kur'an'~n biçimsel özelliklerinden, bas~m tarihinden ve de~erinden bahseden yazar, asl~nda yabanc~~bir âkme ait bir metal okuyucuya tamtryordu. Pen~az-~~
Bahri mürettebat= yüksek sosyetenin ve halk~n merakl~~bak~~lar~~alt~ndaki k~sa
ikamederi ile ~eyh ~amil'in alt~~y~l sonraki esaret tecrübeleri pek çok yönüyle benzer
olmal~d~r. Ne de olsa Osmanl~~subaylar~~da Kafkasyah ~eyh ~amil de farkl~~bir dünyadan gelen egzotik misafirlerdi.218 Dolay~s~yla Rus halk~n~n Kafkasya, K~r~m ve
Orta Asya'daki halka bak~~~aç~s~~ve özellikle oryantalist söylem dairesinde geli~en
ili~kileri ile Osmanl~~sava~~esirlerinin tecrübeleri hususunda benzerlikler ve farkl~l~klar~n tespiti ilgi çekici olabilir.
Oryollu yazar Nikolay Leskov'un 1866 y~l~nda yay~nlanan Voitelnitsa (Sava~ç~~
Kad~n) hikâyesinin karakterlerinden biri de St. Petersburg'da mükfin "patlak gözlü
pagan Türk" ispulat' tr. Gerçek bir Osmanl~~tutsa~nu yans~tma ihtimali pek olmasa
da, ispulat K~r~m Harbi esirlerinin edebiyatta b~rakt~~~~bir iz olarak önemlidir.219
Sonuçta, kayda geçmeyen Osmanl~~esirlerinin Rusya tecrübesi daha önceki sava~larda oldu~u gibi k~sa zaman içerisinde haf~zalardan silindi. Sava~~bitti~inde hayat~n~~kaybeden 1800 Osmanh askerini hat~rlatacak herhangi bir an~t da in~â edilmedi.
Günümüzde yap~lacak çal~~malar Osmanl~-Rus harpleri sonunda Rusya'da kalan
sava~~esirlerinin hayatlar~~hakk~nda bilgiler sunabilir. Ya~amlar~n~~kaybedenlerin
218 Elbette ~eyh ~amil 1859 y~l~nda teslim olduktan sonra ~öhreti ve karizmas~~ile K~r~m Harbi esirlerinin hepsinden çok daha büyük ilgiyi üzerinde toplayacakt~. Sonuçta edebiyat ve tarih yaz~mun dahi
etkilemi~~büyük bir sava~ç~~olan ~eyh ~amil Rusya topraklar~ndaki muhtemelen en me~hur sava~~esiri idi.
Biz., Thomas M. Barrett, "The Remaking the Lion of Dagestan: Shamil in Captivity", The Russian
Revierv, cilt LIII (Temmuz 1994), ss. 353-366.
219 Nikolay Leskov, Voitelnitsa (Moskova, 2010).
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mezarlan tespit edilebilir, en az~ndan bu insanlar~n Rus ar~ivlerindeki künyeleri gün
yüzüne ç~kar~labilir.
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