OSMANLI ~MPARATORLU~U'NDA KORUMA
(PROTG£) SISTEMI VE KÖTÜYE KULLANILISI
Dr. SALAH~~R. SONYEL
Osmanl~ lar, XVI. yüzy~ lda, kendi imparatorluklanyla yabanc~~ devletler aras~ nda düzenli diplomatik ili~kilerin kurulmas~~ üzerine, daha sonra
imparatorluklar~ n~ n varl~~~ na en tehlikeli tehdidi olu~turacak olan koruma
(himaye - prote:gi) sistemiyle kar~~la~~yorlard~. Bu sisteme göre, Osmanl~~
~mparatorlu~u'ndaki gayri-Müslim uyruklar, yabanc~~ devletlerin koruyuculu~u (himayesi) alt~ na alm~yorlard~. O devletlerin büyükelçilerine, Osmanl~~
yönetimi (Bab~ali)'nce, her yeni büyükelçiyle yenilenen kimi beratlar veriliyordu. Bu beratlar, yaln~z büyükelçilerin h~zmetindeki ki~ilerin korunmas~~ için verildi~i halde, kimi büyükelçiler, ayr~ cal~ k haklar~ n~~ kötüye kullanarak, bu beratlar~~ Rum, Ermeni veya Musevilerden olu~an varl~ kl~~ reaya'ya sat~yor; Osmanl~~ ba~kentinin Galata ve Beyo~lu semtleri, "Berath"
olarak bilinen imtiyazl~~ ki~ilerle doluyordu I . Korunan bu ki~iler, özellikle
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda ya~ayan ve siyasal, ekonomik ve dinsel nedenlerden ötürü yüce devletlerce himaye alt~ na al~ nan H~ ristiyan ve Musevilerden olu~uyordu.
Frans~zlar, 1673 ve 174.0'da imzalanan Kapitülâsyonlar 2 gere~ince,
Türkiye'deki H~ ristiyanlar~ n dinsel koruyucular~~ olduklar~ n~~ iddia ediyor;
Karlofca (1699), Pasarofca (1718) ve Belgrat (1739) Antla~malar~ , Avusturya'ya, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki Katolikler üzerinde görünürde ayn~~
hakk~~ tan~yor; Ingiltere'yle imzalanan Kapitülâsyonlarm 16. maddesi, bu
ülkeyi, ve 168o'de imzalanan Kapitülâsyonlar~ n 40. maddesi, Hollânda'y~,
"en iyi i~leme tabi tutulmas~~ gerekli ulus" (most-favoured nation) olarak kabul ettiriyor; 1718'de Venedik Cumhuriyeti'ne kimi koruma haklar~~ veriliyor; Ruslarca ustal~ kla yanl~~~ aç~ mlanan Küçük Kaynarca Antla~mas~~
G.F.Abbott: Under the Turk in Constantinople - a record of Sir john Fish's Embassy,
1674-1681 (Istanbul'daki Türk alt~ nda - Sir John Fish'in büyükelçili~i, 1674-1681), Londra
1920, s.285.
A.SehopolT: Les reforrnes et la protection des Chretiens en Turquie, 1673-1904 (Türkiye'de
devrim ve H~ ristiyanlar~ n korunmas~ , 1673-1904), 5.I-2; ayr. bkz. ~ ngiliz Devlet Ar~ivi (Public
Record Office - PRO), Confidential Print (CP) (Gizli Belgeler), Turkey No. 9675.
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(1774), Çarlara, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun iç i~lerine kar~~mak özürünü
veriyordu.
Bu koruma sistemi, ba~lang~ çta, konsolos yard~mc~s~ , çevirgen ve ticari
acente olarak veya daha a~a~~~kademedeki i~lerde yabanc~lara hizmet etmeleri için ki~isel olarak Osmanl~~ H~ristiyan ve Musevilerine münhas~ r kal~yordu. ~lgili ki~iye, diplomatik dokunmazl~k kapsam~nda bir berat veriliyor; o ki~i, kimi ko~ullar içinde, Osmanl~~ ceza yasas~ndan muaf tutuluyor;
daha az gümrük resmi ödüyor ve ek ticari ayr~cal~k haklar~~ sa~l~yordu.
Böylece, kimi Osmanl~~ uyruklan, korunan ki~iler statüsünü kazan~yor; Avrupa devletleri konsoloslar~n~n koruyuculu~unu ve etkilerini sa~l~yor ve
Avrupa'l~~ tüccarlara Kapitülâsyonlar gere~ince verilen ayncal~k haklar~na
sahip ç~k~yorlard~. Yani, korunmayan Osmanl~~ rakiplerinin mallar~n~n fiyatlar~na oranla, kendi mallar~n~~ daha ucuza satabiliyor ve imparatorluk içindeki toptan ticareti ele geçiriyorlarcl~ 3. Böylece, imparatorlu~un d~~~ticaretinin büyük bir bölü~ü ve bu ticaretle ilgili profesyonel hizmetler Rum ve
Ermeni tüccarlar~n egemenli~i alt~na giriyordu 4.
Osmanl~~ imparatorlu~u güçlü oldu~u sürece bu koruma sistemi herhangi bir sorun yaratm~ yordu; ama, imparatorluk çökmeye ba~lay~nca,
Avrupa'n~n koruyuculu~u, Osmanl~~ uyruklannca, gittikçe artan biçimde
çekici oluyor; Osmanl~~ devleti için büyük bir tehlike olu~ turuyordu. H~ristiyan ve Museviler aras~ nda berat almaya hakk~~ olmayanlar, bunlar~~ sa~lamaya ba~l~yorlard~ . Kont de Volney, 1785'de kaleme ald~~~~bir yap~tta
~öyle der:
"Yirmi y~l önce onlar~~ (beratlar~) satmak daha kârl~yd~. Bugünkü fiyatlar~~ 5 ile 6.000 livre aras~nda de~i~mektedir" 5.
Koruma sistemi o denli kötüye kullan~l~yordu ki, 1793 y~l~nda, Halep
valisi, o kentte, tümüyle vergiden muaf olan ve ticaretle u~ra~an 1.5oo'e
yakla~~k konsolosluk tercümanlar~~ bulundu~unu Bab~aliye bildirerek yak~Sir Hamilton Gibb ve Harold Bowen: Islamic society and the West - a study of the tmpaci of Western avilizat~on on Mosle~n cultuse in the Nem. East (Islâm toplumu ve Bat~~ - Bat~~
uygarl~~~ n~ n Yak~ n Do~ u'daki islkn kültürü üzerindeki etkisine ili~kin bir ara~t~ rma), k~s~ m
1 ye 2, Londra 1950 ve 1957, I, k~ s~m 1, s.312.
Ingiliz Parffinentosu Belgeleri (Accounis and Papers, - AP), c. LXVI, 1871, s.739;
1874, s.~ o75; ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~ (Foreign Office) belgeleri: FO 526/13.
Chasseboeuf di Comte de Volney: Voyage du Egypte et en Syne, 1783-5 (M~s~ r ve Suriye'ye seyahat, 1783-5), c.II, 2.bask~ , Paris, s.278; ayr. bkz. Alfred Wood: A history of the Leyan! company (Levant ~irketinin tarihi), Londra 1935, 5.135.
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n~yor; durumla ilgili olarak soru~turma yapmas~~ için ~stanbul'dan özel bir
komisyon gönderiliyor; bunun sonucu olarak, alt~~ ki~i d~~~nda tüm Beratl~lann gerçek veya sahte beratlan geri al~ n~yor ve rü~vet önermelerine kar~~n, cezaland~ nlmak üzere ~stanbul'a gönderiliyorlard16.
Beratlann önemi azalmaya ba~lay~nca, bu kez yeni bir tehdit
ba~gösteriyor; gittikçe yabanc~~ devletler, tüm toplumlar (milletler) üzerinde
koruyuculuk hakk~~ öne sürüyor; Ruslar, ilkin Rumlar ve XIX. yüzy~l~n ilk
döneminde Ermeniler üzerinde; Frans~zlar, Katolikler üzerinde; ~ngilizler
ve Prusyal~lar, küçük Protestan toplumu ve bazan da M~~seviler üzerinde
koruyuculuk hakk~~ iddias~nda bulunmaya ba~l~yorlard~. Osmanl~lar da Avrupa'n~n Osmanl~~ az~nl~klar~~ üzerindeki bu "koruyuculu~una" kar~~~koymak amac~yla, H~ ristiyan ülkelerindeki Müslüman toplumlar üzerinde ayn~~ hak iddias~nda bulunuyorlard~, çünkü Rusya, Orta Asya'da, Fransa,
Cezayir'de ve ~ngiltere, Hindistan'da, çok say~da Müslüman uyruklar
yönetiyorlard~~
Böylece, XVIII. yüzy~ldan beri, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki H~ristiyanlann durumu, Müslümanlar~n görü~ünce, de~i~mi~~bulunuyordu. Hak
ve sorumluluklar~~ geleneklere göre düzenlenen ve islam~ n koruyuculu~u
alt~nda Zimmiler olan bu H~ristiyanlar epeyi ~~marmaya ve imparatorlu~un dü~manlanyla dost olmaya ba~l~yorlard~. Avrupa devletlerinin gücü
artmaya ba~lay~ nca, Osmanl~~ H~ristiyan ve Musevileri, imparatorlukta oturan yabanc~lar~n statüsüne benzer bir statü i~gal etmeye ba~l~yorlard~. Onlar~n haklan, ayncal~k ve sorumluluklar~, ~imdi, geleneklere göre de~il, yabanc~~devletlerce saptan~yordu. Art~k islam~n koruyuculu~u alt~nda olmad~ klanndan, Dar-iil-~skim (~slam Dünyas~) yerine, Dar-ül-Harp (Sava~~
Dünyas~)'n~n üyeleri bulunan Rusya, Fransa, ~ngiltere ve öteki gayriMüslim devletlerce korunan halk durumuna geliyor; bundan böyle, korunan Osmanl~~ uyruklann~n statüsüne lay~k görülmüyorlard17.
XIX. yüzy~lda Osmanl~~ yönetimi üzerindeki siyasal ve ekonomik etkileri artan yüce devletler, Osmanl~~ az~nl~klar~~ üzerindeki koruyucuklann~~
sürdürüyor; dahas~, artt~nyorlard~. Yüzy~l~n ortalar~na do~ru, yaln~z Beratl~lar de~il, her milletin, yabanc~~ konsoloslarla ili~ki kurabilen, haks~zl~~a
Kamil el-Gazzi: Nahr el-Dahab fi ta'rih Halab, c.III, s.31 ; Gibb ve Bowen, I, k~s~m
1, s.3113-311.
Benjamin Braude and Bernard Lewis: Christians and jews in the Ottoman Empire - the
functioning of a plural society (Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda H~ristiyanlar ve Museviler - çok
uluslu bir toplumun çal~~mas~), c.I, the central lands (orta ülkeler), New York 1982, 5.28-32.
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u~ram~~~üyeleri, bu konsoloslann koruyuculu~u ve yard~ m~na s~~~n~yordu 8. Istanbul'daki Avrupa'l~~ diplomatlar ve onlar~ n ba~l~ca Osmanl~~ kentlerindeki konsoloslar~, kendi uyruklar~na verilen haklar~, yine kendi gizli
amaçlar~~ için, gayri-Müslim kimi Osmanl~~ uyruklar~ na da öneriyor ve Osmanl~~ yarg~ taylar~ n~ n duru~malar~ na kar~~arak, Kapitülisyonlar yoluyla
kendilerine verilen ayr~ cal~ k haklar~n~~ kötüye kullanmay~~ sürdürüyorlard~ .
Osmanl~~ yönetimi, Napolyon'un bir tehlike olu~turdu~u dönemde bu
koruma doland~ r~c~l~~~ n~~ s~ n~ rlamak; dahas~, ortadan kald~ rmak karar~ n~~
al~yor; 17 Ocak 18o6'da ilgili büyükelçiliklere gönderdi~i notalarda, Beratl~ lann, beratlar~ nda belirtilen ko~ullara uymalar~~ gerekti~ini vurguluyordu.
Istanbul'daki ~ngiliz büyükelçisi Charles Arbuthnot, 5 May~sta D~~i~leri
Bakan~~ Charles James Fox'a gönderdi~i yaz~da, "Bab~ali bu konuda hakl~d~ r" diyor; Berathlann, ya koruyucu beratlar~ ndan vazgeçmeleri veya beratlarda saptanan ikamet yerlerinde ya~amalar~~ gerekti~ini bildiriyor; Bab~ali'nin, bu konuda en çok Rusya'y~~ hedef ald~~~ na, çünkü "Rus büyükelçisi d'Italinsky'nin bu konuda daha titiz ve ketumiyetle davranmas~ n~~ kendi
hükümetine önermi~~olmas~ na kar~~ n", Rus yönetiminin "Türk uyruklar~na gayet serbestçe uyrukluk verdi~ine" inan~yordu.
Bab~ali, bu konuda o denli kararhyd~~ ki, Kihya Bey, Frans~z çevirmenine, Padi~ah~ n, bu anla~mazl~~~ n sonucu olarak on yabanc~~ devlete kar~~~
sava~~ilin etmek pahas~ na olsa dahi, alm~~~oldu~u karar~~ yerine getirmeye
azimli oldu~unu Frans~ z misyonu mensubu M. Ruffin'e bildirmesini tembihlivordu. Hem padi~ah, hem Bab~ali, "yabanc~~ etkisinden kurtulmaya"
kararhyd~ lar".
Ingiliz büyükelçili~i tercüman~~ M.Pisani'nin Büyükelçi Arbuthnot için
haz~ rlam~~~oldu~u rapora göre, ~ ngiliz, Rus, Alman ve Frans~ z misyonlar~n~ n her birinin 4o'a yakla~~ k beratlar~~ vard~. Dolay~s~yla, bu devletler, özellikle son üçü, koruyuculuk sisteminin islâh edilmesine veya kald~ r~ lmas~ na
kar~~~ ç~ k~yorlard~ . Beratl~~ veya Fermanl~~ olarak Rus koruyuculu~una kabul
edilen kimi Osmanl~~ uyruklar~~ d~~~ nda, adalarda ve Osmanl~~ ~ mparatorlunt~ n öteki yerlerinde ya~ayan birçok Rumlar da, ayr~ m yapmadan, Rus
Charles Issaw~ : "The transformation of the economic position of the Millets in the
n~ neteenth century" (XIX. yüzy~ lda Milletlerin ekonomik durumlann~ n de~i~mesi), Braude
ve Lewis. I, s.275; ayr. bkz. PRO, ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri (FO), FO 371/
3410/132748, S.Ferrier'in kaleme ald~~~~ve Osmanl~~ uyruklanna koruyuculuk veren çe~itli
Kap~ tülL~syonlara Ili~kin. 30.7. ~~ 918 tarihli and~ ns~ .
' PRO, FO 78/ 50: Charles Arbuthnot'tan Charles James Fox'a yaz~, Pera (Beyo~lu),
5.5.18o6.
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koruyuculu~u alt~ na giriyorlard~. Onlar~n birço~u, Rusya'ya giderek giysilerini de~i~tiriyor; Rus uyru~u olarak dönünce, antla~malar gere~ince
Rusya'ya sa~lanan her yarara hak iddias~ nda bulunuyordu. Buna ek olarak, sahipleri, kaptanlar~~ ve tayfalan Rum olan birçok gemiler, Rus band~ras~~ alt~ nda seyrediyor ve öteki reaya'n~ n sahip olmad~~~~yarar ve ayr~cal~ k
hakl3r~ ndan yararlan~yorlard~~ ~ o
Bu arada, 18°6 y~ l~~ Haziran~ na do~ru, Bab~ali'yle Rus misyonu aras~ nda ili~kiler oldukça kötüye gidiyordu. Beratlarla ilgili görü~meler hem
Rus büyükelçisi M.d'Italinsky'nin, hem de Bab~ali'nin can~ n~~ s~ k~yor; Bab~ali, Rus uyruklar~ na verilmi~~olan tüm ayr~cal~ k haklar~ n~ n ivediyle kald~ r~lmas~n~~ buyuruyor; özellikle Rus band~ rasma ve Osmanl~~ uyruklar~ na
Rus uyruklu~u verilmesine kar~~~ ç~ k~yordu. Rus band~ ras~~ konusundaki
Osmanl~~ görü~ü, Rus büyükelçili~ine Reis Efendi taraf~ndan resmen bildirilece~i yerde, Padi~ah~n Rum uyruklar~ n~ n hiçbirisine, bundan böyle, Rus
band~ ras~~ alt~ nda koruyuculuk tan~ nmayaca~~, Kaptan Pa~a'n~n küçük
rütbeli bir subay~ nca M. d'Italinsky'ye sözlü olarak duyuruluyordu. Ayr~ca, Rus band~ ras~ n~ n koruyuculu~u alt~ nda bulunan Rumlara, sekiz güne
dek Rus koruyuculu~undan vazgeçmedikleri takdirde, tüm mallar~ na el
konulaca~~~uyar~s~ nda bulunuluyor; Rus ülkelerinde ikamet ettikten sonra
o ülkenin uyru~una geçen Rumlara da ayni ihbar yap~ l~yordu. Bu ve öteki konularda M. d'Italinsky Bab~ali'yle tart~~maya giri~iyor, ama hiçbir sonuç alamayarak durumu hükümetine duyurmak karar~ n~~ al~yordu.
Bu geli~meler s~ ras~ nda, ~ngiltere'nin Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda etkisi oldu~una ve uygun zamanlarda Bab~ ali'ye rehberlik yapabilece~ine inanan ~ ngiliz büyüke!çisi Arbuthnot, tercüman~n~~ Bab~ali'ye göndererek,
Rusya ile bir sava~a girmek karann~ n al~ n~p al~nmad~~~n~~ saptamas~n~; ~ayet al~nm~~sa, Bab~ali tutumunda direnirse, bu denli bir sava~tan bir süre
daha kaç~ nman~ n olanakl~~ olup olmad~~~ n~~ dü~ünmelerini; Rus imparatorunun "kendi sayg~nl~ k ve ç~ karlar~ n~n, onun ~imdi maruz kald~~~~zararl~~
i~leme kar~~~koymay~~ bir görev biçimine getirece~ini" Reis Efendi'nin ciddi
biçimde dikkatine sunmas~n~~ öneriyordu. Arbuthnot, ayr~ca, tercüman~ na
~unlar~~ vurgulamas~~ buyru~unu veriyordu:
"Rusya ile bir sava~a girilirse. ~ ngiltere ile de sava~a girmekten kaçm~ lamayacakt~ r. Sava~~ba~larsa, ~ ngiltere, Rusya'yla birle~ecektir,
çünkü Osmanl~~ yönetimi, bu denli bir sava~~~Fransa'n~ n yard~ m~ yla
üstlenecektir. O zaman, ~ ngiltere, kendi dü~marnyla dava (say) birli~i yapan bir devletle dostlu~unu sürdüremeyecektir".
"' ~ bid.
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Bab~ali, ~ ngiliz tercüman~~ M.Pisani'nin bu sözlerinden büyük ölçüde
kayg~lan~yor; Divan-~~ Hümayun ivediyle toplan~yor ve Padi~ah~ n yard~ m~yla, Rus büyükelçisinin gönlünü alma yoluna gidiliyordu. Bu arada, Rus
D~~i~leri Bakan~~ Kont Voronzov, büyükelçi d'Italinsky'ye, Bab~ali'yle
görü~erek, Padi~ah~n reaya veya Rum uyru~u Rusya'da üç y~ l ya~amad~ kça Rus uyruklu~una kabul edilmeyece~ini; dolay~s~yla, Rus band~ ras~ na
hak kazanmayaca~~n~~ bildirmesini buyuruyor; " böylece sorun, geçici bir
süre için çözüme ba~lan~yordu.
Buna kar~~n, Rus konsoloslar~, diplomatik ayncal~ k haklar~ n~~ kötüye
kullanmay~~ sürdürüyorlard~. özellikle 1828-9 Türk-Rus sava~~ ndan sonra,
Çann Trabzon ve Erzurum'daki konsoloslanyla, sava~~s~ ras~ nda Kars, Bayazit ve Erzurum'u i~gal eden Rus askeri güçlerinin komutanlar~, gayriMüslim Osmanl~~ uyruklar~ n~~ Rusya'ya göçmeye üsteliyor ve onlara, en
çok Osmanl~~ Rum ve Ermenilerine, Rus koruyuculu~u öneren belgeler veriyorlard~ '.
839'da yap~ lan Tanzimat devrimleri, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
gayri-Müslim az~ nl~ klar~na, yurtseverlik anlam~ na gelen Osmanl~l~~~~ bir
türlü a~~layam~ yordu. Dolay~s~ yla, gayri-Müslimler, yabanc~~ devletlerle çevirdikleri düzenleri sürdürüyor; dahas~ , artt~ nyorlard~. örne~in, Trabzon'daki ~ ngiliz konsolosu G.S.Stevens'in 16 May~s 1848'de Istanbul'daki
~ ngiliz büyükelçisi Sir Stafford Canning'e bildirdi~ine göre, son birkaç ay
s~ ras~ nda, kentteki kimi Rum H~ ristiyanlar Rus uyru~u olmu~; birçoklar~~
da olmak üzereydi. Trabzon'daki H~ ristiyanlar~ n ço~u Gürcistan'la ticaret
yap~ yor; sahilde bir süre kalarak ticaretlerini bitirdikten sonra Rus pasaportu al~yorlard~ . Uyrukluklann~~ de~i~tirmedeki ba~l~ca amaçlar~, ticari i~lerini kolayla~t~ rmak ve vergi ödemekten kaç~nmakt~. Bu H~ ristiyanlann kimileri Eflâk pasaportlar~~ sa~l~yor ve bunlar~~ daha sonra Rus pasaportlanyla de~i~tiriyorlard~. ~ngiliz konsolosu ~u uyar~da bulunuyordu:
"Büyük ölçüde suistimal edilen bu i~ lemin, buradaki H~ ristiyanlar~n genel olarak Osmanl~~ uyruklu~undan kaçmalann~~ önlemeyi dileyen, kimi kesin kararlar almas~~ gereken Türk yönetiminin zarar~na oldu~unu dü~ünmemek olanaks~zd~r. Bu yap~lmazsa, birkaç y~l
içinde, buradaki her Reaya Rusya'ya mensup olacakt~ r" D.
" ibid.: Arbuthnot'tan Fox'a yaz~, Beyo~lu, 6.6.18o6; ayr.bkz. Enver Ziya Karal: OsFennant Devn, 1861-76, Ankara 1977, s.174 vd.
12 PRO, FO 78/1396: Stevens'den Clarendon'a yaz~ , Trabzon, 16.5.1858.
1 PRO, FO 195/294: Stevens'den Canning'e yaz~ , Trabzon, 16.5.1848.
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1853-6 K~ r~m Sava~~'n~ n sonuna do~ru, koruma sistemi, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun her iline yay~l~yor; Sir Edmund Homby'nin de kaydetti~i
gibi, "tüm ticaret merkezlerindeki binlerce yerel H~ ristiyan, Avrupa devletlerinin himayesine giriyordu" 14. Osmanl~~ genel borcu konusunda çal~~malarda bulunmak üzere I855'de ~ngiliz komiseri olarak Istanbul'a
gönderilen ve iki y~ l sonra oradaki ~ ngiliz yüce yarg~ tay~ na yarg~ç atanan
Hornby, 1856 dolaylar~ nda kaleme ald~~~~bir yap~ tta ~öyle diyordu:
"Korunan bu Osmanl~~ uyruklar~na, Rumsa Rusya'n~ n, Roma dinine mensupsa (Katolikse) ~talya, Fransa ve Avusturya'n~ n, Protestansa ~ngiltere ve Almanya'n~ n uyru~u olarak bak~ l~yordu. Tüm
devletler, özellikle Ruslar, Frans~zlar ve ~ngilizler, koruyuculuk vermede sahip olduklar~~ ayr~ cal~ k haklar~ n~~ kötüye kullan~yorlard~.
~yonya Adalar~ n~~ koruyuculu~u alt~na alan ~ngiltere, sa~a ve sola
pasaport da~~t~yor; Yedi Adalar'daki tüm nüfusdan binlerce daha
çok ki~i Levant'ta ~ngiliz himayesine giriyor; bir o kadar sözde Italyan, Malta'll olarak kaydediliyor; öteyandan Rum ve Ermeniler, ~u
veya bu özürle ~ngiliz pasaportu almay~~ ba~anyorlard~..." 15
K~ r~ m Sava~~'n~ n sonundan beri birçok Osmanl~~ uyruklar~ , özellikle
H~ ristiyanlar, Rus pasaportu almaya can at~yor; kendilerine, Rusya'ya
ba~l~ l~ k and~~ uygulayan kentlerden birinde ivediyle and etmeleri öneriliyordu. Böylece, and içtiklerini gösteren bir belge sa~lad~ klar~~ andan itibaren, Rus konsolosluklar~~ onlar~~ ivediyle Rus koruyuculu~u alt~na al~yorlard~. Trabzon'daki ~ ngiliz konsolosu G.A.Stevenson, bu konuda ~u yorumu
yap~yordu:
"Bu yönde, Rus uyruklar~ n~ n nas~ l süratle ortaya ç~ kt~klar~ n~~
görmek do~rusu oldukça ~a~~rt~ c~d~ r" ~ 6.
Türkiye'deki birçok ~ ngiliz konsoloslar~ n~n aç~ klad~~~ na göre, Rusya'n~ n gizli amac~ , Osmanl~~ imparatorlu~u'ndaki özellikle H~ristiyan nüfusu kendinden yana çekmekti. ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Clarendon,
1858 y~l~~ Ocak ay~ nda, Istanbul'daki ~ ngiliz diplomatik temsilcisi M.Alison'a gönderdi~i yaz~da, Fransa ile Rusya'n~n, Bab~ali'nin H~ristiyan uyayr.bkz. Karal
'4 Sir Edmund Hornby: An Autobiography (Ozgeçmi~i), Boston 1938;
VII, s.175 vd.; A.Üner Turgay: "Trade and merchants in nineteenth century Trabzon: elements of ethnic conflict" (XIX. yüzy~lda Trabzon'da ticaret ve tüccarlar: etnik çat~~ma unsurlar~ ), Braude ve Lewis, I, s.295-6.
IS
Hornby, s.92-3.
16 PRO, FO 78/1396: Stevens'den Clarendon'a yaz~, Trabzon, 13. . 858.
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ruklan üzerinde ortak koruyuculuk kurmak amac~nda oldu~u yolundaki
haberlere de~iniyor ve, "bu hak iddias~~ ola~an bir uygulama biçimine gelmeden, ona kar~~~direnmesini" Bab~ ali'ye var gücüyle önermesini buyuruyordu '7 . Bir ay kadar sonra, Trabzon'daki ~ngiliz Konsolosu G.A.Stevens, Lord Clarendon'a gönderdi~i yaz~da, imparatorlu~ un sahildeki en
önemsiz duraklanna ve içerideki birçok küçük yerlere Rus acentelerinin
yerle~tirilmesinin; Rus konsoloslu~undaki tercümanlar, Türk yard~mc~ lar~~
ve hademeleri için Trabzon'a madalya, para, mücevherli yüzükler ve öteki
arma~anlar~ n gönderilmesinin, Rusya'n~ n, Osmanl~~ imparatorlu~u için
sinsi planlar~~ oldu~unu gösterdi~i sonucuna varmas~ na neden oldu~unu
bildiriyor; Osmanl~~ hükümeti, Müslim ve gayri-Müslimleri uygun biçimde
korumak için ivediyle önlem (tedbir) almazsa, "dört veya be~~y~l kadar k~sa bir süre içinde, o bölgedeki H~ ristiyan uyruklar~ n~ n tümünden de~ilse
bile en iyilerinden yoksun kalaca~~" uyar~s~ nda bulunuyor; son 18 ay içinde, onlar~n binlercesinin Rus koruyuculu~u alt~na girdi~ini bildiriyordu ~ s.
Bu arada Ruslar tutumlar~ n~~ eskisi gibi sürdürüyor; kendilerini Rus
uyru~u olarak gösteren Rumlar~ n say~s~~ hergün art~yor; onlar~ n Türklere
kar~~~olan küstahl~ k ve gururlar~~ vakit vakit dayan~ lmaz bir a~ama eri~iyordu. Samsun'daki ~ ngiliz konsolosu F.Guarracino, 1858 y~ l~~ A~ustosunda
Rus konsolos yard~ mc~s~yla birlikte Osmanl~~ valisiyle görü~ürken, bir ay
önce Gürcistan'a giderek bir pasaportla de~il, basit bir belgeyle Samsun'a
dönen Ahabano~lu adl~~ bir P um köylüsünün valiye terbiyesizce hakaret
etti~ini kaydediyordu. Vali, bu Rum köylüsüne, e~er kendisini Rus uyru~u saymakta direniyorsa, bir hafta içinde i~lerini bitirerek Rusya'ya
dönmesini buyuruyordu. Ahabano~lu bu buyru~u yerine getirmek zorunda kal~yor; ama Rusya'ya gidece~i yerde Trabzon'a iniyor ve ~ ngiliz konsolosunun birkaç gün önce, oradaki Rum toplumunun önderinden ö~rendi~ine göre, valiyi, Trabzon'daki Rus konsoloslu~una ~ikayet ediyor; valinin, kendisini Samsun'dan ayr~ lmaya zorlamas~~ yüzünden zarara u~rad~~~n~~ iddia ediyordu. Konsolos Guarracino bu konuda ~unlar~~ yaz~yordu:
"Rus yönetiminin, Asya'daki kimi temsilcilerinin baz~~ davran~~lar~ ndan bilgi sahibi oldu~una veya bunlar~~ destekledi~ine inanmak
güçtür; ayn~~ zamanda, Avrupa'daki yüksek yetkililer, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun toprak bütünlü~ünü korumaya çal~~~ rken, küçük
AP 44, 1877, XCII, 4033: Lord Clarendon'dan M.Alison'a yaz~, D~~i~leri Bakanl~~~,
Londra, 21.1.1858.
'8 PRO, FO 78/1396: Stevens'den Clarendon'a yaz~ , Trabzon, 19.2.1858.
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rütbeli Rus yetkilileri, bu imparatorlu~un Asya'da bölünmesi için
görünürde etkin biçimde at~ l~ mda bulunuyorlar" 19.
1856 Paris Antla~mas~ n~ n imzalanmas~ ndan sonra, ~ngiltere, Osmanl~~
~mparatorlu~u'ndaki H~ ristiyanlar hakk~ nda Bab~ali'ye sürekli olarak ba~vurularda bulunmaya ba~l~yordu. 1858'de ~ ngiltere ile Fransa, Cidde'de
ç~ kan olaylar konusunda ortak davran~~ta bulunuyor; 186o'da ise yüce
devletler, Suriye'deki H~ristiyanlar~~ korumak için birlik halinde harekete
giltere,
geçiyorlard~. 3 A~ustos 186o'da, Paris'te, Avusturya, Fransa, ~n
Prusya, Rusya ve Türkiye aras~ nda, Suriye'de düzenin yeniden kurulmas~~
ve H~ristiyanlar~ n korunmas~ na ili~ik olarak imzalanan protokolda, hiçbir
devletin, bu konuda kendi sorumlulu~unu yerine getirirken herhangi özel
etki dilemedi~i ve dilemiyece~i aç~ klan~yordu 2°.
Buna kar~~ n, Osmanl~~ ba~kentindeki Amerika orta-elçili~inin tahminine göre, I86o y~l~nda, ~stanbul'da 5o.00o'e yakla~~k Osmanl~~ uyru~u, yabanc~~ devletlerin koruyuculu~u alt~nda bulunuyordu'. Bunlara ek olarak,
~yonya'll ve Malta% birçok Rumlar, ~ ngiliz pasaportu, ~ran'll Ermeniler
ise Rus pasaportu ta~~yarak çevrede dola~~yor; i~lerini görüyorlard~. Frans~ z konsoloslar~~ da, H~ ristiyanlar~~ kendilerinden yana çekmek için ellerinden geleni yap~yorlard~. Bo~azlardaki ~ ngiliz konsolos vekili William
G.Abbott'un 6 Haziran 186o'da bildirdi~ine göre, Gelibolu'nun Trakya
kesiminde bir kent olan Maydos'un Rum reaya olan sakinlerinin ço~una,
oradaki Frans~z konsolos yard~ mc~s~ n~n koruyuculu~u alt~ nda Katolik kilisesinin rahibi Abbe Spadaro, ismen Latin koruyuculu~u sa~l~yordu. Bu
Katolik rahip, ilkin, Rumlara hay~rseverlik göstererek onlar~n iyi niyetini
kazan~yordu. Bu amaç için herhalde ~stanbul'daki Katolik piskoposundan
mali yard~ m sa~l~yor veya ismen Lâtin reaya statüsü ve ayr~cal~ k haklar~~
sa~layan bir belge ver'cli~i her ki~iden az miktarda bir ücret al~yordu.
Katolik kilisesi, Rum Ortodoks reayaya yard~ mda bulunurken, onlar~ n
dinsel duygu ve inançlar~ n~~ incitmemeye büyük dikkat gösteriyor; onlar~~
yava~ca Katolik inançlar~ na çekmeye; dahas~, ~ ngiliz konsolosuna bak~ lacak olursa, onlar~~ kendi padi~ahlar~na olan ba~l~ l~ ktan yava~ca koparmaya
çal~~~yordu. Konsolos, ayr~ca, ~unlar~~ yaz~yordu:
PRO, FO 195/597: Guarracino'dan Bulwer'e yaz~, Samsun, 6.8.1858.
PRO, FO 371/341o/132748.
21 The United States National Arch~ves (Amerika Birle~ik Devletleri Ulusal Ar~ivleri): Legations, Dispatches, Turkey (Elçilikler, yaz~lar, Türkiye) c.16: Williams'dan Cass'a,
17.9.1860.
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"(Frans~ z ve Rus) meslekta~lar~ m~ n bu ihtiyats~z davran~~lar~ ndan
birçok kötülükler meydana gelmektedir. Üzülerek diyebilirim ki,
onlar, bir H~ ristiyan suç dahi i~lese, hiç ayr~ m yapmadan onu destekler ve böylece Türkleri önyarg~ya tabi tutarlar".
Konsolos, koruma sisteminin resmi bir biçim olarak kötülü~ün özünü
olu~turdu~una; bu sistemin yaln~z H~ ristiyanlar~~ kapsamas~ n~n onlarla
Müslümanlar aras~ nda dinsel dü~manl~ k yaratt~~~na inan~yor; raporuna
~öyle son veriyordu:
"Meslekta~lar~ m~ n müdahalesi yaln~z dostça uyanya münhas~ r kalsa
ve her çe~it partizanl~ k ve dinsel görü~leri bir yana b~ rakarak, yaln~z H~ ristiyanlara de~il, zulme u~ram~~~Müslüman ve Musevilere
de, gerekti~inde, yard~ m elini uzatsalar; ~iddetli çat~~malardan ne
kadat kaç~ n~ lm~~~ve bu ~ mparatorlu~a ne kadar geni~~yararlar sa~lanm~~~olacak; ayni zamanda, toleransa dayal~~ bu denli bir tutum,
kendi ülkelerinde vicdan özgürlü~ü kuran, bu konuda, bizim özgür
ülkelerimizi yöneten K~ ral d~~~ nda, hiçbir hükümdar~ n ona rakip
ç~ kamayaca~~~Padi~aha kar~~~lay~ k bir dostluk ve hayranl~ k belirtisi
olacakt~ r" 22.
Bu arada, gayri-Müslim Osmanl~~ uyruklann~~ koruyuculu~u alt~ na alm~~~bulunan Rusya, Bab~ali'nin i~lerine ve özellikle ticari konularda yerel
yönetimlerin çal~~malar~ na kar~~mak için ek özüre malik oluyor; ayn~~ zamanda, Rus koruyuculu~unu dileyen Osmanl~~ reaya halk~ n~ n ba~l~ l~~~ n~~
da yava~ca kazan~yor ve onlar~~ kendi hükümetlerinden uzakla~t~ nyordu.
~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Russell'e göre, Rusya'n~ n amac~~ görünürde
daima ayn~~ amaçt~ ; ancak, bu amaca ula~mak için gerekli araçlar~~ de~i~tiriyordu. Katerina II'nin günlerinden K~ r~ m Sava~~'n~ n ba~lad~~~~güne dek
geçen zaman süresi içinde, Rusya, Padi~ah~ n H~ r~stiyan uyruklann~~ Osmanl~~ yönetimi arac~ l~~~yla etkilemeye çal~~~yordu. Ama 1856'da imzalanan
Paris Bar~~~Antla~mas~ ndan bu yana, Padi~ah~ n yönetimini onun H~ ristiyan uyruklar~~ arac~ l~~~yla etkilemeye; bir yüzy~ ldan beri "dolayl~~ biçimde
yönetmeye" çal~~~yordu.
Paris Antla~mas~ , Osmanl~~ H~ ristiyan uyruklar~ n~ n yaln~z tek bir devletin de~il, be~~devletin toplu koruyuculu~u alt~nda olmas~~ ~~ kk~n~~ kabullenmi~; tek devlet koruyuculu~unu yads~yarak kald~rm~~t~. Lord Russell,
13 Eylül 186o'da Istanbul'daki ~ ngiliz büyükelçisi Sir Henry Bulwer'e
22

PRO, FO 78/1525: Abbott'tan Bulwer'e, yaz~, Bo~azlar, 6.6.186o.
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gönderdi~i yaz~da, bu toplu (kollektif) koruyuculu~un uygulanmas~n~n oldukça güç oldu~u görü~ünü belirtiyor; Padi~ah~ n Bakanlar~ n~ n etkilerini
kötüye kullanmalar~~ tehlikesinin varl~~~na de~inerek, bu Bakanlar~ n "ülkeyi zulme tabi tutarak" zenginle~ irken, bu denli zulmün yaratmas~~ olanakl~~
direni~e kar~~~yabanc~~ deste~ine dayand~ klar~ n~~ iddia ediyordu. Yine Russell'e göre, bu Bakanlar rü~vet alarak zengin oluyor; kimi devletlerin deste~ini sa~layarak ve Istanbul'daki yabanc~~ temsilcilerin aras~ ndaki k~skançl~ k ve rekabetten yararlanarak erkte kalmay~~ sürdürüyorlard~.
~ ngiliz D~~i~leri Bakan~, ~ ngiltere'nin, Türk ~ mparatorlu~u'nun varl~~~n~~ korumay~~ diledi~ini, çünkü bunun ~ngiliz ç~karlar~n~ n yarar~ na oldu~unu; esasen, bu imparatorlu~u altüst etmenin, "onun bölümlerini elde etmek için bir mücadeleye" yol açabilece~ini; bunun da, güç dengesini tehlikeli biçimde bozacak genel bir Avrupa sava~~ na yol açabilece~ini vurguluyordu. Lord Russell, Padi~ah~ n yönetiminin sürmesinin, onun uyruklar~n~ n yarar~ na olaca~~na inan~yor; Türk ~ mparatorlu~u'nda çe~itli halklar~ n
ya~ad~~~ ; o halklar~ n o günkü ko~ullar~ n~ n ~~~~~~ alt~ nda, onlar~ n aras~nda
ya~ayan Türklerin, "kusurlar~~ ne olursa olsun", yönetici kat~~ olu~turduklar~ ; o bölgelerdeki Müslüman gücünün yerine tek bir H~ ristiyan gücünün
yerle~tirilmesinin olanaks~z oldu~u; Müslüman yönetiminin altüst edilmesinin ancak Türk ~ mparatorlu~u'nun bölünmesine yol açaca~~~ve bunun
ciddi sonuçlar yarataca~~~görü~ünü öne sürüyordu 23. Lord Russell, böylece, ~ ngiltere'nin, s~ rf kendi ç~ karlar~~ için Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun varl~~~n~~ sürdürmeye çal~~t~~~ n~~ hiç çekinmeden vurguluyordu. ~ngiliz ç~karlar~~
bunu gerektirmese, ~ ngiltere, ~~ go8'de yapaca~~~gibi, Rusya ile ve "Avrupa'n~ n hasta adam~"n~n miras~ na konmaya çal~~an öteki devletlerle, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nu bölmek amac~yla birle~ecekti.
XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda "Do~u Sorunu"'nun ortaya ç~ kmas~,
yüce devletlerin kimilerine, koruyuculuk rollerini kötüye kullanarak, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan geni~~bölgeler koparmak deneyinde bulunmak
özürünü veriyor; bu davran~~lar~ n sonucu olarak, 1878 Berlin Antla~mas~yla özerk bir Bulgaristan ve ba~~ms~ z bir S~rbistan, Karaba~~ve Romanya kuruluyor; 1878 San Stefano Antla~mas~ yla Rusya'n~ n koruyuculu~u alt~na giren Osmanl~~ Ermenileri, Avrupa'n~ n toplu (kollektif) koruyuculu~una geçiyordu.
23

Turkey No.17 (1877), k~s~ m II, No.8o, s.89-91: Russell'den Bulwer'e yaz~, D~~i~leri
Bakanl~~~, Londra, 13.9.186o, koruma sistemi hakk~ nda aynca bkz. Ali ~hsan Ba~~~: Osmanl~~
Ticaretinde gayri Miishmler, Ankara 1983.
Bellek,: C. LV, 24
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Osmanl~~ imparatorlu~u'nu "koruyuculuk” ad~~ alt~ nda bezdiren bu doland~r~c~l~k, o imparatorlu~u çöktüren I. Dünya Sava~~ 'na dek sürüyor; 24
Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Antla~ mas~yla sona eriyor; Lozan ban~~görü~meleri s~ras~ nda, ~smet (~ nönü) ba~kanl~~~ ndaki Türk kurulu,
Türk topraklar~~ üzerinde kalan herhangi bir az~nl~~a özel haklar, ülke-d~~~~
ve ulus-üstü ayncal~ klar veya koruyuculuk verilmesi önerilerine sertçe kar~~~
ç~k~yordu.

