
57

BD KASIM 2016

Kurulduğu 1299-1302 yılla-
rından 1453’e dek geçen ilk 

150 yılı boyunca, uyruklarını hak 
ve ödevlerde eşitlik sağlayarak 
yönetmiş; orduda Hris-
tiyan uyruklarına da 
Müslümanlarla birlikte 
askerlik yaptırmış olan 
Osmanlı Devleti, 1453’te 
İstanbul’un alınmasından 
sonra, Hristiyan, Muse-
vi, vs. uyruklarını Patrik, 
Haham, vb. dinsel başkan-
larının yönetiminde “Millet 
Düzeni” adı verilen bir tür 
özerk toplumlar biçminde 

örgütlemişti. Bu düzende Hristi-
yanlar “cizye” vergisi ödeyerek 
askerlik yapmayacaklar; yedi yıl ve 
kimi dönemlerde daha uzun süren 

askerlik, daha çok Müs-
lüman Türklerin görevi 
olup çıkacaktı. Öyle ki bu 
durum, süreç içerisinde 
Osmanlı Devleti’nin Müs-
lüman Türk uyruklarının 
genç ve üretken nüfusu-
nun, evlenip çoğalmak ve 
işini geliştirmek yeri-
ne, üretimden koparak 
orduda, savaş alanlarında 
erimesine, azalmasına; 
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orduda 
Hristiyan 

uyruklarına da 
Müslümanlarla 
birlikte askerlik 

yaptırmıştır.
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Hristiyanları askerlikten bağışık 
tutacaktı.

Yabancı elçilikler, Tanzimat 
uygulamasının yol açtığı toplumsal 
değişimleri konsolosları aracılı-
ğıyla yerinde inceleyip ülkelerine 
bildiriyordu. Bu raporlar, Osmanlı 
devletinin Müslüman-Türk uyruk-
larının nasıl ezildiğini, Hristiyan 
uyrukların nasıl geliştiğini açıkça 
ortaya koyacaktı.

İngiltere’nin İzmir Konsolo-
su Charles Blunt Büyükelçi Sir 
Henry Bulwer’e gönderdiği, 28 
Temmuz 1860 günlü raporda:

“Bölgenin genel durumu gün 
geçtikçe iyileşmekte... Ancak bu 
iyileşmeden yararlananlar Türkler 

değil, onları soyup soğa-
na çeviren Hristiyanlar... 
Gülhane Hattı Şerifinin 
(3 Kasım 1839) öngördü-
ğü reformlarla beraber 
Hristiyanlar tarımla 
ilgilenmeye başladı ve 
yeni gelenlerle birlikte 
sayıları her geçen gün 
daha da arttı. Askerden 
dönen Türkler köylerini, 
kentlerini tanıyamayacak 
kadar değişmiş buldular. 
Her yerde Türklerin ye-
rini Hristiyanlar alıyor-
du. Eskiden olduğu gibi 
tarlalarını işlemek isteyen 

Türkler, anında Hristiyan bir tefe-
cinin pençesine düşüyor ve eninde 
sonunda toprağını satmak zorunda 
bırakılıyor. Talihlerini başka yerde 
denemek isteyenlerin toprakları 
ise gene Ermeniler, Rumlar veya 

eğitim, sanat, zenaat, tarım, ticaret 
vb. uygarlık alanlarında gerilemele-
rine, yoksullaşmalarına yol açarken; 
buna karşılık gayrimüslim Osman-
lı uyruklarının genç ve üretken 
nüfusunun, yedi yıl askere gitmek 
yerine evinde, köyünde, kentinde, 
işinin başında kalmasına; evlenip 
çoğalmasına; eğitim, sanat, zenaat, 
ticaret, tarım, vs. uygarlık alanların-
da ilerlemelerine; varsıllaşıp güçlen-
melerine yol açacaktı.

1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 
Islahat Fermanı, işte bu eşitsiz-

liği, adaletsizliği gidermek üzere, 
gayrimüslimlerin de Müslümanlar 
gibi askerlik yapmasını buyuru-

yor; uyrukların hak ve ödevlerde 
eşitliğini sağlamayı amaçlıyordu. 
Gelgelelim Hristiyan uyruklar, aske-
re gitmemek için her yola başvura-
cak, bunun üzerine devlet, küçük 
bir bedel ödemeleri karşılığında 

Sultan Abdülmecid ve 1856 Islahat Fermanı



59

BD KASIM 2016

bir bedel ödemektedirler. Ama bu, 
onların askere gitmemekle elde 
ettikleri yararlara oranla bir hiçtir. 
Askerlik bedeli adamakıllı yüklü 
olsaydı bile, yine de Müslüman 
uyrukların zavallı omuzlarındaki 

kocaman yükün altında 
düştüğü yoksulluğu 
hiçbir zaman denge-
leyemez. Şurası iyice 
bilinmeli ki, Müslüman 
nüfusun Hristiyanlara 
oranla hızla azalma-
sının gerçek nedeni 

Frenkler tarafından yok 
pahasına satın alınıyor. 
Bu yolla toprak sahibi 
olan yabancılar ara-
sında, içerlerde büyük 
çiftlikler satın almış yedi 
İngiliz vatandaşı daha 
var. İzmir yakınlarındaki 
bütün topraklar ya-
bancıların eline geçtiği 
gibi daha uzaklardaki 
köylerde de Türkler 
topraklarını yabancılara 
satıyorlar,” diyordu.[1]

1830-1860 yılları 
arasında İzmir’in Türk 
nüfusu 80 binden 41 bine 
düşmüş, buna karşılık 
aynı 30 yıllık dönemde 
kentin Rum nüfusu 20 
binden 75 bine yüksel-
mişti. [2]  

İngiltere’nin Trab-
zon Konsolosu Willi-
am Gifford Palgrave 
1868’de Londra’ya gönderdiği 
raporda:

“Bugünkü (1868) durumda 
muvazzaf olsun, ihtiyat olsun, bütün 
askerlik yükü yalnız ve yalnız 
Müslüman halkın omuzlarındadır. 
Gerçi Hristiyanlar (askere gitme-
mek için) hazineye küçük ve önemsiz 

Osmanlı askerleri Yemen’de. (üstte)
Osmanlı askerleri Balkanlarda. (altta)

“Bugünkü (1868) durumda 
muvazzaf olsun, ihtiyat 
olsun, bütün askerlik 
yükü yalnız ve yalnız 
Müslüman halkın 
omuzlarındadır.”
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yan olunca yabancı konsoloslar ve 
temsilciler ona hemen kanat gerer-
ler ve adaletin eli kolu bağlanır.” 
(...) “Anadolu’nun ta göbeğinde, 
“Müslüman bağnazlığının merkezi” 
sayılan yerlerde bile Hristiyanlar, 
debdebeli evleri, şık giyim kuşam-
ları, takıp takıştırdıkları gösterişli 
süsleri ve mücevherleri ile servet ve 
refah düzeylerini apaçık sergiliyor-
lar. Onların bu durumu, uzaklarda 

çok konuşulan sözde 
gayrimüslimlere baskı 
yapıldığı iddialarıy-
la hiç bağdaşmıyor. 
Müslüman halk 
açısından ise durum, 
acıklı biçimde bunun 

tam tersidir.” (...) “Türkiye’deki 
Hristiyanların Müslümanlara 
kıyasla refah içinde olmalarını, 
onların daha enerjik, daha çalış-
kan ve daha erdemli olmalarına 
yormak yanlıştır. Gerçek şudur ki, 
çalışkanlık, doğruluk, namusluluk 
ve dürüst iş çıkarma bakımından 
Müslümanlar, şaşmaz biçimde, 
Rum ve Ermeni hemşehrilerinden 
kesinlikle bir gömlek üstündür-
ler. Ama ne var ki, Müslüman-
lar muazzam bir yükün altında 
sistematik olarak ezilmişlerdir ve 
ezilmektedirler. Hristiyanlar ise, 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
ayrıcalıklı durumlarını sürdürerek 
son yüzyıldan beri sürekli olarak 
zenginleşmişlerdir. Zenginleşmeleri 
de çok su götürür spekülasyonlarla, 
apaçık hilelerle ya da tefecilikle ol-
muştur. Osmanlı devleti, kendi ağır 
yükünün tümünü yalnız Müslümanın 

budur...  Bu apaçık adaletsizliktir.”
 (...) “Müslüman halk, sorumsuz 

merkezi İstanbul Hükümeti’nde 
kesinkes temsil edilmiyor. Padişahın 
Müslüman tebaasının başkentte 
derdini anlatabileceği hiç kimsesi 
yoktur. Hristiyanlar ise İmparator-
luğun her tarafına yayılmış bütün 
yabancı konsolosluklara, ajanslıkla-
ra, kimi de İstanbul’daki elçiliklere 
başvurup haklarını arayabiliyorlar. 

Hristiyanların dertleri can kula-
ğıyla dinleniyor. Üstelik hiç bir 
şikayetleri olmadığı zaman da onlar 
adına hayali şikayetler uyduruluyor. 
Bunun kahredici 
sonucu olarak 
da bütün mali 
baskılarla yerel 
ve kişisel baskı-
lar Müslüman-
lara yapılıyor, 
Hristiyanlara 
değil. Çünkü 
Müslümanların 
çığlığına kulak 
asan yok. Hristi-
yanın ise bin tane 
sözcüsü ve avukatı var. Müslüman 
bir suç mu işlemiş? Hemen ve sert 
biçimde cezaya çarptırılır. Aynı suçu 
işleyen Hristiyan ise şöyle böyle 
cezalandırılır ya da büsbütün bağış-
lanır. Çünkü işin içinde bir Hristi-

“...bütün mali baskılarla 
yerel ve kişisel baskılar 
Müslümanlara yapılıyor, 
Hristiyanlara değil.”

“Bugün görülen 
odur ki, Osmanlı 

Hükümeti, 
Hristiyan 

tebaa yararına 
Müslüman 
tebaasını 

ezmek gibi ağır 
bir suçlama 
altındadır.”
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küçük bir azınlık oluşturan Ermeni-
lerin, bölgede hemen hemen bütün 
ticareti ve tarımı ellerine geçirdikle-
rini; kasabalarda alış-veriş işleriyle 
sermayenin dörtte üçünün Ermeni 
azınlığın elinde olduğunu belirti-
yordu.[4]  

Fransız Coğrafyacı Elisee Reclus 
da 1884’te yayımlanan Yeni 

Genel Coğrafya kitabında: “(Türk-
ler) Millet-i Hakime (İmparator-

omuzlarına yüklemiştir... Bugün 
görülen odur ki, Osmanlı Hükümeti, 
Hristiyan tebaa yararına Müslü-
man tebaasını ezmek gibi ağır bir 
suçlama altındadır. Ben (Palgrave), 
bu suçlamayı üzülerek doğrulamak 
durumundayım,” diyordu.[3]

İngiltere’nin Erzurum Konso-
losu John George Taylor, 18 Mart 
1869 günlü raporunda; Erzurum, 
Diyarbakır, Harput  nüfusları içinde 

İngiltere’nin Trabzon Konsolosu 
William Gifford Palgrave 
(d.1826-ö.1888)

luğun egemen ulusu) oldukları 
halde, zulüm ve baskı altındadırlar. 
Askerlik görevi yalnızca Türklere 
yükletilmiş olup, Türk gençleri 
ailelerinden alınır ve pek uzun bir 
süre için, çoğunlukla sonsuza dek 
ayrılır. İmparatorluğun en değerli 
halkı böyle tüketilir mi?” diyecekti.[5] 

Osmanlıda bir usta işçinin 
gündelik ücreti 28 kuruş olduğu 
dönemde, askere gitmek istemeyen 
bir Hristiyan devlete yılda 28 kuruş; 
bir Müslüman ise 5.000 kuruş 
ödemek zorundaydı.[6] Çoğu Müs-
lüman bu parayı veremeyip askere 
gidiyor; yedi yıl askerlik yapıyor; 
Hristiyanlar ise ödüyor ve askere 
gitmiyordu. Bu ve bu gibi toplumsal 
eşitsizlikler, adaletsizlik Osmanlı 
toplumunda Müslüman Türklerin 
zayıflamasına, gayrimüslimlerin pa-
lazlanmasına yol açmıştı. Osmanlı 
devleti uyruklarına hak ve ödevler-

Elisee Reclus (d.1830-ö.1905)
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Cumhuriyet, 
hiçbir ayrım 
gözetmeksizin 
tüm yurttaşlara 
yasa önünde 
eşitlik, fırsat 
eşitliği sağlayan 
bir düzendir. 
Cumhuriyet Tür-
kiyesi’nde Ye-
ni-Osmanlıcılık, 
ancak Müslüman 
Türk’ün Osmanlı 

düzeninde neler çektiğini bilmeyen-
lerin özlemi olabilir. •

cengizozakinci@butundunya.com.tr  
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de eşitlik, yasa önünde eşitlik, fırsat 
eşitliği sağlayamadığı ve adaletten 
uzaklaştığı için çökmeye yazgılıydı.

Osmanlı düzenine başkaldıran 
1908 Meşrutiyet Devrimi’nin 

amaçladığı Adalet, Özgürlük, Eşit-
lik, Kardeşlik, ancak 24 Temmuz 
1923 Lozan Barış Antlaşması ve 
29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşundan sonradır ki ger-
çekleşme olanağına kavuşmuştur.

1908 Meşrutiyet Devrimi konulu kartpos-
tal. Liberte (Özgürlük), Egalite (Eşitlik), 
Justice (Adalet), Fraternite (Kardeşlik)

  “Milli egemenlik öyle bir nurdur 
ki, onun karşısında zincirler erir, 
       taç ve tahtlar batar, mahvolur. 
Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş  
     müesseseler her tarafta yıkılmaya          
             mahkûmdurlar.”

M. Kemal Atatürk    


