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Osmanlı askerî tarihi çalışmalarında, savaşların Osmanlı bireyi üzerindeki te-

sirleri üzerinde pek durulmamıştır. Bu eserlerde, halkın lojistik çalışmalara katkı-
ları ile aynî veya nakdî bağışları gibi hususlara vurgu yapılmış; fakat Osmanlı 
tebaasının harp sırasındaki tecrübeleri genelde göz ardı edilmiştir. Bazı eserlerde 
halk ile ordu arasındaki gerilim ve sıkıntılar tamamen göz ardı edilmiş; sivil ve 
asker savaş ortamında aynı hedefe kilitlenen insanlar olarak belirtilmiştir.1 Bir 
Bulgar mekkâreci veya dülger, bir Kürt veya Arnavut başıbozuk, elindeki hubu-
batı orduya gönüllü gönülsüz teslim eden Müslüman bir köylü, hasta bir Os-
manlı eri, sarhoş bir Osmanlı zabiti savaşın farklı yönlerine ışık tutan muhtelif 
katılımcılarıdır. Bu çalışma, savaş ortamındaki Osmanlı bireyini (sivil veya asker) 
Kırım Harbi’nin Tuna Cephesi örneğinde tartışacaktır.2  

Osmanlı ordusunun yapısını, muharebelerdeki etkinliğini ve sivil halk ile 
münasebetini açıklarken, düzenli ve gönüllü birlikler arasındaki ayrıma dikkat 

                                                 
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
1  “…harbin siyasî ve askerî yönlerini içeren pek çok eser, kaleme alınmıştır. Ancak, söz 
konusu bu eserlerde… harbin sosyal yönünün ele alınmamış olmasıdır. Diğer bir ifade ile 
devletle halkın harb konusundaki fikirlerinin birbirleriyle ne derece uyum içinde olduğudur.” 
Özcan, s. 1.  
2 Son yıllarda Kırım Harbi’nin toplumsal boyutuna da vurgu yapan eserler yazılmıştır. Bkz., 
Robert B. Edgerton, Death or Glory: The Legacy of the Crimean War (Boulder, 1999); James J. 
Reid, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse (Stuttgart, 2000); Candan Badem, The 
Ottoman Crimean War (Leiden, 2010).  
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etmek gerekir. Burada, öncelikle düzenli ordunun Müslüman ve gayrimüslim 
halk ile ilişkisine bakılacak, askerin halktan beklentileri ile halkın orduya ve har-
be bakışı sorgulanacaktır. Daha sonra genelde başıbozuk olarak adlandırılan - 
dolayısıyla çok da pozitif bir çağrışım yapmayan - gönüllülerin muharebelere 
olumlu ya da olumsuz etkisi ile cephe gerisindeki uygunsuz davranışları tartışıla-
caktır. 

 

I. Halk Orduya Lazımdır ve Korunmalıdır:  

Ordu İhtiyaçlarının Temini 

Kırım Harbi sırasında Osmanlı ordusu, düzenli birlikler (asâkir-i nizami-
ye/asâkir-i muntazama), yardımcı kuvvetler ve gönüllüler (başıbozuk/neferât-ı 
muvazzafa) gibi muhtelif öğelerden müteşekkildi. Düzenli birliklerin bir kısmını 
nizam denilen iyi eğitimli askerler, önemli bir bölümünü ise eğitimi yetersiz 
yedek (redif) kuvvetler oluşturmaktaydı. Düzenli olarak eğitime tâbi tutulması 
gereken redif taburları savaş ortamında apar topar bir araya getirilmişlerdi. Dü-
zenli ordu, Tanzimat reformlarının tatbikinde ve iç güvenliğin tesisinde zorlayıcı 
ve caydırıcı bir güç olarak İmparatorluğun muhtelif bölgelerinde kullanılmak-
taydı. Taburlar savaş hazırlıkları sırasında bağlı oldukları ordulara ve görev yerle-
ri olan sınır boylarına taşındı. Yedek kuvvetlerin toplanması ve Mısır’dan yar-
dımcı birliklerin gelmesi ile kaleler ve ordugâhlar askerle doldu. Gönüllüler ise 
daha önceki savaşlarda olduğu gibi ülkenin her tarafından İstanbul’a ve sınırdaki 
kalelere akmaya devam etti.  

Harp hazırlıkları sırasında ve harp müddetince Osmanlı Devleti, bir taraftan 
ordu ihtiyaçları ve savunma tedbirleri için tebaayı istihdam etmeye uğraşırken, 
diğer taraftan halkı askerin muhtemel aşırılıklarına karşı muhafaza etmeye çalıştı. 
Reayanın muhafazası Hıristiyan Batı’nın desteğini kaybetmemek için de mü-
himdi. Dolayısıyla kumandanlara ve taşradaki yöneticilere bu duruma dikkat 
etmeleri savaş müddetince hatırlatıldı. 

Orduların harekât güzergâhlarında bulunmak halk için zordu. Muharebelerin 
tehlikesi bir tarafa ordunun istekleri pek çok zaman halk için tahammülfersa idi. 
Askerin, cephanenin, topların ve iaşenin nakli ülke çapında bir hareketlilik mey-
dana getirmekteydi. Arpa ve saman gibi ürünler ordunun istekleri doğrultusunda 
ambarlara depolanırken, devlet ahalinin elindeki ürünü almak için iki geleneksel 
metoda başvuruyordu: teşvik ve tazyik. Tahıl ve hayvan ihtiyaçları köylüden 
temin edildikten sonra ileride belirsiz bir tarihte ödeneceği belirtiliyordu.3 Diğer 
taraftan askerin açlıktan ve hastalıktan korunması iyi çalışan bir lojistik sistem ile 
birlikte halkın desteğini gerektirmekteydi. İaşesi, ibâtesi ve transferi yeterli ve 
etkili olmayan birliklerin düşman ile daha karşılaşmadan yok olması mukadder-
di. Lojistikteki aksamalar sonucunda askerlerin ihtiyaçlarını bölge halkından 
zorla karşılamak zorunda kalması cephe gerisinde nahoş hadiseleri beraberinde 
getirebilirdi.  

                                                 
3 “The Danubian Provinces”, The Times, 10 Eylül 1853. 
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Devlet ürün tedariki işini genelde tüccarlara ihale ederdi. Mültezimler ordu 
ihtiyaçlarının ne kadarını tedarik edeceklerini bildirirler ve yetkililerle anlaşma 
yaparlardı. Ordu ise ihtiyaçları belirler, ulaşan levazımâtı ambarlara depolar ve 
ihtiyacı olan birliklere dağıtımını gerçekleştirirdi. Ancak Osmanlı bürokrasisinde 
usulsüzlük oldukça yaygındı. Bildirilen ürünlerin hepsi yerlerine ulaşmadığı gibi, 
ulaşanların hepsi de askere dağıtılmıyor ya da dağıtılanlar belirtilen kalitede ol-
muyordu. Dolayısıyla Osmanlı neferi, belgelerin söylediğinden çok daha az tayın 
ve para alıyordu. Başka bir deyişle, askerin hayatı üzerinden mültezimler ya da 
Paşalar para kazanıyorlar; devletin ihmali sonucu asker ilaçsız, giyeceksiz ve 
iaşesiz kalıyordu.4  

Halk savaş sırasında elindeki hububatı vermekle kalmıyor, pek çok konuda 
orduya yardım ediyordu. Bu minvalde, 1854 yılından itibaren ülke çapında “ia-
ne-i harbiye” adıyla para toplandı. Bu yardım kampanyası görünümünde bir 
çeşit olağanüstü vergiydi.5 Öncelikle memurların maaşlarının bir kısmı devlete 
aktarıldı. Yerel eşrafın da benzer şekilde hareket etmesi beklendi. İmparatorlu-
ğun muhtelif şehirlerinden, Müslüman ve gayrimüslim ayrılmaksızın alınan para-
lar ordulara gönderildi. Bu konuya eğilen bazı kaynaklar iane-i harbiyeyi gönüllü 
bağışlar olarak aktarmaktadır.6 Aslına bakılırsa iane-i harbiye için zorlayıcı hangi 
unsurların devreye sokulduğu hususunun hâlâ araştırılmaya ihtiyacı var.  

Müttefik orduların ibâtesi için kamu binaları yeterli olmadığından pek çok 
konak ve mesken kiralanmıştı.7 Lakin bu kiralama işlemi her zaman gönüllü bir 
alışveriş değildi.8 İstanbul’daki bazı mahalle sakinleri Fransız doktorlara evlerini 
kiralamaya yanaşmamışlardı.9 Sonuçta halk genelde askerlerden olabildiğince 
uzak olmak istemekteydi. Diğer taraftan, ev sahiplerine kira bedelleri düzenli 
olarak ödenmediği gibi istihdam edilen meskenlerin pek çoğu da zarar gördü. 
Varna’da kiralanan bazı evler yangında yok oldu.10 Hareket halindeki birlikler 
güzergâhları üzerinde bulunan köylerde ikamet ediyor, buralarda evlere misafir 

                                                 
4 Kars Kalesi’nde yaşanan kıtlık sadece kuşatmanın neticesi değildi; ciddi ihmallerin de rolü 
vardı. Reid kumandanların orduyu bir çeşit iltizam olarak gördüklerini belirtmektedir. Reid, 
ss. 32-33, 59. Kırım’da da Osmanlı askerleri giyecek ve yiyecek bakımından çok büyük 
sıkıntılara duçar oldular. Gözleve’deki Osmanlı birlikleri 1855 yılının sonlarına doğru 
neredeyse unutulmuştu. Diğer taraftan daha merkezi Tuna Cephesi’nde ordu birliklerinin 
ihtiyaçlarının göreceli olarak iyi karşılandığı söylenebilir.  
5 Badem, ss. 319-321.   
6 Kaynaklarda halkın gönüllü bir şekilde para verdiği belirtilirken, bu hususta kesinlikle zor 
kullanılmadığının da altı çiziliyor. Besim Özcan, Kırım Savaşı’nda Malî Durum ve Teb’anın Harb 
Siyaseti (Erzurum, 1997); Figen Taşkın, “Kırım Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu’na Etkileri 
ve İaşe Sorunu”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İstanbul [Bundan sonra BOA] HR.MKT 94-32; 100-30.  
8 Badem, 330-331. Fransızlar Gelibolu’daki Mevlevihane’yi hastane olarak kullanmak 
istemişler; Şeyh Efendi bu duruma itiraz etmişti. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire 
Başkanlığı Arşivi [Bundan sonra ATASE] 5-15-26.  
9 Akyüz, ss. 151-152. 
10 BOA MVL 279-54. 
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oluyorlardı.11 Askerleri ağırlayan köylülerin ne kadar gönüllü ve istekli oldukları-
nı bilmiyoruz.  

Savaş hazırlıkları devam ederken Şumnu civarındaki bağ ve bahçelere girip 
buralara zarar veren askerlerin engellenmesi ve cezalandırılması emredilmişti.12 
Aslına bakılırsa savaş ortamında tarım alanlarını muhafaza etmek hiç kolay de-
ğildi. Hem ekili arazilerin tahrip olmasını engellemek hem de boş arazilerin 
ekilip biçilmesini sağlamak için çaba sarf ediliyordu.13 Harbin bir sonraki seneye 
ya da senelere sarkma ihtimali zirai üretimin önemini daha da artırıyordu. Bütün 
bunlara rağmen cephedeki tarım arazilerinin önemli kısmı boş kaldı, ekili alanlar 
da bir şekilde zarar gördü. Ordunun taşımacılıkta kullanılan hayvan ve arabala-
rın büyük bölümünü istihdam etmesi halkın savaş ortamında kıtlaşan pek çok 
maddeye ulaşımını iyice zorlaştırmaktaydı.14 Pek çok ziraî ürünün ordu iaşesi 
için ayrılması fiyatları artırabilirdi. Bu yüzden devlet hububatın ihracına engel 
olmaya gayret etti. Kendi ordusunun yanında bir de Avrupa ordularına iaşe 
bulmak mecburiyetinde kalan Osmanlı Devleti’nde neyse ki köylü kıtlık tehlikesi 
ile karşılaşmadı. Bu durum Kırım Harbi sırasındaki iyi hasadın bir neticesiydi.  

Ellerindeki hayvan ve hububata el konulması bir tarafa, ihtiyaç halinde hane-
leri de kullanılan köylü, cepheden veya ordulardan uzaklaşmak istemekteydi. 
Mesela, Varna’daki İngiliz kamplarının yakınlarındaki Bulgar köyleri boşalmış-
tı.15 Böyle bir durum orduya destek olacak insan temininde ve ordu iaşesi için 
gerekli olabilecek hasadın gerçekleşmesinde sıkıntılar doğuracaktı. Dolayısıyla, 
köylerin boşalmasını engellemek için can ve mal güvenliğinin emniyet altına 
alınması gerekmekteydi. Bu bağlamda hem askerî birliklerin aşırılıklarına hem de 
kumandanların ve yerel yöneticilerin keyfî davranışlarına engel olunmalıydı. Zira 
tebaanın hoşnutsuzluğunun kargaşa ve isyana dönüşmesi, bu nazik ortamda 
devletin başını çok ağrıtabilirdi. Diğer taraftan, Osmanlı Devleti sahip olduğu 
askeri gücün neredeyse tamamını düşman karşısına çıkarmış; bu ise dâhilî gü-
venlik ve asayişte sıkıntılara sebep olmuştu. 

Kısacası asker tebaayı, tebaa askeri koruyup kollamalıydı. Aralarındaki ilişki 
ne kadar sağlıklı bir zemine oturtulabilirse askeri başarı da o kadar artacaktı. 
Fakat savaş sırasında halkın yaşam koşulları doğal olarak menfî şekilde etkilen-
mekte, bu durum da devlet ile halk arasındaki ilişkiyi germekteydi. Nitekim ordu 
iaşesinde ve ahalinin güvenliğinde aksamalar oldu. Neyse ki, savaştaki göreceli 

                                                 
11 Reid, s. 80.  
12 ATASE 9-5-1/16.  
13 BOA A.MKT.UM 164-17; Dobruca’da sahipsiz kalan ekili araziler ise devlet tarafından 
biçtirilmişti. ATASE 46-1-32/7 ve 7a. 
14 Ordunun tahıl ihtiyacı için tahıl ürünlerinin satışını kısıtlamak isteyen Bâbıâli karşısında 
İngiltere’yi bulmuştu. Savaş sırasında zahire ticareti meselesi hep gündemde kalmaya devam 
etti. Zahireden sorumlu olan vali ve kaymakamların ihracı engelleme çalışmaları, tüccar ve 
konsolosların böyle bir engellemenin anlaşmalara aykırı olduğu çıkışlarıyla karşılaştı. BOA 
HR.SYS 1192-1, lef 37. 
15 W[illiam] H[oward] Russell, The British Expedition to the Crimea (Londra, 1858), s. 67.   
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başarı ve Osmanlı devleti lehine uluslararası atmosfer kargaşaların ve isyanların 
yayılmasına mahal vermedi.  

 

II. Harp Halka Yüktür ve Hemen Bitsindir: İşgücü İstihdamı 

Savaş hazırlıkları ve savaşın bizzat kendisi büyük bir işgücü gerektirmekteydi. 
Mühimmat ve sair tedarikin taşınması, istihkâmların tamir ve inşası sadece as-
kerlerin elinden yürütülecek işler değildi. Bu konuda bölge ahalisinden ustalar, 
ameleler, arabacılar istihdam edildi. Özellikle ustalık isteyen bazı işlerde çalışa-
cak işgücü hararetle arandı. Şumnu’da haftanın iki üç günü dükkânlar kapan-
makta ve dükkan sahipleri istihkâmlarda kendi paylarına düşen hizmeti ifa et-
mekteydi.16 Osmanlı ordusuna ait araba ve yük hayvanı olmadığı için mecburen 
bu işi Bulgar köylüsü üstlenmekteydi. Savaş hazırlıkları sırasındaki askeri işler 
Bulgar köylülerin zamanının önemli bir kısmını aldı. Ne var ki, bu işler için 
peşin ödeme yapmak gibi bir gelenek mevcut değildi. Borçlar belirsiz bir gele-
cekte ödenmek üzere erteleniyordu. Bu sırada ekinler tarlalarda kalmış ve yağ-
murla birlikte çok zarar görmüştü.17 

Ayrımlar net ve kesin olmamakla birlikte işgücü istihdamı, angarya, gönüllü 
ve ücretli olmak üzere üçe ayrılabilir.18 Fakat usta ve amelelerin gönüllü mü 
yoksa zorunlu mu çalıştığının tespiti oldukça zor. Osmanlı bahriyesinde görev 
yapan İngiliz subay Adolphus Slade’in gözlemi bu hususta biraz ipucu vermek-
tedir: “Bir bölgenin ahalisi birlikler için bir kışla, Kafkasyalı göçmenler için bir 
köy ya da koleralılar için bir karantina inşası için davet edilebilirler. İş bittikten 
sonra ücretlerini talep ederler; fakat güzel sözlerle aylarca oyalanırlar. Sonunda 
da mantığın bir gereği olarak haklarından vazgeçer ve resmî gazetede ‘vatanse-
verlik’ ve ‘fedakarlık’larının övülmesiyle iktifâ ederler.”19 Fakat bu idare-i masla-
hatçı tutum tebaa ve devlet arasındaki güveni azalttığı gibi, pek çok işin hakkıyla 
ifâsına da mâni olmaktaydı. Tabyalarda çalışan işçi ve ustalar oldukça gönülsüz-
dü. Dolayısıyla, işçi firarı savaş sırasında sık gözlemlenen bir durumdu. Meselâ, 
tabya inşasına memur dülgerlerin firar etmesi üzerine Şumnu kaymakamından 
yeniden dülger temin etmesi istenmişti.20  

Vidin Kalesi’nin istihkâmlarını asker ve ahali birlikte tamir etmişlerdi. Şumnu 
tabyalarındaki koruganların imali için yüzer para karşılığında ameleler istihdam 
edilmişti.21 Diğer kalelerde de benzer bir durum söz konusuydu. Varna Kale-
si’ndeki çalışmalar sırasında yardıma yaklaşmayan ahaliden ise şikâyet edilmek-
teydi:  

                                                 
16 “The Danubian Provinces”, The Times, 10 Eylül 1853. 
17 Aynı yerde. 
18 Şumnu’da harp hazırlıkları devam ederken, Eski Çengel tabyasında halkın gönüllü çalıştığı 
ifade edilmektedir. ATASE 9-5-1/6. 
19 Adolphus Slade, Turkey and the Crimean War (Londra, 1867), s. 35. 
20 ATASE 9-5-1/11a. 
21 ATASE 8-3-14. 
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Varna ahalisi istihkamâtın semtine bile gitmediklerinden maada tabyalar 
önünde terâküm ettirmiş oldukları süprüntü ve müzeharafâtın tathîri için 
Asâkir-i Şahâne on gün çalışmış olduklarına binaen… on beşden kırk ya-
şına varınca Varna’nın sunûf-ı nüfûs-ı ahâlisinin dahi bâri Asâkir Hazret-i 
Şahâne’ye tathîr ettirilen kendi müzeharafâtları mukabelesinde ikişer gün 
istihkamât imalâtına yardım etmek hakkında teşvikât-ı lâzıme icrâsı…22 

Açıkçası halk kalelerin istihkâmlarında çalışmak istemiyordu. Belgelerdeki 
“teşvikat” kelimesi sadece gönüllülerin çalıştığı anlamına gelmiyordu. Herhalde 
yumuşak bir dilin kullanılması konjonktüre daha uygun görülmüştü. Diğer taraf-
tan halkın şikâyetlerinden dolayı Varna’da savaş müddetince sık sık kaymakam 
değişikliği oldu.  

Diğer taraftan savaş sırasında arabacı açığını gidermek için araba ve arabacı 
istihdamı sürekli gündem maddelerinden birisi olmuştur. Tuna Cephesi’nde 
arabacı istihdamında rotasyona gidilmesi düşünülmüştü. Balkan Dağları’nın 
kuzeyindeki şehirlerden gelen arabacıların dinlendirilmesi ve yerlerine Edirne, 
Sofya, Filibe ve Niş’ten yeni arabacılar istihdam edilmesinin uygun olacağı belir-
tilmişti. 23 Kalafat’ta bulunan Osmanlı birlikleri için Vidin’den 100 arabacı gö-
revlendirilmesi istendiğinde, Vidin Vâlisi reayanın daha önce istihkamat inşasın-
da ve sair başka işlerde kullanıldığını, şimdi bir de Tuna Nehri’nin kuzeyinde 
istihdam edilmelerinin “beyne’l-ahali ihtilâle” sebep olacağını bildirmişti.24 

Arabacılara arpa, saman, ekmek, yemek ve hatta aylık verilmesi gerekiyor-
du.25 Fakat hizmetlerinin karşılığını alamayacaklarını düşünen ve aynı zamanda 
hayvanları da telef olan arabacılar belki de orduya en gönülsüz hizmet eden 
güruhu oluşturuyordu.26 Harbin çağdaş tarihçilerinden George Dodd İngiliz 
ordusu hizmetinde çalışan arabacıların vaktinde ödeme alamadıkları için fırsatını 
bulduklarında firar ettiklerini ifade etmekteydi.27 Yerel halkın gönülsüz hizmeti 
İngiliz askerlerin hatıralarına da yansımıştı. Bu askerler ahalinin kendilerine iyi 
davranmadıklarını ve yeterince yardım etmediklerini belirtirken özellikle arabacı-
lardan şikâyetçiydiler. Bir İngiliz subayın depoya girip çıkmasıyla birlikte kendi-
sine yardım eden arabacı gözden kaybolmuştu. Varna’da meydana gelen bu olayı 
aktaran İngiliz gazeteci Russell’ın yorumu trajikomiktir: “Bu sarsak bedenlerin 
bu kadar hızlı hareket etmesi bir mucize. Bizim hizmetimizdeyken bir salyangoz 
kadar yavaşlar”.28  

Askerler bazen kendi isteklerine göre çarşıdaki arabacıları zorla istihdam edi-
yorlardı. Bu durum lojistiği olumsuz yönde etkilemekteydi: “ahali-i merkûme bu 

                                                 
22 Aynı yerde. 
23 BOA İ.DH 288-18116 
24 ATASE 4-12-6.  
25 Aynı yerde.  
26 Reid, Kafkasya Cephesi’nde de katırcıların ve yük hayvanı sahiplerinin ödemelerin 
düzensiz olması sebebiyle devlet hizmetinde çalışmayı reddettiklerini söylemektedir. Reid, s. 
72.  
27 George Dodd, Pictorial History of the Russian War 1854-5-6 (Edinburgh, 1856), s. 102. 
28 Russell, s. 94. 
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cihetle ürküp hatab ve dakîk ve sair eşya getirmekten ihtirâz etmekte” olduğun-
dan “Asâkir-i Şahâne’ye çarşı bazar yerinden araba tutturulmayıp icab eyleyecek 
araba ve sairenin memurları taraflarından matlub olunması” emredilmişti.29 
Arabacılarla askerler arasındaki sorunlu münasebet hiç bitmedi. Osmanlı asker-
leri yükle dolu arabalara biniyorlar; bu kadar ağırlığa dayanamayan hayvanlar ise 
telef oluyordu.30 Aslına bakılırsa arabalarının ve hayvanlarının bu şekilde hor 
kullanıldığını görenlerin isteksiz çalışması gayet doğaldı. İngilizlerin çalıştırmak 
istediği gönülsüz bir arabacı en sonunda bıçak çekmiş; silahı elinden alındıktan 
sonra ise arabasını yakarak amacına ulaşmıştı.31 Arabacılar ile ordu mensupları 
arasındaki ilişki ahalinin ordu için çalışmaya her zaman istekli olmadığını ve 
zorunlu olarak evinden, ailesinden veya tarlasından ayrılmak zorunda kalanların 
kaçmak için fırsat gözlediklerini göstermektedir. 

Bütün hizmet alımını olumsuz olarak da değerlendirmemek gerekir. Harp 
birçokları için fırsattı. Tüccarlar ordu ihtiyaçlarını karşılarken oldukça iyi kazanç 
elde etti. Dahası, müttefik kuvvetlerin istihdam ettiği tercüman ve hizmetçiler 
gayet gönüllüydü. Biraz İngilizce veya Fransızca bilen Rumlar ve Yahudiler bu 
vesile ile savaş ortamında ciddi meblağlar kazandı. Varna, Gelibolu ya da İstan-
bul’daki müttefik askerlerinin ticareti canlandırdığı da bir vakıadır. Müttefikler 
ahaliden kümes hayvanları, yumurta ve sebze almaktaydı. Böylelikle günlük 
tayınlarından sıkılanlar kendilerine güzel bir ziyafet çekebiliyorlardı. Halk sahip 
olduğu ürünleri satmaktan, askerler de buldukları ucuz ürünlerden memnundu. 
Dolayısıyla müttefik orduların uzun süre ikamet ettiği İstanbul şehrinin esnafı 
savaş müddetince halinden pek de şikâyetçi sayılmazdı.  

 

III. Nahoş Karşılaşmalar: Sivil ve Asker 

İstanbul, Varna ve Şumnu, barındırdıkları askerî kamplarla savaş yıllarında 
büyük bir yoğunluk içerisindeydi. Bunun doğal bir sonucu olarak kamusal alan-
larda, çarşı ve pazarda sivil ve asker ilişkileri arttı. Asker ile ahali arasında yoğun-
laşan münasebetler huzursuzlukları da beraberinde getirdi. Mesela, Şumnu’da 
hamama giden askerlerin bazı “uygunsuzluklara” sebep olması üzerine ordugâh-
ta “gusül çadırları” kurulması kararlaştırıldı.32 Yine de çarşı ve pazarda gezen 
Osmanlı askerleri ile ahali arasında istenmeyen olayların çıkması önlenemedi. 
Böylesi gelişmelerin önüne geçmek için Rumeli Ordusu müşiri Ömer Lütfi Paşa 
bir emir yayınladı. “Asâkir-i Hazret-i Şahane’nin çarşı ve pazarda geşt ü 
güzârlarında ve alışverişlerinde ehl-i İslâm ve reaya izafına şütûm-ı gâlize ile 
şetm eyledikleri”ni ve hatta “tokat ve yumruk darbına mütecâsir oldukları”nı 
ifade eden Ömer Lütfi Paşa, halkın emniyetini ve asayişini sağlaması gereken 
askerin “bu misillû hilaf-ı rızâ-yı âli hâlât-ı gayr-ı layıkanın icrâsına mütecasir 
olmaları[nın] şer’en ve kanunen hiçbir vakitte câiz” olmayacağını belirtiyordu. 

                                                 
29 ATASE 9-5-1/5. 
30 ATASE 9-5-1/9a. 
31 Russell, s. 103. 
32 ATASE 9-5-1/4a. 
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Bundan sonra bu şekilde “harekât-ı nâmerziyede” bulunanların ağır bir şekilde 
cezalandırılacağı bildiriliyor ve askerin “ırz ve edebleriyle gezmeleri ve hiçbir 
tarik ile destdirâzlığa cesaret etmemeleri” isteniyordu. Askerlerin ahaliye kötü 
muamelede bulunmasının cezasız kalmayacağını bildiren Osmanlı kumandanı, 
aynı emirde halkın da askere herhangi bir saygısızlığına göz yummayacağını 
ifade etmekteydi. Bu sebeple, “ahâli ve ecnebi esnafları tarafından Asâkir-i Şa-
hane’ye bir dürlü muamele-i baride ve şetm gibi hâlât-ı gayr-ı layıka vukua gelir 
ise” buna cesaret edenlerin yakalanması için karakollara derhal haber verilecek-
ti.33  

Asayişi bozan sadece Osmanlı askerleri değildi. Müttefik devletlerin askerleri 
de halk ile pek çok kavgaya karıştılar. Savaş harekâtının gecikmesi sonucunda 
İstanbul ve Varna’da aylak aylak dolaşan ve ucuz içki sebebiyle çoğu zaman 
sarhoş olan Fransız ve İngiliz askerleri pek çok kargaşaya sebep oldular. Var-
na’da bir İngiliz asker ile bir Türk arasında kavga çıkmış, boğuşurlarken tabanca 
ateş almıştı.34 Böylesi kavgalar ve anlaşmazlıklar İstanbul’da daha sık görüldü. 
Hem muhtelif milletlerin askerleri arasında hem de askerler ile halk arasında 
ölüm ve yaralanmalarla neticelen çok sayıda kavga kayıtlara geçti. İstanbul’da 
Fransız askerler ile Tunus’tan gelen birlikler arasındaki kavga çok büyük boyut-
lara ulaşmıştı. Benzer kavgalar Arnavutlar ve Hırvatlar ile müttefik ordular ara-
sında da cereyan etti.35 

Yoğun askerî hareketlilik savaş müddetince devam etti. Yeni askeri birlikler 
cepheye ulaşırken, yaralılar ve hastalar hastanelere yerleştirildi veya tebdil-i hava 
için memleketlerine gitmelerine izin verildi. Teşkil edilen taburlar savaş alanında 
yerlerini aldığı sırada uzun süredir cephede bulunan askerlerin önemli bir kısmı 
ya çoktan hayatını kaybetmiş ya da hastaneye veya tebdil-i havaya gönderilmişti. 
Dolayısıyla yollarda yoğun bir askerî trafik vardı ve askerin bir sebeple yolda 
geçirdiği süre tebaa ile irtibatını muhakkak ki artırmıştı. Elimizde asker hatırası 
olmadığı için yollarda ve hastanelerde yaşananları ayrıntılı olarak bilmiyoruz. 
Oysaki bir Anadolu köyünden Tuna Cephesi’ne yollanan bir askerin memleke-
tine gidiş dönüşünü takip edebilmek enteresan olurdu. Bununla birlikte ahali ile 
asker arasında birliklerin geçiş güzergâhlarında sorunlar çıktığını belirtmek gere-
kir. Bu sırada kontrolün sağlanamadığı durumlarda istenmeyen gelişmeler yaşa-
nabiliyordu. Özellikle düzensiz birlikler cephe gerisinde asayişini bozan fiillerde 
bulunmuşlardı. Mesela, Halep’ten İstanbul’a ulaşan başıbozuk süvarileri yolda 
uygunsuzluklara sebep olmuşlar; bunların evlerine geri gönderilmeleri kararlaştı-
rılırken sonradan gelecek süvarilerin daha sıkı kontrollerle cepheye ulaştırılmala-
rı istenmişti.36  

                                                 
33 ATASE 9-5-1/23a. 
34 Russell, s. 103. 
35 Akyüz, ss. 147-154. 
36 Akyüz, ss. 27-28.  
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Lojistik ve ikmâl keşmekeşinin içerisinde pek çok asker kaçmak için fırsat 
yakalıyordu. Kaçakların bir kısmı düşman tarafına geçiyor, bazıları ise bir şekilde 
izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Bu kaçaklara mutlaka bölge halkından, hem-
şerilerinden veya akrabalarından birileri yardım ediyordu. Cezası ölüm olan 
böyle bir suça teşebbüs edenlere askerlik ve savaş koşulları ağır gelmiş olmalıydı. 
Özellikle gelişigüzel bir şekilde bir araya getirilmiş eğitimsiz redif taburlarının 
kaçma girişimlerinde bulundukları bilinmektedir. Redif askerlerinin görevlendi-
rilmesi taşradaki sosyal hayata ve işgücüne de darbe vurmaktaydı. Çanakkale 
Boğazı’nda görev yapan rediflerin dilekçesi bunu sarih olarak ortaya koymakta-
dır:  

Evlâd u ıyallerimizi ve mal u emlaklarımızı sefil ve sergerdâne ve perişan 
bırakıp… mahsulatlarımız tarla-yı mezburlarda bütün bütün telef ve ? 
olup ve hanelerimizde bu vechle dahi ehl-i iyâllerimize nafaka için bir 
habbe ve bir dane kalmayarak vakt-i zamanda bir avuç ve bir dane tohum 
istilab edemeyip… 37 

Esirler, savaşın karanlıkta kalmış sosyal boyutlarından başka bir tanesini teş-
kil etmektedir. Tuna Cephesi’nde alınan esirler İstanbul’a ve Kütahya’ya yol-
lanmışlardı. Rus esirlerin hatıraları Osmanlı devletindeki misafirliklerinden pek 
de memnun olmadıklarını göstermektedir.38 Osmanlı toplumunun esirlere pek 
de sempati ile yaklaşmadığı anlaşılmaktadır. 39 Sıkı tecrit halinde tutulan bu tut-

                                                 
37 BOA İ.DH 286-18020.  
38 “Opisanie semi-mesiachnogo plena russkogo ofitsera v Konstantinopole”, Sbornik izvestiy 
otnosyaşçihsya do nastoyaşçey voynı, cilt 25, hazırlayan N. Putilov (St. Petersburg, 1856), ss. 8-10; 
“İzvestiya o naşıh plennıh v Konstantinopole”, Morskoy sbornik, no. 6 (1856), ss. 127-129. 
39 BOA A.AMD 69-56.  
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sakların gayrimüslim ahali ile irtibatları oldukça sınırlı olmalıydı. Esirlerin seya-
hatleri ve ikametleri hakkında ortaya koyulacak yeni bilgiler enteresan hikâyeleri 
gün yüzüne serebilir.  

Ordu, çoğu zaman hastalıkların müsebbibi ya da taşıyıcısıdır. Kırım Harbi sı-
rasında kolera, iskorbit ve tifüs yoğun olarak görüldü. Salgın hastalıklar muhare-
belerden çok daha fazla can almaktaydı.40 Diğer taraftan bu salgın hastalıkların 
halka ciddi boyutlarda sirayet etmediği ve sosyal hayatı etkilemediği anlaşılmak-
tadır. Hasta askerleri hemşerileri yalnız bırakmıyor, hediyelerle ziyaret ediyorlar-
dı. Fakat ziyaretçilerin getirdikleri yiyeceklerin hastaların perhizlerine uygun 
olmadığı görülünce bunun engellenmesine karar verilmişti.41 Hasta ve yaralıların 
ne oranda hastanelerden çıkmayı başarabildiğini gösteren istatistikler mevcut 
değil; fakat ilaç ve doktor yetersizliğinin aşikâr olduğu Osmanlı ordusunda an-
cak küçük bir kısmının iyileşmeyi başarabildiğini varsayabiliriz.  

 
IV. Şüphe Dolu Bir İlişki: Osmanlı Ordusu ve Reaya  

Osmanlı halkı genelde orduyu desteklemekle birlikte, sınır boylarında düş-
manla işbirliği yapanlar da vardı. Tuna boyundaki Bulgarlar, Dobruca’daki Ka-
zaklar ya da Kars civarındaki Kürtler ve Ermeniler buna örnek olarak verilebilir. 
Rus ordusu ile işbirliği yapanların bir kısmı bu ordu ile birlikte geri çekildi. Bin-
lerce Bulgar da aynı şekilde Tuna’nın kuzeyine geçti.42 Halk arasında yayılan 
cezalandırılma korkusu muhtemelen bu nüfus hareketinin başta gelen sebebiydi. 
Başıbozukların saldığı korkunun yanında Rus ordusunun teşvikleri de Balkan 
Hıristiyanlarının topraklarını terk etmesinin muhtemel saiklerindendi. Barış 
anlaşmalarına koyulan genel af maddeleri bir yönüyle bölgeyi eski demografik 
yapısına kavuşturmaktaydı. Sonuçta bu ve benzeri sebeplerle muharebelerin 
yürütüldüğü sahalarda bir nüfus hareketliliği hep yaşandı.43  

Hangi ordunun dost ve hangisinin düşman olarak algılanacağını belirleyen 
pek çok etken vardı. Millî ve dinî müşterekler önemliydi; fakat savaş sırasındaki 
tecrübeler bazen daha etkili olabilmekteydi. Savaşın iktisadî, sosyal ve siyasî 
sonuçlarına dair yerel halkın beklentileri devlet ve orduya bakışa da yansımak-

                                                 
40 Varna’da İngiliz ve Fransız askerler arasında yayılan kolera binlerce kişinin hayatına mal 
olmuştu. Fakat ne Osmanlı askerinin ne de yerel halkın hastalıktan kaybı hakkında 
istatistikler mevcut değil. Artan salgın hastalıklar bölge halkının hayatını etkilemiş olmalı, 
fakat şehirlere yayılan bir salgın meydana gelmedi. Osmanlı devleti Gelibolu ve İstanbul’da 
koleranın yayılmaması için tedbirler aldı. Osmanlı askerinin temizlik anlayışı ve alkol 
alışkanlığının olmaması hastalıklara karşı kendilerini dirençli kılıyordu. Yine de yetersiz 
beslenme asker için çoğu zaman düşmandan daha tehlikeliydi. 
41 ATASE 9-5-1/12. 
42 Benzer şekilde büyük miktardaki Kırım Tatarı müttefik kuvvetler ile birlikte Kırım’dan 
ayrılarak Osmanlı topraklarına yerleşti. Özellikle Kırım Harbi sonrası Kırım ve Kafkasya’da 
ve Osmanlı ordusunun hızla geri çekildiği 93 Harbi ve Balkan Harpleri sırasında Balkanlar’da 
yaşanan göç Müslüman nüfus için trajik boyutlara ulaşacaktı. 
43 1829 yılında hem Balkanlar’da hem de Kafkasya’da hatırı sayılır bir Hıristiyan nüfus 
Rusya’ya taşınmıştı.  



KÖREMEZLİ                                                                            Tuna’da Savaş  

43 

 

taydı. Rus ordusunun 1853 yılında işgâl ettiği Eflâk’ın Ortodoks halkı ile savaş 
müddetince kurduğu kötü ilişki bu duruma güzel bir örnektir.44 Kırım Harbi, 
Rusya’nın Osmanlı reayası üzerindeki etkisini hukukî olarak güvence altına al-
mak istemesi üzerine patlak vermişti. Hâlbuki ikamet, sevkiyat ve tedarik gibi 
meseleler işgalci ordu ile Eflâklıların arasını açmaktaydı. 1848’den 1851’e kadar 
Rusya işgalinde yaşayan ve tecrübeleri hâlâ taze olan halk, Rus ordusunun san-
süründen ve sıkı kontrolünden bıkmıştı.45 Ruslar ayrıldıktan sonra bu sefer de 
Habsburg birlikleri tarafından işgal edilen bölge, artık bir ordunun yükünü taşı-
maktan yılgın bir şekilde yeni misafirlerini gönülsüz bir şekilde karşıladı.  

Kazak alayları ve gayrimüslim başıbozuklar hariç tutulursa tamamen Müslü-
man olan Osmanlı ordusu, en azından söylem düzeyinde din uğruna savaşmak-
taydı. Şüphesiz Osmanlı toplumu ordusundan daha kozmopolitti. Toplumun 
milliyet ve itikat olarak birbirinden ayrılan kesimlerinin Müslüman bir ordu ile 
münasebetinin aynı olduğunu iddia etmek gerçekçi olmaz. Tanzimat reformları 
Hıristiyanları devletin sadık ve güvenilir kulları haline getirememişti. Ağustos 
1854’de Varna’da ordu depolarını yok eden büyük yangın çıktığında, herkes 
şehrin Rum ahalisinden şüphelendi. Rumların kundaklayıp kundaklamadıkları 
açığa çıkmadı; fakat bu örnek bölgedeki Rumlar ile Osmanlı ordusu ve mütte-
fikleri arasındaki ilişkiyi açıklayıcı nitelikteydi. Ordugâhların etrafında dolaşma-
sına izin verilmeyen “meçhulu’l-ahval” kişiler de genelde gayrimüslimler olma-
lıydı.46 Diğer taraftan pek çok konuda ihtiyaç duyulan gayrimüslimleri ordular-
dan uzak tutmak da mümkün değildi. Mesela Osmanlı Hükümeti’nde tercüman 
olarak çalışan İlya Efendi mesleğinde çok iyiydi fakat Rusya lehine hareket ettiği 
düşünülüyordu.47 Böylesine şüphe dolu ilişkiler içerisinde Rumlar müttefik kuv-
vetler için tercüman ve hizmetçi, Bulgarlar ise arabacı olarak faydalı görevler ifâ 
ettiler. 

Osmanlı ordusu sadece düşmana karşı kullanılmıyordu. Bilakis devletin iç 
güvenliği ülkenin pek çok bölgesine dağıtılmış taburlardan bekleniyordu. Nizam 
taburları, bilhassa isyana meyyal bölgelerde caydırıcı unsurdu. Başka bir deyişle, 
Tuna ve Anadolu’daki ordular için devletin pek çok bölgesinden birliklerin çağ-
rılması buralardaki güvenliğin altüst olmasına yol açtı. Daha da kötüsü, taşrada 
güvenliği sağlayan zaptiye süvarilerinin de orduya katılmaları istendi.48 Bu zapti-
yelerin yerine ise pek çok yerde başıbozuklar, özellikle de Arnavutlar görevlen-
dirildi. Ancak yerel güvenliği sağlayacak alelacele toplanmış bu insanlara ne 
kadar güvenilebilirdi. Yanya Vâlisi Bekir Rüstem Paşa bu durumu şöyle açıkla-
maktaydı:  

Arnavudluk askeri… asâyiş ve emniyyet-i ahâli hâsıl olabilecek sûrette ha-
rekât-ı rızâcûyâne ve sekenât-ı sadıkâne me’mûl olamayıp bazı gûn uy-

                                                 
44 ATASE, 4-12-4.  
45Barbara Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian National State 1821-1878 
(Cambridge, 1984), s. 56. 
46 BOA A.MKT.UM 151-39.  
47 BOA ZB 1-18 
48 ATASE, 2-7-12; 9-7-11.  
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gunsuzluk ve ahâlice yüzlerinden şikâyeti muceb hoşnudsuzluk vukuu 
melhuz ve muhtemel bulunduğundan ve Asâkir-i Şahâne’nin her ne ka-
dar mahall-i mezkûreye nakl ve azîmetleri ehemm ise de nezâket ve 
ehemmiyet-i mevkiyyesine nazaran burada bulunmaları dahi vacibeden 
idiğinden bu bâbda dün ecnebi konsolosları tarafından ve İslâm ve reaya 
câniblerinden Asâkir-i Nizâmiyye-i Şahâne buradan gittiği halde bizim 
dahi emniyetimiz gider denilerek burada kalmaları istida olunmakta oldu-
ğuna…49 

Narde ve Preveze’de bulunan birliklerin buradan ayrılması Bekir Rüstem Pa-
şa ile Rumeli Ordusu Müşiri Ömer Lütfi Paşa arasında gerilime sebep oldu. 
Rüstem Paşa’ya göre güvenilir bir askerî kuvvet olmadan Rum ahalinin isyan 
etmesi işten bile değildi.50 Zaten öyle de oldu. Sonuçta Balkanlar’da Epir ve 
Tesalya, Doğu Anadolu’da ise Dersim ve Cizre’de ayaklanmalar çıktı. Açıkçası 
Osmanlı Devleti cephedeki başarı uğruna iç güvenlik ve huzurdan taviz verdi. 

Sırplar, Bulgarlar ve Rumların isyan etmesi ve böyle bir isyanın Rus ordusu 
tarafından desteklenmesi Balkanlar’ın müdafaasına darbe vurabilirdi. Bu sebeple 
devlet özellikle Vidin’deki savunmayı kuvvetlendirmiş ve Rus ordusunun Sırbis-

tan’a ulaşmasına mâni 
olmak istemişti. Rumla-
rın çıkardıkları isyan ise 
cepheden uzaktaydı ve 
kısa zamanda bastırıldı. 
Rusya Avusturya’yı 
karşısına almamak için 
Balkanlar’da bir isyanı 
teşvik etmedi. Hâlbuki 
savaş öncesinde Balkan 
halklarını silahlandırmak 
gibi Rus planları mev-
cuttu. Harbin gidişatı, 
uluslararası konjonktü-
rün Osmanlı devletinin 
lehine olması Balkan-
lar’ın Ortodoks ahalisi-
nin Rusya’ya duyduğu 
sempatinin derecesini 
anlamayı zorlaştırmak-
tadır. Yine de hem Bul-
gar hem de Rumlardan 
oluşan gönüllü birlikler 
Rus ordusunda yer al-

                                                 
49 ATASE, 2-7-3.  
50 ATASE, 2-7-7/2; BOA İ.DH 273-17122. 
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dı.51 Bazı İgnat Kazakları, Rumlar ve Bulgarlar Rus istihbaratı için çalıştı.52 Baş-
ka bir deyişle Osmanlı’nın Ortodoks halkı ile Rusya ilişkisi savaş sırasında da 
devam etti.  

Rusya’nın Osmanlı coğrafyasındaki irtibatları sayesinde istihbarat toplaması 
zor değildi. Gayrimüslim ahalinin Rus ordusu ile ilişkisi Osmanlılar için her 
zaman dikkatle yaklaşılması gereken bir mesele olmuştur. Düşmana yardım eden 
ahali elbette cezalandırılmaktaydı. Bazı casuslar kurşuna dizildi, bir kısmı ise 
kürek cezasına çarptırıldılar veya sürgüne yollandılar.53 Hıristiyan halk ile Rusya 
devletinin ilişkisi arttıkça devletin reayaya karşı duyduğu şüphe de artıyordu.54 
“İfsâd-ı ezhâr-ı ahâliye cüret etmekte olan çorbacıların” cephede bulunmaları 
uygun görülmediği için Patrikhane’nin aracılığıyla İstanbul’a getirilmeleri ya da 
“kendilerine tenbihât-ı şedide icrâsı” münasip görüldüğü bildirilmekteydi.55 
Kırım Harbi sırasında kahvehanelerde dolaşan casuslar reayanın nabzını tutma-
ya, devlete ve harbe bakışlarını tespit etmeye çalıştılar.56 Bu iş için özellikle İs-
tanbul’da istihdam edilen casusların sayısı artırıldı.57 Meselenin bir de propagan-
da boyutu vardı. Bâbıâli, devlet ve ordu hakkında olumsuz düşüncelerin yayıl-
masını engellemek istiyordu. Rusların Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa’yı yaka-
ladıklarını ve yakında İstanbul’a geleceklerini söyleyen bir Rum İstanbul’da tu-
tuklanmıştı.58 Dolayısıyla ahali gizli ya da açık gözetim ve denetim altında tutul-
du. 

V. Gönüllüler: Başıbozuk ya da Neferat-ı Muvazzafa  

Gönüllü asker Kırım Harbi sırasında muhtelif şekillerde tesmiye edildi. Etnik 
yapılarını belirten Arnavut, Kürt ve Laz ya da coğrafi kökenlerine işaret eden 
Kırcali ve Zeybek gibi ifadeler de kullanılmaktayken en meşhur tabir şüphesiz 
“başıbozuk” idi.59 Resmî yazışmalarda ise gönüllülerin ağırlıklı olarak “neferat-ı 
muvazzafa” ve “asâkir-i muvazzafa” şeklinde ifade edilmesi manidardır.60 
Neferât-ı muvazzafa ve başıbozuk ibareleri semantik açıdan neredeyse birbirle-
rinin zıddıdır. Birincisi devlet tarafından görevlendirilmiş düzenli birlikler anla-
mını taşımakta, diğeri düzensiz ve kuralsız savaşçıları çağrıştırmaktaydı. Osmanlı 
Hükümeti neferât-ı muvazzafayı daha geleneksel başıbozuk tabirine tercih eder-
ken gönüllüleri olumsuz algılamalardan kurtarmak istemiş olmalıdır. Daha 
önemlisi bu insanlardan gerçekten düzenli birlikler oluşturmaya gayret edilmişti. 

                                                 
51 Bkz., Maria N. Todorova, “The Greek Volunteers in the Crimean War”, Balkan Studies, 
no. 25 (1984), ss. 539-563.    
52 ATASE, 3-11-43; BOA HR MKT 66-29.   
53 BOA HR.MKT 77-87.  
54 BOA A.MKT.UM 151-39 
55 ATASE 8-3-15.  
56 BOA İ.HR 105-5143; A.MKT.NZD 112-113.  
57 BOA A.AMD 70-94.  
58 BOA A.MKT.NZD 110-77. 
59 ATASE, 3-9-51.  
60 Literatürde bu tabirler zaman zaman nizam askeriyle karıştırılmaktadır. Bkz., Akyüz, ss. 
27-28. Düzensiz birliklerden bahseden yazar, nizam birliklerini anlattığını zannetmektedir.  
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Neferât-ı muvazzafa istihdamına bakıldığı zaman en azından kâğıt üzerinde bir 
düzenden bahsedilebilir. Bir sergerdenin emrinde harbe iştirak edip künyeli bir 
defteri hazırlanan bu askerlerin sayıları ve masrafları kayıt altına alınmakta, as-
kerliğe uygun olmayan küçük yaştakiler ve yaşlılar ayırt edilerek evlerine yollan-
maktaydı. Muvazzaf cephanesi adıyla bu birliklere mühimmat da verilmektey-
di.61 Komutanı ve asker sayısı belli bir askeri birliğe benzeyen bu kuvvetler gü-
venilir bir sergerdenin emrinde faydalı olabilirlerdi. Bâbıâli bu birlikleri belki her 
zaman istediği gibi kontrol altında tutamadı; fakat bu gayreti samimiyetle gös-
terdi. 

Savaş hazırlıkları sırasında Seraskerlik’ten Yanya ve Üsküp Vâlileri’ne yolla-
nan tahrirat başıbozuk istihdamındaki sakıncalara işaret etmekteydi. Neferât-ı 
muvazzafanın “yollarda edibâne hareket ve azimet eyleme[leri] zımnında ser-
gerdelere tenbihât-ı lâzıme icrâsına himmet” buyrulması istenmişti. Diğer taraf-
tan düzensiz birliklerin, “Asâkir-i Nizamiyye-i Şahane gibi terbiye görmüş 
asâkirden olmadıkları” ve eğer bu yüzden yolda “zabt ve rabtlarına layıkıyla 
dikkat olunmayıp da içlerinden bazılarının ahâli ve reaya ve tebaa-yı ecnebiyye 
haklarında ednâ mertebe teaddileri” vuku bulur ise Devlet Aliyye’yenin “şu 
vakt-i nazikte” çok büyük zararlar göreceği ifade edilmekteydi. Bu yüzden 
“neferât-ı merkûmenin kefilli ve râbıtalı adamlardan tahrîr ve tertîbi ve her bir 
takıma tayin olunacak sergerdelerin dahi her halde mücerreb ve müntehâb ve 
rabta lâyıkıyla muktedir kimselerden nasbı hususlarında fevkelgaye ihtimâm ve 
dikkat olunması” gerektiği bildirilmekteydi.62  

Kega ve Toskalık’tan gelen binlerce Arnavut’un sergerdeleri de Bâbıâli’nin 
uygun gördüğü Arnavut beylerdi.63 Yerel bir ileri gelenin askeri birlik oluşturma-
sı savaşlarda geleneksel olarak başvurulan bir yoldu. Arnavut Cafer Dem Ağa ve 
Kürt İzzeddin Şir Bey de yine bu amaçlarla savaşta yer almak için Bâbıâli’ye 
başvurdular. Merkezî hükümetle arası pek de iyi olmayan bu beyler Tanzimat 
yönetiminin kendi güçlerini azaltma emelinde olduğunun farkındaydılar. Tanzi-
mat reformları ile merkezîleşen devlet, yerel eşrafı kullanmaya da devam etmek-
teydi. Aslına bakılırsa yeniçeriliğin kaldırılması ve Tanzimat reformları Müslü-
manlar ile devletin arasını açmıştı. Kırım Harbi patlak vermeden daha birkaç yıl 
önce Ömer Lütfi Paşa Bosna’daki isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştı. Kürt, Ar-
navut ve Boşnak gibi Müslüman topluluklar düzenli ordu için asker vermeye 
hâlâ yanaşmamaktaydı. Ne var ki, beyler için harp bir fırsattı ve pek çoğu bun-
dan maddî olarak faydalanmak istedi. Taşrada güvenlik için istihdam edilen 
beyler de, asâkir-i muvazzafa sergerdesi olarak savaştaki yerlerini aldılar.  

Osmanlı gönüllü birlikleri oldukça karışıktı: İçinde İmparatorluğun bütün 
Müslüman topluluklarından insanlar bulunabileceği gibi Hıristiyanlar da vardı.64 

                                                 
61 Kalkandelenli Hasan Ağa kumandasıyla Şumnu’ya ulaşan neferat-ı muvazzafa hususunda 
bu kurallara uyulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca memleketlerine geri gönderilenlere harçlıkları 
da verilecekti. ATASE 9-5-1/8; 4-11-13.  
62 ATASE 6-18-1. 
63 ATASE 2-6-15/1; 2-7-14/1. 
64 Katolik Arnavutlar Kırım Harbi’nde yerlerini almışlardı. Reid, s. 134.  
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Başıbozukların en azından bir kısmı suçlu ve mahkûmlardan oluşmaktaydı.65 
Diğer taraftan başıbozuklar sergerdelerine bağlıydılar ve askeri hiyerarşiye alışık 
değillerdi.66 Dolayısıyla gönüllü savaşçılar muharebe meydanında gerekli disiplin 
ve itaati gösterememekteydi.  

Kırım Harbi’nin önemli hususiyetlerinden bir tanesi Osmanlı’nın iki Hıristi-
yan devlet İngiltere ve Fransa ile ittifakıydı. Müttefiklerini incitmemek veya 
kızdırmamak isteyen Bâbıâli, gayrimüslim halka rahatsızlık verecek gelişmelerin 
önüne geçmek için elinden geleni yaptı. 7 Mayıs 1854 tarihli iradede başıbozuk-
ların zararlı hareketlerine kesinlikle müsamaha gösterilmemesi ve derhal kurşuna 
dizilmeleri istenmekteydi. Devlet bir taraftan düşmanla savaşmak için başıbo-
zukları istihdam ederken diğer taraftan başıbozukla mücadele için ordusunu 
kullanmak zorunda kalıyordu. Dobruca’da hem firarî başıbozukların hem de 
Dobruca Tatarları’nın köylülere “zulm ve teaddi”de bulundukları anlaşılınca 
köylüleri muhafaza etmek ve aşırıya gidenleri cezalandırmak amacıyla buraya 
birlikler yollanmıştı.67 The Times muhabiri de ordunun başıbozukları cezalandır-
dığını rapor etmişti: “Başıbozuklar sorun çıkarmaya devam ediyorlar. Birkaç gün 
önce süvarilere ateş ettiler. Şumnu’ya yakın Salpiga’da birlikler kendilerinden 
sayıca fazla olan eşkıyaya saldırdılar. İkisini öldürürken, yedisini esir olarak 
Ömer Paşa’ya getirdiler. Ağır bir şekilde kırbaçlananlardan ikisi öldü.”68  

Fransa ve İngiltere ile ittifakın gündeme gelmesiyle birlikte Bâbıâli başıbozuk 
istihdamında daha da çekimser davranmaya başladı. Ne var ki, cihat fikri etra-
fında bir savaş yürüten devletin gönüllüleri istememesi de siyasi olarak sakıncalı 
gözükmekteydi. Ordu kumandanlarına “başıbozuk, gönüllü ya da neferât-ı mu-
vazzafa” tarzında yardımcı birliklere ihtiyaçları olup olmadığı sorulurken, ihtiyaç 
duyulmaması halinde gönüllülerin gücendirilmeden evlerine yollanması isten-
mekteydi. Başıbozuk istihdamında iki temel sakıncadan bahsedilmekteydi. Bi-
rincisi asayiş sıkıntılarına sebep olma ihtimalleriydi. Diğeri ise bir süre sonra 
para talep edecek olmalarıydı. Nizam askeri aylar boyunca yevmiyesini alamasa 
da isyan etmiyordu; fakat başıbozuklara ödemeler yapılmazsa ihtiyaçlarını zorla 
halktan karşılayacakları aşikârdı. Açıkçası kontrol edilemeyen bu birliklerin Hı-
ristiyan devletlerle ittifak halinde olunan bir dönemde faydadan çok zarar geti-
receği düşünülmekteydi. Kırım Harbi boyunca İngiliz büyükelçisi Stratford 
Redcliffe’in başıbozukların yaptığı aşırılıklar hususunda Osmanlı Hükümeti’ni 
uyarmış ve bu birliklerin kontrol altında tutulmasını istemişti. Dolayısıyla Bâbıâli 
savaş sırasında taşradaki güvenlik sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyordu. 
Belki de görmezden geleceği hadiselere hassasiyetle yaklaşmak ihtiyacını hissedi-
yordu. Bu minvalde Mayıs 1854’de bir ferman yayınlandı: 

                                                 
65 Bunlardan biri de Çingene Mustafa’ydı. Reid, s. 112; Rusya Devlet Savaş Tarihi Arşivi, f. 
846, op. 16, d. 5415 kısım 1,  l. 8-10.   
66 Reid, s. 130.  
67 BOA İ.DH 300-19001. 
68 “(From our own correspondent) Turkey, Constantinople, April 20”, The Times, 3 Mayıs 
1854. 
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… uğur-ı hümâyun-ı saltanat-ı seniyyemde cansiperane ve fedakarane 
ibrâz-ı hüsn-i hidmet ve ızhâr-ı mâye-i sıdk ve istikamet eylemek emel ve 
arzusuyla bazı taraflardan tahaşşüd ve tecemmü’ etmekte olan asâkir-i 
muvazzafa-ı padişâhânem ki fi’l-asl başıbozuk askeri denmekle maruf ve 
meşhurlardır. Bunlardan bazıları doğrusu güzel hareket etmekte iseler de 
cümlesi bu suretde olmayarak içlerinden bazı hayır ve şerri fark etmeyen-
leri bu memuriyeti yağmacılığa ve edepsizliğe fırsat addiyle gerek esnâ-yı 
râhde ve gerek bulundukları mahallerde haşerât güruhunun mukaddem-
lerde meluf ve mutad oldukları tarik-i nâmüstakime sülük ve ehl-i İslam 
ve Hıristiyan tebaa-ı Şâhânemin mal ve can ve ırzlarına tasallud ile adâb-ı 
insaniyet ve hamiyyete ve askerlik sıfatına yakışmaz nice nice harekât-ı 
kabihaya ibtidar ve hengâm-ı muharebede dahi zikir müstehcen bir takım 
fenalıklara ictisar etmekte oldukları anbean istihbar ve tahkiki kılınmakta 
olup…69  

Düzensiz birlikler dönemin Batılı gözlemcilerince iki şekilde değerlendirildi-
ler. Bazen egzotik özellikleri ön plana çıkarıldı. Maraşlı Kara Fatma bunun en 
güzel örneğini teşkil etmekteydi. Döneme ait pek çok eserde Kürtlerin amazonu 
ya da kadın şeyhi olarak tavsif edilen Fatma’dan bahsedilmekteydi. Diğer taraf-
tan başıbozuk askerler disiplinsiz hareketleri ve muharebe meydanındaki bece-
riksizlikleri gibi olumsuz özellikleri ile öne çıkmaktaydılar. Başıbozukların temel 
vazifeleri düşmanı gözlemek ve küçük süvari çatışmalarına girmekti. Öncü kuv-
vet olmaları hasebiyle ordunun ana kesiminden bağımsız hareket eden muhtelif 
başıbozuk askeri de bunu fırsat bilerek köyleri basmış ve muharebeden alama-
dıkları ganimeti cephe gerisinden çıkarmaya çalışmıştı.  

İngiltere ve Fransa da bu gönüllü savaşçılardan faydalanmak istedi. Fransa 
Cezayir tecrübesine sahip General Yusuf’u, İngiltere ise Hindistan’da benzer bir 
kumandada bulunmuş olan General Beatson’ın kumanda edeceği gönüllü birlik-
leri teşkil ettiler. Fransızların biraz aceleci girişimi General Yusuf’un keşif amaçlı 
olarak gerçekleştirdiği Dobruca seferi sırasındaki başarısızlık sonucu suya düştü. 
General Beatson’ın askerleri ise uzun süre Çanakkale’de talim yaptılar; fakat bu 
birlikler de savaşta kendilerini gösteremeden barış anlaşması imzalanmıştı.70 
Başıbozukları kumanda eden İngiliz subaylar kendilerini “barbarları” eğitmekte 
başarılı görmekteydi.71 Sonuçta savaş meydanına taşınamayan bu girişimler, 
enteresan plan ve tecrübeler olarak kaldı.  

Başıbozukların kadın ve kızlara karşı “utanç verici şekilde” hareket ettikleri 
pek çok kaynakta belirtilmekte; fakat bu hareketlerin ayrıntıları kesinlikle veril-
memektedir. Bazı Arnavutlar yol üzerinde bazı Bulgar köylerini yağmaladığı gibi 
bazı zavallı kızlara vahşice davranmışlardı.72 Varna piskoposu çan çalmasının 
asker tarafından engellendiğini söylerken kadınları da asker varken kasabaya 
                                                 
69 Hakkı Yapıcı, “Takvim-i Vekayi’de Kırım Harbi 1853-1856”, Yüksek Lisans Tezi, 
Erzurum, 1999, s. 40.  
70 Badem, ss. 257-268. 
71 “The Bashi-bazouks. To the Editor of the Times”, The Times, 25 Temmuz 1856. 
72 “The Danubian Provinces”, The Times, 10 Eylül 1853. 
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gitmemeleri yönünde uyarmaktaydı. Osmanlı görevlileri ise kadınların onurlarını 
koruyacak önlemler almıştı.73  

Gönüllü askerlerin cephe gerisindeki olumsuz tavırlarının başka bir sebebi 
ise reayayı algılama biçimleriydi. Slade gönüllü askerin reayaya bakışını şöyle 
açıklamaktadır: “… Başıbozuklar ‘cihat’ kavramını sınırlı anlamaktan uzaktılar. 
Onlar için gayrimüslimler nefret edilen bir sınıftı. Savaşın reaya üzerindeki aza-
lan hükümranlıklarını canlandıracağını - bu milletin [Müslümanların] gizli gün-
demiydi - düşünüyorlardı.”74 Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı ordusu hizmetinde 
çalışan İngiliz doktor Humphry Sandwith başıbozukların savaş sırasındaki hare-
ketlerini şöyle ifade ediyordu: “…bu haydutlara ödüllerini verecek zavallı köylü-
lerin pek çoğu ne yazık ki kellesinden olacaktır. Eğer sınır köyleri Hıristiyan ise 
gönüllüler için Padişah’ın tebaası olmakla düşman olmak arasında pek fark ol-
mayacak.”75 Tekfurdağı’na bağlı Ereğli’de başıbozuklar taşkınlıklarını abartmış-
lardı. Sokaklarda rast geldiklerine silah çektikleri gibi, kiliseyi yağmalamış, hatta 
bir Fransız vapur kaptanına dahi kurşun atmış ve bıçak çekmişlerdi. Diğer taraf-
tan Bâbıâli yerel idarenin bu şahıslar hakkında işlem yapmamalarını eleştirmek-
teydi.76 Ne var ki taşrada böylesi kuvvetlere karşı savaş zamanında karşı koyabi-
lecek yerel kuvvetlerin olduğu şüphelidir. Açıkçası hükümet yerel idareyi yine 
günah keçisi olarak seçmişti.  

Her olayda suçlunun sadece başıbozuklar olduğu da düşünülmemelidir. Hem 
düzenli ordu birliklerinin hem de başıbozuk askerin yoklama kayıtlarının gerçek-
ten yüksek gösterildiğini bilmekteyiz. Devlet sergerde ile muhatap olurken, ser-
gerdeler adamlarına hakları olan para ve iaşeyi dağıtmıyor; sonuçta bu adamlar 
da yiyeceklerini ahaliden almak durumunda kalıyorlardı.77 Sandwith gönüllülerin 
içlerinde bulundukları durumun oldukça kötü olduğunu ifade ediyordu: “Zavallı 
zalimler kendileri de bazen kurbanları kadar acınacak durumdaydılar. Onları bir 
araya getiren ve tahammülfersa derecede tayın ve yevmiyelerini çalan liderleri 
tarafından soyuluyorlar, silahlarını, fazla giysilerini ve en sonunda da atlarını 
yaşamak için satmak zorunda kalıyorlardı.”78 İstihkakları düzenli olarak karşı-
lanmayan, maaşları verilmeyen başıbozuklar ise ihtiyaçlarını yerel halktan karşı-
lamak istiyorlardı. Bu sebeple bunların hepsine aç gözlü, eli silahlı caniler şek-
linde bakmamak gerekir. Sonuçta, gönüllüler ile Osmanlı toplumu arasındaki 
ilişkinin daha iyi aydınlatılmaya ihtiyacı var.  

The Times gazetesi, Tuna kıyısındaki bir başıbozuk tarafından Temmuz 
1854’de gönderilen bir mektubu yayınlamıştı. Mektup, belki gerçek bir başıbo-
zuk tarafından yazılmıştı, belki de bir İngiliz asker kendi fikirlerini bir başıbozu-
ğun ağzından yazmak istemişti. Sonuçta, gerçek veya hayali bir başıbozuk her 

                                                 
73 Aynı yerde.  
74 Slade, s. 188. 
75 Humphry Sandwith, A Narrative of the Siege of Kars (Londra, 1856), s. 157. 
76 BOA HR.SYS 1345-5. 
77 General Williams’ın raporları ve diğer İngilizlerin kayıtları Kafkasya Cephesi’nde böyle bir 
durumdan bizi haberdar ederken Tuna’daki yolsuzlukların derecesini henüz bilmiyoruz. 
78 Sandwith, ss. 157-158. 
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kötü olayda kendilerinin eleştirildiğini belirtirken bir de bizim sesimizi dinleyin 
demekteydi:  

Hükümdarımız (Sultan) bilgeliğiyle kahrolası ‘Moskoflar’a savaş ilan etti-
ğinde, kudretli İmparatorluğun her tarafına tebaayı ve bütün hakiki iman 
sahiplerini din ve memleket uğruna savaşa davet eden fermanlar gönder-
di. Gerçek Müslümanların hepsi bu çağrıya icabet etti, silahlanarak Kür-
distan, Türkistan ve Arabistan’dan – aslında Küçük Asya’nın her tarafın-
dan – cepheye akın etti. Göğsümüzde kocaman kalplere, yanımızda kes-
kin kılıçlara sahibiz; fakat cebimizde ya çok az para var ya da hiç yok. 
Sergerdelerimiz Sultanımız karşısında iyi görünelim diye ellerinde ne var-
sa bize silah, at, vs. almak için harcadılar. Allah [Padişahımızın] şanını yü-
celtsin. Bize ilk başta iyi davranıldı, yiyecek verildi. Her fırsatta kahrolası 
‘Moskof’ ile muharebe ettik ve yendik. Savaş devam ettikçe ve erzak 
azaldıkça, evlerini, eşlerini ve çocuklarını arkada bırakarak memleket uğ-
runa savaşmak için uzun yollardan gelen biz başıbozuklar biraz biraz ih-
mal edildik. İşler gittikçe kötüye gitti ve biz her sefer yiyecek daha az şey 
bulduk… Aç kalan bazılarımız yaşamak için etraftaki köyleri soydu; bazı-
larımız çocukları kadar sevdikleri atlarını sattı ve ekmek satın aldı… Bize 
bakacak ve yardımını talep edecek kimsemiz yoktu, yiyecek ve para yoktu 
ve yine de bizden en az Sultanın yedirip giydirdiği kimselerden beklendiği 
kadar şey beklendi. Bizim kasabaları yağmaladığımız ve soyduğumuz söy-
leniyor; fakat bu suçların çoğu bizim gibi zavallı Asyalıların değil Arnavut 
başıbozukların işi. Yakın zamanda pek çoğumuz ekmek çalmaktan dolayı 
yakalandı ve ölümüne dövüldü.79  

Mektupta İngiliz ve Fransızların savaşa girmelerinden dolayı başıbozuklar 
arasındaki memnuniyet de belirtiliyor.  Artık karınlarının doyacağı çünkü İngiliz-
lerin adil ve cömert oldukları ifade ediliyor. İngilizlerin hizmetinde görev alma 
istekleri belirtilerek mektup tamamlanıyor.80   

 

VI. Netice 

Muhtelif toplulukların Osmanlı düzenli ordusunu nasıl algıladıkları hususun-
da henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Osmanlı askerinin ve tebaanın Kırım Har-
bi hakkında çok az hatıra bırakmış olması pek çok sualin cevapsız kalmasına 
sebep olmaktadır. Yine de yabancı gözlemcilerin eserleri ve Osmanlı arşivleri 
bazı sorulara cevap bulmamıza imkân tanımaktadır. Askerlere Hıristiyan Rusya 
ile savaşın propagandası yapılmakla birlikte reayaya iyi davranılmasının istenmesi 
askerin zihninde ciddî bir ikilem oluşturmaktadır. Tabii Osmanlı Devleti’nin 
Hıristiyan Fransa ve İngiltere ile müttefik olması, işi iyice çetrefilleştirmekteydi. 
Açıkçası topraklarında Rus etkisinin artmasını istemeyen Bâbıâli reayanın sem-
patisini kazanmak zorundaydı. Sonuç itibariyle, devlet Ortodoks tebaa ile savaş 

                                                 
79 “An Appeal from the Bashi-bazouks. To the Editor of the Times” , The Times, 28 Ağustos 
1854.  
80 Aynı yerde.  
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boyunca iyi ilişkiler kurmak istedi. Bu konudaki başarı tartışmalı da olsa, gayret 
samimiydi.  

Savaşın yürütülmesinde şüphesiz kamuoyunun da etkisi vardı. Orduya ve 
devlete ayni, nakdi, sivil veya askeri hizmet olarak katkıları ne düzeydeydi. Bu 
mühim soruların devletin harbi yürütmesinin tartışıldığı ortama eklenmesi iktiza 
etmektedir. Diğer taraftan kamuoyunun savaş sırasında değişime uğrayacağını 
da belirtmek gerekir. Bu statik bir durumu ifade etmez. Bu değişimlerin sebep 
ve sonuçlarının analizleri de savaşın genel gidişatını anlama adına ipuçları suna-
bilir.  

Ordunun farklı unsurlarının hem harp sırasındaki başarıları hem de cephe 
gerisindeki hareket ve davranışları birbirinden ayrılmaktaydı. Nizam birlikleri 
redif ve gönüllülere kıyasla cephede ordu kumandasına daha fazla güven veri-
yordu. Eğitimli askerin halk ile münasebeti de genel itibariyle kurallar istikame-
tindeydi. Kontrolü daha güç yedek ve yardımcı birlikler ise yolda ve şehirlerde 
istenmeyen gelişmelerin başlıca müsebbipleri olarak ortaya çıkıyorlardı. Gönüllü 
birliklerin yerel halkla ilişkisi her zaman kanun ve kurallar istikametinde olmu-
yordu. Bu düzensiz birlikler kontrol altına alınamadıklarında soygun, adam öl-
dürme gibi pek çok suça karışmaktaydılar. Bu yüzden gönüllülerin sayısındaki 
artış birçok yönden askerî intizamı bozmakta, bu kuvvetler çoğu zaman düşma-
na gösteremedikleri gücü din düşmanı olarak gördükleri reayaya yöneltmekteydi. 
Bu durum Bâbıâli’nin en büyük çıkmazlarından birisiydi. Din için savaşmak 
isteyeni geri çevirmek kolayca meşrulaştırılamazdı; fakat bu birlikleri kontrol 
etmek zordu ve çoğu zaman faydadan çok zarar getirmekteydiler.   

Osmanlı ordusunda modern bir levazım ve lojistik idaresinin olmaması, sa-
dece ordu ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntılara yol açmadı, aynı zamanda 
ordu ile halk arasındaki ilişkinin daha sağlam temeller üzerinde şekillenmesine 
de mâni oldu. Bâbıâli pek çok hizmeti aracılara devretmekteydi: Mültezimler 
ordu ihtiyaçlarının halktan toplarken, sergerdeler başıbozuk asker tedarik et-
mekteydi. Devlet mültezim ve sergerde ile muhatap olurken, pek çok suistimali 
beraberinde getiren bu sistem askerin ve ahalinin muzdarip olmasına sebep 
oluyordu. İaşe, lojistik veya askere almada ciddi kontrol mekanizmalarının ol-
maması, devletin sonuç odaklı iş yapması ve usulsüzlüklerin cezasız kalması 
savaş sırasında pek çok askerin hayatına ve büyük maddî kayıplara sebep olmuş-
tu. Askerin yolda çıkardığı uygunsuzlukların sebeplerinden birisi de parasız kal-
masıydı. Devlet düzenli askere de başıbozuğa da teoride maaş ve tayinat veri-
yordu. Ancak para ve muhtelif tedarik her zaman adresine ulaşmıyordu.  Sonuç-
ta parasız veya aç kalanlar ya kaderlerine razı oluyorlar ya da ihtiyaçlarını halktan 
zorla alma yoluna gidiyorlardı. Başka bir deyişle harp sırasında asker ile halk 
arasındaki huzursuzlukların en önemli sebeplerinden bir tanesi bürokratik ak-
saklıklardı.  

Tebaa ve ordu arasında savaş sırasında etkileşim artıyordu. Asker bölge aha-
lisinin yardımına ve desteğine ihtiyaç duymaktaydı. Garnizon ya da kalelerdeki 
düzenli birlikler ile meskûn halk arasında olumsuz olaylar nadirdi. Zaten Müs-
lüman halk özellikle kale müdafaalarında iştiyaklı bir şekilde orduya yardım et-
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mişti. Silistre ve Kars bunun çok güzel örneklerini teşkil eder. İstihkâmların ve 
tabyaların inşâ ve tamirinde ahalinin ehemmiyetli rolü vardı. Diğer taraftan halk 
ile ordu arasında bazen güvensizlikler ve şüphelerle dolu bir ilişki ortaya çık-
maktaydı. Lojistikte bölge halkına ihtiyaç duyulurken, istihbarat konusunda 
çoğu zaman Hıristiyanlara güvenilmiyordu. Bu yüzden cephe gerisindeki reaya-
nın hareketleri dikkatle takip ediliyordu. Balkanlar’da çıkacak bir isyan ise devle-
tin en korktuğu şeydi.  

Tanzimat’ın pek çok konudaki hukuki açıkları giderdiği bir vakıadır ancak 
her kuralın hakkıyla uygulandığını söylemek de iyimserlik olur. Askere alımdaki 
kura usulünde, askerlerin iaşesinin sağlanmasında, tebaayı mağdur edenlerin 
gerekli cezayı almalarında tam bir adaletin sağlanmadığı söylenebilir. Ordu ve 
savaş halkın üzerinde bir yüktü. Tabiatıyla halkın önemli bir kısmı savaşın bitişi-
ni ve ordunun gidişini beklemekteydi. Ordunun asker ihtiyacını karşılayan Müs-
lüman kesim ise savaştan gayrimüslimlere oranla daha fazla etkileniyordu. Ta-
burlar muharebelerden ziyade hastalıktan tükenirken, evlerine dönenlerin pek 
çoğu da malûldü. Bu durumun psikolojik olarak da toplumsal ayrışmaları tetik-
lediği ileri sürülebilir. Rusya’dan hicret eden Kırım Tatarları ve Çerkezler de bu 
ayrışmanın derinleşmesinde önemli etkiye sahip olacaktı. Osmanlı-Rus harpleri-
nin Balkan halklarının isyanlarında da mutlaka bir rolü vardı. İsyanları ister Rus-
ya kışkırtması veya milliyetçilik ile açıklayalım, isterse devlet veya ordu mezalimi 
ya da genel olarak savaşın yıkımı ile ilişkilendirelim, sonuçta Osmanlı-Rus harp-
leri Balkan halkları ile Osmanlı Devleti’ni arasında münasebette merkezi bir yer 
tutmaktaydı. 81 Açıkçası savaş sırasında asker ile tebaa arasında pek çok temas 
ihtimali söz konusu idi. Henüz bu ilişkinin çok azından haberdarız. Bu münase-
betlerin tespiti ve yorumlanması Tanzimat’ın toplumsal ve askeri sonuçlarını 
anlama adına kayda değer ipuçları sunabilir. Savaş koşulları ve ordu-halk arasın-
daki münasebete ilişkin çalışmalar, Balkanlar’daki devlet oluşumu hususunda da 
ipuçları verecektir.  
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Öz: Bu çalışma, Kırım Harbi’nin Tuna Cephesi örneğinde ordu ve yerel halk arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Tebaanın pek çok hususta orduyu desteklemesi beklenmek-
te; halk lojistik ve inşa işlerinde çalıştıkları gibi aynî ve nakdî olarak da orduya yardım etmek-
teydi. Reaya ise savaşın bitişini beklerken ordunun nizama tabi olmayan düzensiz birlikleri ile 
de sayısız problemler yaşamaktaydı. 19. yüzyılda Rusya ile yapılan savaşların, bu cümleden 
Kırım Harbi’nin, halk ve devlet arasındaki ilişkinin bozulmasında rol oynadığı söylenebilir.  

Anahtar Sözcükler: Asâkir-i Nizamiyye, Başıbozuk, Kırım Harbi, Lojistik, Asayiş 

 

War at Danube, the Ottoman Army and the Locals (1853-1856) 

Abstract: This study explains army-society relations in the context of the Danubian 
campaign of the Crimean War. The Ottoman population supported the army in many 
respects, especially in the logistical and construction works, and by contributing in kind and 
cash to the war efforts. Reaya wished for a quick end of the hostilities since they had to cope 
with the unruly deeds of irregulars. The wars between the Ottoman Empire and Russia 
throughout the 19th century played some role in deteriorating relations between the subject 
and state, as in the example of the Crimean War.  

Keywords: Asâkir-i Nizamiyye, Başıbozuk, Crimean War, Logistics, Public Order 
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