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JOHDANTO 
 
 
Lähi-itää, ja laajemmassa mielessä Keski-Aasiankin islamilaista maailmaa ravisuttaneet 

kriisit ovat olleet esillä uutisten otsikkotulvassa käytännössä koko 2000-luvun ajan. 

Viime vuosina todennäköisesti eniten keskustelua ovat aiheuttaneet Syyrian sisällissota, 

jonka lukuisista käänteistä on raportoitu ahkerasti sodan syttymisestä, eli vuodesta 2011 

lähtien,1 sekä Afganistanin tilanne, missä Yhdysvaltain kaksikymmentä vuotta jatkunut 

miehitys päättyi dramaattisissa merkeissä loppukesästä 2021.2 Nimenomaan Yhdysval-

lat ja kyseisen valtion suuri rooli näiden alueiden lähihistorian taustalla otetaan yleensä 

suurennuslasin alle, sillä amerikkalaisten toimet ovat kiistatta vaikuttaneet ratkaisevasti 

Lähi-idän ja sitä ympäröivien alueiden, eli myös Euroopan poliittiseen ilmapiiriin. Lähi-

idän epävakaasta nykytilasta johtuen ei ole myöskään todennäköistä, että käänne pa-

rempaan tapahtuisi lähivuosien, pahimmassa tapauksessa vuosikymmenienkään aikana. 

Halusinkin pro gradu -tutkielmassani tutkia tarkemmin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa Lähi-

idässä, joka ulottuu kauemmas historiaan, kuin usein muistetaan tuoda ilmi.  

 

Pro gradu -tutkielmani, joka jatkaa ja laajentaa kandidaatintutkielmani Yhdysvaltain in-

tressit Osmanivaltiossa 1893–1897 (2019) aihetta, käsittelee Yhdysvaltain roolia ja ulko-

politiikkaa Osmanivaltiossa vuosien 1893 ja 1914 välillä. Tutkielman keskiössä ovat eri-

tyisesti Osmanivaltiossa kyseisellä aikavälillä tapahtuneet käänteet, kuten esimerkiksi 

maan kristittyihin vähemmistöihin kohdistuneet väkivaltaisuudet 1890- ja 1910-luvuilla, 

sekä nuorturkkilaisten suorittaman vallankumous vuonna 1908. Lisäksi huomioin sen, 

miten Yhdysvaltojen kannalta merkittävät kehityskulut, kuten esimerkiksi suurvaltasta-

tuksen saaminen 1900-luvun taitteessa vaikutti Osmanivaltion ja Yhdysvaltain väliseen 

ulkopolitiikkaan. Syy sille, miksi päätin jatkaa aiheen tutkimista kandidaatin tutkielman 

jälkeen, oli se, ettei Yhdysvaltain hyvin varhaisesta Lähi-idän politiikasta ole tarjolla pal-

joakaan tutkimusta. Tämä voi olla nykyperspektiivistä tarkasteltuna melko yllättävää, 

 
1 ”Syrian Civil War”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
2 “Remarks by President Biden on the End of the War in Afghanistan”, Valkoisen talon verkkosivut 
31.8.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/08/31/remarks-by-
president-biden-on-the-end-of-the-war-in-afghanistan/ (Luettu 3.6.2022). 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/08/31/remarks-by-president-biden-on-the-end-of-the-war-in-afghanistan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/08/31/remarks-by-president-biden-on-the-end-of-the-war-in-afghanistan/
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sillä kuten alussa todettu, amerikkalaisten toiminta Lähi-idän maissa on ollut laajalti 

esillä niin mediassa, kuin tutkijoidenkin parissa. 

 

Pro gradu -tutkielmani onkin erittäin ajankohtainen juuri nyt myös nykyperspektiivistä 

tarkasteltuna. Tutkimuksessani käsitellään ensinnäkin Yhdysvaltoja, joka oli 1800-luvun 

loppupuolella vasta nousemassa suurvallaksi eurooppalaisten rinnalle.3 Kylmän sodan 

aikana, ja varsinkin sen päätyttyä Yhdysvallat taas on ollut kiistatta maailman voimak-

kain valtio, mikä on nostattanut keskustelua siitä, kuinka pitkään maa kykenee ylläpitä-

mään asemansa supervaltana.4 Erityisesti Kiinan nousu  on herättänyt kysymyksiä Yh-

dysvaltain johtavasta asemasta tulevaisuudessa.5 Esimerkiksi kasvavan taloudellisen vai-

kutusvaltansa lisäksi kiinalaiset ovat määrätietoisesti kehittäneet muun muassa sotilas-

teknologiaansa kilpailukykyiselle tasolle,6 ja maa ajautuikin Yhdysvaltain kanssa kauppa-

sotaan Donald J. Trumpin presidenttikaudella.7 Samaan aikaan Yhdysvaltain omat ulko-

poliittiset haasteet, josta mainittakoon esimerkiksi kaoottinen vetäytyminen Afganista-

nista, 8 ja maan sisäpolitiikassa tapahtuneet uhkaavat käänteet9 ovat saaneet monet 

pohtimaan sitä, mihin suuntaan maailman voimakkaimpana tunnettu valtio on parhail-

laan kehittymässä. 

 

Suurvaltojen keskinäinen nokkimisjärjestys selvitetään kuitenkin usein lopulta nimen-

omaan suurten murrosten ja kriisien myötä, ja kirjoitushetkellä yhä käynnissä oleva Ve-

näjän ja Ukrainan välinen sota voi hyvinkin osoittautua tältä osin merkittäväksi. Yhdys-

vallat onkin Ukrainalle osoitetun massiivisen taloudellisen ja materiaalisen tukensa 

 
3   Small 1996, 26–28. 
4 “Superpower”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
5 Ibid. 
6 ”Raportti: Kiinasta pian kärkimaa sotilasteknologiassa”. Yle Uutiset 16.1.2019,  https://yle.fi/uutiset/3-
10598020 (Luettu 7.4.2019) 
7 ”YK:n arvio: Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota saattaa laukaista pian laskusuhdanteen, jossa häviäjiä 
olisivat etenkin pienet maat”. Helsingin Sanomat 4.2.2019, https://www.hs.fi/talous/art-
2000005989703.html (Luettu 5.4.2019). 
8 “US withdrawal triggered catastrophic defeat of Afghan forces, damning watchdog report finds”. The 
Guardian 18.5.2022, https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/afghanistan-us-withdrawal-
defeat-watchdog-report-sigar (Luettu 5.6.2022). 
9 “Capitol attack pardon revelations could spell doom for Trump and allies”, The Guardian 12.6.2022, 
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/12/us-capitol-attack-panel-hearings-trump-allies-
trouble (Luettu 12.6.2022). 

https://yle.fi/uutiset/3-10598020
https://yle.fi/uutiset/3-10598020
https://www.hs.fi/talous/art-2000005989703.html
https://www.hs.fi/talous/art-2000005989703.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/afghanistan-us-withdrawal-defeat-watchdog-report-sigar
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/afghanistan-us-withdrawal-defeat-watchdog-report-sigar
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/12/us-capitol-attack-panel-hearings-trump-allies-trouble
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/12/us-capitol-attack-panel-hearings-trump-allies-trouble
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myötä10 muistuttanut muuta maailmaa yhä voimassa olevasta supervalta-asemastaan. 

Vaikka pohdinnat sodan lopputulokseen ja vaikutuksiin suurvaltapolitiikkaan liittyen 

ovatkin tässä vaiheessa täyttä spekulaatiota, amerikkalaisten voimakas puuttuminen 

Euroopan tapahtumiin voi mahdollisesti vaikuttaa siihen, millaista ulkopolitiikkaa esi-

merkiksi Yhdysvaltain aiemmin mainittu kilpailija Kiina uskaltaa tulevina vuosina harjoit-

taa.11 

 

Ukrainassa käytävä sota on kasvattanut myös toisen tutkielmani kannalta keskeisen val-

tion, eli Osmanivaltion seuraajana nähdyn Turkin tasavallan kansainvälistä roolia. Kuten 

tutkielmassani sivuten käsitellyn ensimmäisen maailmansodan aikana, myös nyt käyn-

nissä olevan konfliktin myötä Turkin geopoliittinen rooli Mustanmeren alueella12 voi 

osoittautua hyvinkin merkittäväksi. Itä-Euroopassa mylläävä sota on myös nostanut jäl-

leen pintaan jo pitkään velloneet ongelmat, joita Pohjois-Atlantin liittoon kuuluvien Tur-

kin ja Yhdysvaltain13 välillä on ollut.  Erityisen ongelmallisena on nähty se, että Turkin 

nykyisen presidentin, Recep Tayyip Erdoğanin johtama maa on jo pitkään lämmitellyt 

suhteitaan sotilasliiton suurimpiin vastustajiin kuuluvan Venäjän kanssa,14 sekä ottanut 

samalla etäisyyttä NATO-liittolaisiinsa. Rakoilua suhteissa onkin näkynyt erityisesti Tur-

kin ja Yhdysvaltain välillä, jotka ajautuivat jopa asettamaan talouspakotteita toisilleen 

vuoden 2018 puolella.15 Juuri tällä hetkellä Turkin rooli sotilasliitossa onkin varsin kriit-

tinen, ja erittäin ajankohtainen myös kotimaamme näkökulmasta, sillä Erdoğanin halli-

tus on aktiivisesti pyrkinyt vaikeuttamaan niin Suomen kuin Ruotsinkin tuoreita pyrki-

myksiä päästä mukaan puolustusliittoon. 16 

 
10 “U.S. Security Cooperation with Ukraine”, Yhdysvaltain ulkoministeriön kotisivut 1.6.2022, 
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/ (Luettu 5.6.2022). 
11 ”Mitä Kiina on oppinut Ukrainan sodasta? Tutkija: Jos omalla armeijalla on mahtava maine, sitä ei kan-
nata lähteä pilaamaan epävarmoihin sotiin”, Helsingin Sanomat 24.7.2022, https://www.hs.fi/ulko-
maat/art-2000008774192.html (Luettu 5.6.2022). 
12 “Ukraine Cautious as Turkey, Russia Push Black Sea Grain Deal”, Bloomberg 6.6.2022 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/ukraine-cautious-as-turkey-russia-push-black-
sea-grain-deal (Luettu 7.6.2022). 
13 ”North Atlantic Treaty Organization (NATO)”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
14 ”Turkki pilasi Naton synttärit: ilmoitti ostavansa ohjusjärjestelmän Venäjältä”. Helsingin Sanomat 
3.4.2019, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006058176.html (Luettu 7.4.2019). 
15 ”Erdoğan uhkaa jäädyttää kahden amerikkalaisen ministerin varoja vastatoimena amerikkalaisten 
asettamille pakotteille”. Yle Uutiset 4.8.2018, https://yle.fi/uutiset/3-10338169 (Luettu 6.4.2019). 
16 “Nato chief says he had ‘no reason to believe’ Turkey would block Nordic membership”, Financial 
Times 13.6.2022, https://www.ft.com/content/80039389-1d2b-4eca-9cf6-476a2a6ca0ac (Luettu 
13.6.2022). 

https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008774192.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008774192.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/ukraine-cautious-as-turkey-russia-push-black-sea-grain-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/ukraine-cautious-as-turkey-russia-push-black-sea-grain-deal
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006058176.html
https://yle.fi/uutiset/3-10338169
https://www.ft.com/content/80039389-1d2b-4eca-9cf6-476a2a6ca0ac
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On ollut myös mielenkiintoista havaita, kuinka Turkin tilanne on edennyt tutkielman kir-

joitusprosessin aikana muiltakin osin kohti vuosisadan takaisia asetelmia. Kuten Osma-

nien valtakunta 1890-luvulla, myös nykyinen tasavalta on ollut suurten ulko- ja sisäpo-

liittisten haasteiden keskellä. Aiemmin Euroopan Unionin jäseneksikin kaavaillussa 

maassa17 on viime vuosina tehty muutoksia perustuslakiin presidentti Erdoğanin valta-

oikeuksien kasvattamiseksi,18 minkä lisäksi valtauskonto islamin roolia on pyritty koros-

tamaan aiemmin melko maallistuneena pidetyssä maassa.19 Näiden lisäksi sensuuria on 

Turkissa kiristetty tuntuvasti,20 ja pyritty ajoittain ulottamaan jopa maan rajojen ulko-

puolelle.21  

 

Rajuilla muutoksilla on kuitenkin myös vastustajansa, mistä selvin osoitus lienee vuonna 

2016 toteutettu epäonnistunut vallankaappausyritys.22 Myös yhä jatkuva taistelu sepa-

ratistista toimintaa vastaan on yhdistävä tekijä entisen Osmanivaltakunnan ja nykyisen 

Turkin tasavallan välillä. Jo vuosikymmenien ajan turkkilaisten toimet ovat kohdistuneet 

pääasiassa kurdeihin, joiden vaatimuksia autonomisen aseman kasvattamisesta, tai jopa 

itsenäisestä valtiosta, ei olla hyväksytty. Kurdien kansallismielisen toiminnan näkyvin 

liike on militantti Kurdistanin työväenpuolue, eli PKK,23 jonka toimet maan hallitusta vas-

taan 1980- ja 1990-luvuilla johtivat käytännössä sotatilaan Turkin itäosissa. Vuosien var-

rella tapahtuneista rauhanneuvotteluista huolimatta konflikti kurdien ja turkkilaisten vä-

lillä on edelleen voimissaan,24 mihin liittyen Erdoğan haluaisikin NATO-liittolaisiltaan ak-

tiivisempia toimia vihollisiaan vastaan.25 

 

 
17 “Turkey: Foreign policy”, Encyclopædia Britannican verkkosivut.  
18 “Turkey: Challenges of the 21st century”, Encyclopædia Britannican verkkosivut.  
19 “Turkey Under the AKP”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
20 “Sensuuri kovenee Turkissa”. Suomen journalistiliitto 2.12.2015 https://journalistiliitto.fi/fi/sensuuri-
kovenee-turkissa/ (Luettu 25.1.2019). 
21 ”Turkin sensuuri ei onnistunut Sveitsissä”. Yle Uutiset 26.4.2016, https://yle.fi/uutiset/3-8838662 (Lu-
ettu 25.1.2019) & “Merkel päättää, saako Saksassa pilkata Turkin johtajaa”. Yle Uutiset 11.4.2016, 
https://yle.fi/uutiset/3-8803081 (Luettu 25.1.2019). 
22 “Turkey: Challenges of the 21st century”, Encyclopædia Britannican verkkosivut.  
23 Partiya Karkeren Kurdistan 
24 "Kurdistan Workers’ Party (PKK)”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
25 ”Turkki uhkaa heittäytyä hankalaksi Suomen jäsenyyden hyväksymisessä – kokosimme yhteen kiistoja 
Turkin ja muiden Nato-maiden välillä”, Yle 17.5.2022, https://yle.fi/uutiset/3-12449462 (Luettu 
1.6.2022). 

https://journalistiliitto.fi/fi/sensuuri-kovenee-turkissa/
https://journalistiliitto.fi/fi/sensuuri-kovenee-turkissa/
https://yle.fi/uutiset/3-8838662
https://yle.fi/uutiset/3-8803081
https://yle.fi/uutiset/3-12449462
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Osmanivaltiossa pelko separatistista toimintaa ja valtakunnan hajoamista kohtaan taas 

johti useisiin väkivaltaisuuksiin maan vähemmistöryhmiä kohtaan, ja nämä tapahtumat 

herättävät yhä nykyäänkin paljon keskustelua. Kieltämättä tunnetuin näistä on tutkiel-

massanikin sivuttu, ensimmäisen maailmansodan aikana tapahtunut armenialaisten 

kansanmurha, mikä johti satojen tuhansien, joidenkin arvioiden mukaan jopa yli miljoo-

nan armenialaisen kuolemaan Osmanivaltiossa.26 Kiistaa aiheuttaa kuitenkin edelleen 

se, oliko kyseessä nuorturkkilaisten johtaman hallinnon tietoisesti suorittama kansan-

murha, vai pikemminkin ensimmäisen maailmansodan olosuhteiden johdosta syntynyt 

inhimillinen tragedia.27 Kahtiajako suhtautumisessa 1900-luvun tapahtumiin vaikuttaa 

edelleen erityisesti valtioiden väliseen ulkopolitiikkaan, joista ensisijaisesti Turkki kiistää 

kyseessä olleen tarkoitushakuinen yritys tuhota Osmanivaltion armenialaisvähem-

mistö.28 Euroopan parlamentti taas on pyrkinyt painostamaan maata tekemään ponnis-

teluja ”menneisyytensä hyväksymiseksi” ja normalisoimaan suhteensa nykyään itsenäi-

sen Armenian tasavallan kanssa.29  Myös Yhdysvaltojen suhtautumisessa tapahtumiin 

on tapahtunut vastikään merkittävä muutos, sillä pitkään ulkosuhteitaan hiljaisuudella 

varjellut maa taipui keväällä 2021 tunnustamaan tapahtumien todellakin olleen luon-

teeltaan tarkoituksellinen, nuorturkkilaisten toteuttama kansanmurha.30 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkielmani kuuluu poliittisen historian alaan ja sen päätutkimuskysymys on seuraava: 

Millaisena Yhdysvaltain intressit Osmanivaltiota kohtaan näyttäytyvät ulkoministeriön 

edustajien yhteydenpidon ja heidän myöhemmin julkaistujen muistelmiensa perus-

teella?  Erityistä huomiota kiinnitän siihen, miten vuosien 1894–1896 levottomuudet, 

nuorturkkilaisten vuoden 1908 vallankumous sekä ensimmäisen maailmansodan 

 
26 “Armenian Genocide”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
27 Lewy 2005, 245–250. 
28 “Armenian Genocide”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
29 “Armenialaisten kansanmurha: Mepit kehottavat Turkkia ja Armeniaa normalisoimaan suhteensa”. 
Euroopan parlamentin lehdistötiedote 15.4.2015, http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-
room/20150413IPR41671/parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-armenialaisten-kansanmurhan-muis-
topaivasta (Luettu 25.1.2019). 
30 “Why Biden’s Recognition of the Armenian Genocide Is Significant”, United States Institute of Peace 
29.4.2021, https://www.usip.org/publications/2021/04/why-bidens-recognition-armenian-genocide-
significant (Luettu 20.4.2022). 

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150413IPR41671/parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-armenialaisten-kansanmurhan-muistopaivasta
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150413IPR41671/parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-armenialaisten-kansanmurhan-muistopaivasta
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150413IPR41671/parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-armenialaisten-kansanmurhan-muistopaivasta
https://www.usip.org/publications/2021/04/why-bidens-recognition-armenian-genocide-significant
https://www.usip.org/publications/2021/04/why-bidens-recognition-armenian-genocide-significant
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syttyminen vaikuttivat Yhdysvaltain Osmanivaltiossa harjoittamaan ulkopolitiikkaan. Sa-

malla analysoin myös sitä, millaista ulkopolitiikkaa kyseisten konfliktien välissä harjoitet-

tiin ja miten myös Lähi-idän ulkopuoliset tapahtumat vaikuttivat Osmanivaltion ja Yh-

dysvaltain välisiin suhteisiin. 

 

Tutkielman ajallinen rajaus alkaa vuonna 1893 alkaneesta presidentti Clevelandin toi-

sesta kaudesta, ja päätepisteenä toimii vuosi 1914, jolloin Yhdysvallat jäi, toisin kuin Os-

manivaltio, juuri syttyneen ensimmäisen maailmansodan ulkopuolelle.31 Tutkin Yhdys-

valtojen roolia nimenomaan ulkopuolisuuden näkökulmasta, sillä toisin kuin eurooppa-

laiset suurvallat, Yhdysvallat kiinnostui näkyvästi Lähi-idästä vasta nuorturkkilaisten val-

lankumouksen jälkeen, minkä johdosta Osmanivaltion suhtautuminen amerikkalaisia 

kohtaan erosi pääsääntöisesti suhtautumisesta muiden suurvaltojen edustajiin. Lähde-

materiaalin laajuuden vuoksi en tutki juurikaan sotavuosia 1914–1918, jolloin Yhdysval-

lat lopulta hylkäsi neutraaliksi koetun asemansa Osmanivaltiossa. Yhtä tärkeäksi koen 

kuitenkin vähemmälle tutkimushuomiolle jääneen teeman, eli miten Yhdysvallat suh-

tautui Osmanivaltion alueilla tapahtuneeseen kehitykseen, joka lopulta puski nuorturk-

kilaisten johtaman maan mukaan suursotaan.  

 

Koska konfliktit, jotka syntyvät valtioiden ajaessa eri asioita, ovat Marc Trachtenbergin 

mukaan olennainen osa kansainvälistä politiikkaa, 32  tulee myös Yhdysvaltain kanssa 

vuorovaikutuksessa olleet valtiot ottaa huomioon. Olennaista onkin pohtia myös sitä, 

millaisia muiden valtioiden, tässä tapauksessa Osmanivaltiossa ja sen lähialueilla vaikut-

taneiden eurooppalaisten suurvaltojen, kuten Ison-Britannian, Saksan, Ranskan ja Venä-

jän intressit olivat.  

 

 

 

 

 

 

 
31 Small 1996, s. 46–51. 
32 Trachtenberg 2006, 141-142. 
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Lähdeaineisto ja metodit 

 

Tutkimukseni päälähteinä hyödynnän Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajien ja heihin 

yhteydessä olleiden henkilöiden lähettämiä kirjeitä ja sähkeitä vuosilta 1893–1914, jotka 

on koottu ulkoministeriön alaisen Office of the Historian –laitoksen julkaisemiin Papers 

Relating to the Foreign Relations of the United States33 –kokoelmateoksiin (jatkossa 

FRUS). Lähdemateriaalin luonteesta mainittakoon, etteivät kyseiset dokumentit ole ol-

leet alun perin julkisesti saatavilla, sillä ne on tuotettu palvelemaan Yhdysvaltain ulko-

ministeriön ja hallinnon sisäisiä tarpeita.  FRUS-teoksiin koottu materiaali ei myöskään 

anna täydellistä kuvaa ulkoministeriön yhteydenpidosta, sillä osa nykyään julkisista asia-

kirjoista on teosten julkaisuaikaan ollut salattuja, ja kirjoihin on pääasiassa valittu mu-

kaan dokumentteja, jotka julkaisija on kokenut esimerkiksi poliittisesti merkittävien pää-

tösten kannalta tärkeiksi.34 Tämä valitettavasti tarkoittaa myös sitä, että useiden, vä-

hemmän tapahtumarikkaiden vuosien kohdalla FRUS-kokoelmateokset tarjoavat ajoit-

tain niukalti materiaalia amerikkalaisten toiminnasta Osmanivaltiossa. 

 

FRUS-kokoelmien puutteiden johdosta käytänkin lisäksi täydentävinä lähteinä Osmani-

valtiossa palvelleiden lähettiläiden kirjoittamia muistelmia ja omaelämänkertoja. JAMES 

B. ANGELLIN The Reminiscences of James Burrill Angell (1912), OSCAR S. STRAUSIN Un-

der Four Administrations – From Cleveland to Taft (1922) ja HENRY MORGENTHAUN Am-

bassador Morgenthau’s Story (1918) ovat teoksista tärkeimmät, minkä lisäksi 

hyödynnän varaulkoministerinä toimineen HUNTINGTON WILSONIN muistelmateosta 

Memoirs of an ex-diplomat (1945). 

 

Tutkielma etenee pääosin kronologisesti ja on jaettu tärkeimpien vuosina 1893–1914 

tapahtuneiden käänteiden mukaisesti. Hyödynnän tutkielmassani kvalitatiivista, eli laa-

dullista analyysia.35 Peilaan ensinnäkin hyödyntämääni tutkimuskirjallisuutta lähdema-

teriaaliin, jonka pohjalta tarkastelen esimerkiksi sitä, miten ja mitä ulkoministeriön 

 
33 Kirjasarjaa julkaistu eri nimillä, nykyään sarjan teokset julkaistaan yksinkertaisemman Foreign Relati-
ons of the United States -nimen alla. 
34 ”About the Foreign Relations of the United States Series”, Office of the Historian-laitoksen verk-
kosivut. 
35 Sarajärvi & Tuomi 2002, 16–22. 
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edustajat kirjoittavat Osmanivaltion tapahtumista niin FRUS-kokoelmien sisältämissä 

kirjeissä ja sähkeissä, kuin lähettiläiden omissa muistelmissakin. Samalla on yhtä tärkeää 

havainnoida sitä, mistä tapahtumista jätetään lähdemateriaalissa kertomatta, ja miksi 

näin.  

 

Vaikka FRUS-kokoelmien materiaali koostuukin pääpiirteittäin ulkoministeriön edusta-

jien lähettämistä ja vastaanottamista dokumenteista, on niidenkin välillä huomionarvoi-

sia eroja: esimerkiksi lähettilään oman hallituksensa ulkoministerille lähettämä kirje 

poikkeaa yleisesti ottaen huomattavasti sävyltään ja tarkoitusperältään kirjeestä, jonka 

sama henkilö on osoittanut esimerkiksi Osmanivaltion edustajille. Jokaisen dokumentin 

kohdalla tuleekin erikseen huomioida se, kuka on sen kirjoittanut ja kenelle, ja minkä 

johdosta. Muistelmien osalta taas on tärkeää pitää mielessä se, että teokset on pääsään-

töisesti kirjoitettu ja julkaistu useita vuosia tutkielmassa käsiteltyjen tapahtumien jäl-

keen, mikä yhdessä yksipuolisemman, teosten kirjoittajakeskeisen näkökulman kanssa 

väistämättä laskee niiden todistusvoimaa verrattuna FRUS-kokoelmateosten aikalaisdo-

kumentteihin. Tämä ei kuitenkaan poista muistelmien arvoa lähteinä, sillä ne sisältävät 

paljon tärkeää informaatiota, kuten lähettiläiden omaa tulkintaa ja mielipiteitä Osmani-

valtion tapahtumista, jota vain FRUS-kokoelmiin keskittymällä olisi mahdotonta selvit-

tää. 

 

Aiempi tutkimus aiheesta  

 

Suoraan aiheeseen, eli Yhdysvaltain ja Osmanivaltion välisiin suhteisiin liittyvää aiempaa 

tutkimusta on tarjolla vielä varsin niukasti. Tämä liittynee siihen, että amerikkalaisten 

suurin ulkopoliittinen kiinnostus ei 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kohdistunut 

Lähi-itään, minkä myötä aiheen tutkiminen on jäänyt niukanlaiseksi. Koska tästä tutki-

muskirjallisuudesta on puutetta, oli LEWIS L. GOULDIN kirjoittama, jo kandidaatintut-

kielmassani hyödyntämä elämänkerta Alexander Watkins Terrell: Civil War Soldier, Te-

xas Lawmaker, American Diplomat (2004) tutkielmani kannalta yksi hyödyllisimmistä te-

oksista. Elämänkerta avaa Konstantinopolissa 1893–1897 lähetystön päällikkönä toimi-

neen Alexander Watkins Terrellin uran lisäksi jossakin määrin myös Yhdysvaltain toimin-

taa ja intressejä alueella. Lisäksi Yhdysvaltain alueella harjoittamasta 
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dollaridiplomatiasta kertoneet artikkelit osoittautuivat laajemminkin hyödyllisiksi, ja 

näistä luultavasti tärkeimmäksi osoittautui NAOMI W. COHENIN Ambassador Straus in 

Turkey, 1909–1910 – A Note on Dollar Diplomacy (1959). 

 

Lisäksi aiheeni kannalta erittäin tärkeä teos on MEHMET ALI DOĞANIN ja HEATHER J. 

SHARKEYN toimittama American Missionaries and the Middle East – Foundational En-

counters (2011). Kyseistä kirjaa olen hyödyntänyt tutkiessani tarkemmin alueella toimi-

neita lähetystyöntekijöitä, joiden rooli Osmanivaltiossa pysyi hyvin näkyvänä tutkimas-

sani lähdemateriaalissa vuosien 1893–1914 välillä. On tärkeää ymmärtää, etteivät lähe-

tystyöntekijät olleet vain passiivisia ulkoministeriön avun kohteita, vaan monella tapaa 

hyödyllisiä kotimaalleen esimerkiksi poliittisessa mielessä, minkä lisäksi he loivat tilaa 

Lähi-idässä myös Yhdysvaltain muille, jopa taloudellisille intresseille.  

 

Koska Yhdysvaltain ulkopolitiikka Osmanivaltiossa keskittyi ennen nuorturkkilaisten val-

lankumousta pääosin omien kansalaisten suojelemiseen ja heidän toimintansa turvaa-

miseen alueella, vertailukohtaa tähän toimintaan voidaan hakea HILLEVI TOIVIAISEN te-

oksensa Search for Security: United States citizens in the Far East, 1890–1906. A com-

parative study of problems related to safeguarding Americans in China and Japan (1986). 

Tässä Toiviainen käsittelee Lähi-idän sijasta Kiinaa ja Japania, mikä tarjoaakin mahdolli-

suuden vertailla Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa näiden eri valtioiden sisällä.  

 

Keskeisten Osmanien valtakuntaan liittyvien suomenkielisten käsitteiden, kuten kysei-

sen maan eri kirjoitusasujen suhteen, hyödynnän erityisesti JOUNI SUISTOLAN ja HEIKKI 

TIILIKAISEN teosta Sodassa vieraalla maalla – Suomalaiset Turkin sodassa 1877–1878 

(2014). Tulee myös mainita, että vaikka osmanilla tai ottomaanilla voidaan laajassa mit-

takaavassa tarkoittaa kaikkia Osmanivaltakunnan alamaisia,36 suljen tutkielmassani vä-

hemmistöryhmät, kuten esimerkiksi armenialaiset pois kyseisen käsitteen alta selkey-

den vuoksi. Perustelen tämän siten, että vaikka 1876 perustuslaissa kaikkia valtakunnan 

alamaisia, niin muslimeja kuin kristittyjäkin, kutsuttiin ensi kertaa ottomaaneiksi, todel-

lisuudessa maa oli jyrkästi jakautunut eri etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin.37 Myös 

 
36 Suistola & Tiilikainen 2014, 22. 
37 Akçam 2006, 28–32. 
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turkkilainen esiintyy tutkielmassa rinnakkaiskäsitteenä osmanille, mikä selittyy sillä, että 

hyödyntämässäni, vuosia 1893–1914 käsittelevässä lähdemateriaalissa diplomaatit 

käyttävät säännöllisesti kyseistä termiä osmanin sijaan, ja Osmanivaltiosta taas Turkki-

nimitystä.  Turkkilaisella on lähdemateriaalissa esiintyvässä merkityksessä ollut suomen 

kielessäkin vakiintunut asema jo pitkään, 1500-luvulta lähtien,38 minkä johdosta koen 

termin käyttämisen sopivaksi myös tutkielmassani. 

 

Historiallinen konteksti 

 

Tutkielmani ensimmäisessä pääluvussa käsittelen Grover Clevelandin (1837–1908), Yh-

dysvaltain sisällissodan39 jälkeisen ajan ensimmäinen demokraattipresidentin,40 halli-

tuksen ulkopolitiikkaa Osmanien valtakunnassa. Hän onnistui nousemaan toistamiseen 

Yhdysvaltain johtoon vuosiksi 1893–1897.41 Cleveland, tai häntä seuranneet presidentit 

eivät kuitenkaan ole lähtökohtaisesti keskeisimmässä roolissa pro gradu -tutkielmassani, 

vaan pikemminkin vuosina 1893–1914 toimineet Yhdysvaltain ulkoministerit, sekä eri-

tyisesti ulkoministeriön palveluksessa työskennelleet diplomaatit Osmanien valtakun-

nan puolella (ks. Taulukko 1). 

 

Vaikka nykyään Yhdysvallat tunnetaankin maailman ainoana supervaltana,42 oli kyseisen 

valtion rooli vielä 1800-luvun lopulla hyvin erilainen kuin tänä päivänä. Tuolloin Uuden 

mantereen keulakuva oli vasta nousemassa suurvalta-asemaan eurooppalaisten valtioi-

den rinnalle.43 Näistä mahtavin oli mittavaa imperiumia hallussaan pitänyt Iso-Britannia, 

joka vuosisadan loppupuolelle tultaessa kohtasi yhä tiukempaa kilpailua muiden suur-

valtojen osalta.44 Myös Yhdysvaltain ulkopolitiikka poikkesi huomattavasti nykyisestä 

linjasta, sillä maan hallitukset noudattivat toimintansa ohjenuorana niin kutsuttua Mon-

roen oppia. Tämän ulkopoliittisen linjan perusperiaate oli, että Yhdysvallat lupasi olla 

puuttumatta eurooppalaisten suurvaltojen välisiin asioihin, mutta vastineeksi 

 
38 Häkkinen 2004, 1361. 
39 Yhdysvaltain sisällissota käytiin vuosina 1861–1865. Kero et al. 1991, 215–219. 
40 Clevelandin ensimmäinen kausi presidenttinä vuosina 1885–1889. 
41 ”Grover Cleveland”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
42 “Superpower”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
43 Small 1996, 26–28. 
44 Kennedy 2013, 15–22. 
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eurooppalaisten tuli tehdä samoin Amerikan mantereen kohdalla. Erityisesti Yhdysvallat 

vastusti muiden suurvaltojen siirtomaapolitiikka omilla lähialueillaan,45 vaikka amerik-

kalaiset itsekin päätyivät toteuttamaan varsin ekspansionistista ulkopolitiikkaa 1800-lu-

vun loppupuolelta lähtien.46 

 

Yhdysvalloista poiketen Osmanivaltio oli vuosisadan loppupuolelle tultaessa jo pitkään 

ollut taantuva suurvalta. Vuosisatainen valtakunta, joka oli aiemmin kyennyt hallitse-

maan nykyisestä Algeriasta aina Kreikkaan asti ulottuvia alueita,47 oli nyt muuttunut niin 

ulkoisten, kuin sisäistenkin vihollisten riivaamaksi ”Euroopan sairaaksi mieheksi”.48 Os-

manivaltion suurin uhka oli nationalismi, sillä maan väestö oli etnisestä ja uskonnolli-

sesta perspektiivistä tarkasteltuna varsin kirjavaa. Ristiriitoja ja kansallismielisyyttä 

ruokkivat muun muassa väestöryhmien välillä vallinnut epätasa-arvo, sillä vaikka 

dhimmît, eli kristityt ja juutalaiset, saivatkin harjoittaa uskontoaan rauhassa, heitä koh-

deltiin islaminuskoisen valtaväestön toimesta käytännössä toisen luokan kansalaisina: 

tämä kohtelu ulottui niin dhimmîen oikeudelliseen asemaan valtaväestöön verrattuna, 

minkä lisäksi myös muita elämän osa-alueita, kuten esimerkiksi sallittua pukeutumista, 

rajoitettiin varsin tiukasti.49 Eurooppalaiset suurvallat osasivatkin hyödyntää Osmanival-

tion tulenarkaa tilannetta esimerkiksi edesauttamalla valtakunnan vähemmistöryhmien 

nationalistisia pyrkimyksiä. Tämän avun myötä kreikkalaiset olivatkin julistautuneet it-

senäisiksi vuonna 1830, ja turkkilaiset menettivät laajoja alueita myös Balkanilta Berlii-

nin vuoden 1878 rauhansopimuksen jälkeen.50 Osmanivaltion pirstaloituminen ei kui-

tenkaan rajoittunut vain Eurooppaan, sillä se joutui luovuttamaan Egyptin Iso-Britanni-

alle vuonna 1882.51 

 

Osmanivaltiota pyrittiin vuosikymmenien ajan uudistamaan laajan uudistusohjelman, 

Tanzimatin avulla,52  mutta valtakunnan kehityksen suunta kääntyi vuonna 1876, jolloin 

 
45 ”Monroe Doctrine”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
46 Gardner et al. 1973, 220–231. 
47 “Ottoman Empire”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
48 Akçam 2006, 27. 
49 Ibid., 20–25. 
50 Howard 2001, 65–67. 
51 Sharkey 2011, xviii. 
52 Ibid., xvii–xviii. 
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sulttaaniksi kohosi itsevaltainen Abdülhamid II (1842–1918). Uusi sulttaani sulki pian val-

takautensa alettua maan parlamentin,53 ja pyrki luomaan valtakunnassaan yhtenäi-

syyttä, ja toisaalta vastakkainasettelua kristittyihin nähden korostamalla islamin asemaa 

valtakunnassaan huomattavasti edeltäjiään vahvemmin.54 Abdülhamidin toimet synnyt-

tivät kuitenkin laajaakin vastustusta, mikä johtikin lopulta hänen valtakautensa päätty-

miseen nuorturkkilaisten toimesta vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 1908.55  

 

Taulukko 1. Tutkielman keskeiset Yhdysvaltain hallinnon edustajat (1893–1914) 

 

Lähde: Office of the Historian -laitoksen verkkosivut. 

 

 

 

 
53 Karpat 2001, 182. 
54 Akçam 2006, 43–45. 
55 Lewy 2005, s. 30–33 

Presidentti Ulkoministeri Lähettiläät Osmanivaltiossa,  

v. 1906 alk. suurlähettiläät 

Grover Cleveland (1893–1897) William Q. Gresham (1893–

1895) 

Richard Olney (1895 – 1897) 

Alexander W. Terrell (1893 – 

1897) 

William McKinley (1897–1901) John Sherman  

(1897–1898) 

William R. Day (1898) 

John Hay (1898 – 1901)  

James Burrill Angell (1897–1898) 

Oscar S. Straus (1898 – 1899) 

John G. A. Leishman (1901) 

Theodore Roosevelt (1901–

1909  

John Hay (1901–1905) 

Elihu Root (1905–1909) 

Robert Bacon (1909) 

John G. A. Leishman (1901-1909, 

suurlähettiläs 1906 alkaen) 

William H. Taft (1909 – 1913) Philander C. Knox (1909–1913) Oscar S. Straus (1909 – 1910) 

William W. Rockhill (1911–1913) 

Woodrow Wilson (1913–1921) William Jennings Bryan (1913–

1915)  

Henry Morgenthau (1913–1916)  
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1. Eurooppalaisten takapihalla – Yhdysvaltain asema 1890-luvun 

Osmanivaltiossa (1893–1897) 

 

Ensimmäinen pääluku, joka pohjautuu kandidaatintutkielmaani Yhdysvaltain intressit 

Osmanivaltiossa 1893–1897 (2019), käsittelee Yhdysvaltain toimintaa Lähi-idässä Gro-

ver Clevelandin toisella presidenttikaudella. Vaikka amerikkalaiset olivatkin tuolloin hy-

vää vauhtia saavuttamassa suurvalta-asemaa, kiinnostus Lähi-itää kohtaan pysyi vielä 

1893–1897 välillä ainakin päällisin puolin vähäisenä, ja Osmanivaltio näyttäytyi Lewis L. 

Gouldin mukaan pikemminkin vain ”Yhdysvaltain ulkopoliittisena sivunäyttämönä”.56 

Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että Clevelandin 1893 alkaneella kaudella Britanniaan, 

Ranskaan ja Saksaan lähetettiin Yhdysvaltoja edustamaan ensimmäiset korkea-arvoisim-

mat diplomaatit, suurlähettiläät.57 Yhdysvaltain Konstantinopolin lähetystön päälliköksi 

1893 siirtyneen Alexander Watkins Terrellin titteli oli puolestaan vain erikoislähettiläs ja 

täysivaltainen ministeri.58 Terrell olikin arvoasteikossa toisen luokan diplomaattiedus-

taja ja täten arvoasteikossa suurlähettilästä alempana.59 Tosin on myös mahdollista, 

ettei Osmanivaltio itse ollut myötämielinen vastaanottamaan amerikkalaisesta suurlä-

hettilästä alueelle, sillä tämä nähtiin vain suurvaltojen oikeutena,60 ja tätä statusta Yh-

dysvallat ei vielä kaikkien silmissä ollut saavuttanut. 

 

1.1 Myrskypilviä horisontissa 
 
 

Vielä 1893–1897 välillä ulkoministeriön huomio kiinnittyi pitkälti Osmanivaltiossa oles-

kelleiden Yhdysvaltain kansalaisten etujen ajamiseen, sekä amerikkalaisten turvallisuu-

desta huolehtimiseen alueella. Pääosin ihmiset, joita ulkoministeriö pyrki eri tavoin aut-

tamaan Osmanivaltiossa tällä välillä, voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: amerikkalai-

siin lähetystyöntekijöihin, heidän kanssaan yhteistyötä tehneisiin paikallisiin Osmanival-

tion kansalaisiin, sekä amerikanarmenialaisiin. Näiden ryhmien toimintaa 

 
56 Gould 2004, 128. 
57 Ibid., 124. 
58 Englanniksi Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary. “Chiefs of Mission for Turkey”, Office of 
the Historian -laitoksen verkkosivut.  
59 Valpola et al. 1973, 686. 
60 Berridge & James 2003, 161. 
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tarkastelemalla voidaan myös hahmottaa tarkemmin Yhdysvaltain omia intressejä Lähi-

idässä, jotka ulottuivat selvästi maan kansalaisten etujen ja turvallisuuden ajamista laa-

jemmalle. 

 

Edellä mainituista ryhmistä lähetystöä työllistivät eniten lähetystyöntekijät, jotka olivat 

1890-luvulle tultaessa perustaneet Osmanivaltioon yli neljäsataa koulua ja oppilaitosta, 

joissa opiskelleiden henkilöiden määrä kasvoi 17 000 opiskelijasta61 yli kahteenkymme-

neentuhanteen 1895 mennessä.62 Amerikkalaiset johtivat lisäksi neljää korkeakoulua, 

jotka tarjosivat parhaimpiin kuuluvaa koulutusta Osmanivaltion rajojen sisällä.63 Tämän 

lisäksi lähetysjärjestöjen ydintehtävä, eli käännytystyö, oli myös lukujen pohjalta jok-

seenkin merkittävää, sillä vuoteen 1895 mennessä amerikkalaiset olivat perustaneet 

maahan 125 kirkkoa. Näidenkin yhteenlaskettu jäsenmäärä oli lähes 13 000.64 

 

Lähetysjärjestöjen suunnitelmat varsinkin Osmanivaltion asukkaiden kouluttamiseen 

liittyen olivat olleet alkujaankin hyvin  kunnianhimoiset, sillä lähettiläs Alexander W. Ter-

rellin mukaan amerikkalaisten tavoitteena oli ollut jopa  ”haltuunottaa” valtakunnan 

koulujärjestelmä presidentti Clevelandin edeltäjän, Benjamin Harrisonin ollessa vielä Yh-

dysvaltain johdossa.65 Vaikka lähetystyöntekijöiden toiminta oli tuolloin kokenut suuria 

takaiskuja, heidän tukemisensa jatkui aktiivisena myös Clevelandin virkaanastumisen jäl-

keen, sillä ulkoministeriö osallistui muun muassa koulujen perustamiseen yhdessä lähe-

tystyöntekijöiden kanssa.66 

 

Lähetystyöntekijät aiheuttivat kuitenkin paljon jännitteitä Yhdysvaltain ja Osmanivaltion 

välille.  Yksi syy vihamieliseen suhtautumiseen oli se, että käytännössä kaikki lähetys-

työntekijöiden toiminta, mukaan lukien oppilaitosten ylläpitäminen, 67 liittyi tavalla tai 

toisella käännytystyöhön. Tätä oltiinkin kohdistettu vuosikymmenien aikana laajalti 

kaikkiin Osmanivaltion uskontokuntiin, myös alueen ”vääräuskoisina” pidettyihin 

 
61 McCarthy 2010, 110 – 111. 
62 Lewy 2005, 6. 
63 McCarthy 2010, 7. 
64 Lewy 2005, 6. 
65 Mr. Terrell to Mr. Olney, Constantinople, February 10, 1897. FRUS 1897, 576. 
66 Mr. Terrell to Mr. Olney, Constantinople, January 16, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1232. 
67 “Christianity: Church and Education”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
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kristittyihin vähemmistöihin, kuten armenialaisiin.68 Samaan aikaan sulttaani Abdülha-

mid II oli pyrkinyt korostamaan nimenomaan islamin roolia kansakuntaa yhdistävänä te-

kijänä,69 ja lähetystyöntekijöiden kristillinen käännytystyö luonnollisesti haittasi näitä 

pyrkimyksiä. Itse käännytystyö tuskin lopulta oli kuitenkaan suurin huolenaihe, sillä vaa-

rallisemmaksi nähtiin Osmanivaltion vähemmistöryhmien keskuudessa esiintynyt natio-

nalismi, jonka levittämisestä länsimaalaisia lähetysjärjestöjä syytettiin.70  

 

Turkkilaiset pyrkivätkin ajoittain puuttumaan amerikkalaisten toimintaan konkreettis-

ten rajoitusten keinoin. Protestanttisia lähetystyöntekijöitä kiellettiin esimerkiksi julkai-

semasta armenian- ja kreikankielisiä tekstejä raamattupiirejä varten,71  ja Clevelandin 

edeltäjän presidenttikaudella lukuisia kouluja oltiin myös pakotettu sulkemaan 

ovensa.72 Vaikka Abdülhamid oli pyrkinyt kehittämään Osmanivaltiossa maan kansalai-

sille tarjottavaa koulutusta eteenpäin,73 ja suhtautuminen amerikkalaiskouluihin oli var-

sin kielteisestä, muun muassa Osmanivaltion omien oppilaitosten vähäisyys pakotti 

turkkilaiset kuitenkin lopulta katsomaan lähetystyöntekijöiden koulutustoimintaa jos-

sain määrin läpi sormiensa.74  

 

Kielteinen suhtautuminen lähetystyöntekijöitä kohtaan heijastui kuitenkin ajoittain hy-

vin suoraan heidän turvallisuuteensa. Vaikka Osmanivaltion edustajat pyrkivät ainakin 

virallisesti takaaman heidän suojelunsa, päinvastaiset syytökset erityisesti paikallishal-

linnon edustajia kohtaan eivät olleet tavattomia. Helmikuussa 1893, noin kuukausi en-

nen Clevelandin virkaanastumista, Marsovanissa poltettiin koulurakennus,75 mistä alu-

eella olleet amerikkalaiset syyttivät paikallista poliisipäällikköä.76 Enemmän huomiota 

ulkoministeriössä herätti kuitenkin Anna Meltonin, vuonna 1893 pahoinpidellyn 

 
68 McCarthy 2010, 5–7. 
69 Akçam 2006, 43–45. 
70 Lewy 2005, 6–8. 
71 Messrs. Spence and Dwight to Mr. Thompson, Constantinople, December 12, 1893. FRUS 1893, 601–
602. 
72 Mr. Somerville et al. to Mr. Foster, New York, November 30, 1892. FRUS 1893, 590–591. 
73 Howard 2001, 69. 
74 Kern 2011, 134. 
75 Mr. Thompson to Mr. Foster, Constantinople, February 5, 1893. FRUS 1893, 593–594. 
76 Mr. Thompson to Mr. Gresham, Constantinople, March 17, 1893 & Mr. Jewett to Mr. Thompson, Mar-
sovan, February 21, 1893. FRUS 1893, 608–616. 
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lähetystyöntekijän tapaus,77 keneen kohdistunut hyökkäys oli todisteiden valossa sa-

mankaltaisesti paikallishallinnon edustajien suunnittelema.78 Yhdysvaltain ulkoministe-

riö näkikin suurta vaivaa turvatakseen lähetystyöntekijöiden toimintaedellytykset Lähi-

idässä, ja esimerkiksi Anna Meltonin kohdalla Terrell pyrki sinnikkäästi saamaan pahoin-

pitelijät oikeuden eteen, vaikka prosessin eteneminen oli ajoittain hyvin vaivalloista.79  

 

Mutta mikä oli syynä sille, että Clevelandin hallitus oli valmis tukemaan ja turvaamaan 

lähetystyöntekijöiden toimintaa, vaikka heidän läsnäolonsa Osmanien valtakunnassa ai-

heutti ajoittain suuriakin jännitteitä maiden välisiin suhteisiin? Tämä selittyy sillä, että 

lähetystyön tukeminen palveli myös Yhdysvaltain hallituksen sisä- ja ulkopoliittisia etuja.  

Ensinnäkin kristillisellä lähetystyöllä oli Yhdysvalloissa tavallisten kansalaisten lisäksi pal-

jon merkittäviä tukijoita,80 minkä johdosta lähetysjärjestöt kykenivät vaikuttamaan 

maan sisäpolitiikkaan, joka taas ohjasi pitkälti Yhdysvaltain hallitusten toteuttamaa ul-

kopolitiikkaa.81 Lähetystyö oli yhteydessä myös kristittyjen suurvaltojen keskinäiseen kil-

pailuun, johon amerikkalaisetkin 1800-luvun loppupuolella osallistuivat.82 Osmanien 

valtakunnassa olikin amerikkalaisten lisäksi paljon lähetyssaarnaajia erityisesti toisesta 

1800-luvun tuoreesta suurvallasta, Saksasta.83 

 

Myös lähetystyöntekijöiden osana käännytystyötä harjoittama länsimaistaminen palveli 

Yhdysvaltain ulkopoliittisia etuja Osmanivaltiossa,84 sillä tämä tarkoitti myös sitä, että 

esimerkiksi lähetyskouluissa opiskelleet paikalliset suhtautuivat Yhdysvaltoihin ja yli-

päänsä länsimaihin mitä todennäköisimmin keskimääräistä myönteisemmin. Tämän li-

säksi ainakin osassa lähetysjärjestöjen oppilaitoksista pääasiallisena opetuskielenä toimi 

englanti,85 minkä voidaan katsoa edistäneen Yhdysvaltain intressejä Lähi-idässä laajem-

minkin. 

 

 
77 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Constantinople, July 20, 1893. FRUS 1893, 642–643. 
78 Facts bearing upon the attack made upon Miss Melton [s.n., s.l., s.a.]. FRUS 1893, 644–645. 
79 Gould 2004, 130. 
80 McCarthy 2010, 8. 
81 Gardner et al. 1973, 204–206. 
82 Toiviainen 1986, 252. 
83 Lewy 2005, 6. 
84 Gardner et al. 1973, 204–206. 
85 Angell 1912, 218. 



 

18 
 

Yksi, mitä luultavimmin tärkein näistä intresseistä oli kauppasuhteiden tiivistäminen Os-

manivaltion kanssa. Koska Yhdysvaltojen talous oli kasvavan ylituotannon vuoksi riippu-

vainen viennistä, amerikkalaiset pyrkivät kuumeisesti etsimään uusia markkinoita tuot-

teilleen rajojensa ulkopuolelta,86 ja nimenomaan teollistuneisiin valtioihin verrattuna ta-

loudellisesti kehittymättömät alueet kiinnostivat Yhdysvaltoja.87 Yksi syy mielenkiin-

nossa kehittymättömiä maita kohtaan oli niiden tarjoama kasvupotentiaali, mutta suuri 

syy sille, miksi Yhdysvallat joutui etsimään uusia markkinoita näiltä alueilta, olivat  Eu-

roopan suurvaltojen aiemmin asettamat taloudelliset vastatoimet. Ennen suurteollistu-

mista suurin osa Yhdysvaltain viennistä kohdistui Eurooppaan,88 mutta vuosisadan vaih-

teessa alueen maat halusivat jarruttaa Amerikan invaasiota, eli uhkana nähtyjen Yhdys-

valtalaisten vientituotteiden laajaa leviämistä omille markkinoilleen.89 Täten olikin itses-

tään selvää, miksi Osmanivaltio kiinnosti kaupallisessa mielessä amerikkalaisia, jonne 

Yhdysvaltain vienti vielä Abdülhamidin valtakaudella oli hyvin vähäistä.90  

 

Osmanivaltio olikin jäänyt taloudellisessa kilpailussa selvästi Yhdysvaltojen ja eurooppa-

laisten jalkoihin,91 ja varsinkin Euroopan suurvallat olivat jo varsin aggressiivisesti lähte-

neet täyttämään Lähi-idän markkinatyhjiöitä.92 Onkin perusteltua väittää, että myös 

amerikkalaisilla oli eurooppalaisten tavoin kiinnostusta kasvattaa vientiään alueelle eri-

tyisesti Grover Clevelandin toisella kaudella, jolloin Yhdysvaltoja koetteli maan historian 

tuohon mennessä pahin lamakausi.93 Cleveland olikin asettanut yhdeksi tavoitteistaan 

löytää markkinoita kaikista maailman asutetuista kolkista,94 ja tässä tehtävässä hallitusta 

auttoivat Osmanivaltiossa lähetystyöntekijät, joiden länsimaistamistoimiin kuului muun 

muassa kaupankäynti paikallisten asukkaiden kanssa.95   

 

 
86 Gardner et al. 1973, 213–218. 
87 Kero et al. 1991, 300–303. 
88Ibid., 300. 
89 Gardner et al. 1973, 217. 
90 Karakoç & Küçük 2020, 2–3. 
91 Quataert 1994, 770–775. 
92 Birdal 2010, 171. 
93 Small 1996, 28–29. 
94 Gardner et al. 1973, 218. 
95 Ibid., 204–206. 
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Lähetystyöntekijöiden lisäksi Yhdysvaltain apuun Osmanivaltion puolella nojasivat ame-

rikkalaisia lähetystyöntekijöitä avustaneet sadat paikalliset asukkaat,96 ja ulkoministeriö 

olikin valmis painostamaan turkkilaisia myös tilanteissa, joissa kyseisessä asemassa ol-

leet henkilöt joutivat ongelmiin viranomaisten kanssa.97 Lähetystyötä tehneet amerik-

kalaiset uskoivat, että avustajiin kohdistuvien toimien, kuten vangitsemisien, pääasialli-

nen tarkoitus oli vahingoittaa amerikkalaisten alueella tekemää lähetystyötä,98 mikä on-

kin todennäköisin selitys osmaniviranomaisten toiminnalle. Koska amerikkalaisiin ja 

muihin länsimaalaisiin kohdistetuilla voimatoimilla olisi ollut mahdollisesti myös ulkopo-

liittisia seurauksia,99 turkkilaisten oli helpompaa laittaa kapuloita lähetysjärjestöjen rat-

taisiin kohdistamalla vastatoimet suoraan Osmanivaltion omiin alamaisiin.  

 

Huomattavan usein viranomaisten kanssa ongelmiin joutuneet avustajat olivat taustal-

taan armenialaisia. Koska amerikkalaisten lähetystyö 1890-luvun Osmanivaltakunnassa 

keskittyi pääasiassa armenialaisten käännyttämisen,100 selittää se osaltaan sitä, miksi ky-

seisen ryhmän edustajat olivat yliedustettuna ulkoministeriön apua tarvitsevien jou-

kossa. Tämä ei kuitenkaan ole merkittävin syy, sillä armenialaisavustajien kokemien on-

gelmien taustalla oli tavallisesti pikemminkin se, että koko kyseinen väestöryhmä koet-

tiin Osmanivaltiossa vaaralliseksi armenialaisten parissa heränneen kansallismielisen 

ajattelun vuoksi. Nationalismi olikin synnyttänyt jopa vallankumouksellista liikehdintää, 

joka keskittyi pääasiassa kahteen järjestöön: vuonna 1887 syntyneeseen, avoimen mar-

xilaiseen Hunchakiin, sekä 1890 perustettuun Dashnak-puolueeseen, joka edellisen ta-

voin oli pääosin sosialistien johtama järjestö.101 Sulttaani Abdülhamid, joka pelkäsi ky-

seisen vähemmistöryhmän keskuudessa esiintyneitä pyrkimyksiä irtautua Osmanival-

tion otteesta, olikin todennut mieluummin kuolevansa, kuin taipuvansa eurooppalaisten 

pakottamana myöntämään armenialaisille autonomisen aseman.102 Vallankumouksellis-

ten hiljentämiseksi armenialaisia vangittiinkin varsinkin valtakunnan itäosissa huoli-

matta siitä, olivatko henkilöt todellisuudessa syyllisiä vai syyttömiä valtionvastaiseen 

 
96 Noin 880 paikallista avustajaa vuonna 1895. Lewy 2005, 6. 
97 Mr. Adee to Mr. Terrell, Department of State, July 31, 1893. FRUS 1893, 651–652. 
98 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Constantinople, September 8, 1894. FRUS 1894, 740. 
99 Akçam 2006, 25–27. 
100 McCarthy 2010, 5–8. 
101 Lewy 2005, 11–12. 
102 Ibid., 3–10. 
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toimintaan.103 Esimerkiksi Terrellin edeltäjä, vain muutaman kuukauden lähetystön joh-

dossa ollut David Preston Thompson104  kirjoittikin vuoden 1893 helmikuussa, kuinka 

armenialaisia vangittiin ja kidutettiin tunnustuksien toivossa.105  

 

Ulkoministeriön kannalta ehkä hankalin ryhmä olivat lopulta armenialaiset, joille oltiin 

jo myönnetty Yhdysvaltain kansalaisuus. Ryhmänä he olivat tuore ilmestys Yhdysvaltain 

kansallisuuksien joukossa, sillä armenialaisten ensimmäinen suuri muuttoaalto Yhdys-

valtoihin ajoittui nimenomaan 1890-luvun levottomille vuosille. Clevelandin ensimmäi-

sellä kaudella heitä oli ollut Yhdysvalloissa noin 10 000,106 mutta ensimmäiseen maail-

mansotaan mennessä armenialaisia oli saapunut Yhdysvaltoihin jo yli 60 000.107 Osa 

heistä lähti myös takaisin Osmanivaltioon 1890-luvulla, mutta kyseisten henkilöiden lu-

kumäärästä ei löydy tarkkoja tietoja. Mitä luultavimmin amerikanarmenialaisten määrä 

Osmanivaltiossa oli kuitenkin enintään vain joitakin kymmeniä. Tämä on pääteltävissä 

siitä, että amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä oli vuoteen 1895 mennessä Osmanien val-

takunnassa alle 180,108 ja tästä ryhmästä FRUS-kokoelmista löytyy paljon enemmän mai-

nintoja kuin amerikanarmenialaisiin liittyen. Koska amerikanarmenialaiset aiheuttivat 

lähetystyöntekijöitä enemmän vaivaa ulkoministeriölle turkkilaisten hyvin kielteisen 

suhtautumisen takia,109  FRUS-mainintojen niukkuuden vuoksi heitä voidaan arvioida ol-

leen alueella selvästi lähetystyöntekijöitä vähemmän. 

 

Amerikanarmenialaisten, joista käytännössä kaikki olivat alun perin syntyneet ja asuneet 

Osmanivaltiossa, asema ”amerikkalaisina” oli kuitenkin turkkilaisten silmissä kyseenalai-

nen, sillä maa ei tunnustanut ilman sulttaanin lupaa kansalaisuuttaan vaihtaneita ulko-

maalaisiksi.110  Kyseistä käytäntöä perusteltiin sillä, että näin haluttiin estää vieraan val-

lan kansalaisuuden hyväksikäyttö esimerkiksi turkkilaisviranomaisten oikeustoimilta 

vastaan suojautumisessa.111 Toisin kuin Euroopan suurvallat, Yhdysvallat myönsi 

 
103 Lewy 2005, 15–16. 
104 “David Preston Thompson (1834–1901)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut. 
105 Mr. Thompson to Mr Foster, Constantinople, February 6, 1893. FRUS 1893, 596. 
106 Grover Cleveland [s.l., s.a.]. FRUS 1894, 758–759. 
107 Sloan & Cortés 2013, 280. 
108 Lewy 2005, 6. 
109 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, April 14, 1894. FRUS 1894, 756. 
110 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, March 29, 1894. FRUS 1894, 754–756. 
111 Akçam 2006, 25–27. 
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kansalaisuuksia Osmanivaltiosta poismuuttaneille ilman tätä lupaa, ja myös suojeli näitä 

kansalaisiaan Osmanivaltion rajojen sisäpuolella,112 mikä aiheutti paljon ristiriitoja turk-

kilaisten ja Clevelandin hallituksen välille.  

 

Turkkilaiset käyttivätkin tulkintaansa kansalaisuudesta perusteena jopa vangita ameri-

kanarmenialaisia ilman Yhdysvaltain suostumusta,113 ja armenialaistaustaisia Yhdysval-

tain kansalaisia epäiltiin myös osallisuudesta valtionvastaiseen toimintaan. Osmanival-

tion epäilyksille oli kuitenkin perusteita, sillä esimerkiksi Hunchak-puolueeseen kuulunut 

amerikkalainen, Melcoun Guedjian matkusti salaa Lontoon kautta Osmanivaltioon pian 

sen jälkeen, kun hänelle oltiin myönnetty maan kansalaisuus loppuvuodesta 1894.114 

Pelko vallankumouksellisten toimintaa kohtaan näkyi myös Osmanien valtakunnan rajo-

jen ulkopuolella, sillä turkkilaiset halusivat puuttua armenialaisten toimintaan jopa Yh-

dysvaltojen sisällä. Vuodesta 1887 saakka osmaneja Washingtonissa edustanut Mavro-

yeni Bey115 pyysi amerikkalaisia muun muassa estämään armenialaisten sotilasharjoi-

tuksen New Yorkissa,116 ja tämän lisäksi toimittamaan turkkilaisten haltuun ne henkilöt, 

jotka levittivät ”valheellista informaatiota” Osmanivaltiosta lehdistön ja pamflettien vä-

lityksellä.117 Näihin vaatimuksiin eivät Clevelandin hallituksen edustajat kuitenkaan tai-

puneet.118  

 

Vaikka Osmanivaltio ei halunnut Yhdysvalloissa asuvia, vallankumouksellisiksi pelkäämi-

ään armenialaisia takaisin rajojensa sisäpuolelle, Yhdysvaltain ulkoministeriön lienee it-

sekin toivoneen sitä, etteivät kyseisen ryhmän edustajat matkusta takaisin Osmanivalti-

oon. Toisin kuin lähetystyö, armenialaisten toiminta Osmanien valtakunnassa ei varsi-

naisesti edistänyt Yhdysvaltojen ulkopoliittisia intressejä. Haittaa tosin armenialaisten 

toiminnasta oli, sillä jo heidän läsnäolonsa maassa aiheutti jännitteitä monella eri rinta-

malla. Erityisesti vallankumoukselliseen toimintaan osallistuneiden 

 
112 Mr. Riddle to Mr. Gresham, Constantinople, June 29, 1894. FRUS 1894, 762–763. 
113 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, March 29, 1894. FRUS 1894, 754–756. 
114 Mr. Terrell to Mr. Olney, Constantinople, September 24, 1895. FRUS 1895, 1304–1306. 
115 “Minister Mavroyeni Bey – Has the Representative been Recalled?” Sacramento Daily Union, 
27.3.1896.  
116 Mavroyeni Bey to Mr. Gresham, Washington, January 16, 1894. FRUS 1894, 726. 
117 Mavroyeni Bey to Mr. Gresham, Washington, May 24, 1894. FRUS 1894, 729. 
118 Mr. Uhl to Mavroyeni Bey, Department of State, May 26, 1894. FRUS 1894, 729. 
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amerikanarmenialaisten matkustaminen Osmanivaltioon oli ulkopoliittisesti potentiaa-

lisesti hyvin vahingollista, sillä valtionvastaista toimintaa oltiin jo aiemmin pyritty käyt-

tämään syynä sulkea amerikkalaisten lähetysjärjestöjen kouluja.119 Täten amerikanar-

menialaisten oleskelu Osmanien valtakunnassa soti hyvin suoraan Yhdysvaltain Lähi-

itään kohdistuneita tavoitteita vastaan. 

 
 

1.2 Sumuverho Sassounin yllä 
 

Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto ymmärsi armenialaiskysymyksen myös laajemmassa 

kontekstissa, sillä se pelkäsi Osmanivaltion vastatoimien kohdistuvan lopulta jopa kaik-

kiin valtakunnan kristittyihin, mukaan lukien Lähi-idässä oleskeleviin amerikkalaisiin.120 

Syksyllä 1894 armenialaiskysymys nousi lopulta hyvin voimakkaasti pinnalle Osmanival-

tiossa, ja teemana tämä tulikin dominoimaan kaikkea Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja toi-

mintaa alueella koko Clevelandin loppukauden ajaksi. 

 

Kaikki lähti liikkeelle marraskuun 25. päivänä vuonna 1894, jolloin Clevelandin hallituk-

sen ulkoministeri, Walter Q. Gresham, otti yhteyttä Terrelliin ja pyysi lisätietoja Osma-

nivaltioon kuuluneen Sassounin tilanteesta. Ulkoministeri oli kuullut kotimaassaan esi-

tettävän huhuja, joiden mukaan alueella oli menehtynyt huomattava määrä ihmisiä pai-

kallisten armenialaisten ja kurdien välisissä yhteenotoissa.121 Terrell vastasikin pian 

Greshamille, ja ilmoitti luotettavina pitämiinsä, Osmanivaltion suurvisiiriltä saamiinsa 

tietoihin vedoten, että kuolleiden määrä liikkui sadoissa, mutta uhrit olivat lähettilään 

mukaan pääasiassa kapinallistaistelijoita.122 Tämän turkkilaisilta saadun informaation 

mukaan aseistautuneet armenialaiskapinalliset olivat iskeneet alueen muslimiväestöä 

vastaan, minkä johdosta Sassouniin lähetettiin sotilaita siviilien turvaamiseksi, ja kapi-

nan tukahduttamiseksi.123  

 

 
119 Mr. Jewett to Mr. Hess, Sivas, s.a. FRUS 1893, 605–606. 
120 Mr. Thompson to Mr. Foster, Constantinople, February 6, 1893. FRUS 1893, 596. 
121 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, November 25, 1894. FRUS 1894, 718. 
122 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Pera, November 28, 1894. FRUS 1894, 718–719. 
123 Saïd Pasha to Mavroyeni Bey [s.l., s.a.]. FRUS 1894, 718. 
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Kuten Osmanivaltion edustajat toivat esille, joukko Sassounin armenialaisia oli noussut 

kapinaan vallankumouksellisten Hunchak-puolueen edustajien johtamina,124 mikä tosin 

johtui armenialaisiin jo pitkään kohdistuneesta kaltoinkohtelusta alueella. Esimerkiksi 

veroja kyseinen ryhmä joutui väkivallan uhalla maksamaan osmanihallituksen lisäksi 

myös paikallisille kurdiheimoille,125 joiden rinnalla armenialaiset olivat eläneet Sassou-

nissa varsin alisteisessa asemassa,126 mikä aiheuttikin lopulta tilanteen eskaloitumisen 

kapinoinniksi alueella.127 Myös uhriluvun osalta amerikkalaiset ymmärsivät pian, eu-

rooppalaisilta saatujen tietojen perusteella, etteivät Osmanivaltion edustajat olleet ker-

toneet koko totuutta tapahtumista.128 Asiaa tutkineiden ulkovaltojen omat arviot liik-

kuivat 900 ja 4,000 kuolleen välillä,129 ja Iso-Britannian mukaan alueen konfliktissa olisi 

menehtynyt jopa 10,000–20,000  armenialaista.130 Tuhansien kuolleiden joukossa olikin 

myös huomattava määrä siviilejä, mukaan lukien naisia ja lapsia, joihin osmanijoukot 

kohdistivat voimatoimia kapinallisten lisäksi.131 Suurvisiiri Said paššan raportti, johon 

Terrell oli luottanut, näyttäytyikin näiden tietojen valossa hyvin epäuskottavalta. Hän 

pyrki kumoamaan erityisesti huhuja siviilien kaltoinkohtelusta, tosin nykytiedon valossa 

varsin mielikuvituksellisten väitteiden turvin: 

 

On myös väitetty, että kurdit olisivat ryövänneet armenialaispakolaisilta 

huonekaluja, tavaroita sekä karjaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 

Kyseiset roistot veivät itse omaisuutensa vuorille, ennen kuin nousivat ka-

pinaan, ja luovuttivat ne kurdiliittolaistensa säilytettäviksi. Ei ole myöskään 

totta, että kurdit olisivat siepanneet armenialaisia naisia. Nämä naiset, 

jotka kuuluvat aiemmin mainittujen lainsuojattomien perheisiin, päättivät 

omasta tahdostaan lähteä kapinallisten kurdien matkaan.132 

 
124 Akçam 2006, 41. 
125 Lewy 2005, 4–6. 
126 Akçam 2006, 36–37. 
127 Rodogno 2011, 191. 
128 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Pera, December 2, 1894. FRUS 1894, 719. 
129 Lewy 2005, 21. 
130 Rodogno 2011, 191. 
131 Lewy 2005, 16. 
132 “It has been alleged, also, that the Kurds have seized the furniture, belongings, and cattle of the Ar-
menian fugitives. Such is not the case. It is the brigands themselves who carried them away into the 
mountains before rising in revolt, and intrusted them to the keeping of the Kurdish associates. Neither is 
it true that the Kurds have abducted some Armenian women. These women, composing the families of 



 

24 
 

Huomionarvoista on myös amerikkalaisten hidas reagointi tapahtumiin. Vaikka konflikti 

alueella oli käynnissä 12. elokuuta ja 10. syyskuuta välisenä aikana,133 Yhdysvaltain ulko-

ministeri Gresham tiedusteli asiasta Alexander W. Terrelliltä vasta marraskuun loppu-

puolella; yli kaksi kuukautta tapahtumien päättymisen jälkeen.134 Terrellin elämänker-

ran kirjoittajan, Lewis L. Gouldin tiedottamisen viivästyminen johtui nimenomaan lähe-

tystön päällikköstä itsestään,135 joka tuntuikin FRUS-kokoelmien kirjeenvaihdon perus-

teella olevan tietämätön Sassounin tapahtumista vielä syyskuun loppupuolella.136 Mar-

raskuun kirjevaihdon perusteella, jolloin ulkoministeri otti yhteyttä Konstantinopoliin, 

tieto Sassounin tapahtumista oli jo levinnyt Yhdysvaltain lehdistöön. Terrell piti kuiten-

kin lehdistön reaktiota näihin tapahtumiin liioiteltuna ja skandaalinhakuisena,137 mikä 

toisaalta on ymmärrettävää. JUSTIN MCCARTHYN mukaan amerikkalaisten käsitys turk-

kilaisista oli 1800-luvun loppupuolella varsin kielteinen, ja tämä suhtautuminen näkyi 

vahvana myös Yhdysvaltain lehdistössä,138  minkä johdosta niiden sivuilla kiertäneisiin 

huhuihin verisistä joukkomurhista oli syytäkin suhtauta varauksellisesti. 

 

Toisaalta on myös syytä olettaa, että Terrellin lämmin suhtautuminen sulttaaniin, ja sa-

malla hänen varsin kielteiset näkemyksensä armenialaisia kohtaan saivat lähettilään 

omaksumaan kritiikittä turkkilaisten version tapahtumista, eikä hän täten tiedottanut 

tapahtumista ennen ulkoministerin yhteydenottoa.  Terrell, joka oli kuvaillut armenia-

laisten olleen ”rotuna kiittämättömimpiä ja suurimpia valehtelijoita koko maan 

päällä”139 muistuttikin myöhemmin lähettämässään kirjeessä, mitä Osmanivaltion ta-

paan Yhdysvaltain Etelävaltioiden mustalle väestölle oli ”ylpeää ja hallitsevaa rotua” vas-

taan asettumisesta seurannut.140  

 

 
the above-mentioned bandits, resorted of their own accord to the country of the insurgent Kurds.” Saïd 
Pasha to Mavroyeni Bey [s.l., s.a.]. FRUS 1894, 718. 
133 Rodogno 2011, 191. 
134 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, November 25, 1894. FRUS 1894, 718. 
135 Gould 2004, 137–138. 
136 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Constantinople, September 11, 1894. FRUS 1894, 740–741. 
137 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Pera, November 28, 1894. FRUS 1894, 718-719. 
138 McCarthy 2010, 113. 
139 Gould 2004, 131–133. 
140 Mr. Terrell to Mr. Dwight, Constantinople, December 27, 1895. FRUS 1895, 1430–1434. 
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Voidaan kuitenkin todeta, että Terrellin elämänkerran kirjoittanut Gould antaa jopa lii-

ankin suuren roolin Konstantinopolin lähettiläälle tiedottamiseen liittyvän viivästyksen 

suhteen. Koska uutiset armenialaisiin liittyen tulivat eurooppalaisten tietoon jo elokuun 

loppupuolella,141 on syytä olettaa myös Clevelandin kabinetin tienneen konfliktista jo 

kauan ennen ulkoministeri Greshamin yhteydenottoa. Lisäksi Terrellin puolustukseksi 

voidaan todeta hänen toimineen aktiivisesti myös lähetysjärjestöjen kanssa yhteistyötä 

tehneiden armenialaisten hyväksi, vaikka diplomaatit eivät lähtökohtaisesti saaneet-

kaan auttaa muiden maiden kansalaisia.142 Hidas reagointi Sassounin tapahtumiin liit-

tyen kertookin pikemminkin siitä, ettei Clevelandin hallitus kokenut konfliktia amerikka-

laisten kannalta tärkeäksi. Marraskuun kirjeessään ulkoministeri Gresham vahvistaakin 

tämän näkökulman, sillä hän arveli, ettei häntä ole informoitu tapahtumista, ”koska Yh-

dysvaltain kansalaisten intressit kyseisellä alueella eivät ole vaarassa.”143 Jos asian olisi 

nähty vahvemmin sivuavan Yhdysvaltain intressejä, olisi Gresham tivannut vastausta 

Konstantinopolin lähetystöltä luultavasti jo huomattavasti ennen marraskuuta, jolloin 

ulkoministeriöön alkoi kohdistumaan painetta amerikkalaisilta, joiden sukulaisia ja tut-

tuja oleskeli tapahtumien aikaan Lähi-idässä.144 

 

Myös Grover Clevelandin maansa kongressille loppuvuodesta 1894 välittämä lausunto 

vahvistaa käsitystä siitä, että maa pyrki säilyttämään ulkopuolisen tarkkailijan roolinsa, 

eikä täten halunnut puuttua aktiivisesti Sassounin tilanteeseen. Presidentti huomautti, 

ettei alueella ollut konfliktin aikana ensinnäkään henkilöitä, jotka olisivat olleet oikeu-

tettuja Yhdysvaltain tarjoamaan suojeluun, minkä lisäksi Cleveland ymmärsi Osmanival-

tion ohella muiden, Berliinin 1878 sopimuksen allekirjoittaneiden suurvaltojen vastusta-

van todennäköisesti amerikkalaisten puuttumista maan tilanteeseen.145 Nimenomaan 

halu säilyttää hyvät suhteet Euroopan suurvaltoihin, eikä niinkään Osmanivaltioon, näyt-

telikin lopulta suurinta roolia Clevelandin hallituksen suhtautumisessa armenialaiskysy-

mykseen.  

 
141 Rodogno 2011, 191. 
142 Toiviainen 1986, 92. 
143   Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, November 25, 1894. FRUS 1894, 718. 
144 Ibid. 
145 Grover Cleveland to the Congress of the United States, Executive Mansion, December 11, 1894.  
FRUS 1894, 714–716. 
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Grover Clevelandin toisella kaudella Yhdysvalloilla oli ollut käsillään lukuisia sisä- ja ul-

kopoliittisia ongelmia Atlantin länsipuolella, jotka myös veivät huomiota pois Lähi-idän 

tapahtumilta. Esimerkiksi kautensa aluksi Cleveland oli estänyt aiemmat pyrkimykset liit-

tää myös muiden suurvaltojen geopoliittisen merkityksensä johdosta havittelema146  Ha-

vaiji Yhdysvaltoihin.147 Lisäksi ongelmia Clevelandille tuotti Espanjan hallitseman Kuuban 

ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen purkautuminen 1894,148 ja Brasiliassa taas 

Iso-Britannian väitettiin tukevan amerikkalaisten intressejä uhanneen, vuonna 1893 

puhjenneen vallankumouksen kapinallisia.149 Uuden mantereen haasteiden lisäksi Yh-

dysvallat pyrki kiivaasti Kiinan markkinoille muiden suurvaltojen rinnalla,150 mikä toden-

näköisesti edelleen lisäsi amerikkalaisten haluttomuutta olla sekaantumatta tapahtu-

miin Osmanivaltiossa, joka alueena oli Euroopan suurvaltojen suuren mielenkiinnon 

kohteena.151 Varsinkin ulkopoliittiset haasteet Iso-Britannian kanssa näyttävät vaikutta-

neen myös siihen, miten Yhdysvallat pyrki toimimaan Lähi-idässä. Tämä tulee esille esi-

merkiksi Sassounin tapahtumien selvittämistä varten suunnitellun, tosin myöhemmin 

peruuntuneen152 tutkimuksen järjestelyprosessista. Aluksi turkkilaiset halusivat neut-

raaliksi kokemansa valtion, eli Yhdysvallat mukaan tutkintaan.153  Presidentti Cleveland 

päätti aluksi kieltäytyä tarjouksesta,154 mutta maan hallitus pyörsi nopeasti päätöksensä 

sen jälkeen, kun myös britit pyysivät amerikkalaisia osallistumaan tutkimukseen.155 

Vaikka presidentin mukaan hänen hallituksensa suunnanmuutokseen vaikutti Sassounin 

tapahtumien luonteesta saatu lisätieto,156 nimenomaan Iso-Britannian tuki vaikuttaa 

näytelleen kuitenkin merkittävintä roolia Yhdysvaltain päätöksessä haluta liittyä mukaan 

tutkintaan. 

 

 
146 Gardner et al. 1973, 168–169 
147 “Hawaii: Establishment of U.S. dominance”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
148 “Cuba: Filibustering and the Struggle for Independence”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
149 Gardner et al. 1973, 234–235. 
150 Ibid., 253–255. 
151 Akçam 2006, 42–43. 
152 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Constantinople, December 10, 1894. FRUS 1894, 721. 
153 Mr. Terrell to Mr. Gresham, Constantinople, November 30, 1894. FRUS 1894, 719. 
154 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, December 2, 1894. FRUS 1894, 719. 
155 Mr. Gresham to Mr. Terrell, Department of State, December 5, 1894. FRUS 1894, 719–720. 
156 Grover Cleveland to the Congress of the United States, Executive Mansion, December 11, 1894.  
FRUS 1894, 714–716. 

http://global.britannica.com/place/Cuba/Filibustering-and-the-struggle-for-independence


 

27 
 

 

1.3 Amerikkalaiset verilöylyn todistajina 

 

Vuoden 1895 aikana Yhdysvaltain lähetystö joutui entistä haastavampaan tilanteeseen 

Osmanivaltakunnassa, sillä Sassounin myötä poliittiseksi kysymykseksi noussut armenia-

laisten tilanne ei osoittanut laantumisen merkkejä, ja pian Yhdysvallat joutuikin puuttu-

maan aikaisempaa aktiivisemmin Osmanivaltion tapahtumiin. Lisähaasteita tuotti ulko-

ministeri Walter Q. Greshamin yllättävä kuolema saman vuoden toukokuussa,157 ja 

häntä kyseisessä tehtävässä tuli seuraamaan Richard Olney 10. kesäkuuta 1895 al-

kaen.158  

 

Uusi kriisi syttyi Konstantinopolissa vuoden 1895 syksyllä. Lokakuun toisena päivänä Ter-

rell kertoi Olneylle sähkeen välityksellä, kuinka sadat, nykytiedon valossa jopa tuhan-

net159 armenialaiset olivat osallistuneet vallankumouksellisen Hunchak-puolueen masi-

noimalle mielenosoitusmarssille. Mielenosoitus, johon osaa ottaneista armenialaisista 

useilla oli mukanaan aseita, eskaloitui lopulta yhteenotoksi mielenosoittajien ja tilantee-

seen puuttuneiden poliisien välillä, jonka myötä Terrellin saamien tietojen mukaan kym-

menet menettivät henkensä.160   

 

Kuten Sassouninkin tapahtumien kohdalla, myös nyt Terrell päivitti ulkoministeriötä Os-

manivaltion tilanteesta jälkijunassa, sillä mielenosoitus tapahtui hänen mukaansa jo 

maanantaina 30. syyskuuta,161  ja Terrell viestitti asiasta sähkeellä vasta 2. lokakuuta.162 

Mielenosoituksen keskeisestä tapahtumapaikasta johtuen ei ole uskottavaa, etteikö 

Terrell olisi tiennyt tapahtumista jo aiemmin, joten luonnollisin selitys jälleen onkin se, 

ettei Terrell kokenut itse välikohtauksesta ilmoittamista kiireellisenä, mutta sen nope-

asti seuranneita jälkiseurauksia hän piti uhkaavana myös maansa intressien, ja 

 
157 “Biographies of the Secretaries of State: Walter Quintin Gresham (1832–1895)”, Office of the Histo-
rian -laitoksen verkkosivut. 
158  “Biographies of the Secretaries of State: Richard Olney (1835–1917)”,  
The Office of the Historian -laitoksen verkkosivut. 
159 Guenter Lewyn mukaan paikalla oli jopa 4000 mielenosoittajaa. Lewy 2005, 22. 
160 Mr. Terrell to Mr. Olney, Pera, October 2, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1318. 
161 Mr. Terrell to Mr. Olney, Pera, October 2, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1318. 
162 Viikonpäivä selvitetty Timeanddate.com -sivun avulla, http://www.timeanddate.com/date/week-
day.html?year=1895&month=10&day=2 (Luettu 24.1.2019). 

http://www.timeanddate.com/date/weekday.html?year=1895&month=10&day=2
http://www.timeanddate.com/date/weekday.html?year=1895&month=10&day=2
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Yhdysvaltain kansalaisten osalta. Seuraavana päivänä 3. lokakuuta kirjoitettu kirje käsit-

telikin pitkälti mielenosoituksen jälkeisiä uhkaavia tapahtumia, kuten uudestaan maassa 

käynnistyneitä armenialaisten joukkosurmia ja vangitsemisia. Kirjeessään Olneylle Ter-

rell kirjoitti hyvin suoraan pelkäävänsä, että kaikki alueella oleskelevat ”kristityt rodut”, 

myös alueella olevat amerikkalaiset, olivat vaarassa kiristyneen tilanteen johdosta.163  

 

Konstantinopolin mielenosoituksen jälkiseuraukset paisuivatkin selvästi laajemmiksi 

kuin Sassounin tapahtumien kohdalla.  Syksyn 1895 aikana armenialaisia tapettiin tu-

hansittain ympäri Osmanivaltiota, ja talven aikana suuri määrä joukkomurhilta vältty-

neistä armenialaisista kuoli väkivallan sijaan nälkään ja kylmyyteen. Näennäisesti arme-

nialaisten joukkosurmien toteuttajina olivat siviileistä koostuneet mellakoitsijat, mutta 

nykytiedon valossa esimerkiksi osmaniviranomaisten välinpitämättömyys tapahtumia 

kohtaan viittasi kuitenkin siihen, että levottomuuksia ohjailtiin korkeammalta tasolta.164 

Tilanteen luonteesta johtuen Osmanivaltioon kiinnitettiin myös Yhdysvaltain hallituk-

sessa huomattavasti enemmän huomiota, kuin aiempina vuosina. Toisin kuin Sassounin 

konfliktin kohdalla, nyt tapahtumien luonteesta ei enää ollut Clevelandin kabinetissa 

pienintäkään epäselvyyttä, ja tällä kertaa uhkaava tilanne vaaransi selvemmin myös 

amerikkalaisten omia intressejä Lähi-idässä. Clevelandin joulukuussa 1895 kongressille 

välittämän Olneyn raportin pohjalta voidaan todeta, että tärkein näistä intresseistä oli 

amerikkalaisten lähetystyöntekijöiden turvaaminen alueella.165 

 

Kiristyneen tilanteen johdosta Alexander W. Terrell ottikin yhteyttä Osmanivaltion edus-

tajiin 3. lokakuuta ja pyysi suojelun järjestämistä Yhdysvaltain kansalaisille.166 Tilanteen 

vakavuudesta kertoo paljon se, kuinka eräässä tapauksessa Terrrell ilmoitti vaativansa 

paikallisen kaimakamin, eli kuvernöörin ”pään [lautasella]”, elleivät turkkilaiset onnis-

tuisi takaamaan amerikkalaisten turvallisuutta alueella.167 Vaikka ulkoministeriön pai-

nostuksesta amerikkalaisten turvaksi lähetettiinkin osmanisotilaita, näiden läsnäolo ei 

 
163 Mr. Terrell to Mr. Olney, Constantinople, October 3, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1318–1319. 
164 Lewy 2005, 26–29. 
165 Grover Cleveland to the Congress of the United States, Washington, December 19, 1895. FRUS 1895, 
1255–1266. 
166 Mr. Terrell to Turkhan Pasha, Constantinople, October 3, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1320. 
167 Mavroyeni Bey to Mr. Olney, Washington, December 21, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1413–1415. 
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poistanut lähetystyöntekijöiden kokemaa turvattomuuden tunnetta. Useissa tapauk-

sissa, kuten esimerkiksi Aintabissa,168 järjestystä valvomaan lähetetyt joukot osallistui-

vat itse yhdessä siviilien kanssa armenialaisten joukkosurmiin ja heidän omaisuutensa 

ryöstelyyn.169 Kyseisessä kaupungissa tapahtumia todistanut amerikkalainen C. S. San-

ders väittikin Terrellille että kaupungissa ”olisi huomattavasti turvallisempaa, jos [soti-

laat] lähetettäisiin pois.”170 Myöskään amerikkalaisten omaisuus ei ollut  turkkilaisjou-

koilta turvassa, sillä muun muassa Harpootissa sotilaat jättivät puuttumatta,171  ja jopa 

aktiivisesti osallistuivat lähetystyöntekijöiden omaisuuden ryöstelyyn ja rakennusten tu-

hoamiseen.172 Pelko ei kuitenkaan kohdistunut pelkästään joukkosurmia toteuttaneisiin 

mellakoitsijoihin ja sotilaisiin, sillä Terrellin mukaan lähetystyöntekijät pelkäsivät myös 

armenialaisten vallankumouksellisten uhkaavan heidän henkeään.173 Tilanteen vaka-

vuudesta huolimatta lähetystyöntekijät suhtautuivat pääosin kielteisesti ajatukseen läh-

teä pois maasta. Tärkein syy lienee ollut se, että pakenemisen pelättiin aiheuttavan mit-

tavaa vahinkoa jo vuosikymmeniä Osmanivaltiossa tehdyn lähetystyön tulevaisuu-

delle.174  

 

Terrell kuitenkin piti tilannetta vaarallisena, ja ulkoministeriö onnistuikin evakuoimaan 

esimerkiksi suurimman osan amerikkalaislapsista pois Osmanivaltiosta kevääseen 1897 

mennessä. Maahan jäi kuitenkin edelleen lähetystyöntekijöitä, joiden läsnäolo vaati 

suojelun järjestämistä läpi Clevelandin presidenttikauden.175 Tosin voidaan päätellä, 

ettei myöskään ulkoministeriön intresseissä ollut lähettää kaikkia lähetystyöntekijöitä 

pois Osmanivaltakunnasta, mihin vertailukohtaa voidaan hakea Kiinan tilanteesta. Sa-

moin kuin Osmanivaltion suhteen, myös Kiinassa esiintyi 1890-luvulla levottomuuksia, 

jotka uhkasivat amerikkalaisten lähetystoimintaa alueella, mutta Yhdysvalloissa pelät-

tiin, että pakeneminen alueelta näyttäytyisi myöhemmin lisää ongelmia aiheuttavana 

 
168 Mr. Sanders to Mr. Terrell, Aintab, December 18, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1443. 
169 Lewy 2005, 23–24. 
170 Mr. Sanders to Mr. Terrell, Aintab, December 18, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1443. 
171 Mr. Gates to Mr. Terrell, Harpoot, November 19, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1370–1376. 
172 Mr. Terrell to Tefvik Pasha, Constantinople, November 16, 1896. FRUS 1896, 895–897. 
173 Vallankumouksellisten armenialaisten pelättiin yrittävän amerikkalaisten salamurhaamista, ja 
murhien jälkeen osoittavan syyttävällä sormella turkkilaisia kohti. Mr. Terrell to Mr. Olney, Constan-
tinople, October 8, 1895.  
FRUS 1895, Part 2, 1320. 
174 Mr. Dwight to Mr. Terrell, Constantinople, December 26, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1427–1430. 
175 Mr. Terrell to Mr. Olney, Constantinople, March 4, 1897. FRUS 1897, 579. 
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”heikkoutena”. Kiinan kohdalla vain naisten ja lasten poislähettäminen mahdollistikin 

sen, että lähetystyötä voitiin jatkaa ja amerikkalaisten omaisuutta valvoa,176 mikä lienee 

olleen tavoitteena myös Lähi-idän  

 

Siitä huolimatta, että lähetystyöntekijät saivatkin pelätä henkensä puolesta, ja kuulivat 

kertomansa mukaan turkkilaisilta jopa suoria uhkauksia kaikkien kristittyjen surmaami-

sesta,177 heidän menetyksensä jäivät lopulta lähes yksinomaan taloudellisiksi.  Vaikut-

taakin siltä, että uhkaavista tilanteista huolimatta amerikkalaisten henki ei todellisuu-

dessa ollut uhattuna, sillä osmanit pyrkivät nimenomaan välttämään ulkomaalaisten va-

hingoittamista mellakoiden aikana.178 Vaikka Osmanivaltion sotilaat aiheuttivatkin mit-

tavaa vahinkoa lähetystyöntekijöiden omaisuudelle, heidän tappamisellaan olisi toden-

näköisesti ollut paljon laajamittaisemmat ja vakavammat ulkopoliittiset seuraukset. Ky-

seessä lieneekin ollut pyrkimys pikemminkin pelotella amerikkalaiset poistumaan 

maasta. Tästä strategiasta esimerkkinä voidaan mainita myös George Knappin tapaus, 

jota syytettiin varsin hatarin perustein jo kuukausia aiemmin kuolleen armenialaisen ta-

pattamisesta. Knappin itsensä mukaan olikin selvää, ettei kyseessä ollut henkilökohtai-

nen asia, vaan hänen syytteensä olivat pikemminkin osa yritystä saada kaikki lähetys-

työntekijät pois Osmanien valtakunnasta.179 

 

Lähetystyöntekijöitä kovakouraisemmin kohdeltiin kuitenkin Osmanivaltion epäilyttä-

vinä pitämiä amerikanarmenialaisia, ja esimerkiksi elokuussa 1896 Terrell sai tietää kuu-

den Yhdysvaltain kansalaisen olleen vangittuna hänen tietämättään jo viikkojen ajan.180 

Syksyn 1896 aikana turkkilaiset kuitenkin sallivat aiemmin vangittujen armenialaisten, 

sekä naisten ja lasten matkustamisen Yhdysvaltoihin,181 ja vaikka ulkoministeri Olney ke-

huikin päätöstä humaaniksi,182 Osmanivaltion tarkoituksensa oli pikemminkin päästä 

eroon niin monesta armenialaisesta kuin mahdollista. Turkkilaiset ilmoittivatkin, ettei 

 
176 Toiviainen 1986, 255–256. 
177 [s.n.] to Mr. Terrell, Harpoot, December 18, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1452–1453. 
178 Lewy 2005, 26–27. 
179 Mr. Knapp to Mr. Riddle, Constantinople, May 12, 1896. FRUS 1896, 907–912. 
180 Mr. Terrell to Tevfik Pasha, Constantinople, August 4, 1896. FRUS 1896, 916. 
181 Mr. Terrell to Mr. Olney, Pera, December 29, 1896. FRUS 1896, 925. 
182 Mr. Olney to Mr. Terrell, Department of State, October 16, 1896. FRUS 1896, 924. 
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yksikään armenialainen, joka on muuttanut Osmanivaltiosta pois kahdenkymmenen 

vuoden sisällä, ole enää tervetullut palaamaan takaisin.183 

 

Vaikka vuoden 1895 mielenosoituksesta ja sitä seuranneesta verilöylystä käytiin ulkomi-

nisteriössä vilkasta kirjeenvaihtoa, Sassounin kapinaa ja Konstantinopolin mielenosoi-

tusta seurasi vielä kolmas joukkosurmien aalto Dashnak-puolueeseen kuuluneiden ar-

menialaisten hyökättyä pankkiin elokuussa 1896, 184 mutta pankin valtaukseen ja sen 

jälkiseurauksiin liittyen FRUS-lähdemateriaalista ei löydy paljoakaan materiaalia. Tämä 

tukeekin aiemmin korostettua näkemystä Yhdysvaltain ulkopoliittisesta toiminnasta ja 

intresseistä alueella, sillä se, ettei vuoden 1896 aikana tapahtunutta Dashnak-puolueen 

iskua mainita kirjeenvaihdossa kertoo pikemminkin siitä, ettei tämä käänne aiheuttanut 

lisätoimia muun muassa jo lähetystyöntekijöille järjestettyyn suojeluun liittyen. 

 

Konstantinopolin mielenosoitusta seuranneet tapahtumat vahingoittivat Yhdysvaltain ja 

Osmanivaltion ulkopoliittisia suhteita ainakin jossain määrin, ja oppositiossa tuolloin is-

tuneet republikaanit toivat esille jopa mahdollisuuden puuttua Lähi-idän tilantee-

seen.185 Ulkoministeri Olney välittikin kongressille tiedon, kuinka Yhdysvallat oli lähettä-

nyt sotalaivoja Osmanivaltion aluevesille Terrellin ”moraaliseksi tueksi”.186 Vaikka Yh-

dysvaltain hallitus tiedosti jo loppuvuodesta 1895, etteivät Euroopan suurvallat luulta-

vasti puutu Osmanivaltion tilanteeseen,187 Yhdysvallat ei  itse todellisuudessa ollut val-

mis aloittamaan aseellista konfliktia turkkilaisia vastaan. Esimerkiksi alueelle lähetetty-

jen sotalaivojen tuki olisi mitä luultavimmin jäänyt vain Olneyn mainitsemalle ”moraali-

selle” tasolle, jos tilanne olisi amerikkalaisten osalta kääntynyt tukalammaksi. Vaikka 

maan laivasto olikin jo Clevelandin toisen presidenttikauden alussa kohonnut viiden-

neksi suurimmaksi koko maailmassa,188 olisi amerikkalaisten sekaantuminen maan ta-

pahtumiin ollut ulkopoliittisesti vaarallista muun muassa eurooppalaisten 

 
183 Imperial Iradé, s.l., s.a. FRUS 1896, 937–938. 
184 Akçam 2006, 42. 
185 Gould 2004, 141. 
186 Grover Cleveland to The Congress of the United States, Washington, December 19. FRUS 1895, Part 
2, 1255-1266. 
187 Grover Cleveland to The Congress of the United States, Washington, December 19. FRUS 1895, Part 
2, 1255-1266. 
188 Kero et al. 1991, 287. 
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Osmanivaltioon kohdistuvien intressien vuoksi.189 Sen lisäksi, että Yhdysvaltain ulkopo-

liittiset suhteet muihin suurvaltoihin olisivat kärsineet, jos Clevelandin hallitus olisi päät-

tänyt sekaantua tilanteeseen, olisi maan Monroen oppiin sidotun ulkopoliittisen linjan 

uskottavuus ollut suurella koetuksella. Ja nimenomaan vuosina 1895–1896 Monroen 

doktriini oli amerikkalaisille tärkeä lyömäase erityisesti brittejä vastaan, joiden kanssa 

Yhdysvallat lähes ajautui sotaan erityisesti Venezuelassa esiintyneiden intressiristiriito-

jen johdosta.190 

 

Koska sodan mahdollisuus muun muassa Iso-Britanniaa vastaan ei hälvennyt armenia-

laiskriisin aikana, ei amerikkalaisilla ollut minkäänlaisia realistisia mahdollisuuksia puut-

tua Atlantin itäpuolella tapahtuneisiin käänteisiin. Osmanivaltio, joka oli julistanut Ter-

rellin puheet ”kauhistuttavista verilöylyistä” liioitelluiksi,191 kieltäytyikin lopulta korvaa-

masta lähetystyöntekijöiden omaisuudelle ja rakennuksille 1895–1896 konfliktin yhtey-

dessä koituneita vahinkoja. Vastoin amerikkalaisten näkemyksiä turkkilaiset kiistivät Os-

manivaltion sotilaiden osallistuneen muun muassa amerikkalaisten rakennusten tu-

hoamiseen ja omaisuuden ryöstelyyn, sillä syyttävä sormi käännettiin jälleen kohti ar-

menialaisia. 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 Akçam 2006, 42–43. 
190 Gardner et al. 1973, 235–242. 
191 Mavroyeni Bey to Mr. Olney, Washington, December 21, 1895. FRUS 1895, Part 2, 1413–1415. 
192 Moustapha Bey to Mr. Olney, Washington, November 16, 1896. FRUS 1896, 894. 
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2. Muutoksen tuulet – Uusi suurvalta sulttaanin murenevassa 
hovissa (1897–1909) 

 

Presidentti Clevelandin kauden tullessa päätökseensä 1897193 kokonaiskuva Osmanival-

tiossa näytti Yhdysvaltain näkökulmasta synkältä. Koska amerikkalaiset olivat saaneet 

jalansijaa alueella erityisesti lähetystyöntekijöiden toiminnan kautta, joille yhteistyö ni-

menomaan armenialaisten kanssa oli osoittautunut hyvin tärkeäksi, vaaransivat 1890-

luvun levottomuudet Osmanivaltiossa Yhdysvaltain toimintamahdollisuuksien jatkoke-

hittymisen alueella. Tästä syystä Yhdysvallat keskittyikin joukkosurmien jälkeisinä kuu-

kausina ja vuosina turvaamaan erityisesti lähetysjärjestöjen ja -työntekijöiden asemaa 

Osmanivaltiossa, mikä kuitenkin osoittautui haastavaksi tehtäväksi.  

 

Jokin maiden välisessä asetelmassa oli kuitenkin muuttumassa. Samalla kun Osmanival-

tio, Euroopan sairas mies, kamppaili olemassaolostaan, Yhdysvaltain globaali asema otti 

suuria harppauksia täysin päinvastaiseen suuntaan. Yhdysvalloista kuoriutui lopulta eu-

rooppalaistenkin silmissä merkittävä suurvalta, eikä amerikkalaisten vaikutusvallan 

kasvu jäänyt myöskään turkkilaisilta huomaamatta. Tämä pakottikin sulttaani Abdülha-

midinkin tarkastelemaan suhteita Yhdysvaltoihin uusiksi, jopa potentiaalisen liittolaisuu-

den näkökulmasta. 

 

2.1 Uusi suurvalta vanhojen keskellä  
 

Grover Clevelandin jälkeen Yhdysvaltain presidentiksi nousi keväällä 1897 republikaani 

William McKinley,194 mikä tarkoitti samalla muutoksia niin Yhdysvaltain hallituksen ko-

koonpanoon, kuin myös Konstantinopolin lähetystöönkin. Ulkoministeriön ja lähetystön 

johtotehtävissä oli kuitenkin varsin tuulista, sillä molempien päällikköinä toimi useampi 

henkilö McKinleyn ensimmäisellä presidenttikaudella. Ensimmäisenä ulkoministeriksi 

hallitukseen nousi John Sherman, mutta hän toimi kyseisessä roolissa vain vuoden ajan, 

kevääseen 1898 saakka.195 Varaulkoministeri William Rufus Day nousi hänen tilalleen 

 
193 ” Grover Cleveland”, Valkoisen talon verkkosivut.  
194 “William McKinley”, Valkoisen talon verkkosivut.  
195 “Biographies of the Secretaries of State: John Sherman (1823–1900)”, Office of the Historian -lai-
toksen verkkosivut.  
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muutamaksi kuukaudeksi,196 kunnes John Milton Hay valittiin ulkoministeriön johtoon 

syyskuussa 1898.197  

 

Konstantinopolissa Alexander W. Terrellin jälkeen tehtävän otti ensimmäisenä vastaan 

James Burrill Angell. Uusi lähettiläs oli toiminut muun muassa johtotehtävissä Vermon-

tin198ja Michiganin yliopistoissa,199 mikä lienee ollut yksi syistä hänen valinnalleen, sillä 

Konstantinopolin lähetystö käytti edelleen paljon aikaa lähetysjärjestöjen pyörittämien 

oppilaitosten aseman turvaamiseen maassa. Yliopistouransa lisäksi Angell oli palvellut 

1880-luvulla lähetystön päällikkönä lyhyen aikaa Kiinassa.200 Tuolloin hänen tehtävä-

nään oli ollut muun muassa edistää sopimuksia, joiden avulla pyrittiin rajoittamaan kii-

nalaissiirtolaisten määrää Amerikan puolella,201 minkä lisäksi lähettiläskautensa jälkeen 

Angell oli selvitellyt kalastukseen liittyviä kiistoja Kanadan ja Yhdysvaltain välillä.202 Myös 

Konstantinopolissa Angellin roolina oli toimia neuvottelijana vaikeassa tilanteessa, sillä 

hänen tuli pääasiallisesti taata amerikkalaisten turvallisuus 1890-luvun levottomuuksien 

jälkeisessä Osmanivaltiossa, sekä saada turkkilaiset maksamaan korvauksia maanmiehil-

leen, eli pääasiassa lähetystyöntekijöille tuolloin koituneista tuhoista.203 Yhdysvalloissa, 

sekä erityisesti häntä lähetystön päälliköksi lobanneessa American Board of Comis-

sioners of Foreign Missions -lähetysjärjestössä204 todennäköisesti toivottiin, että Angel-

lin tausta kansainvälisten kiistojen neuvottelijana olisi ratkaissut ongelmat Osmanival-

tion ja amerikkalaisten välillä; tässä hän ei kuitenkaan onnistunut.  

 

Korvauskiista maiden välillä venyi lopulta vuosien mittaiseksi,205 mikä johtui muun mu-

assa huonossa taloustilanteessa rypeneen Osmanivaltion haluttomuudesta maksaa kor-

vauksia yhdellekään suurvalloista.206 Lisäksi McKinleyn hallituksen ulkopoliittinen 

 
196 “Biographies of the Secretaries of State: William Rufus Day (1849–1923)”, Office of the Historian -lai-
toksen verkkosivut.  
197 “Biographies of the Secretaries of State: John Milton Hay (1838–1905)”, Office of the Historian -lai-
toksen verkkosivut.  
198 Angell 1912, 121–124. 
199 Ibid., 225–226. 
200 “James Burrill Angell”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
201 Angell 1912, 128–131. 
202 Ibid., 169–171. 
203Ibid., 209–211. 
204 Ibid., 188. 
205 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, June 12, 1901. FRUS 1901, 518. 
206 Straus 1922, 140–143. 
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huomio oli kiinnitetty Lähi-idän sijaan toisaalle, sillä samaan aikaan Yhdysvaltojen ja 

Kuubaa hallinneen Espanjan välit kiristyivät äärimmilleen. Amerikkalaiset olivat jo vuosia 

tukeneet kuubalaisten kapinallisten itsenäisyyspyrkimyksiä, mutta lopulta tilanne eska-

loitui Yhdysvaltain lipun alla seilanneen Maine -taistelulaivan räjähdettyä Havannassa. 

Pian Yhdysvaltojen esittämän ultimaatumin jälkeen molemmat maat julistivatkin sodan 

toisiaan vastaan huhtikuussa 1898.207 Sotavoimien sitominen toiselle puolelle maailmaa 

taas vaikeutti Yhdysvaltojen neuvotteluasetelmaa Osmanivaltiossa. Muistelmissaan An-

gell harmitteli, kuinka neuvotteluihin painetta luoneet amerikkalaisten sotalaivat jou-

duttiin vetämään pois Osmanivaltion edustalta, sillä kiristynyt tilanne Espanjan kanssa 

aiheutti sen, että laivastoa tarvittiin tuolloin muualla. Tämä, sekä se, että Euroopan suur-

vallat hakivat samaan aikaan amerikkalaisia suurempia korvauksia Osmanivaltiolta, oli 

Angellin mukaan suurin syy sille, miksi neuvottelut korvauksista venyivät lopulta vuosien 

mittaiseksi.208  

 

Neuvottelujen takkuamisessa taustalla saattoi kuitenkin olla myös henkilökohtaisempi 

ongelma. Vaikka itse Angell kirjoitti omissa muistelmissaan vuorovaikutuksensa Osma-

nivaltion hallinnon edustajien kanssa olleen edeltäjistään poiketen varsin mutka-

tonta,209 hänen seuraajansa mukaan tilanne oli täysin päinvastainen: James B. Angell oli 

ilmeisesti ennen lähettiläsuraansa kritisoinut Osmanivaltiota julkisesti, minkä johdosta 

turkkilaiset ”päättivät kostaa” amerikkalaiselle tekemällä hänen diplomaattitehtävänsä 

maassa lähes mahdottomaksi. Angellilta myöhemmin tehtävän lähetystön päällikkönä 

perinyt henkilö kirjoitti:210 

 

Tapasin myös tohtori Angellin Lontoossa hänen kotimatkallaan Konstanti-

nopolista, ja keskustelimme [Osmanivaltion] asiat läpi hänen kanssaan. 

Hän kertoi, kuinka tulokseton hänen puolitoistavuotinen aikansa maassa 

oli, ja kuinka hänet saatiin tuntemaan itsensä [ei-toivotuksi henkilöksi sult-

taanin hovissa]. Häntä ei oltu [esimerkiksi eurooppalaisten 

 
207 Gardner et al. 1973, 243–253. 
208 Angell 1912, 206–211.  
209 Ibid., 199–202. 
210 Straus 1922, 124–131. 
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suurlähettiläiden tapaan] kutsuttu kertaakaan illastaman palatsiin hänen 

lähettiläsaikanaan.211 

 

Ongelmallisesta tilanteesta kertonee myös se, että James Burrill Angell itse mainitsi ky-

seisistä neuvotteluista vain varsin lyhyesti kirjassaan,212 mutta lähettiläiden muistelmat 

ovat ristiriitaisia myös muilta osin. Kuten jo aiemmin mainittu, Angell väitti korvausneu-

vottelujen venyneen esimerkiksi siksi, että Yhdysvallat joutui siirtämään sotalaivojaan 

pois Osmanivaltion rannikolta:213 Seuraajastaan poiketen hän ei kuitenkaan nostanut 

omaa aloitteellisuuttaan sotalaivadiplomatian hyödyntämisessä esille, mihin ilmeisesti 

yhä sodassa ollut McKinleyn hallitus oli suhtautunut varsin negatiivisesti. James Burrill 

Angell oli väitetysti ehdottanut ”sulttaanin ikkunoiden helisyttämistä” sotalaivojen 

avulla, mihin ei kuitenkaan suostuttu, sillä lähettilään liipaisinherkästä puheista ”yö-

unensa menettänyt” presidentti McKinley pelkäsi tilanteen eskaloitumista Kuuban ta-

paan.214 Umpikujaan itsensä ajanut Angell väitetysti luovuttikin yrittämästä, ilmoitti irti-

sanoutuvansa tehtävästään toukokuussa,215 ja jätti lopullisesti Konstantinopolin lähetys-

tön taakseen elokuun 13. päivä 1898.216  

 

Itse sota Espanjaa vastaan aiheutti säröjä myös muualla McKinleyn hallituksen sisällä. 

Ulkoministeri John Sherman, joka oli ministeriönsä johdossa usein varsin kärkkäästi ar-

vostellut hallituksensa politiikkaa, päätti erota tehtävästään protestinomaisesti vain 

neljä päivää sodan alkamisen jälkeen.217 Tämän myötä tehtävään nousi sodan ajaksi va-

raulkoministeri William R. Day, joka tosin oli jo aiemmassa roolissaan joutunut hoita-

maan lukuisia vastahakoisen Shermanin vastuutehtäviä.218 Kun sota päättyi 1898, Day 

luopui sovitusti tehtävästään, ja uudeksi ulkoministeriksi nousi syyskuun loppupuolella 

 
211 “I also met Dr. Angell in London on his way back from Constantinople, and went over matters with 
him. He told me what a fruitless year and a half he had had there and how he was made to feel he was 
persona non grata. He had not been invited to dine at the Palace once during his entire stay.” Straus 
1922, 130–131. 
212 Angell 1912, 209–211. 
213 Ibid. 
214 Straus 1922, 124–129.  
215 Ibid. 
216 “James Burrill Angell (1829–1916)“, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
217 ” Biographies of the Secretaries of State: John Sherman (1823–1900)”, Office of the Historian -lai-
toksen verkkosivut.  
218 “Biographies of the Secretaries of State: William Rufus Day (1849–1923)”, Office of the Historian- lai-
toksen verkkosivut.  
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John Hay, joka palveli roolissa kuolemaansa 1905 saakka.219 Lokakuussa 1898 James Bur-

rill Angellin vuorostaan korvasi Oscar Solomon Straus, joka oli toiminut Konstantinopolin 

lähetystön päällikkönä lyhyesti myös vuosien 1887–1889 aikana.220 Strausilla olikin täten 

valmiiksi laaja ymmärrys Osmanivaltioon liittyvissä kysymyksissä, mistä oli hyötyä hänen 

palattuaan takaisin samoihin kuvioihin McKinleyn kutsumana.221 

 

Espanjan ja Yhdysvaltain sota päättyi Yhdysvaltojen kannalta voitokkaasti, ja loppu-

vuonna 1898 solmitun rauhan myötä amerikkalaiset saivat sotasaaliina viholliseltaan Fi-

lippiinit, Puerto Ricon ja Guamin, minkä lisäksi Espanjasta irtaantunut Kuuba päätyi Yh-

dysvaltojen protektoraatiksi.222  Espanjan omistusten lisäksi Yhdysvallat saattoi sotati-

lanteen turvin loppuun myös strategisesti tärkeän Havaijin anneksoinnin itselleen.223 So-

dan myötä Monroen oppia eurooppalaisille julistanut ja aiemmin näiden harjoittamaa 

imperialismia kovaan ääneen vastustanut valtio olikin nyt siis itse  levittäytynyt Tyynen-

meren läntiselle puolelle, eikä täten juuri enää eronnut kritisoimistaan eurooppalaisista 

suurvalloista.224  

 

Kyseinen sota kiinnosti myös turkkilaisia, sillä tästä seurasi yllättäen jopa Osmanivaltion 

ja McKinleyn hallitusten välien lähentyminen, tosin vain hetkellisesti. Angellin mukaan 

sulttaani Abdülhamidin osoitti sodassa osoitetun menestyksen seurauksena suurta mie-

lenkiintoa amerikkalaisia, ja erityisesti heidän kehittynyttä laivastoaan kohtaan.225 Myös 

Straus vahvisti muistelmissaan edeltäjänsä väitteen, sillä hänen mukaansa asia olisi ollut 

pinnalla myös Osmanivaltion Washingtonin lähetystössä:226 

 

[Lähetystön korkea-arvoinen virkamies] kertoi voittojemme Espanjasta 

hämmästyttäneen sulttaania suunnattomasti, minkä johdosta [Abdülha-

mid] halusi innokkaasti kehittää ystävyyssuhteita valtion kanssa, jonka 

 
219 “Biographies of the Secretaries of State: John Milton Hay (1838–1905)”, Office of the Historian -lai-
toksen verkkosivut.  
220 ”Oscar Solomon Straus (1850–1926)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
221 Straus 1922, 124–129. 
222 Kero et al. 1991, 291–297. 
223 Gardner et al. 1973, 256–257. 
224 Kero et al. 1991, 291–297. 
225 Angell 1912, 206–208. 
226 Straus 1922, 143. 
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merivoimat pystyivät upottamaan vihollisensa laivaston ja seilaamaan 

maailman ympäri ilman minkäänlaisia tappioita.227 

 

Oscar S. Straus toi jopa esille, että tilanteessa eli mahdollisuus ”ulkopoliittiselle romans-

sille.228 Luultavasti osittain tämän myötä Straus saikin pian Osmanivaltioon tultuaan so-

vittua sulttaanin kanssa alustavasti kiistoja aiheuttaneista korvauksista 1890-luvun le-

vottomuuksiin liittyen,229 vaikka lopullisesti kyseinen, maiden välejä hiertänyt ongelma 

saatiinkin haudattua vasta vuonna 1901.230 Osana korvausneuvotteluja Yhdysvaltain 

merivoimien kyvykkyydestä kiinnostunut Abdülhamid sopi amerikkalaisten kanssa myös 

tilaavansa sotalaivan Cramp Shipbuilding Corporation -yritykseltä.231 Sulttaanin kiinnos-

tus Yhdysvaltain sotateollisuutta kohtaan nousi esille myös myöhemmin McKinleyn kau-

della, jolloin Abdülhamid esitti amerikkalaisten juhlavieraiden kunniaksi järjestetyllä il-

lallisella tilaavaansa ”kolme tai neljä” uutta alusta, mikäli aiemmin tilattu risteilijä osoit-

tautuisi laadukkaaksi, minkä lisäksi sulttaani ehdotti suureksi kuvailtua asekauppaa lähi-

tulevaisuudessa.232 

 

Osoituksena Osmanivaltion pyrkimyksestä parantaa maiden välejä Abdülhamid päätyi 

myös auttamaan McKinleyn hallintoa yllättävässä, Espanjan-Yhdysvaltain sodan loppu-

tulosta seuranneessa ongelmassa. 1898 tapahtumien myötä Yhdysvaltain hallintaan 

päätyneillä Filippiinien saarilla oli jo espanjalaisten aikana esiintynyt alueella eläneiden 

sunnimuslimien, morojen kapinoita, minkä amerikkalaiset halusivat luonnollisesti 

omalla kohdallaan pyrkiä välttämään. Pian ulkoministeri John Hay pyysikin lähettiläs 

Strausia pyytämään asiaan apua itse Abdülhamidilta, jonka kalifina nähtiin voivan käyt-

tää vaikutusvaltaansa Filippiineihin kuuluneen Sulu-saariryhmän sulttaaniin. Audienssin 

Abdülhamidin kanssa sopinut Straus onnistuikin lopulta taivuttelemaan hänet hyväksy-

mään amerikkalaisten avunpyynnön, kun lähettiläs oli taannut sekulaariseksi 

 
227 “The official had gone on to say that our victories over Spain had surprised the Sultan beyond descrip-
tion, and he was anxious to cultivate the friendship of a government whose navy could sink the enemy's 
fleet and go round the world without the loss of a man.” Ibid.. 
228 Straus 1922, 143–148. 
229 Mr. Straus to Mr. Hay, Constantinople, December 12, 1898. FRUS 1899, 765–766. 
230 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, June 12, 1901. FRUS 1901, 518. 
231 Straus 1922, 141–143. 
232 Mr. Griscom to Mr. Hay, Constantinople, December 12, 1900. FRUS 1901, 514–515. 
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kuvaileman hallituksensa kunnioittavan Filippiinien islaminuskoisen väestönosan oi-

keuksia.233 Olisi kuitenkin naiivia ajatella, ettei Osmanivaltio olisi halunnut hyötyä tästä 

vastavuoroisesti, ja Oscar S. Straus kirjoittikin muistelmissaan: 

 

[Abdülhamid] sanoi toimivansa mielellään ehdotukseni mukaisesti kahden 

syyn johdosta: ihmisyyden puolesta, ja avuliaisuudesta Yhdysvaltoja koh-

taan. Hän lisäsi toivovansa, että hänen palvelustansa arvostettaisiin, ja so-

pivan ajankohdan salliessa myös [amerikkalaiset] osoittaisivat ystävällis-

mielisyyttään hänelle.234 

 

Abdülhamidin väliintulon myötä Sulun sulttaani hyväksyikin amerikkalaisten hallinnan 

alueella,235 ja McKinley oli kiitollinen Strausille, jonka presidentti katsoi onnistuneen dip-

lomaattitaidoillaan välttämään massiiviseksi pelätyn ”pyhän sodan” Filippiineillä. 236 

Rauha saarilla jäi lopulta kuitenkin lyhyeksi, sillä morot päättivät tästä huolimatta nousta 

pian 1900-luvun alkupuolella vastarintaan amerikkalaisia vastaan.237 Sulttaani Abdülha-

mid ei myöskään toistamiseen auttanut amerikkalaisia Filippiinien tilanteen kanssa, 

mikä kertonee siitä, että Strausin mainitseman ulkopoliittisen romanssin mahdollisuus 

oli jo tässä vaiheessa kuopattu. 

 

Yhdysvallat itse ei lähdemateriaalin perusteella näyttänyt vielä McKinleyn kaudella ta-

voittelevan tiiviimpää suhdetta Osmanivaltion kanssa, vaikka sulttaanin apu esimerkiksi 

Filippiinien tilanteen rauhoittamisessa kelpasikin hyvin amerikkalaisille. Ensinnäkin 

maan ulkopoliittinen huomio oli kiinnittynyt nyt uusien, Espanjalta saatujen Tyynenme-

ren alueiden myötä erityisesti Kiinaan, jonka markkinoille amerikkalaiset pyrkivät pus-

kemaan aggressiivisesti.238 Lisäksi Yhdysvallat itse näki Osmanivaltion varsin 

 
233 Straus 1922, 142–148. 
234 “It would give him pleasure, he said, to act in accordance with my suggestions, for two reasons: for 
the sake of humanity, and to be helpful to the United States. He added that he hoped his services would 
be appreciated, and that when occasion presented itself a like friendly spirit would be shown to him.” 
Straus 1922, 145–146. 
235 Message of the President [McKinley] to the Congress of the United States, Executive Mansion, De-
cember 5, 1899. FRUS 1899, XLIX–L. 
236 Straus 1922, 142–148. 
237 “The Moro Rebellion”, Theodore Roosevelt Center -laitoksen verkkosivut.  
238 Gardner et al. 1973, 253–261. 
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negatiivisessa valossa. William McKinley keskittyi esimerkiksi vuonna 1899 kritisoimaan 

Abdülhamidin hallintoa varsin kärkkäästi Yhdysvaltain kongressille esimerkiksi välinpitä-

mättömyydestä korvauskiistassa, amerikkalaisten vientituotteiden epäreilusta syrjimi-

sestä maan markkinoilla,  ja alkujaan Osmanivaltiosta kotoisin olevien Yhdysvaltain kan-

salaisten huonosta kohtelusta.239 Vastavuoroisesti kansalaisuuskiista ärsytti myös turk-

kilaisia, minkä lisäksi erityisesti lähetystyöntekijöiden oikeuksista ja toimintamahdolli-

suuksien rajoista Osmanivaltio ja Yhdysvallat olivat erimielisiä. Kiistan aiheena oli erityi-

sesti maiden vuonna 1830 solmima sopimus, joka artikla IV takasi Yhdysvalloille laajat 

eksterritoriaalioikeudet kansalaisiaan koskevissa asioissa,240 eikä McKinleyn hallitus ol-

lut valmis taipumaan asiassa.241 Yhtenä esteenä yhteistyön tiivistymiselle osmanien puo-

lelta näyttääkin olleen se, että amerikkalaisten nähtiin laajemminkin tukevan toimillaan 

separatismia Osmanivaltiossa, mikä välittyi myös Abdülhamidin keskusteluista Oscar So-

lomon Strausin kanssa: 242  

 

[Sulttaani] vastasi tekevänsä [ongelmien selvittämisen eteen] kaiken 

minkä pystyy; itseasiassa maiden välillä oli vain kaksi asiaa ratkaisematta. 

[Amerikkalaisten] korvauspyynnöt, jotka hänen mukaansa tultaisiin ”pyyh-

kimään pois”, sekä [maiden välinen] sopimus, jota [Abdülhamid] ei voinut 

hyväksyä, mikä antaa häntä vastaan juonitteleville armenialaisille [Yhdys-

valtain] suojelun heidän palatessaan [Osmani-valtioon]. Hän sanoi, ettei 

hänellä ole mitään sitä vastaan, että armenialaiset muuttavat Amerik-

kaan, ja hän sanoi olevansa jopa valmis maksamaan heidän matkansa, mi-

käli raha olisi matkaan haluaville esteenä, mutta sillä ehdolla, etteivät he 

koskaan palaa Turkkiin [- -] ja jos kukaan hänen ministereistään osoittau-

tuisi niin heikoksi, että taipuisi tässä kysymyksessä, [Abdülhamid] erottaisi 

heidät kaikki tehtävistään.243 

 
239 Message of the President [McKinley] to the Congress of the United States, Executive Mansion, De-
cember 5, 1899. FRUS 1899, XXXI–XXXII. 
240 Sublime Porte Ministere des Affaires Etrangeres, December 26, 1899. FRUS 1900, 909–910. 
241 Mr. Hay to Mr. Griscom, Department of State, march 16, 1901. FRUS 1900, 914. 
242 Mr. Straus to Mr. Hay, Constantinople, September 23, 1899. FRUS 1899, 768–771. 
243 “He replied he would certainly do all in his power; that as a matter of fact there were only two ques-
tions pending, the claims, which would, as he stated, be “wiped out;” that as to the treaty he could not 
consent to that, which would give the Armenians who were plotting against him protection on their re-
turn here. That he had no objection to all Armenians going to America, and in fact if they had not money 
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2.2. Amerikkalaiset horjuttamassa huojuvaa tornia  
 

Oscar S. Strausin muistelmien mukaan Yhdysvaltain hallitus olisi halunnut hänen jatka-

van lähetystön päällikkönä, mutta omien sanojensa mukaan Straus päätti jättää tehtä-

vänsä, sillä kaikki McKinleyn hänelle asettamat tehtävät korvauskiistaa lukuun otta-

matta olivat 1899 loppuun mennessä tehtyinä.244 Vaikka James B. Angellin tapaan myös 

hänen pestinsä kesti siis vain reilun vuoden ajan, palasi Straus lähetystön päälliköksi uu-

destaan seuraavan vuosikymmenen puolella.245 Hänen lähtönsä jälkeen Konstantinopo-

lin lähetystöllä ei ollut virallisesti päällikköä yli vuoteen, sillä loppuvuodesta 1899 päät-

tyneeseen virkaan saatiin seuraaja vasta keväällä 1901,246 jolloin McKinley aloitti toisen 

kautensa presidenttinä.247 Tällä välin päällikköä sijaisti Lloyd Carpenter Griscom, lähe-

tystön sihteeri. 248 

 

Vuoden 1900 presidentinvaaleissa William McKinley päihitti demokraattien William Jen-

nings Bryanin, 249 ja jatkokauden varmistuttua myös Konstantinopolin lähetystö sai uu-

den päällikön, John George Alexander Leishmanin.250 Päällikön tehtävissä sijaistanut 

Griscom taas siirtyi Persian lähetystön johtoon vielä saman vuoden aikana.251 Ulkomi-

nisterinä jatkoi edelleen tehtävään 1898 noussut John Hay.252  

 

Kuten monien muidenkin korkea-arvoisten amerikkalaisdiplomaattien, myös Leishma-

nin asema perustui, ainakin aluksi, hänen kontakteihinsa: Hän oli työskennellyt Carnegie 

Steel Company -teräsyhtiön, ja tätä edeltäneen Carnegie Brothers and Company -yrityk-

sen johtotehtävissä vuosina 1887–1897,253 jonka omistaja Andrew Carnegie kohosi 

1900-luvulle tultaessa yhdeksi Yhdysvaltain historian rikkaimmista henkilöistä.254 

 
to pay their passage he would pay the passage for them, but on the condition never to return to Turkey 
– – and if any of his ministers were weak enough to yield this point he would dismiss them all.”. Ibid. 
244 Straus 1922, 155–161. 
245 ”Oscar Solomon Straus”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
246 ”John G.A. Leishman (1857–1924)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut. 
247 ”William McKinley”, Valkoisen talon verkkosivut. 
248 Straus 1922, 155–156. 
249 Gardner et a. 1973, 262–265. 
250 “John G.A. Leishman (1857–1924)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
251 “Lloyd Carpenter Griscom (1872–1959)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
252 ” Biographies of the Secretaries of State: John Milton Hay (1838–1905)”, Office of the Historian- lai-
toksen verkkosivut.  
253 ”Leishman, John G. A.”. Encyclopedia Americana Vol. XVII 1919, 271–272.  
254 “Andrew Carnegie’s Story”, Carnegie Corporation of New York -säätiön verkkosivut.  
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Vuonna 1897 Leishman työ teräsyhtiössä vaihtui kuitenkin diplomaattitehtäviin, kun  

hän nousi Sveitsin lähetystön päälliköksi. Leishmanin osoitti myös olevansa varsin etevä 

ulkoministeriön palveluksessa, mikä lienee ollut syynä sille, että hän toimi Konstanti-

nopolin lähetystön päällikkönä aina vuoteen 1909 saakka. Diplomaattiuraansa Leishman 

jatkoi Osmanivaltion jälkeen vielä suurlähettiläänä Italiassa, ja tämän jälkeen Sak-

sassa.255  

 

Yhdysvaltoja kohtasi kuitenkin yllättävä tragedia jo vuoden 1901 syyskuussa. Kun Wil-

liam McKinley osallistui Buffalon maailmannäyttelyyn, yleisön joukossa ollut aseistautu-

nut anarkisti onnistui ampumaan kuolettavasti vain muutama kuukausi aiemmin toisen 

kautensa aloittanutta presidenttiä. 256 Salamurhan myötä maan johtoon nousi McKin-

leyn varapresidentti, Theodore Roosevelt, joka oli 42-vuotiaana Yhdysvaltain siihen 

mennessä nuorin valtionpäämies.257 Myöhemmin Rooseveltin kaudella myös yhä hänen 

hallituksessaan ulkoministerinä jatkanut John Hay kuoli kesken kautensa,258 ja Elihu Root 

nousi Hayn seuraajaksi vuosiksi 1905–1909.259 

 

Rooseveltin edeltäjän ensimmäisellä kaudella Yhdysvallat oli vihdoin saavuttanut hyväk-

synnän suurvalta-asemalleen, ja uuden presidentin vuoteen 1909 saakka jatkuneen val-

takauden aikana maan globaali vaikutusvalta kasvoi entisestään. 260 Tämä näkyi myös 

Osmanivaltiossa, missä jo McKinleyn kaudella heränneen lievän mielenkiinnon sijaan vii-

meistään Rooseveltin aikakaudella Abdülhamidin hovi alkoi todenteolla heräämään Yh-

dysvaltain asemaan maailmanpolitiikassa laajemminkin.261  Tämä näkyi ehkä konkreet-

tisimmin siinä, kuinka Yhdysvallat sementoi suurvaltarooliansa korottamalla myös Kons-

tantinopolin lähetystönsä viimein suurlähetystöksi vuonna 1906, minkä seurauksena 

John G. A. Leishmanista tuli samalla Yhdysvaltain ensimmäinen suurlähettiläs 

 
255 “John G.A. Leishman (1857–1924)“, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
256 Gardner et al. 1973, 263–265. 
257 “Theodore Roosevelt”, Valkoisen talon verkkosivut.  
258 ” Biographies of the Secretaries of State: John Milton Hay (1838–1905)”, Office of the Historian- lai-
toksen verkkosivut.  
259 “Biographies of the Secretaries of State: Elihu Root (1845–1937)”, Office of the Historian -laitoksen 
verkkosivut.  
260 “Theodore Roosevelt”, Valkoisen talon verkkosivut.  
261 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, February 10, 1903. FRUS 1903, 738–739. 
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Osmanivaltiossa.262 Edellisen lähettilään, Oscar Solomon Strausin mukaan jo McKinley 

olisi halunnut toteuttaa tämän 1890-luvun loppupuolella, mutta lähetystön statuksen 

muuttaminen ei edennyt tuolloin sulttaanin vastustuksen johdosta.263 Täten jo siitä, että 

lähetystö yleensäkin korotettiin suurlähetystöksi, kuten vain suurvaltojen kohdalla oli 

tapana,264 voidaan päätellä Abdülhamidin hovin suhtautumisessa Yhdysvaltoihin tapah-

tuneen merkittäviä muutoksia.  

 

Yhdysvallat ei kuitenkaan onnistunut suurvaltastatuksensa myötäkään nousemaan järin 

merkittävään asemaan Lähi-idässä. Päällimmäisenä suhteita haittaavana tekijänä säilyi 

molemminpuolinen epäilys Osmanivaltion ja Yhdysvaltain välillä. Amerikkalaisten näkö-

kulmasta Abdülhamidin hallinto oli ensinnäkin epäluotettava, 265    ja yhtenä keskeisim-

mistä ongelmista nähtiin vallan keskittyminen sulttaanin käsiin,266  minkä lisäksi ”palat-

sin fanaattisen klikin” koettiin olevan ulkovaltojen vaikutuksen alaisena. 267 Nimen-

omaan Euroopan suurvaltojen asennoituminen Yhdysvaltoihin tulikin määrittämään hy-

vin paljon sitä, miten Osmanivaltio suhtautui itse amerikkalaisiin. 

 

Alueella vaikuttaneista suurvalloista tärkeimmät olivat 1800- ja 1900- lukujen vaihteessa 

Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä ja Itävalta-Unkari.268 Kuten Clevelandinkin kau-

della, maiden tuolloin esiintyneistä ulkopoliittisista kiistoista huolimatta, Iso-Britannian 

suurlähetystö oli McKinleyn ja Rooseveltinkin aikana Yhdysvaltain lähin yhteistyökump-

pani Osmanivaltiossa toimivien edustustojen joukossa. Amerikkalaiset kävivät keskuste-

luja Britannian kanssa esimerkiksi diplomaattisen yhteistyön tiivistämisestä alueella. Ta-

voitteena oli, että Britannian konsulit voisivat edustaa maassa oleskelevia amerikkalai-

sia, ja Yhdysvaltain konsulit brittejä, mikä olisi mahdollistanut diplomaattien hajautta-

misen laajemmalle valtakuntaan.269 Suurvalloista myös Ranskan diplomaatit tekivät 

 
262 “John G.A. Leishman (1857–1924)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
263 Straus 1922, 134–136. 
264 Berridge & James 2003, 161. 
265 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, February 10, 1903. FRUS 1903, 738–739. 
266 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, February 13, 1903. FRUS 1903, 739–740. 
267 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, November 15, 1903. FRUS 1903, 761. 
268 Angell 1912, 190–194. 
269 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, July 5, 1901. FRUS 1901, 521. 
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ajoittain yhteistyötä amerikkalaisten kanssa,270 joskaan tämä ei ollut läheskään niin tii-

vistä kuin brittien kanssa. Venäjän, eli luultavasti Osmanivaltion suurimman kilpakump-

panin271 kanssa Yhdysvalloilla oli yleisesti ottaen vaikeahkot välit pääasiassa Kiinan takia, 

missä maiden intressit olivat keskenään hyvin suuressa ristiriidassa.272 Osmanivaltion 

alueella amerikkalaiset ja venäläiset suhtautuivat toisiinsa lähdemateriaalin perusteella 

kuitenkin melko neutraalisti, vaikka pientä kilpailua kaupallisiin intresseihin, kuten öljy-

vientiin liittyen maiden välillä esiintyikin.273 Myöskään Itävalta-Unkari ei nouse tutkiel-

man lähdeaineistossa juurikaan esille, mikä viitannee samankaltaiseen asennoitumiseen 

kuin Venäjän kohdalla. 

 

Entisen lähettilään James Burrill Angellin mukaan vielä hänen aloittaessaan työnsä Kons-

tantinopolissa nimenomaan Venäjän tuolloisella suurlähettiläällä oli ollut eniten vaiku-

tusvaltaa sulttaanin hoviin. Pian tämän roolin vei kuitenkin Saksan suurlähettiläs Adolf 

Marschall von Bieberstein,274 joka palveli Osmanivaltiossa 1897–1912 välisenä aikana.275 

Osmanivaltion ja Saksan lähentyminen tulikin olemaan amerikkalaisten aseman kan-

nalta suurin haaste Lähi-idässä, sillä kyseinen maa oli kehittyneine laivastoineen noussut 

1900-luvulla Yhdysvaltain kansainvälistä asemaa uhkaavaksi suurvallaksi:276 Hieman sa-

moin kuin Yhdysvaltojen kohdalla, Saksan ulkopolitiikassa oli vastikään tapahtunut äkil-

linen imperialistinen käänne, sillä maa pyrki 1890-luvulta lähtien nousemaan manner-

Euroopan suurvallasta globaaliksi maailmanvallaksi.277 Esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa 

Saksa oli lähes ajautunut sotilaalliseen yhteenottoon 1902–1903 Venezuelassa, ja mai-

den välille olikin jäänyt elämään molemminpuolinen, syvä epäluulo toisen toimintaa ja 

motiiveja kohtaan. Erityisesti amerikkalaisten tekopyhänä nähty suhtautuminen Mon-

roen oppiin aiheutti suurta halveksuntaa Saksassa,278 mikä tuli vaikuttamaan maiden 

suhteisiin myös Lähi-idän puolella.  

 
270 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, October 18, 1906. FRUS 1906 Part 2, 
1396–1397 
271 Bridge & Bullen 1980, 148–50. 
272 Gardner et al. 1973, 266–268. 
273 Minister Leishman to the Secretary of State, Constantinople, February 15, 1906. FRUS 1906 Part 2, 
1401–1402. 
274 Angell 1912, 190–195. 
275 “Bieberstein, Adolf Marschall von”, Encyclopedia Americana Vol. III 1918, 688–689. 
276 Mitchell 1996, 185–209.  
277 Bridge & Bullen 1980, 146–148. 
278 Mitchell 1996, 185–209.  
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Saksan vaikutusvalta tuli väistämättä vaikuttamaan siihen, että Yhdysvallat jäi enene-

vissä määrin sivustaseuraajaksi Abdülhamidin hallitsemassa Osmanivaltiossa. Esimer-

kiksi Leishman tiedotti ulkoministeriötä, kuinka maassa liikkuneet pahansuovat huhut 

amerikkalaisten ”vaarallisuudesta” olivat todennäköisesti peräisin ulkovaltojen, 279  eli 

hyvin todennäköisesti Saksan edustajilta. Myös vuoden 1907 tullikiistassa turkkilaiset 

nojasivat saksalaisten näkemykseen, jonka mukaan Yhdysvaltoja ei tulisi kohdella asi-

assa neuvottelukumppaneina samoin kuin eurooppalaisia suurvaltoja, vaan amerikka-

laisten tulisi tyytyä siihen sopimukseen, mitä heille tarjotaan.280 Kyseisessä kiistassa Bri-

tannia kuitenkin puolusti Yhdysvaltoja,281 mikä lopulta takasi myös amerikkalaisille pai-

kan neuvottelupöydässä.282 Vaikka Euroopan suurvaltojen suhtautuminen vaikuttikin 

siis huomattavasti siihen, millaista ulkopolitiikkaa Osmanivaltio harjoitti Yhdysvaltoja 

kohtaan, oli turkkilaisilla myös omat syynsä siihen, miksi amerikkalaisiin suhtauduttiin 

edelleen varoen.  

 

Yksi suurimmista Osmanivaltion ja Yhdysvaltain välillä säilyneistä kysymyksistä oli edel-

leen lähetystyöntekijöiden ja heidän perustamiensa instituutioiden, varsinkin koulujen 

asema turkkilaisten alueilla. Ensinnäkin John G. A. Leishmanin johtaman lähetystön sel-

vityksen mukaan vähintään puolet amerikkalaisten instituutioista pyöri todellisuudessa 

Osmanivaltiossa paikallisten asukkaiden, kuten armenialaisten voimin, mikä asetti ne 

hyvin erilaiseen asemaan verrattuna muihin ulkomaalaisten omistamiin kouluihin.283 

Kuitenkin se, kuinka lähetystyöntekijöiden väitettiin radikalisoivan Osmanivaltion vä-

hemmistöryhmiä, näytteli edelleen suurta roolia näiden kiistojen taustalla, ja Abdülha-

midilla lienee ollut myös jollakin tasolla perusteltavissa olevat syynsä pelätä amerikka-

laisten toimintaa. Esimerkiksi entinen lähetystön päällikkö James B. Angell muisteli 

omissa, vuonna 1912 julkaistuissa muistelmissaan, kuinka amerikkalaisten Robert’s Col-

lege -oppilaitoksesta oli opiskellut henkilöitä, joilla oli merkittävä rooli Osmanivaltiosta 

 
279 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, October 21, 1903. FRUS 1903, 760 
280 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, April 1, 1907. FRUS 1907 Part 2, 
1051. 
281 The Acting Secretary of State [Bacon] to Ambassador Leishman, Department of State, April 3, 1907. 
FRUS Part 2, 1052. 
282 Ambassador Leishma to the Secretary of State, Pera, April 10, 1907. FRUS 1907 Part 2, 1052 
283 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, June 25, 1903. FRUS 1903, 757–758. 
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1908 lopullisesti irtautuneen284 Bulgarian kehityksessä.285 Vaikka tutkielman lähdema-

teriaalin pohjalta on haastavaa sanoa, mikä merkitys itse amerikkalaisilla oli esimerkiksi 

vähemmistöjen kansallistunteiden ruokkimisessa, lienee Osmanivaltion amerikkalais-

kouluihin kohdistama huoli ja epäilys olleen ainakin osittain aiheellinen. Yhdysvaltain 

hallitus kuitenkin jatkoi aktiivista tukeaan lähetysjärjestöille, jotka olivat yhä merkittäviä 

lobbareita maan sisäpolitiikassa.286 Tähän liittyen ulkoministeriö pyrki esimerkiksi saa-

maan oppilaitoksille samat oikeudet kuin eurooppalaisten vastaaville, ja jopa presidentti 

Roosevelt pyrki liennyttämään amerikkalaisiin kohdistuneita epäilyksiä toteamalla ”sult-

taanille lojaalien” kansalaistensa olevan alueen ”rauhan ja vaurauden kehittymisen asi-

alla”.287  

 

Abdülhamidin hallinnon jopa vainoharhainen suhtautuminen kaikkiin asioihin, joiden 

nähtiin vähänkään uhkaavan hänen valtakuntansa turvallisuutta, liittyi pitkälti maan yhä 

hankalana pysyneeseen sisä- ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Pian 1890-luvun sisäisten 

levottomuuksien jälkeen Osmanivaltio ajautui lyhyeen aseelliseen konfliktiin Kreikan 

kanssa. 288  Siitä huolimatta, että turkkilaiset voittivat sodan James Burrill Angellin mu-

kaan Saksan keisarilta ”lainassa” olleiden upseerien avulla,289 Osmanivaltio joutui suur-

valtojen painostuksesta myöntämään sodan lopputuloksena Kreetan saarelle autonomi-

sen aseman 1898. 290 Enemmän huolta amerikkalaisissa herätti kuitenkin Osmanivalti-

oon kuuluneen Makedonian tilanne, joka kärjistyi lopulta veriseksi kansannousuksi lop-

puvuodesta 1902 alkaen.291 Tällä kertaa Yhdysvaltain kansalaiset eivät kriisin myötä jou-

tuneet lopulta yhtä suureen vaaraan kuin 1890-luvulla, vaikka esimerkiksi ”Miss Stone” 

-nimellä tunnetun lähetystyöntekijän kidnappaaminen vallankumouksellisten toimesta 

saikin paljon huomiota kotimaassaan.292 Tilanne oli kuitenkin hyvin tulenarka, ja laaja-

mittaisen verilöylyn lisäksi John G. A. Leishman pelkäsi Euroopan suurvaltojen 

 
284 Akçam 2006, 55. 
285 Angell 1912, 217–218. 
286 Gardner et al. 1973, 204–206. 
287 Mr. Hay to Mr. Leishman, Department of State, February 2, 1903. FRUS 1903, 735. 
288  Ekinci 2006, 66–75. 
289 Angell 1912, 194–195. 
290  Ekinci 2006, 79–89. 
291 Bridge & Bullen 1980, 154. 
292  Mr. Adee to Mr. Eddy, Department of State, October 4, 1901. FRUS 1902, 1007. 
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mahdollista interventiota alueella.293 Makedonian tilanteen lisäksi samaan aikaan Os-

manivaltion armenialaisalueilta kuuluneet huolestuttavat uutiset mahdollisesta kansan-

noususta,294 ja venäläisen konsulin murha turkkilaisen vartijansa toimesta Monasti-

rissa295 aiheuttivat pelkoa laajamittaisestakin kriisistä turkkilaisten ja eurooppalaisten 

välillä. 

 

Erityisesti Makedoniassa puhjenneet taistelut 1903 toimivat osoituksena siitä, ettei vä-

hemmistöjen kaipuu irrottautua Osmanivaltion kontrollista kohtaan ollut edelleenkään 

kadonnut minnekään. Tämä näkyikin myös edelleen siinä, että Abdülhamidin hallinto 

aiheutti ongelmia Yhdysvaltain kansalaisille, jotka edustivat turkkilaisten silmissä epäi-

lyttäviä vähemmistöjä. Esimerkiksi amerikanjuutalaisten ”ulkomaalaisten israeliittien” 

matkustaminen ja oleskelu Jerusalemissa koettiin Osmanivaltion puolelta ongelmaksi,296  

ja myös amerikansyyrialaisille aiheutui haasteita heidän matkustettuaan takaisin van-

haan kotimaahansa.297 Yhdysvaltain hallinnossa tapahtui kuitenkin suuria muutoksia liit-

tyen siihen, miten erityisesti maan kansalaisuuden saaneisiin entisiin Abdülhamidin ala-

maisiin suhtauduttiin. Vielä Clevelandin toisella kaudella ulkoministeriö oli puuttunut 

aktiivisesti kaikkien kansalaistensa kohteluun Lähi-idässä, mutta 1890-luvun levotto-

muudet olivat käännekohta, jonka myötä passeja ei esimerkiksi enää myönnetty henki-

löille, joiden koettiin kansalaisuudellaan hakevan vain amerikkalaisten suojelua Osma-

nivaltiossa.298 Turkkilaisten myötäily asiassa näkyi lisäksi muun muassa tapauksessa, 

jossa ulkoministeriö ei myöntänyt uutta passia amerikanarmenialaiselle, joka omien sa-

nojensa mukaan pidätettiin ja pakotettiin kääntymään takaisin sulttaanin alamaiseksi. 

299  Ulkoministeriö itse katsoi, ettei todisteita pakottamisesta ollut, minkä johdosta ky-

seisen henkilön nähtiin ”vapaaehtoisesti” luopuneen Yhdysvaltain kansalaisuudestaan, 

ja hänet jätettiin täten oman onnensa ojaan. 300 

 

 
293 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, August 15, 1903. FRUS 1903, 762. 
294 Ibid. 
295 Mr. Lazarro to Mr. Leishman, Salonica, August 13, 1903. FRUS 1903, 763–764. 
296 The [Ottoman] Minister of Foreign Affairs to Mr. Riddle, Constantinople, August 27, 1898.FRUS 1898, 
1086. 
297  Mr. Straus to Mr. Hay, Constantinople, December 15, 1899. FRUS 1900, 934–935. 
298 Mr. Hay to Mr. Griscom, Department of State, January 11, 1900. FRUS 1900, 937–938. 
299 Mr. Kludjian to Mr. Leishman, Alexandretta, November 10, 1901. FRUS 1902, 1023–1024. 
300 Mr. Hay to Mr. Leishman, Department of State, February 10, 1902. FRUS 1902, 1024–1025. 
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Sisäinen kuohunta ulottui kuitenkin paljon laajemmalle kuin vain nationalismin herättä-

miin kristittyihin vähemmistöihin, sillä kansallismielistä, jopa vallankumouksellista lii-

kehdintää esiintyi yhä kasvavissa määrin esimerkiksi islaminuskoisten albanialaisten kes-

kuudessa.301 Nationalismi ei kuitenkaan rajoittunut vain vähemmistöjen pariin, sillä 

myös turkkilaisnationalismi nousi pinnalle muun muassa vallankumouksellisessa Yhte-

näisyyden ja kehityksen komitea302 -nimellä tunnetussa järjestössä. 303 Vaikka edellä mai-

nittujen jopa ideologisesti ja uskonnollisesti toisistaan poikenneiden ryhmittymien pyr-

kimykset eivät olleetkaan kaikilta osin yhteneväiset, niin niitä yhdisti lähtökohtaisesti ai-

nakin yksi asia; tyytymättömyys Abdülhamidin hallintotapaa kohtaan.304  

 

2.3. Nuorturkkilaiset nousevat barrikadeille 
 

Sulttaani Abdülhamid oli onnistunut hankkimaan vuosikymmeniä kestäneen valtakau-

tensa aikana itselleen mittavan määrän vastustajia, joiden toimintaa itsevaltaisesti 

maata johtanut hallitsija oli pyrkinyt valtakunnassaan rajoittamaan. Kytevän liekin sam-

muttaminen osoittautui kuitenkin mahdottomaksi tehtäväksi, mikä johti 1908 niin kut-

suttuun nuorturkkilaisten vallankumoukseen.  

 

Nuorturkkilaiset305 olivat Abdülhamidin sulttaanivaltaa vastustavista ryhmistä koostu-

nut löyhä liike, jonka keskiössä oli Yhtenäisyyden ja kehityksen komiteana tunnettu jär-

jestö. Liikkeen sisällä oli myös selviä ideologisia eroja. Osa nuorturkkilaisista painotti 

maan kehittämistä talousliberaaliksi, monietniseksi valtakunnaksi, jossa Euroopan valti-

oilla olisi suuri merkitys niin Osmanivaltion talouden, kuin valtakunnan sisäisen vakau-

den eheyttämisenkin kannalta. Toisaalta nuorturkkilaisissa merkittävänä suuntauksena 

oli myös sekulaaria turkkilaisvaltiota haikaileva koulukunta, joka vastusti eurooppalais-

ten interventioita maan sisäisiin asioihin, kuten jo pitkään pinnalla olleeseen 

 
301 Poulton 1997, 65–67. 
302 Ottomaaniturkiksi “İttihad ve Terakki Cemiyeti”. 
303 Akçam 2006, 47–54.  
304 Esimerkiksi Yhtenäisyyden ja kehityksen komitea teki yhteistyötä armenialaisten vallankumousjärjes-
töjen kanssa noustessaan vastarintaan itsevaltaisesti johdetun Osmanivaltion hallintoa vastaan vuonna 
1908. Akçam 2006, 59–69. 
305 Termiä käytetään myös synonyymina Osmanivaltiota vuodesta 1908 alkaen käytännössä hallinneelle 
Yhtenäisyyden ja kehityksen komitealle, joka tunnettiin myöhemmin nimellä Yhtenäisyyden ja kehityksen 
puolue. Akcam 2006, 48. 
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armenialaisten asemaan valtakunnassa.306 Kuitenkin nimenomaan pelko siitä, että Eu-

roopan suurvallat hajottaisivat ja pilkkoisivat heikon Osmanivaltion keskenään, toimi lo-

pulta sytykkeenä vuoden 1908 tapahtumille.307  

 

Erityisesti Makedonian tilanne oli jäänyt hiertämään suurvaltojen ja Abdülhamidin hal-

linnon välejä, sillä eurooppalaiset olivat pyrkineet turkkilaisten vastahakoisuudesta huo-

limatta ajamaan tämän kriisialueen autonomiaa kasvattavia uudistuksia jo vuosien 

ajan.308 Nimenomaan eurooppalaisten keskinäinen eripura oli ollut ainoana esteenä 

päätöksille, joiden Osmanivaltiossa nähtiin jälleen repivän valtakuntaa yhä pienemmiksi 

paloiksi.309 Lopulta 1908 tilanne näytti kuitenkin siltä, että Venäjän tsaari Nikolai II ja Iso-

Britannian Edvard VII onnistuisivat ratkaisemaan keskenään Makedonian tilanteen,310 

mikä pelästytti Yhtenäisyyden ja kehityksen komiteaan kuuluneet, Makedoniaan sijoite-

tut osmaniarmeijan upseerit. Pian he nousivatkin joukkoineen kapinaan, ja vaativat sult-

taania palauttamaan vuoden 1876 perustuslain takaisin voimaan, jonka Abdülhamid oli 

valtakautensa alkutaipaleella lakkauttanut.311 Tämän jälkeen tapahtumat etenivät hyvin 

nopeasti, ja hallinnon pyrkimykset kapinallisten kukistamiseksi epäonnistuivat täydelli-

sesti. Kapinahenki laajeni pian laajemmalle valtakuntaan, ja kun vallankumoukselliset 

uhkasivat marssia Konstantinopoliin, asemaansa suojellut Abdülhamid taipui lopulta 

nuorturkkilaisten vaatimuksiin palauttamalla perustuslain voimaan.312 

 

Vallankumouksen nopeus yllätti Yhdysvaltain suurlähetystön lähdemateriaalin perus-

teella, sillä ensimmäinen tapahtumia käsitellyt kirje ulkoministeriön FRUS-kokoelmissa 

liittyi itse vallankumouksen lopputulemaan, eli perustuslain palauttamiseen.313 Yhdys-

valtain suurlähetystöstä suhtauduttiin aluksi melko varovaisesti sulttaanin julistukseen 

tulenarassa tilanteessa, sillä heikossa asemassa olleeseen Abdülhamidiin ja maata hä-

nen rinnallaan hallinneeseen eliittiin kohdistui suuria muutosvaatimuksia 

 
306 Howard 2001, 73–75. 
307 Akçam 2006, 54–55. 
308 Mr. Leishman to Mr. Hay, Constantinople, October 29, 1903. FRUS 1903, 767 
309 Akçam 2006, 54–55. 
310 Howard 2001, 73–75. 
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312 Poulton 1997, 67–70.  
313 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, July 24, 1908. FRUS 1908, 745. 
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vallankumouksellisten puolelta.314  Osmanivaltion tilanne pysyttelikin edelleen levotto-

mana päivittäisten, jopa väkivaltaisiksi yltyneiden mielenosoitusten, ja edelleen ilmassa 

olleen sisällissodan uhkan johdosta. Nuorturkkilaiset joukkoineen pysyttelivät elokuun 

1908 alussa edelleen Balkanilla, kun taas palatsin omat, jopa 10 000–20 000 sotilasta oli 

sijoitettu pääkaupunki Konstantinopoliin.315 

 

Tilanne ei kuitenkaan välittömästi johtanut uusiin väkivaltaisuuksiin Osmanivaltiossa, 

vaan rauha säilyi valtiossa useamman kuukauden ajan,316 millä välillä amerikkalaisten 

asenteet ehtivät muuttumaan varovaisen optimistiseksi. Erityisesti vallankumousta seu-

rannut Balkanin rauhoittuminen317 ja uutiset poliittisten vankien vapauttamisesta318 va-

loivat uskoa siihen, että tilanne maassa oli kehittymässä kohti pysyvää, positiivisena näh-

tyä muutosta.319 Kuitenkin, kuten Leishman myöhemmin 1909 totesi, tapahtumien ”lä-

hes verettömästä” luonteesta huolimatta Osmanivaltioon oli jäänyt jännitteitä niin val-

lankumouksellisten ja vanhan sulttaanivallan edustajien, kuin myös nuorturkkilaisten si-

sällä olleiden eri ideologisten ryhmittymienkin välille. Yhtenäisyyden ja kehityksen komi-

tea olikin vallankumousta seuranneina kuukausina pyrkinyt vahvistamaan asemaansa 

niin nuorturkkilaisten sisällä, kuin Osmanivaltiossa laajemminkin asettamalla uudelle 

hallitusmuodolle uskollisia komentajia maan asevoimien johtoon. Tämä taas aiheutti 

katkeruutta varsinkin sulttaanin henkilökohtaisissa joukoissa, minkä lisäksi tiukempaa 

islamintulkintaa kannattaneet ottomaanit, kuten uskontoa opiskelleet softat, vastusti-

vat uusia länsimaalaisina nähtyjä vaikutteita maan politiikassa.320  

 

Jo helmikuussa 1909 Leishman varoitti sähkeellä Yhdysvaltain ulkoministeriötä Osmani-

valtion epävarmasta tilanteesta, sillä poliittisen hajaannuksen lisäksi maassa liikkui hu-

huja pyrkimyksestä syöstä Abdülhamid lopullisesti vallasta. Täten suurlähettiläs pyysi 

 
314 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, July 28, 1908. FRUS 1908, 746. 
315 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, August 3, 1908. FRUS 1908, 746–
747.  
316 Akçam 2006, 68–69. 
317 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, August 8, 1908. FRUS 1908, 747–
748. 
318 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, July 28, 1908. FRUS 1908, 746. 
319 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, August 20, 1908. FRUS 1908, 748–
749. 
320 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, April 15, 1909. FRUS 1909, 563–565. 
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maansa hallitusta lähettämään Scorpion-tykkiveneen takaisin Konstantinopoliin sisä-

maassa jo esiintyneiden levottomuuksien takia, joiden Leishman pelkäsi pian leviävän 

Osmanivaltion pääkaupunkiin.321 Sulttaani Abdülhamid oli kuitenkin kannattajineen vas-

tustajiaan nopeampi, sillä aiemmalle sulttaanivallalle uskollisten osmanien vastavallan-

kumous käynnistyi huhtikuussa järjestettyjen mielenosoitusten päätteeksi vuonna 

1909.322 

 

Nimenomaan vuoden 1909 vastavallankumous näyttää olleen ulkoministeriön silmissä 

huomattavasti huolestuttavampi tapaus, kuin itse 1908 tapahtunut nuorturkkilaisten 

vallankumous. Kuten Leishman mainitsi, melko väkivallattoman, ulkopuolisen silmin yl-

lättäen tapahtuneen nuorturkkilaisten vallankumouksen tuki oli Osmanivaltiossa ollut 

laajaa, ja vallankumoukselliset olivat saaneet vaatimuksensa hyvin nopeasti läpi. Yleinen 

ilmapiiri valtiossa taas vastavallankumouksen kohdalla oli suurlähettilään silmissä huo-

mattavasti väkivaltaisempi, ja länsimaalaista politiikkaa vastustaneet voimat loivat jäl-

leen amerikkalaisiin ja muihin ulkomaalaisiin kohdistuneen uhan, josta oltiin saatu esi-

makua jo aiemmin Abdülhamidin valtakaudella.323 

 

John G. A. Leishman oli myös oikeassa arvioissaan, sillä pian hän joutui ilmoittamaan 

ulkoministeriölle Adanassa tapahtuneesta verilöylystä, missä amerikkalaisilla lähetys-

työntekijöillä oli toimintaa,324 ja parin päivää tämän tiedotteen jälkeen suurlähettiläs 

kertoi kahden Yhdysvaltain kansalaisen kuolleen kyseisissä levottomuuksissa.325 Nimen-

omaan Adanassa aukesivat myös vanhat haavat Osmanivaltion väestöryhmien välillä, 

sillä alueen armenialaisväestö joutui jälleen uusien joukkosurmien kohteeksi. Vaikka ta-

pahtumien alullepanijat olivat paikallisia, nuorturkkilaisten modernisaatiopyrkimyksiä 

vastustavia vanhan vallan tukijoita, myös tilannetta rauhoittamaan saapuneet nuorturk-

kilaisten omat sotilaat osallistuivat väitetysti armenialaisten tappamiseen. 

 
321 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Pera [Constantinople], February 14, 1909. FRUS 
1909, 562. 
322 Howard 2001, 73–75. 
323 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, April 15, 1909. FRUS 1909, 563–565. 
324 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Pera [Constantinople], April 16, 1909. FRUS 1909, 
565. 
325 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Pera [Constantinople], April 18, 1909. FRUS 1909, 
566. 
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Osmanivaltion perustuslaillinen hallinto tosin pyrki irtaantumaan tapahtuneista,326 ja 

Yhdysvaltain hallitus katsoikin Atlantin länsipuolella saakka puhuttaneiden veriteko-

jen327 olleen nimenomaan vastavallankumouksellisten vastuulla, joita nuorturkkilaisten 

hallituksen odotettiin myöhemmin rankaisevan.328 Oscar Solomon Strausin mukaan Yh-

dysvalloissa uskottiinkin pitkään, että jopa 20,000 kuolonuhria vaatinut veriteko oli vas-

tavallankumouksellisten tapa saattaa uusi hallitus huonoon valoon.329 Kyseinen tulkinta 

ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, ja jo muutaman vuoden kuluttua amerikkalaiset pää-

sivätkin todistamaan selvästi tätäkin tuhoisampia vainoja armenialaisia kohtaan nimen-

omaan nuorturkkilaisten toimesta.330 

 

Vanhan vallan kannattajien vastavallankumous kuitenkin epäonnistui, ja samalla tapah-

tumat olivat syöneet pois viimeisetkin kunnioituksen rippeet, joita perustuslaillisella hal-

lituksella oli vielä ollut hallitsevaa sulttaania kohtaan. Pitkään kestänyt Abdülhamidin 

valtakausi päättyikin hänen vangitsemiseensa, ja uudeksi sulttaaniksi nousi Mehmed 

V,331  entisen hallitsijan vuosikymmeniä kotiarestissa ollut veli.332 Tittelin uudella hallit-

sijalla ei kuitenkaan ollut juurikaan poliittista valtaa, eivätkä Yhdysvaltain hallinnon 

edustajat antaneet hänestä järin mairittelevaa kuvaa myöhemmin julkaistuissa muistel-

missaan. Suurlähettiläs Leishmanin seuraaja, jälleen Konstantinopoliin 1909 palannut 

Oscar Solomon Straus kuvaili, kuinka ”tietämättömyydessä kasvaneen” Mehmedin ole-

mus huokui ”henkistä jälkeenjääneisyyttä”,333 ja myöhemmin varaulkoministerinä toi-

minut Huntington Wilson kirjoitti omissa muistelmissaan: 

 

Sulttaani Mehmed V oli kuin pumpulin suojista esiin kaivettu, ja johdatettu 

[vuosikymmeniä kestäneestä kotiarestistaan] siristelemään silmiään hä-

nelle vieraana pysyneeseen auringonvaloon. Ainoa asia, mitä 

 
326 Akçam 2006, 69–70.  
327 Kyseinen adressi mainitaan, muttei kuitenkaan ole painettuna FRUS 1909 -teoksessa. 
328 The Acting Secretary of State [Adee] to William S. Bennett, Department of State, June 28, 1909. FRUS 
1909, 557–558.  
329 Straus 1922, 280–281. 
330 Poulton 1997, 81. 
331 Howard 2001, 73–75. 
332 Straus 1922, 271–278. 
333 Ibid. 
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nuorturkkilaiset tarvitsivat, oli [näennäisesti valtionjohtajana toimiva] keu-

lakuva; ja tässä hän oli, muovattavissa oleva ja miellyttävä sellainen.334 

 

Kaikesta huolimatta nuorturkkilaisten vallankumous, ja varsinkin tätä seurannut vanhan 

sulttaanivallan kaatuminen herätti pääasiassa suurta toiveikkuutta Yhdysvalloissa.335 

Esimerkiksi raamattujen ja muiden aiemmin Osmanivaltiossa kiellettyjen kirjojen myyn-

nin, ja kirjoituskoneiden maahantuonnin sallimisen jälkeen lähetystyötä tekevien järjes-

töjen toiminnan ajateltiin helpottuvan,336 ja Osmanivaltiossa syntyneiden Yhdysvaltain 

kansalaisten asema helpottui muun muassa maansisäisen liikkumisvapauden voimaan-

tulon johdosta.337 Kuitenkin nimenomaan aiemmin pinnan alla pysyneet taloudelliset in-

tressit nousivat pian amerikkalaisten silmissä tärkeimmäksi syyksi kehittää suhteita Os-

manivaltioon, sillä Abdülhamidin syrjäyttäminen mahdollisti tältä osin kaiken aloittami-

sen puhtaalta pöydältä. 

 

  

 
334 “The Sultan Mohammed V gave the impression of having been unwrapped from cotton-wool and led 
fourth to blink in the unfamiliar sunlight. All the Young Turks wanted was a figure-head; and here he was 
a pliable and amiable one.” Wilson 1945, 225. 
335 Straus 1922, 271–281. 
336 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, September 19, 1908. FRUS 1908, 
755. 
337 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, September 28, 1908. FRUS 1908, 
757. 
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3. Uusien mahdollisuuksien Osmanivaltio – Kultaryntäys ensim-

mäisen maailmansodan kynnyksellä (1909–1914) 
 

Nuorturkkilaisten vallankumouksen, ja sitä seuranneen vastavallankumouksen myötä 

yksi aikakausi sai Osmanivaltiossa dramaattisen päätöksensä. Abdülhamidin itsevaltai-

sesti johdetun valtakunnan tilalla oli nyt perustuslaillisesti johdettu Osmanivaltio, ja vai-

kuttikin siltä, että nuorturkkilaiset haluaisivat uudelleenrakentaa valtionsa perustan li-

säksi myös ulkosuhteensa Eurooppaan, ja muuhun maailmaan. 338 

 

Vallankumouksen seurauksena useat aiemmin kiinni pysyneet ovet avautuivat Osmani-

valtiossa, ja Yhdysvallat oli muiden suurvaltojen tavoin kiinnostunut kasvattamaan nä-

kyvyyttään ja vaikutusvaltaansa alueella. Varsin pian amerikkalaiset pyrkivät lujittamaan 

erityisesti taloudellisia siteitään Lähi-idässä, mutta Yhdysvaltain suuret suunnitelmat ei-

vät kuitenkaan lopulta tuottaneet hedelmää. Vaikka pinnalta katsottuna kehitys Lähi-

idässä näytti kulkevan positiiviseen suuntaan amerikkalaisten kannalta, todellisuudessa 

Osmanivaltiossa elettiin jo lopun aikoja. Uusi perustuslaillinen hallitus oli lopulta vain 

viimeinen dominopalikka, joka odotti vääjäämätöntä kaatumistaan yhdessä koko valta-

kunnan kanssa. 

 

3.1. Dollaridiplomatiaa Lähi-idässä 
 

Suuria muutoksia Yhdysvaltain ja nuorturkkilaisten Osmanivaltion välisessä politiikassa 

ei tapahtunut enää Rooseveltin alkuvuoteen 1909 saakka jatkuneen presidenttiyden ai-

kana. Syynä tälle lienee ollut sekä vuoden 1908 vallankumouksen jälkeisen tilanteen 

epävarmuus, että samana vuonna järjestetyt presidentinvaalit Yhdysvalloissa. Kaksi 

kautta presidenttinä palvellut, laajaa kansansuosiota nauttinut Roosevelt antoi tuolloin 

tukensa puoluetoverilleen, hänen poliittisen linjansa jatkajana nähdylle William Howard 

Taftille.339 Istuvan presidentin tuen siivittämänä Taft tulikin valituksi Yhdysvaltain 27. 

presidentiksi, ja virassaan hän aloitti juuri Abdülhamidin tukijoiden vastavallankumouk-

sen kynnyksellä, maaliskuussa 1909.340 

 
338 Howard 2001, 76–77. 
339 Dansker 1988, 215 
340 “William Taft”, Miller Center-laitoksen verkkosivut.  
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William H. Taftin virkaanastumisen myötä Yhdysvaltain suhtautuminen Osmanivaltioon 

muuttui kuitenkin näkyvästi. Vaikka Osmanivaltion sisällä oli aiemminkin toiminut ame-

rikkalaisia yrityksiä, oli valtio keskittynyt pääasiassa lähetystytöntekijöiden auttamiseen. 

Kuitenkin nimenomaan tiiviiden taloussuhteiden kehittäminen ympäri maailmaa oli Taf-

tin niin kutsutun dollaridiplomatian keskiössä. Dollaridiplomatialla tarkoitetaan Taftin ja 

hänen ulkoministerinään toimineen Philander C. Knoxin yhdessä hiomaa ulkopolitiikkaa, 

jonka tarkoituksena oli diplomatian keinoin luoda vakautta ja täten edistää Yhdysvaltain 

taloudellisia intressejä ulkomailla, erityisesti Väli-Amerikassa ja Kiinassa.341 Vaikka dolla-

ridiplomatia keskittyi luonnollisesti alueille, jotka olivat jo pitkään olleet Yhdysvalojen 

silmissä taloudellisesti merkittäviä, ei se kuitenkaan rajoittunut niihin. Uusi politiikka tuli 

muuttamaan myös Osmanivaltion roolia Yhdysvaltain hallituksen silmissä. 

 

Kuten aiemmissa tutkielman pääluvuissa on tuotu esiin, Yhdysvallat pyrki syventämään 

kauppasuhteita Osmanivaltion kanssa niin Clevelandin, McKinleyn kuin Rooseveltinkin 

presidenttikausina, mutta laihalla menestyksellä. Vielä Abdülhamidin alaisuudessa 

vienti Yhdysvalloista Osmanivaltioon oli vain murto-osa siitä, kuinka paljon pääasiassa 

maataloushyödykkeitä, kuten tupakkaa ja oopiumia, turkkilaiset toivat alueelta Yhdys-

valtoihin.342 Pian nuorturkkilaisten vallankumouksen jälkeen amerikkalaiset yritykset oli-

vat kuitenkin valmiina hyödyntämään Osmanivaltioon syntyneitä markkinarakoja. Esi-

merkkinä mainittakoon Remington Typewriter Company, joka lehdistönvapauden myötä 

pyysi 1908 ulkoministeriöltä yhteistyötä, jotta arabian ja armeniankieliset kirjoitusko-

neet sallittaisiin markkinoilla.343 Amerikkalaisyritykset pääsivät myös muun muassa ke-

hittämään Osmanivaltion kaukoviestintäinfrastruktuuria vallankumouksen jälkeen, ja 

maailman suurin öljy-yhtiö344 Standard Oil laajensi toimintaansa Osmanivaltiossa 1909 

alkaen.345 Yhdysvaltain ja Osmanivaltion välinen kaupankäynti lähes kaksinkertaistuikin 

vuosien 1908 ja 1913 välillä. 346 

 
341 “Dollar Diplomacy, 1909–1913”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
342 Esimerkiksi 1907 Yhdysvallat vei Osmanivaltioon kahden miljoonan dollarin arvosta hyödykkeitä, kun 
taas tuonti Osmanivaltiosta oli arvoltaan neljätoista miljoonaa dollaria. Karakoç & Küçük 2020, 2–3. 
343 The Secretary of the Remington Typewriter Co. to the Secretary of State, New York, September 25, 
1908. FRUS 1908, 756. 
344 “Standard Oil”, Encyclopædia Britannican verkkosivut.  
345Karakoç & Küçük 2020, 11 
346 Ibid., 6. 
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Viimeistään Taftin noustua presidentiksi Osmanivaltio alettiinkin myös hallitustasolla 

näkemään, kuten jo aiemmin esimerkiksi Kiina, hyvin potentiaalisena kohteena amerik-

kalaisten tuottamille hyödykkeille. Joulukuussa 1909 Presidentti Taft julistikin varsin 

avoimesti, kuinka Yhdysvaltojen tulisi suotuisan tilanteen johdosta tavoitella entistä 

suurempaa osuutta Lähi-idän, eli käytännössä Osmanivaltion kaupankäynnistä.347 Myös 

entinen presidentti Roosevelt painotti yksityiskirjeessä 1909 tuolloisen suurlähettilään 

mukaan, kuinka vallankumouksen myötä Konstantinopolin suurlähetystö olisi Yhdysval-

tain kannalta jopa ”tärkein ja kiinnostavin” koko maailmassa. 348 Onkin perusteltua väit-

tää, että jopa merkittävä kiinnostus Osmanivaltion markkinoita kohtaan oli kytenyt Yh-

dysvalloissa jo kauan ennen Taftin valtaannousua, mutta vasta nuorturkkilaisten vallan-

kumous ja Yhdysvaltain jo saavuttama suurvaltastatus loivat vihdoin tilaisuuden kilpailla 

mahdollisuuksista eurooppalaisten rinnalla. 

 

Kyky edistää näitä tavoitteita otettiin myös kriteeriksi seuraavalle suurlähettiläälle, joka 

valittiin vuodesta 1901 saakka palvelleen John G. A. Leishmanin seuraajaksi. Huomio 

kohdistui tällöin jo kaksi kertaa aiemmin, vuosina 1887–1889 ja 1898–1900 lähetystön 

päällikkönä palvelleeseen Oscar Solomon Strausiin, joka ei tosin aluksi ollut myötämieli-

nen lähtemään jälleen uudestaan Konstantinopoliin. 349 Vaikka Straus kieltäytyi aluksi 

tehtävästä, tuore hallitus ei luovuttanut hänen suhteensa. Uusi ulkoministeri Philander 

C. Knox saikin Strausin lopulta taipumaan, sillä hän painotti Yhdysvaltojen tarvitsevan 

suurlähettilääksi kokenutta asiantuntijaa, koska Osmanivaltiossa tapahtuneet merkittä-

vät muutokset tarjosivat amerikkalaisille niin valtavia haasteita kuin mahdollisuuksia-

kin.350 Paperilla Straus olikin luultavasti paras ehdokas uudeksi suurlähettilääksi, mistä 

osoituksena jo McKinleyn hallitus oli 1898–1899 antanut tuolloin lähettiläänä palvelleel-

leen diplomaatin toimia Osmanivaltiossa varsin itsenäisesti. Osittain tämä menneisyys 

tuli kuitenkin 1909 eteenpäin vaikuttamaan siihen, ettei Straus ollut lopulta järin vas-

taanottavainen Washingtonista tulleille ohjeistuksille.351 

 
347 Cohen 1959, 632. 
348 Straus 1922, 271 – 276.  
349 Ibid. 
350 Ibid.  
351 Cohen 1959, 632–642. 
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Yhdysvaltain merkittäviin suunnitelmiin kuului erityisesti edistää 1908 ensimmäistä ker-

taa pinnalle noussutta Chester-projektia. 1909 syksyllä tätä varten muodostettu yritys, 

Ottoman-American Developmnent Company, pyysi apua Yhdysvaltain hallitukselta hank-

keeseen, jonka myötä sen oli tarkoitus rakentaa yli 2000 kilometrin mittainen rautatie-

verkosto Osmanivaltioon, minkä lisäksi amerikkalaisyritys olisi saanut oikeuden hyödyn-

tää radan varrella olevia, merkittäviksi huhuttuja malmiesiintymiä.352 Taftin hallitus lähti 

innolla edistämään myös amerikkalaisten yritysten etuja, kun Osmanivaltio halusi 

vuonna 1910 uudistaa laivastoaan muun muassa kahden sotalaivan voimin.353 Tuore 

suurlähettiläs Straus määrättiinkin edistämään molempien hankkeiden päätymistä ame-

rikkalaisyritysten toteutettaviksi, sillä näiden läpiviemisen uskottiin merkittävästi kas-

vattavan taloudellisten hyötyjen lisäksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaa alueella.354 

 

Varsinkin rautatie- ja sotalaivahankkeet olivat Yhdysvaltain näkökulmasta niin merkittä-

viä, että Taftin hallitus oli lopulta jopa valmis joustamaan pitkään kiistoja aiheuttaneiden 

kapitulaatiosopimusten suhteen. 355 Osmanivaltion tapauksessa kapitulaatioilla tarkoi-

tettiin ulkovaltojen kanssa jo vuosisatojen ajan voimassa olleita sopimuksia, jotka taka-

sivat kyseisille valtioille oikeuden käyttää tuomiovaltaa Osmanivaltiossa oleskeleviin 

kansalaisiinsa, minkä lisäksi valtakuntaan saapuvat kauppiaat olivat muun muassa va-

pautettuja velvollisuudesta maksaa veroja Osmanivaltioon. Valtakunnassa oltiin kuiten-

kin jo pitkään koettu, että sopimukset hyödyttivät nimenomaan ulkovaltoja, minkä joh-

dosta niiden purkaminen oli ollut yksi Osmanivaltion pääprioriteeteistä jo vuoden 1839 

Tanzimat -uudistusten jälkeen.356 Tähän ongelmaan törmäsivät myös nuorturkkilaiset 

1908 vallankumouksen jälkeen. Uuden hallinnon pyrkimykset esimerkiksi kotimaisen te-

ollisuuden kehittämisessä olivat toivottomia, sillä kapitulaatiot olivat muuttaneet Osma-

nivaltion käytännössä avoimeksi markkinaksi Euroopan suurvalloille,357 eivätkä euroop-

palaiset olleet halukkaita luopumaan jo saavutetuista eduistaan.358 Kuten tutkielmassa 

 
352 DeNovo 1959, 303–305. 
353 Karakoç & Küçük 2020, 5–6. 
354 Cohen 1959, 632–642. 
355 DeNovo 1959, 300–310. 
356 Ahmad 2000, 1–20. 
357 Karakoç & Küçük 2020, 2. 
358 Ahmad 2000, 1–20. 
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on jo aiemmin tuotu esille, kapitulaatiosopimukset olivat yksi merkittävimmistä kiistojen 

aiheista myös amerikkalaisten ja turkkilaisten välillä jo Abdülhamidin valtakaudella, jo-

ten Yhdysvaltain valmius joustaa asiassa oli merkittävä käännekohta maiden välisessä 

ulkopolitiikassa. 

 

Suurista tavoitteista huolimatta Taftin hallitus ei onnistunut suunnitelmissaan suhteiden 

tiivistämisestä Osmanivaltioon, vaan päinvastoin Yhdysvallat jäi edelleen muiden suur-

valtojen varjoon. Tästä kertoo erityisesti se, että esimerkiksi FRUS:iin kerätyt dokumen-

tit Strausin suurlähettiläsajalta eivät juurikaan käsittele hallitukselle tärkeitä kauppasuh-

teita, vaan varsin tavanomaisia teemoja muun muassa lähetysjärjestöjen toimintaan ja 

rikollisten luovuttamiseen liittyen. Vuoden 1910 FRUS:ssa kauppaneuvotteluita ei mai-

nita sanallakaan, ja 1909 näistä mainitaan vain yhdessä, ulkoministeri Philander C. 

Knoxin lähettämässä kirjeessä.359   Vaikka tästä lähdemateriaalista ei juuri löydykään 

mainintoja dollaridiplomatian harjoittamisesta Osmanivaltiossa, se ei kuitenkaan tar-

koita, etteikö tämä olisi ollut Yhdysvaltojen ykkösprioriteetti Taftin presidenttikaudella. 

Yhdysvallat yritti sinnikkäästi kehittää kauppasuhteitaan nuorturkkilaisten hallinnon 

kanssa, mutta epäonnistui tässä maailmanpoliittisen tilanteen – ja ulkoministeriön ja 

suurlähetystön sisäisten ristiriitojen johdosta. 

 

Kattavimman näkökulman Taftin hallituksen toimista Lähi-idässä tarjoaa Oscar Solomon 

Strausin vuonna 1922 julkaisema omaelämänkerta, jossa hän käsitteli myös vuosien ta-

kaista diplomaattiuraansa Konstantinopolissa. Kirjassaan Straus mainitsee, kuinka Taftin 

hallitus halusi kääntää suurlähettilään huomion nimenomaan kaupallisten etujen ajami-

seen, mihin hän ei aikaisemmilla lähettiläskausillaan ollut tottunut.360 Tuore suurlähet-

tiläs olikin eri mieltä hallituksensa näkemyksestä, että diplomaattien tulisi toimia pää-

asiassa myyntimiehinä amerikkalaisille yrityksille, sillä tilanne Osmanivaltiossa oli muil-

takin osin haasteellinen.361  Straus kirjoitti muistelmissaan, että suurin syy sille, miksi 

hän ylipäätänsä hyväksyi Konstantinopolin lähetystön päällikön tehtävän jo kolmannen 

kerran, oli amerikkalaisten instituutioiden oikeudellisen aseman ja 

 
359 The Secretary of State to Ambassador Straus, Department of State, November 1, 1909. FRUS 1909, 
595–596. 
360 Straus 1922, 294–300. 
361 Cohen 1959, 632–642. 
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toimintamahdollisuuksien turvaaminen uudistusten alla olleessa Osmanivaltiossa, joka 

suunnitteli uusia lakeja ja sääntelyä muun muassa amerikkalaisten toiminnan rajoitta-

miseksi. Strausin mukaan ulkoministeri Knox oli kuitenkin sitä mieltä, että amerikkalais-

koulujen ja lähetysjärjestöjen kohtelu alueella oli jo hyväksyttävällä tasolla, ja suurlähe-

tystön tulikin täten keskittyä Yhdysvaltain arvovallan ja kauppasuhteiden parantami-

seen, sekä rautatielupien ja laivanrakennushankkeiden edistämiseen alueella.362 Tämän 

pohjalta myös aiemmin mainittu, ulkoministeri Knoxin kirje vuoden 1909 FRUS-teok-

sessa, asettuu erilaiseen valoon. Kyseisessä kirjeessä Knox painottaa Strausille hieman 

närkästyneeseen sävyyn, kuinka suurlähettiläällä tulisi nyt, aiemmasta poiketen, olla 

”todellinen vastuu” muun muassa ulkoministeriöltä apua hakeneiden yrittäjien ja yritys-

ten valikoinnissa ja luotettavuutta arvioidessa.363  

 

Raporttisi perusteella olet kyllin perillä siitä, että tahot, jotka väittävät aja-

vansa Yhdysvaltain intressejä, ovat usein vastuuttomia, ja arvostelukykysi 

ja kokemuksesi perusteella pystytkin arvioimaan apua hakevien yritysten 

uskottavuutta. Sinun tuleekin täten [- -] joko tukea [- -] kaikkia toteutta-

miskelpoisia amerikkalaisten ponnisteluja rautatieprojetktien toimilupien 

suhteen, tai varoittaa [ulkoministeriötä] tukemasta epäluotettavia ta-

hoja.364 

 

Oscar S. Strausille pyrkimys laajentaa Yhdysvaltain kansainvälistä kaupankäyntiä tuskin 

oli ongelma itsessään, sillä hän oli itse ajanut näitä asioita ollessaan Rooseveltin hallituk-

sessa Yhdysvaltain kauppa- ja työministeriön365 johdossa: William H. Taft itseasiassa rik-

koi lupauksensa, jonka mukaan Straus olisi saanut pitää ministerin asemansa hänenkin 

hallituksessaan, mikä aiheuttikin särön heidän väleihinsä. Tämä tuskin kuitenkaan oli 

 
362 Straus 1922, 296–306. 
363 The Secretary of State to Ambassador Straus, Department of State, November 1, 1909. FRUS 1909, 
595–596. 
364 “It appears from your dispatch that you are sufficiently aware that applicants claiming to represent 
American interests are often irresponsible, and your judgement and experience are such as to enable 
you to give due weight to the standing of the firms who seek your assistance. You need, therefore, no 
instructions either to support, as far as possible, all proper American efforts to undertake the develop-
ment of railway projects and obtain public contracts or to guard against any support of unworthy peo-
ple.”, ibid. 
365 United States Department of Commerce and Labor 
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varsinainen syy sille, miksi suurlähettiläs alkoi jopa vastustaa oman hallituksensa ajamaa 

dollaridiplomatiaa, vaan se, kuinka sokeita Taftin hallituksen pyrkimykset olivat ulkopo-

liittisten realiteettien edessä.366  

 

Straus ymmärsi, että Yhdysvalloilla ei ollut samanlaista vaikutusvaltaa Osmanivaltiossa 

kuin Euroopan suurvalloilla, jotka amerikkalaisten tapaan olivat osallistuneet 1908 val-

lanvaihdoksesta seuranneeseen kultaryntäykseen. Lisäksi nämä suurvallat ajoivat näen-

näisesti taloudellisilla hankkeilla, Yhdysvaltain tapaan, myös poliittista valtaa.367 Selvin 

esimerkki tästä oli saksalaisten jo käynnistynyt hanke Bagdadin rautatiestä, jonka oli tar-

koitus muodostaa suora yhteys Berliinistä Persianlahteen,368 minkä lisäksi saksalaiset oli-

sivat Chester-projektin tapaan saaneet oikeuden hyödyntää radan varrelle osuneita öljy- 

ja malmiesiintymiä.369 Nimenomaan Saksa, tosin usein piilossa kulissien takana, pyrkikin 

laittamaan kapuloita amerikkalaisten rautatiehankkeen ja muidenkin projektien rattai-

siin, sillä se katsoi Yhdysvaltojen vaarantavan toiminnallaan omat suuret suunnitel-

maansa Lähi-Idässä.370  

 

Saksan lisääntynyt läsnäolo Lähi-idässä muun muassa Bagdadin rautatiehankkeen joh-

dosta,371 kuten myös maan myöhemmin tekemät sotalaivakaupat Osmanivaltion 

kanssa, olivat lopulta merkittäviä syitä sille, miksi Eurooppa ja Osmanivaltio ajautuivat 

1914 suursotaan. 372 Straus, joka oli osannut ennustaa varsinkin rautatiehankkeen ole-

van ulkopoliittisesti vaarallinen,373 kertookin muistelmissaan kysyneensä hallituksel-

taan, onko Yhdysvaltain viisasta tukea ”muutamien amerikkalaiskeinottelijoiden” hank-

keita alueella, jos tähän sisältyisi riski muun muassa joutua puolustamaan näitä tarvitta-

essa jopa voimakeinoin.374 Kun Taftin hallinto alkoi, Strausin vastustuksesta huolimatta, 

pohtimaan yhteistyötä rautatiehankkeen kohdalla joko saksalaisten, tai ranskalaisten ja 

venäläisten kanssa, sai suurlähettiläs lopulta tarpeekseen. Straus esitti tiukkaa kritiikkiä 

 
366 Cohen 1959, 633. 
367 Ibid., 632–642. 
368 McMurray 2001, 2–3. 
369 Karakoç & Küçük 2020, 5–6. 
370 DeNovo 1959, 310–311. 
371 Bridge & Bullen 1980, 175–177. 
372 Rautsi 1993, 108–115. 
373 Cohen 1959, 632–642. 
374 Straus 1922, 297–300. 
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suoraan hallinnolleen, sillä hän tiesi, että hallituksen toiveiden toteutuessa Yhdysvallat 

joutuisi sekaantumaan yhä vahvemmin eurooppalaisten suurvaltojen tekemisiin tulen-

arassa tilanteessa. Tämän jälkeen hän päätti irtisanoutua virastaan Konstantinopolin 

suurlähetystön päällikkönä.375 

 

Vaikka Straus oli jo alkujaan sopinut pestinsä Konstantinopolissa olevan lyhytaikainen,376 

on uskottavaa, että hänen pettymyksensä Yhdysvaltain toimintaan selittää pitkälti sen, 

miksi hän siirtyi pois suurlähetystön johdosta jo syyskuussa 1910.377 Samaan aikaan Taf-

tin hallitus jatkoi hankkeiden eteenpäinviemistä, ja se olikin useissa yhteyksissä katsonut 

nimenomaan nyt entisen suurlähettilään olleen syypää kauppasuhteiden tahmeaan ke-

hitykseen.378 Strausin palattua Yhdysvaltoihin häntä sijaisti suurlähettiläänä 1911 ke-

sään saakka ulkoasiainsihteeri Hoffman Philip,379 ja projekteissa eteen nousseista ongel-

mista huolimatta hallitus ei luovuttanutkaan Osmanivaltion suhteen. Presidentti Taft 

kertoikin vuosittaisessa raportissaan senaatille ja edustajainhuoneelle lähettäneensä 

Konstantinopoliin kunniasuurlähettilään,380 jonka tehtävänä oli painottaa Osmanivalti-

olle Yhdysvaltain hallituksen toiveita kehittää niin merkittäviä poliittisia, kuin taloudelli-

siakin siteitä ”muinaisen valtakunnan” kanssa. 381 Kyseinen kunniasuurlähettiläs oli Yh-

dysvaltain varaulkoministeri, Huntington Wilson.382  

 

Varaulkoministeri Huntington Wilson näytti kuitenkin ymmärtäneen Strausin kannan vii-

meistään Osmanivaltioon syksyllä 1910 suuntautuneen matkansa jälkeen,383 kuten pian 

myös Yhdysvaltain hallitus laajemminkin, sillä kaupankäyntiin Lähi-idässä presidentti 

Taft ei enää viitannut vuosittaisissa raporteissaan kongressille vuosina 1911 ja 1912.384 

Vuonna 1945 julkaistuissa muistelmissaan Wilson toisti Strausin näkemykset 

 
375 Cohen 1959, 641. 
376 Straus 1922, 271–273. 
377 ”Oscar Solomon Straus”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
378 Cohen 1959, 632–642. 
379 Straus 1922, 300. 
380 Englanniksi special ambassador. 
381 Message of the President [Taft] to the Senate and House of Representatives, The White House, De-
cember 6, 1910. FRUS 1910, X. 
382 Wilson 1945, 223. 
383 Ibid., 223–230. 
384 Message of the President [Taft] to the Senate and House of Representatives, The White house, De-
cember 7, 1911. FRUS 1911, XIX–XX; Message of the President [Taft] to the Senate and House of Repre-
sentatives, The White house, December 3, 1912. FRUS 1912, XIX–XX. 
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saksalaisten suuresta vaikutuksesta Osmanivaltiossa, minkä johdosta laajempien hank-

keiden, kuten Chesterin eteenpäinvieminen osoittautui lopulta toivottomaksi.385 Voi-

daankin todeta, että Osmanivaltiossa tapahtuneista suurista muutoksista huolimatta Yh-

dysvaltain ja nuorturkkilaisten väliset suhteet osoittautuivat yllättävän samanlaisiksi 

kuin ne olivat olleet vielä itsevaltaisen Abdülhamidin valtakaudella. Huntington Wilson 

kirjoittikin vuosikymmeniä myöhemmin julkaistuissa muistelmissaan: 

 

Olen aina kokenut, että hallituksemme arvovalta ja vaikutusvalta ovat ver-

rattavissa rahastoon, [- -] jota tulisi hyödyntää kansakuntamme intressejä 

eniten palveleviin tarkoitusperiin. Turkki ei poliittisessa mielessä ollut mei-

dän ”vaikutuspiiriämme”. Kuten aina, Karibialla ja muualla latinalaisessa 

Amerikassa oli paljon liikkuma-alaa amerikkalaiselle yritteliäisyydelle. Yri-

timme myös saavuttaa asioita Kiinassa välttäen samalla yksinomaista vas-

tuuta. Minusta vaikuttikin epäviisaalta ajaa [Taftin hallituksen tahdosta] 

Lähi-idässä tavoitteita, jotka [turkkilaiset] väistämättä torjuisivat.386 

 

 

3.2. Vallankumous syö omat lapsena 
 

Taftin hallitus oli Oscar S. Strausin palattua Yhdysvaltoihin jälleen samassa tilanteessa 

kuin vuonna 1909: Konstantinopolin suurlähetystöön tarvittiin kokenutta asiantuntijaa, 

joka kykenisi edistämään maan intressejä Osmanivaltiossa ja Lähi-idässä. Lopulta suur-

lähetystön päälliköksi nousikin elokuussa 1911 William Woodville Rockhill, jolla oli vahva 

diplomaattikokemus muun muassa Balkanin alueelta ja Venäjältä. Suurin syy hänen va-

linnalleen lienee ollut se, että Rockhill oli yksi aikakautensa merkittävimpiä Kiina-asian-

tuntijoita ja hän oli palvellut maassa myös lähetystön päällikkönä vuosina 1905–1909.387 

 
385 Wilson 1945, 223–227. 
386“I have always felt that the prestige and influence of our Government was like a fund belonging to the 
people and held in trust by the Executive; and that it should be drawn upon only for purposes most ser-
viceable to the nation’s interests. Turkey was no “sphere of influence” of ours, in the political sense. 
There was, as always, plenty of scope for American enterprise in the region of the Caribbean and other 
parts of Latin America. We were also trying to accomplish things in China, while avoiding exclusive re-
sponsibility.  It seemed to me unwise that we should court rebuff in the Near East.” Ibid., 227. 
387 ”William Woodville Rockhill”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
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Yhdysvalloille hänen osaamisensa oli jo aiemmin muodostunut hyvin merkittäväksi. Ni-

menomaan Rockhillin käsialaa oli Yhdysvaltojen vuonna 1899 aloittama Kiinan avoimien 

ovien politiikka, joka oli taannut sen, ettei Kiina pirstaloitunut eri suurvaltojen vaikutus-

alueisiin, ja täten maan markkinat säilyivät eurooppalaisten lisäksi avoimina myös ame-

rikkalaisille kauppiaille.388 Taftin hallinto pyrki todennäköisesti Rockhillin avulla estä-

mään myös Lähi-idän jakautumisen eurooppalaisten suurvaltojen vaikutuspiireihin, 

minkä johdosta mies avoimien ovien politiikan takana oli looginen valinta turvaamaan 

amerikkalaisten talouspoliittisia etuja Konstantinopolista käsin.  

 

Vaikka Yhdysvallat saikin Strausin tilalle suurlähettilääksi kokeneen Rockhillin, maan 

suunnitelmat kauppasuhteiden tiivistämisestä Osmanivaltion kanssa eivät enää saaneet 

tuulta alleen. Mitä pidemmälle Taftin presidenttikausi 1909–1913 eteni, sitä vähemmän 

Yhdysvaltain taloudelliset intressit alueella tulevat esille esimerkiksi ulkoministeriön 

FRUS-kokoelmien materiaalissa.  Kuten jo Oscar S. Straus oli ulkoministeriötä varoitta-

nut, Euroopan suurvaltojen keskinäinen, yhä kiihtyvä kilpailuasetelma Osmanivaltiossa 

koitui lopulta suurimmaksi esteeksi Taftin hallituksen tavoitteille Lähi-idässä, eikä ame-

rikkalaisilla ei ollut juuri mahdollisuuksia vaikuttaa pian eskaloituvaan tilanteeseen. 

 

Euroopan poliittinen tilannekin, joka heijastui vahvasti Osmanivaltioon, oli 1910-luvulle 

tultaessa pitkälti päätynyt umpisolmuun. Jo ennen tätä vuosikymmentä Euroopan suur-

vallat olivat ryhmittyneet blokkeihin, mikä oli yksi ensimmäisen maailmansodan pääte-

kijöistä. Saksa, Itävalta-Unkari ja Italia olivat muodostaneet Kolmiliiton jo 1800-luvun 

loppupuolella,389 mitä oli seurannut sille vastavoimana syntynyt Kolmoisentente, johon 

Euroopan suurvalloista kuuluivat Britannia, Ranska ja viimeisenä 1907 mukaan liittynyt 

Venäjä.390 Osmanivaltio ei kuulunut kumpaakaan blokkiin, mutta maan puolueetto-

muus, ja samaan aikaan myös liittolaisten valitseminen oli tehty haastavaksi. Ensinnäkin 

ongelmana oli se, että molempiin liittoumiin kuului maan turvallisuutta uhkaavia valti-

oita. Kolmiliittoon kuuluva Itävalta-Unkari oli jo 1908 hyödyntänyt Nuorturkkilaisten val-

lankumouksesta seurannutta sisäistä kaaosta miehittämällä Bosnia-Hertsegovinan,391 ja 

 
388Meyer 1998, 83. 
389 “Triple Alliance”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
390 ” Triple Entente”, Encyclopædia Britannican verkkosivut. 
391 Akçam 2006, 55. 
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hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa Italiakin taisteli Osmanivaltiota vastaan.392  

Kolmoisentente taas päinvastoin halusi ylläpitää, tai jopa vahvistaa Osmanivaltion ase-

maa, ja täten samalla suurvaltojen keskinäistä status quota alueella.393 Tästä huolimatta 

epäilyksiä aiheutti erityisesti kolmoisententeen kuulunut Venäjä, jonka turkkilaiset koki-

vat edelleen jopa suurimmaksi ulkopoliittiseksi uhakseen.394 

 

Myös sisäiset uhkakuvat olivat pitkälti samoja kuin Abdülhamidin hallinnon aikana, sillä 

valtakunnan vääjäämätön pirstaloituminen ei pysähtynyt vallan vaihtumisen myötä. 

Heti nuorturkkilaisten vuoden 1908 vallankumouksen jälkeen Bulgaria julisti itsenäisty-

vänsä Osmanivaltiosta ja Kreeta liittyvänsä unioniin Kreikan kuningaskunnan kanssa. 395 

Separatismin lisäksi taistelua käytiin myös itse Osmanivaltion hallinnasta. Toisin kuin Ab-

dülhamid, uusi sulttaani Mehmed V ei omannut juurikaan poliittista valtaa, mikä aiheutti 

valtatyhjiön valtiossa, jossa kaikki tärkeimmät päätökset olivat aiemmin kulkeneet hal-

litsijan kautta.396 Vallasta jäivät kamppailemaan ajoittain verisestikin397 nuorturkkilais-

ten vallankumoukseen osallistuneet ja vallankumouksen seurauksena syntyneet poliitti-

set ryhmittymät: 1910-luvulla näistä merkittävimmät olivat Yhtenäisyyden ja kehityksen 

puolue, ja tälle vastareaktiona 1911 syntynyt Vapauden ja sovinnon puolue. 398 

 

Pian nuorturkkilaisten vallankumouksen jälkeen nimenomaan Yhtenäisyyden ja kehityk-

sen puolue oli saavuttanut valta-aseman Osmanivaltiossa, mikä osaltaan tuli ajamaan 

maata yhä suurempaan pattitilanteeseen. Yksi suurimmista ongelmista oli se, että Ab-

dülhamidin jo epäonnistuneen panislamismin sijaan puolue pyrki yhtenäistämään haja-

naista Osmanivaltiota uskonnon sijaan turkkilaistamisen399 avulla.400 Jo Abdülhamidilla 

oli ollut haasteita valtauskonnon korostamisessa valtakuntaa yhdistävänä liimana, sillä 

vain noin puolet Osmanivaltion asukkaista oli hänen valtakautensa päättyessä 

 
392 Howard 2001, 76–80. 
393 Rautsi 1993, 123. 
394 Bridge & Bullen 1980, 164–167.  
395 Akçam 2006, 55. 
396 Howard 2001, 76–78. 
397 Akçam 2006, 58-59. 
398 Howard 2001, 76–78. 
399 Toisin kuin usein ajatellaan, turkkilaisnationalismi nousi hallitustasolla pinnalle hiljalleen jo 1908 al-
kaen, eikä vasta Mustafa Kemal Atatürkin, ja hänen johdollaan perustetun Turkin tasavallan myötä. 
Poulton 1997, 87–89. 
400 Akçam 2006, 48–50. 
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islaminuskoisia.401 Koska Yhtenäisyyden ja kehityksen puolueen nationalistinen tavoite 

valtakunnan turkkilaistamisesta oli vielä tätäkin suppeampi, tuli tämä lopulta johtamaan 

yhä kiihtyviin ongelmiin separatististen liikkeiden parissa: nyt esimerkiksi vastarintaa 

harjoittaneiden kristittyjen lisäksi myös ei-turkkilaisilla muslimeilla oli suurempi syy pyr-

kiä itsenäistymään Osmanivaltion alaisuudesta. 

 

Osmanivaltio ajautuikin 1910-luvulla tuhoisiin sotiin niin separatistien kuin ulkovaltojen-

kin kanssa. Ensimmäinen vakava välikohtaus tapahtui Kosovossa, jossa pääosin isla-

minuskoiset albaanit nousivat kapinaan valtakuntaa vastaan 1910.402 Vaikka Osmanival-

tio onnistuikin kukistamaan albaanien ensimmäisen kapinan, turkkilaiset ajautuivat pian 

uudestaan ongelmiin, kun siirtomaa-alueita itselleen Pohjois-Afrikasta havitellut Italia 

julisti sodan maata vastaan vuoden 1911 syyskuussa.403  Tämä taas johti siihen, että al-

baanit saivat toisen mahdollisuuden pyrkiä irtautumaan Osmanivaltiosta, ja vastarinta 

turkkilaisia vastaan käynnistyikin uudestaan alkuvuodesta 1912. 404 

 

Nämä konfliktit eivät tutkielmassa hyödynnetyn lähdeaineiston pohjalta herättäneet 

kuitenkaan suurta pelkoa Yhdysvaltain ulkoministeriössä. Albaanien kansannousu ai-

heutti pääasiassa vähäistä kiistaa Yhdysvaltain ja Osmanivaltion välillä, sillä turkkilaiset 

olivat häätäneet kansankiihottajina pitämiään amerikkalaislähetystyöntekijöitä pois 

konfliktialueelta.405 Sota Italiaa vastaan ei myöskään synnyttänyt sen suurempaa reak-

tiota, ja Yhdysvallat pysytteli odotetusti neutraalina osapuolena tapahtumien ulkopuo-

lella.406 

 

Ennen pitkää sodista seuranneet turvallisuusuhat konkretisoituivat kuitenkin myös Yh-

dysvaltain näkökulmasta. Kun sota Italiaa vastaan oli kestänyt jo kuukausien ajan, Archi-

pelago-American Steamship Company -yrityksen höyrylaiva Texas upposi yllättäen 

 
401 Poulton 1997, 67–68. 
402 Ibid., 65–67. 
403 Bridge & Bullen 1980, 169–172. 
404 Poulton 1997, 65–67. 
405 Chargé d’ Affaires P. Hoffman to the Secretary of State, Constantinople, October 17, 1910. FRUS 
1911, 738–739. 
406 A Proclamation by the President [William H. Taft] of the United States of America, October 24, 1911. 
FRUS 1911, 309. 
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huhtikuussa 1912 Smyrnassa Osmanivaltion rannikolla.407 Todistajalausuntojen mukaan 

turkkilaiset olivat ampuneet laivaa kohti rannikkotykistöllä, ja joko tämän tai merimii-

naan törmäyksen seurauksena useat kyydissä olleista menettivät henkensä. Aluksella ei 

ulkoministeriön kirjeenvaihdon perusteella ollut amerikkalaisia, mutta itse höyrylaiva 

Texas seilasi Yhdysvaltain lipun alla.408 Tämän vuoksi ulkoministeriö puuttui pian tilan-

teeseen lähettämällä sotalaiva Scorpionin komentajakapteenin tutkimaan tapausta yh-

dessä suurlähetystön edustajien kanssa.409 

 

Tilanne oli niin Yhdysvaltain kuin Osmanivaltionkin näkökulmasta vaikea, ja jopa perin 

kiusallinen. Varsin pian amerikkalaisille selvisi, että Texasin omistaneen yrityksen höyry-

laivat olivat joutuneet jo useasti vakaviin vaaratilanteisiin Osmanivaltion vesialueilla, 

sillä ne olivat jättäneet noudattamatta säännöksiä liikkuessaan miinoja kuhisevalla ran-

nikolla. Ulkoministeri Knox jopa uhkasi Yhdysvaltain vetävän suojelunsa pois Archipe-

lago-American Steamship Companylta, ellei yrityksen ulkosuhteita vaarantava toiminta 

loppuisi.410 Vaikka myös Texasin uppoaminen johtui pääasiassa laivan miehistön omista 

virheistä,411 ei Yhdysvaltain ulkoministeriö halunnut menettää kasvojaan kiistassa, jossa 

pelissä uskottiin olevan jopa maan eksterritoriaalioikeuksien säilyttäminen Osmanivalti-

ossa.412 

 

Uskottavuuttaan suojeli myös Osmanivaltion hallitus, joka syytti uppoamisesta Texasin 

kreikkalaista kapteenia. Yhdysvaltain ulkoministeriön kauhistukseksi turkkilaiset julisti-

vatkin välittömästi, ettei amerikkalaisilla ollut oikeutta puuttua tutkintaan. Heidän nä-

kökulmastaan alkujaan turkkilaisomisteinen, mutta myöhemmin yhdysvaltalaisomistuk-

seen siirtynyt laivayhtiö ei syntyperästään johtuen ollut laillisesti ”amerikkalainen”.  

Edes Yhdysvaltain lipun alla seilaaminen ei enää tarjonnut oikeutta suojella laivan 

 
407 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, May 1, 1912. FRUS 1913, 1310–1311.  
408 George Horton,” Memorandum as to the law concerning jurisdiction in the case of Spiro Macris, Cap-
tain of the American S. S. Texas”, Smyrna, May 9, 1912. FRUS 1913, 1313–1315. 
409 The Acting Secretary of State [Wilson] to Ambassador Rockhill, Department of State, May 3, 1912. 
FRUS 1913, 1311. 
410 The Secretary of State to Messrs. Griggs, Baldwin and Baldwin, attorneys for the Archipelago-Ameri-
can Steamship Company, Department of State, June 4, 1912. FRUS 1913, 1319. 
411 Ambassador Leishman to the Secretary of State, Constantinople, May 16, 1912. FRUS 1913, 1317. 
412 The Secretary of State to Ambassador Rockhill, Department of State, May 29, 1912. FRUS 1913, 
1317–1318.  
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miehistöä, sillä Osmanivaltion ulkoministeriön tulkinnan mukaan kyseinen oikeus koski 

vain yhä kelluvia aluksia:413 

 

[On, totta, että] aluksen miehistöllä on oikeus saada suojelua yksinomaan 

valtiolta, jonka lipun alla he seilaavat. Koska laiva kuitenkin upposi, ja sen 

kapteeni ja miehistö nousivat maihin, he eivät enää nauti oikeudesta kysei-

seen suojeluun [- -]. 414 

 

Osmanivaltio myös piti kantansa loppuun saakka, eikä Yhdysvaltojen annettu osallistua 

tai vaikuttaa laivan kapteenia vastaan käytyyn oikeudenkäyntiin, mikä lopulta johti myös 

vankeustuomioon.415 Kyseessä oli kuitenkin vain yksi esimerkki siitä, kuinka suhtautumi-

nen ulkovaltojen vaikutukseen oli Osmanivaltiossa yhä kiihtyvään tahtiin muuttumassa.  

 

Pian Osmanivaltio upposi yhä syvemmin epätoivon suohon, tälläkin kertaa Balkanilla. Jo 

vuosien ajan maassa oli odotettu, milloin esimerkiksi Bulgaria ja Kreikka hyödyntäisivät 

valtakunnan tukalaa tilannetta omaksi edukseen.416 Tämä hetki koitti lokakuussa 1912, 

kun Bulgaria, Serbia, Kreikka ja Montenegro, joiden salaisena tavoitteena oli jakaa Ma-

kedonia keskenään, muodostivat yhdessä Balkanin liiton ja julistivat ensimmäisenä Bal-

kanin sotana tunnetun konfliktin Osmanivaltiota vastaan.  417 

 

Varsinkin Balkanin sodan myötä Osmanivaltio alkoi hakemaan muista suurvalloista tu-

kea tilanteen rauhoittamiseksi.418 Eurooppalaisten kyvyttömyyden edessä myös Yhdys-

valtoja pyydettiin Osmanivaltion puolelta osallistumaan rauhanneuvotteluihin,419 mutta 

amerikkalaiset ymmärsivät kieltäytyä kunniasta auttaa mahdottomaksi muuttuneen 

 
413 George Horton,” Memorandum as to the law concerning jurisdiction in the case of Spiro Macris, Cap-
tain of the American S. S. Texas”, Smyrna, May 9, 1912. FRUS 1913, 1313–1315. 
414 “]- -] it is exclusively possible for the crew of a vessel to enjoy the protection of the flag the vessel flies, 
while they are in the vessel. By the fact that the vessel sank and her captain and crew have landed, they 
cannot enjoy the protection in question [- -] “. The Ministry of Foreign Affairs [of the Ottoman Empire] to 
the American Consul General at Smyrna, Ministry of Foreign Affairs, May 4, 1912. FRUS 1913, 1315. 
415 Ambassador Rockhill to the Minister of Foreign Affairs [of the Ottoman Empire], Constantinople, No-
vember 13, 1912. FRUS 1913, 1338. 
416 Straus 1922, 294. 
417 Howard 2001, 76–78. 
418 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, November 4, 1912. FRUS 1912, 1344. 
419 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, November 11, 1912. FRUS 1912, 
1350. 
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umpisolmun selvittämisessä. Ulkoministeri Knoxin kirjeestä onkin jo havaittavissa, 

kuinka suurvaltojen välinen suursota odotti jo nurkan takana: 

 

Minusta näyttää mahdottomalta, että tämä hallitus [- -] voisi toimia sovit-

telijana tai tarjota palvelujaan sellaisten kysymysten sovittelemiseksi, [- -] 

joihin on ilmeisesti jälleen kerran mahdotonta löytää sellaista ratkaisua, 

joka tyydyttäisi useiden [Osmanivaltiosta ja Balkanista] kiinnostuneiden 

valtioiden yhteensovittamattomat vaatimukset, joista ne eivät ole pysty-

neet luopumaan nykyisen kriisin vakavista uhkakuvista huolimatta. 420 

 

Jo uhkaavammaksi ymmärretyn ensimmäisen Balkanin sodan aikana Yhdysvallat keskit-

tyikin jälleen tehostamaan kansalaistensa suojelua alueella. Kun huhut Bulgarian armei-

jan sotajoukkojen etenemisestä kohti Konstantinopolia saavuttivat amerikkalaiset, suur-

lähettiläs Rockhill alkoi varautumaan mahdolliseen ryöstelyyn ja jopa joukkosurmiin 

kaupungissa.421 Vaikka Yhdysvaltain käytettävissä olevat taistelulaivat olivat jo paikalla 

olevaa Scorpionia lukuun ottamatta Atlantin toisella puolella,422 noin kuukauden matkan 

päässä Osmanivaltiosta,423 ulkoministeriö lähetti nimenomaan presidentti Taftin pyyn-

nöstä kaksi alusta Beirutiin ja Smyrnaan suojelemaan amerikkalaisia mahdollisilta ulko-

maalaisvastaisilta mellakoilta.424 Tennesee ja Montana -laivojen lähettämisen lisäksi Yh-

dysvallat välitti avunpyynnöt suoraan Ranskan, Iso-Britannian, Itävallan, Italian, Saksan 

ja Venäjän ulkoministereille,425 joista kaikki valtiot lupasivat ulottaa suojelunsa myös 

 
420 “ - - to me it seems impossible that this Government should undertake, with any hope of service to the 
belligerents or of credit to itself, to mediate or to offer its good offices for  the adjustment of questions 
that have so long been the particular solicitude of European diplomacy, questions that once more seem 
impossible of such a settlement as would satisfy the irreconcilable claims of the several interested Pow-
ers, who, even in the face of the grave risk of the present crisis, have found themselves unable to relin-
quish them.” Secretary of State to Ambassador Rockhill, Department of State, November 13, 1912. FRUS 
1912, 1351. 
421 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, October 31, 1912. FRUS 1912, 1344. 
422 The Acting Secretary of State [Adee] to Ambassador Rockhill, Department of State, November 4, 
1912. FRUS 1912, 1345. 
423 The Acting Secretary of State [Adee] to Ambassador Rockhill, Department of State, November 6, 
1912. FRUS 1912, 1346. 
424 The Acting Secretary of State [Adee] to the Secretary of Navy, Department of State, November 8, 
1912. FRUS 1912, 1346–1347.  
425 The Acting Secretary of State [Adee] to the American Ambassador to France, Department of State, 
November 8, 1912. FRUS 1912, 1347. 
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alueella oleskeleviin amerikkalaisiin.426 Yhdysvaltain lisäksi myös eurooppalaiset pitivät 

tilannetta hyvin vakavana, minkä johdosta, vastoin Osmanivaltion tahtoa,427 noin 2000 

eurooppalaisvaltioiden sotilasta nousi maihin turvaamaan Konstantinopolissa olleita lä-

hetystöjä.428 

 

Osmanivaltion huono sotaonni alkoi myös näkymään epätoivona ja kompromissihalut-

tomuutena ulkovaltoja kohtaan. Sotaan vedoten osmaniarmeija muun muassa takavari-

koi amerikkalaisten ja eurooppalaisten omaisuutta, kuten hevosia ja kulkuneuvoja 

omaan käyttöönsä,429 ja majoitti joukkojaan ulkomaalaisten omistamiin taloihin.430 Yh-

dysvallat kyseenalaistikin välittömästi turkkilaisten toimet, joiden se näki mahdollisesti 

rikkovan maiden välisiä  kapitulaatiosopimuksia.431 Vaikka nuorturkkilaiset taipuivat 

pian palauttamaan takavarikoidun omaisuuden esimerkiksi Iso-Britannian kansalai-

sille,432 Yhdysvallat ei saanut samanlaista kohtelua lukuisista protesteistaan huolimatta: 

Osmanivaltion ulkoministeriö ilmoitti Konstantinopolin suurlähetystölle, ettei omai-

suutta palauteta amerikkalaisille, ja korvaukset tultaisiin maksamaan vasta sodan päät-

teeksi.433 

 

Osmanivaltio ei kuitenkaan onnistunut epätoivoisissa puolustustaisteluissaan vuosina 

1911–1913, vaan joutui myöntymään nöyryyttäviin, jopa koko valtakunnan hajoamista 

edesauttaneisiin rauhanehtoihin. Pian ensimmäisen Balkanin sodan alettua turkkilaiset 

 
426 The American Ambassador to Great Britain [Reid] to the Secretary of State, London, November 9, 
1912. FRUS 1912, 1348; The American Chargé d’Affaires at Vienna [Frazier] to the Secretary of State, Vi-
enna, November 9, 1912. FRUS 1912, 1348; The American Ambassador to Russia [Guild] to the Secretary 
of State, St. Petersburg, November 9, 1912. FRUS 1912, 1348; The American Ambassador to Italy 
[O’Brien] to the Secretary of State, Rome, November 10, 1912. FRUS 1912, 1348; The American Ambas-
sador to Germany [Leishman] to the Secretary of State, Berlin, November 10, 1912. FRUS 1912, 1349. 
427 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, November 21, 1912. FRUS 1912, 
1352. 
428 Ambassador Rockhill to the Secretary of State, Constantinople, November 17, 1912. FRUs 1912, 1352. 
429 The Secretary of State to Ambassador Rockhill, Department of State, November 19, 1912. FRUS 1913, 
1339. 
430 The Ministry of Foreign Affairs [of the Ottoman Empire] to the American Embassy, Constantinople, 
April 21, 1913. FRUS 1913, 1343. 
431 The American Embassy to the Ministry of Foreign Affairs [of the Ottoman Empire], Constantinople, 
January 25, 1913. FRUS 1913 1340–1341. 
432 The Secretary of State to Ambassador Rockhill, Department of State, November 19, 1912. FRUS 1913, 
1339. 
433 The Ministry for Foreign Affairs [of the Ottoman Empire] to the American Embassy, Constantinople, 
April 23, 1913. FRUS 1913, 1344. 
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joutuivat solmimaan rauhan italialaisten kanssa,434 ja jo tätä ennen turkkilaiset olivat 

taipuneet separatististen albaanien vaatimuksiin.435 Täten Osmanivaltio menetti lopulli-

sesti niin Libyan kuin nyt itsenäistyneen Albaniankin hallinnan. Vuonna 1913 päättynyt 

ensimmäinen Balkanin sota taas johti vielä katastrofaalisempaan lopputulokseen, sillä 

Osmanivaltio menetti Euroopan puolelta lähes kaikki maa-alueensa, joista se tosin sai 

murto-osan takaisin Bulgarialta kesällä 1913 käydyn toisen Balkanin sodan aikana. 436 

 

FRUS:n kirjeenvaihdosta ei selviä, myöntyikö Osmanivaltio lopulta esimerkiksi Yhdysval-

tain korvausvaatimuksiin kansalaisilleen aiheutuneen vahingon osalta sotien ajalta. Lie-

nee kuitenkin selvää, että Yhdysvalloille suurin helpotus oli itse sotien päättyminen, ja 

ulkoministeriössä suhtauduttiinkin toiveikkaina askeleisiin, joita alueen valtioiden välillä 

oli vihdoin otettu ”rauhan palauttamisen eteen”.437 Rauha ei kuitenkaan koskaan palan-

nut Osmanivaltioon, sillä valtakunta vajosi yhä syvemmälle niin sisäisiin kuin lopulta ul-

koisiinkin kriiseihin. 

 

Jo ennen 1911–1913 käytyjen sotien päättymistä Osmanivaltiossa oli tapahtunut tär-

keitä sisäpoliittisia käänteitä, josta ei FRUS-kokoelmiin kootussa Yhdysvaltain ulkominis-

teriön materiaalissa löydy mainintaa. Kesällä 1912 vastikään manipuloiduissa vaaleissa 

voittanut Yhtenäisyyden ja kehityksen puolue savustettiin pois Osmanivaltion johdosta, 

ja tilalle hallitukseen nousi liberaalin opposition edustajia. Balkanin katastrofaalinen 

sota mahdollisti kuitenkin sen, että parlamentissa yhä enemmistössä ollut Yhtenäisyy-

den ja kehityksen puolue onnistui jälleen kokoamaan rivejään: Tammikuun 23. päivä 

vuonna 1913 puolueen edustajat toteuttivat puolestaan vallankaappauksen tekemällä 

aseellisen yllätyshyökkäyksen Konstantinopolin hallintorakennuksiin, jonka seurauksena 

sotaministeri murhattiin, ja hallitusta johtanut suurvisiiri pakotettiin väkivallan uhalla 

eroamaan tehtävästään.  Tästä alkanut niin kutsuttu kolmen paššan valtakausi tarkoitti 

myös käytännössä paluuta nuorturkkilaisten vallankumousta edeltäneeseen aikaan, sillä 

 
434 The Italian Chargé d’Affaires [Catalani] to the Secretary of State, Washington, October 18, 1912. FRUS 
1912, 632. 
435 Poulton 1997, 67. 
436 Howard 2001, 76–79. 
437 The Secretary of State to the Chargé d’ Affaires of Greece [A. Vouros], Department of State, June 7, 
1913. FRUS 1913, 1309. 



 

71 
 

nyt maata hallitsi itsevaltaisesti sulttaanin sijaan kolme Yhtenäisyyden ja kehityksen puo-

lueen jäsentä: suurvisiirin ja sisäministerin rooleihin noussut Mehmed Talaat pašša, so-

taministeri İsmail Enver pašša ja laivastoministeri Ahmed Cemal pašša.438 

 

Lähdemateriaalin aukkojen vuoksi jää kysymykseksi, miten Yhdysvaltain ulkoministeriö 

reagoi näihin sisäpoliittisiin käänteisiin, vaikka Rockhillin seuraajana Konstantinopolissa 

toiminut henkilö kuvailikin muistelmissaan ajanjakson olleen väkivallantäyteistä.439 Sel-

vää kuitenkin on, että kiinnostus sotien runtelemaa Osmanivaltiota kohtaan ei enää ollut 

yhtä korkealla, kuin vielä Taftin presidenttikauden alkuvuosina. Suurin syy tälle lienee 

se, ettei amerikkalaisten dollaridiplomatia ollut ottanut tuulta alleen hallituksen aiem-

mista pyrkimyksistä, ja erityisesti epäonnistumiset rautatie- ja laivanrakennushank-

keissa olivat laskeneet amerikkalaisten liike-elämän edustajien mielenkiintoa Lähi-itää 

kohtaan.440 Vuonna 1911 alkaneiden sotien myötä Yhdysvallat taas oli tilanteessa, jossa 

se ei halunnut enää yhtä innokkaasti syventää taloudellisia suhteitaan Osmanivaltion 

kanssa muun muassa asemyynnin osalta, sillä tämä olisi voinut heikentää välejä esimer-

kiksi amerikkalaisten kannalta taloudellisesti merkittävämpään Italiaan.441 

 

Myös Yhdysvaltojen omat sisäpoliittiset kiemurat lienevät vieneen huomiota pois ulko-

politiikasta. Yhdysvalloissa käytiin 1912 kamppailua vallankahvasta, kun William Howard 

Taft pyrki jatkokaudelle presidenttinä. Hänen toiveensa murskattiin kuitenkin yllättävän 

tahon toimesta, sillä demokraattien Woodrow Wilsonin lisäksi vaaleihin osallistui Taftin 

politiikkaan pettynyt, nyt perustamansa progressiivisen puolueen ehdokkaana ollut 

Theodore Roosevelt. Entisten puoluetovereiden keskinäinen kilpailu johti demokraat-

tien Wilsonin selvään voittoon, ja istuva presidentti Taft jäi nöyryyttävästi kolmikosta 

äänissä viimeiseksi.442 Woodrow Wilson nousi Yhdysvaltain johtoon maaliskuussa 1913, 

ja tehtävässään hän jatkoi aina vuoteen 1921 saakka. 443 

 

 
438 Howard 2001, 76–80. 
439 Morgenthau 1918, 15–16. 
440 Karakoç & Küçük 2020, 6. 
441 Ibid., 3–4. 
442 Dansker 1988, 233. 
443 ” Woodrow Wilson”, Valkoisen talon verkkosivut.  
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Ulkoministeriksi Wilsonin hallitukseen nousi demokraattipuolueen tärkeä vaikuttaja ja 

useita kertoja puolueen presidenttiehdokkaana ollut William Jennings Bryan.444  Uudeksi 

suurlähettilääksi saapui loppuvuodesta 1913 Henry Morgenthau,445 kiinteistösijoittami-

sella rikastunut lakimies, joka oli lahjoittanut varoja Wilsonin vuoden 1912 presidentti-

kampanjaan.446 Osmanivaltion suhteen nimenomaan Morgenthau nousi palvelusvuo-

siensa aikana myöhemmin merkittäväänkin rooliin, muttei siinä asemassa, kuin oli to-

dennäköisesti tehtävän vastaanottaessaan ajatellut: nurkan takana odotti jälleen uusi 

kriisi Balkanilla, joka ei syössyt pelkästään Osmanivaltiota, vaan tällä kertaa koko Euroo-

pan kaaokseen.  

 

Vuonna 1914 Itävalta-Unkarin kruununperijän Franz Ferdinand salamurhattiin Bosnia-

Hertsegovinan Sarajevossa, mikä käynnisti tapahtumaketjun, jonka seurauksena kolmi-

liiton ja kolmoisententen suurvallat ajautuivat sotaan keskenään heinäkuun loppupuo-

lella.447 Balkanin ruutitynnyri räjähtikin lopulta nimenomaan eurooppalaisten käsiin, ja 

ehkä hieman ironisesti nimenomaan alueella, jonka Itävalta-Unkari oli anneksoinut turk-

kilaisilta vuoden 1908 kaaoksen keskellä. Koska sotaa ei käyty Osmanivaltion maape-

rällä, eikä valtakunta kuulunut kolmiliittoon taikka kolmoisententeen, onnistui nuorturk-

kilaisten hallitus jäämään hieman yllättäenkin ensimmäisen maailmansodan ulkopuo-

lelle.  

 

Etenkin Yhdysvaltain suurlähetystö oli halukas tekemään kaikkensa sen suhteen, ettei 

suursota vaikuttaisi Osmanivaltion vakauteen. Suurlähettiläs Henry Morgenthau anoi 

pian suursodan sytyttyä sotalaiva Scorpionia siirtymään Syyrian rannikolle, jossa euroop-

palaisilla laivoilla ei vielä ollut edustusta. Lisäksi Morgenthau toivoi laivoja myös Beiru-

tin, Smyrnan448 ja Mustanmeren alueelle.449 Alussa esiintyneestä vastustuksesta 

 
444 “Biographies of the Secretaries of State: William Jennings Bryan (1860–1925)”, Office of the Historian 
-laitoksen verkkosivut. https://history.state.gov/departmenthistory/people/bryan-william-jennings 
445 ” Henry Morgenthau (1856–1946)”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
446 Oren 2007, 332–333. 
447 Robbins 1984, 1–29.  
448 Nykyään kaupunki tunnetaan nimellä İzmir. 
449 The Ambassador in Turkey (Morgenthau) to the Secretary of State, Constantinople, August 5, 1914. 
FRUS 1914, Supplement, The World War, 756–757.  
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huolimatta450 ulkoministeriö lopulta taipui suurlähettilään pyyntöihin, ja Yhdysvallat lä-

hetti Osmanivaltion aluevesille sotalaiva North Carolinan lastinaan kultaa 150 000 dolla-

rin arvosta.451 

 

Puolueettoman sivustaseuraajan roolin olisi voinut ajatella käyneen hyvin nuorturkkilai-

sille, sillä vuosien 1911–1913 tappiolliset sodat olivat jättäneet jälkensä Osmanivaltion 

taistelukykyyn.452Osmanivaltio itse korostikin pitävänsä tiukasti kiinni neutraliteetis-

taan, kun maassa elokuussa julistettu yleinen liikekannallepano herätti kysymyksiä. Esi-

merkiksi Yhdysvalloille tämän väitettiin olevan vain varotoimenpide, jolla haluttiin puo-

lustautua ulkovaltojen aiheuttamaa uhkaa vastaan.453 Todellisuudessa pinnan alla oli jo 

alkanut tapahtua, ja myös amerikkalaiset itse olivat tietoisia nuorturkkilaisten hallin-

nossa ja kolmen paššan välillä esiintyneistä ristiriitaisista näkemyksistä suursotaan liit-

tyen. Henry Morgenthaun saamien tietojen mukaan Osmanivaltion sisäministeri, eli 

suurvisiiri Mehmed Talaat pašša, halusi maan pitävän kiinni neutraliteetistaan, kun taas 

niin valtiovarainministeri kuin meriministerikin, Ahmed Cemal pašša, puolsivat Ranskan 

puolelle asettumista suursodassa. Maan sotaministeri İsmail Enver pašša taas kannatti 

Morgentahun asettumista Saksan rinnalle.454  

 

Vaikka Osmanivaltion kabinetti ei ollutkaan asiasta yksimielinen, Morgenthaun kom-

menttien perusteella jo tuolloin oli selvää, että Saksa tulisi olemaan maan todennäköisin 

liittolainen neutraliteetin rikkoutuessa.455 Amerikkalaisten tietämättä Osmanivaltion ja 

Saksan liittoutuminen  oli kuitenkin jo käytännössä sovittu, sillä maat olivat solmineet 

keskenään salaisen sopimuksen asiasta jo elokuun toisena päivänä.456 Vaikka Yhdysval-

tain hallitus koki tärkeäksi, ettei ”eurooppalainen konflikti” leviäisi Osmanivaltion 

 
450 The Secretary of State [Bryan] to Ambassador Morgenthau, Department of State, August 8, 1914. 
FRUS 1914 Supplement, 757. 
451 The Secretary of State [Bryan] to Ambassador Morgenthau, Department of State, August 28, 1914. 
FRUS 1914 Supplement, 762. 
452 Rautsi 1993, 115–110. 
453 The Ottoman Embassy to the Secretary of State, Washington, August 8, 1914. FRUS 1914 Supple-
ment, 50–51. 
454 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, August 7, 1914. FRUS 1914 Sup-
plement, 62. 
455 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, August 7, 1914. FRUS 1914 Sup-
plement, 62. 
456 Rautsi 1993, 107–108. 
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puolelle, suurlähettiläs Morgenthauta pyydettiin kaikesta huolimatta pidättäytymään 

kommenteista Osmanivaltion asemaan liittyen, ellei nuorturkkilaisten hallitus niitä itse 

kysyisi.457 

 

Siitä huolimatta, että maiden välisestä sopimuksesta ei Yhdysvaltain hallituksella ollut-

kaan tietoa, oli tilanteen kehityssuunta ulkoministeriössä kuitenkin hyvin selvillä. Erityi-

sesti elokuun puolivälissä tehty kauppa saksalaisista Goeben- ja Breslau-sotalaivoista 

puski suurlähettilään mukaan Osmanivaltiota yhä enemmän Saksan syliin ja kohti ensim-

mäistä maailmansotaa,458 ja syyskuun loppupuolella Morgethau ilmoitti ulkoministeri-

ölle Breslaun siirtyneen kahden torpedoveneen kera Mustallemerelle. Saksan suurlähet-

tiläs rauhoitteli Morgenthauta, sillä laivojen tarkoituksena oli hänen mukaansa vain 

osoittaa ”Osmanivaltion kontrolloivan Mustaa merta”, mutta hyökkäystä Venäjää koh-

taan ei hänen mukaansa suunniteltu.459 Pian tämän jälkeen, nimenomaan Breslaun ja 

Goebenin johdolla, Osmanivaltio teki kuitenkin yllätyshyökkäyksen Venäjää vastaan 

Odessan satamassa 29. lokakuuta.460  

 

Nimenomaan laivakauppa saksalaisten kanssa, mikä osaltaan vaikutti konfliktin eskaloi-

tumiseen, on mielenkiintoinen myös amerikkalaisten kannalta. Entinen suurlähettiläs 

Oscar Solomon Straus mainitsi muistelmissaan, kuinka Osmanivaltion ulkoministeri ha-

lusi ilmeisesti 1910 ostaa amerikkalaisilta sotalaivoja ”suojellakseen Turkin, ja mahdolli-

sesti koko Euroopan rauhaa”. Strausin mukaan Yhdysvallat kuitenkin kieltäytyi suurlä-

hettilään ehdotuksestaan myydä turkkilaisille jo olemassa olevia amerikkalaislaivoja, 

jotka olisi voitu hänen näkemyksensä mukaan korvata uusilla, minkä johdosta Osmani-

valtio päätyi jopa sodan sinetöineeseen laivakauppaan nimenomaan saksalaisten 

kanssa.461 Onkin mielenkiintoista spekuloida, olisiko sotilaallisesti heikosti varautunut 

Osmanivaltio voinut välttää esimerkiksi Odessan konfliktin, jos se ei olisikaan sitoutunut 

 
457 The Secretary of State to the Ambassador in Turkey (Morgenthau). Department of State, August 26, 
1914. FRUS 1914 Supplement, 77. 
458 The Ambassador in Turkey (Morgenthau) to the Secretary of State, Constantinople, August 11, 1914. 
FRUS 1914 Supplement, 62–63. 
459 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, September 20, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 767. 
460 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, November 7, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 136–141. 
461 Straus 1922, 294–296. 
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laivakauppojen myötä vahvasti Saksaan, vai olisiko maa väistämättä ajautunut suurso-

dan pyörteisiin ennemmin tai myöhemmin.  

 

Melko varmaksi voidaan sanoa, etteivät turkkilaiset olisi voineet välttyä kohtaloltaan, 

vaikka Strausin ehdotus olisikin hänen suurlähettiläskaudellaan hyväksytty Yhdysval-

loissa, ja lopulta Osmanivaltiossa. Ja kuten esimerkiksi Chester-rautatiehankkeen koh-

dalla viimeistään oli tullut ilmi, saksalaisten vaikutusvalta ulottui jo vuosia ennen suur-

sotaa hyvin syvälle ja laajalle nuorturkkilaisten Osmanivaltioon, minkä johdosta esimer-

kiksi Strausin ehdotus laivahankkeesta tuskin olisi ikinä toteutunutkaan. Vuoteen 1914 

tultaessa niin tuolloinen lähetystön päällikkö Henry Morgenthau, kuin esimerkiksi Iso-

Britannian ja Venäjänkin suurlähettiläät olivat hyvin selvillä siitä, että nimenomaan 

Saksa oli painostanut Osmanivaltiota mukaan suursotaan. Vaikka Morgenthau ymmärsi, 

että nuorturkkilaiset tuskin olivat viattomia sotatoimissa Venäjää vastaan, hän totesi 

maan olevan käytännössä jo täysin saksalaisten kontrollissa.462 Siitä huolimatta, että esi-

merkiksi Odessan hyökkäys tapahtui Osmanivaltion lipun alla seilaavien laivojen nimissä, 

Morgenthau tiedosti iskun olleen käytännössä saksalaisten toteuttama ja suunnitte-

lema: Sen lisäksi, että Goeben ja Breslau -taistelulaivat oli saatu Saksalta, myös laivas-

toupseerit niiden johdossa olivat saksalaisia.463 Lisäksi yksi suurimmista syistä sille, miksi 

Henry Morgenthau oli hyvin perillä saksalaisten suunnitelmista, lienee olleen suurlähet-

tiläs Hans von Wangenheimin suuri suu. Morgenthau toi esille 1918 julkaistuissa muis-

telmissaan, kuinka Wangenheim ei varsinaisesti ollut peitellyt sitä, että Goebenin ja 

Breslaun oli tarkoitus sulkea Mustameri ympärivuotisine satamineen venäläisiltä, ja 

Saksa aikoi myös pitää sen suljettuna. 464 Morgenthaun arvion mukaan tämä strateginen 

siirto oli myös yksi suurimmista syistä, miksi suursota lopulta venyi vuosien mit-

taiseksi.465 

 

 
462 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, November 7, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 136–141. 
463 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, November 7, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 136–141. 
464 Morgenthau 1918, 93–94. 
465 Ibid., 3–4. 
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Saksan roolin lisäksi FRUS-kokoelmien materiaalista nousevat esille yhä Odessan iskun-

kin jälkeen nuorturkkilaisten hallinnossa esiintyneet ristiriidat, ja maan hallitus olikin ja-

kaantunut nyt sotaa kannattavaan enemmistöön, ja tähän liittymistä vastustavaan vä-

hemmistöön.466 Muun muassa Osmanivaltion talousministeri oli Morgenthaun tietojen 

mukaan väittänyt Ranskan suurlähettiläälle, ettei hänen hallituksellaan ollut tietoa ”sak-

salaisupseerien” hyökkäyssuunnitelmasta venäläisiä vastaan.467 Suurvisiiri Mehmed Ta-

laat pašša ja nuorturkkilaisten maatalousministeri pyysivät taas Morgenthauta henkilö-

kohtaisesti kysymään maasta lähtöä tehneeltä Venäjän suurlähettiläältä, miten osma-

nihallitus voisi korjata tulehtuneen tilanteen: vastaus oli, että kaikkien Saksan sotajouk-

kojen lähteminen alueelta estäisi tilanteen eskaloitumisen.468 Tätä nuorturkkilaiset eivät 

kuitenkaan tehneet, joten Venäjä liittolaisineen julisti sodan Osmanivaltiota vastaan 1. 

marraskuuta. 469 

 

Vaikka Saksan rooli Osmanivaltion sotaan ajautumisessa oli siis merkittävä, olisi yksin-

kertaistettua väittää, että nuorturkkilaiset liittyivät mukaan vain pakon edessä, sillä 

myös osmanihallituksella oli omat motiivinsa hypätä mukaan konfliktiin. Jo elokuussa 

1914 Morgenthau oli varoittanut ulkoministeriötä siitä, että nuorturkkilaisten yleinen 

mieliala oli  kehittymässä tukemaan Kaukasuksen miehittämistä.470 Sotaan liittymisellä 

Osmanivaltio halusikin laajentaa valtakunnan rajoja muun muassa Venäjän puolelle, 

sekä lakkauttaa suurvaltojen kanssa solmitut sopimukset, kuten kapitulaatiot, ja edistää 

valtakunnan turkkilaistamista.471  Kansainvälisiä sopimuksia Osmanivaltio oli rohkaistu-

nut rikkomaan jo pian suursodan syttymisen jälkeen, jonka ulkopuolella nuorturkkilaiset 

vielä tuolloin olivat. Muiden suurvaltojen läsnäolon puuttuminen esimerkiksi Jaffan472 

alueelta oli antanut ensin paikallisille osmaniviranomaisille mahdollisuuden rikkoa 

 
466 Rautsi 1993, 113–114. 
467 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, October 30, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 127. 
468 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, October 31, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 127–128. 
469 Rautsi 1993, 113–114. 
470 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, August 7, 1914. FRUS 1914 Sup-
plement, 62. 
471 Akçam 2006, 111–114. 
472 Nykyisin osa Israelin Tel-Avivia. 
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kapitulaatiosopimuksia,473 ja pian nuorturkkilaisten hallituskin tarttui suursodan luo-

maan tilaisuuteen lakkauttamalla kaikki maan ”suvereniteettia loukkaavat” ja ”kehitystä 

jarruttavat” sopimukset ulkovaltojen kanssa.474 Keskenään sotivien eurooppalaisten li-

säksi Yhdysvallat vastusti voimakkaasti kapitulaatioiden yksipuolista purkamista.475 

Vaikka amerikkalaiset olivat olleet presidentti Taftin kaudella valmiita luopumaan osit-

tain kapitulaatioista, Yhdysvallat oli odottanut suuria kauppapoliittisia vastapalveluksia 

turkkilaisilta tätä myönnytystä vastaan. 476   Wilsonin hallitus oli pöyristymisestä huoli-

matta suurlähettiläs Morgenthau tiedosti kuitenkin sen, ettei Osmanivaltion päätökseen 

ollut amerikkalaisilla juuri vaikuttamista. 477   

 

Myös Yhdysvaltain kansalaisten turvallisuuden takaaminen niin Osmanivaltion sotaan 

liittymistä edeltäneenä ajanjaksona, kuin sodan syttymisen myötäkin, oli tärkeää ulko-

ministeriölle. Turkkilaisten suursotaan liittymisen kynnyksellä Morgenthau esimerkiksi 

järjesti evakuointeja maasta pois halunneille amerikkalaisille. 478 Erityisesti lähetystyön-

tekijät pelkäsivät turvallisuutensa puolesta, sillä asenteet ulkomaalaisia kohtaan olivat 

jälleen muuttuneet myrkyllisiksi.479 Tästä huolimatta suurlähetystö koki vielä marras-

kuussa 1914 tilanteen olevan ”täydessä hallinnassa”, ja lähetystyöntekijöiden turvalli-

suus luvattiin taata yhteistyössä Osmanivaltion viranomaisten kanssa.480 Suursodan 

myötä tilanne eskaloitui maassa kuitenkin jopa selvästi pidemmälle, kuin amerikkalaiset 

olivat osanneet pelätä. 

 

 
473 The Ambassador in Turkey (Morgenthau) to the Secretary of State, Constantinople, August 13, 1914. 
FRUS 1914 Supplement, 757. 
474 The Turkish Ambassador [A. Rustem] to the Secretary of State, September 10, 1914. FRUS 1914, 
1090. 
475 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, September 10, 1914. FRUS 1914, 
1090–1091.  
476 DeNovo 1959, 300–310. 
477 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, September 10, 1914. FRUS 1914, 
1090–1091.  
478 Ambassador Morgenthau to the Secretary of State, Constantinople, October 31, 1914. FRUS 1914 
Supplement, 127–128. 
479 The Acting Secretary of State [Lansing] to the Foreign Secretary of the American Board of Commis-
sioners for Foreign Missions [Barton], Department of State, October 27, 1914. FRUS 1914 Supplement, 
769. 
480 The Secretary of State to G. T. W. Patrick, Department of State, November 9, 1914. FRUS 1914 Sup-
plement, 769. 
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Taner Akçamin mukaan yksi suurista syistä Osmanivaltion sotaan liittymiselle oli Balka-

nin sodista seurannut kostomieliala, mikä oli jo ennen sotaa johtanut muun muassa 

kreikkalaisten väkivaltaiseksi yltyneisiin pakkosiirtoihin pois valtakunnasta. Lisäksi nuor-

turkkilaiset näkivät valtakunnan edelleen olevan hajoamispisteessä muun muassa arme-

nialaisten johdosta, joiden asuttamille alueille Venäjä halusi julistettavan autonomisen 

aseman.481  Ennen sotaan liittymistä Osmanivaltiosta kantautuikin ulkoministeriön kor-

viin kasvavissa määrin huhuja, kuinka valtakunnan kristittyihin vähemmistöihin suunni-

teltiin kohdistettavan väkivaltaa.482  Samalla sodan myötä suurlähettiläs Morgenthaun 

rooli kasvoi huomattavasti Osmanivaltiosta, sillä amerikkalaisten lisäksi hän keskittyi 

suojelemaan myös esimerkiksi Iso-Britannian ja Ranskan kansalaisia, joiden hän näki 

säästyneen tuholta nimenomaan vain neutraalin Yhdysvaltain painostuksesta.483 Syytä 

sille, miksi nuorturkkilaiset olivat valmiita kuuntelemaan Morgenthaun näkemyksiä, 

suurlähettiläs avasi vuoden 1918 muistelmissaan: 

 

Turkki halusi pysyä hyvissä väleissä Yhdysvaltain kanssa, sillä maa toivoi 

sodan jälkeen löytävänsä tukea amerikkalaisilta rahoittajilta. Tuohon ai-

kaan kaikissa Konstantinopolin suurlähetystöissä pidettiin itsestäänselvyy-

tenä, että Yhdysvallat tulisi toimimaan rauhanvälittäjänä; jos Turkki odotti 

meidän olevan heidän ystävänsä, sanoin tuolloin [sotaministeri] Enverille, 

tulisi sen kohdella vihollisvaltioiden kansalaisia sivistyneeseen tapaan. 

”Haluatte nousta takaisin maailmanvallaksi”, minä sanoin. ”Teidän tulee 

muistaa, että koko sivistynyt maailma seuraa tekemisiänne tarkkaan: tu-

leva statuksenne tulee riippumaan siitä, miten tulette menettelemään so-

dassa.”484 

 

 
481 Akçam 2006, 111–118. 
482 The Consul General at Beirut [W. Stanley Hollis] to the Secretary of State, Beirut, October 8, 1914. 
FRUS 1914 Supplement, 769–770. 
483 Morgenthau 1918, 130–146. 
484 “Turkey desired the good opinion of the United States, and hoped, after the war, to find support 
among American financiers. At that time all the embassies in Constantinople took it for granted that the 
United States would be the peacemaker; if Turkey expected us to be her friend, I now told Enver, she 
would have to treat enemy foreigners in a civilized way. “You hope to be reinstated as a world power” I 
said. “You must remember that the civilized world will carefully watch you: your future status will depend 
on how you conduct yourself in war.” Ibid., 131. 
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Ponnisteluistaan huolimatta Morgenthau ei kuitenkaan pystynyt sodan aikana estämään 

sitä, miten nuorturkkilaiset tulivat kohtelemaan omia, vihollisiksi luokiteltuja kansalaisi-

aan. Yhdysvaltojen suurlähetystö joutuikin pian ensimmäisen maailmansodan sytyttyä 

todistamaan kristittyihin vähemmistöihin kohdistuvia vainoja, joiden uusintaa amerik-

kalaiset olivat pelänneet säännöllisesti 1890-luvun levottomuuksien jälkeen. Tällä kertaa 

väkivalta yltyi aiempaakin tuhoisammaksi, mikä johti Osmanivaltiossa assyrialaiskristit-

tyihin,485 kreikkalaisiin ja armenialaisiin kohdistuneisiin, jopa kansanmurhiksi määritel-

tyihin veritekoihin.486  

 

Yhdysvallat itse pysyi neutraalina osapuolena sodassa vielä vuosien ajan. Kolme vuotta 

sen alkamisen jälkeen, huhtikuussa 1917 Yhdysvallat kuitenkin valitsi lopulta puolensa 

julistamalla sodan Saksaa ja täten myös Osmanivaltiota vastaan.487 Ensimmäiseen maa-

ilmansotaan liittymisen seurauksena Yhdysvallat veti myös lähetystönsä pois Osmani-

valtiosta, ja paluun suurlähetystö teki alueelle vasta kymmenen vuotta myöhemmin, 

vuonna 1927. 488  

 

Sodan amerikkalaiset liittolaisineen voittivat lopulta vuoden 1918 puolella.489 Mielen-

kiintoista kyllä, suursodan jälkeen turkkilaisten parissa esiintyi toiveita jopa amerikka-

laisten mandaatista Osmanivaltiossa, minkä ajateltiin toteutuessaan takaavan maan 

uhattuna olleen itsenäisyyden, sekä avaavan oven Atlantin toisella puolella olevan ta-

lousmahdin tuelle, ”joka ei hautonut mielessään poliittisten päämäärien edistämistä, 

taikka valtakunnan maa-alueiden tai resurssien omistajuutta.”490 Osmanivaltion kohta-

lonpäivät olivat kuitenkin jo käsillä, ja ”Euroopan sairas mies” mureni lopullisesti vuosina 

1919–1923 taistellun Turkin itsenäisyyssodan päätteeksi,491 kun taas Yhdysvallat jatkoi 

kehitystään yhä merkittävämmäksi suurvallaksi  aiemmin eurooppalaisten hallitsemalla 

maailmanpoliittisella näyttämöllä. 

  

 
485 Bloxham 2005, 98. 
486 Akçam 2006, 96–98. 
487 Kero et al. 1991, 331–343. 
488 ” Chiefs of Mission for Turkey”, Office of the Historian -laitoksen verkkosivut.  
489 Kero et al. 1991, 331–343. 
490 Karakoç & Küçük 2020, 4–5. 
491 Howard 2001, 84–96. 
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LOPPULAUSE 
 

Osmanivaltiossa Yhdysvaltain selkeimpänä intressinä vuosina 1893–1914 näkyi maassa 

oleskelleiden amerikkalaisten turvallisuudesta ja oikeuksista huolehtiminen alueen 

ajoittain tulenarassa ilmapiirissä. Toisin kuin eurooppalaiset suurvallat, amerikkalaiset 

eivät merkittävästi muilta osin puuttuneetkaan Osmanivaltion asioihin ennen vuotta 

1909. Yhdysvaltain virallinen ulkopoliittinen linja noudatteli Monroen oppia, ja maa kes-

kittyi vielä 1900-luvun kynnyksellä näkyvimmin toimimaan Atlantin länsipuolella.  

 

Vaikka julkisesti Monroen doktriini ohjasikin amerikkalaisten ulkopolitiikkaa 1893–1914 

välillä, ja tämän jälkeenkin, käytännössä tämä oli suunnattu enemmänkin viestiksi eu-

rooppalaisille suurvalloille, joiden haluttiin pysyvän kaukana Uudelta mantereelta. Mon-

roen oppi ei estänytkään esimerkiksi Yhdysvaltain imperialistista ulkopolitiikkaa Tyynellä 

valtamerellä 1890-luvun loppupuolelta alkaen, taikka pyrkimyksiä tunkeutua yhä syvem-

mälle erityisesti Kiinan markkinoille. Foreign Relations of the United States -teosten si-

sältämän materiaalin ja tutkielmassa hyödynnettyjen aikalaismuistelmien pohjalta on 

myös melko selvää, etteivät amerikkalaiset olleet yli sata vuotta sitten Lähi-idässäkään 

vain passiivisia sivustaseuraajia, vaan Yhdysvaltain kiinnostuksen kohteet ulottuivat to-

dellisuudessa myös kansalaistensa suojelemista selvästi pidemmälle.  

 

Erityisesti Yhdysvaltain hallitustasolla tukemien lähetysjärjestöjen toiminta, joka laajuu-

dessaan erottui selvästi jopa muiden suurvaltojen edustajien lähetystyöstä Osmanival-

tiossa, loi pohjaa myös amerikkalaisten muille intresseille Lähi-idän ja Balkanin alueilla. 

Yksi näkyvimmistä toiminnan muodoista oli amerikkalaiskoulujen ylläpitäminen Osma-

nivaltiossa, mikä aiheutti myös paljon kitkaa Yhdysvaltojen ja kouluja vähemmistöjen 

radikalisoimisesta syyttäneiden turkkilaisten välille. Perustusta lähetysjärjestöjen toi-

minnalla luotiin erityisesti taloudellisille intresseille, jotka nousivat hyvin näkyviksi Wil-

liam Howard Taftin kaudella 1909–1913 harjoitetun dollaridiplomatian myötä: tuolloin 

jalansijan saaminen Osmanivaltion sisämarkkinoilla nähtiin jopa niin suureksi prioritee-

tiksi, että Yhdysvallat oli valmis joustamaan jopa kansalaistensa eksterritoriaalioikeuk-

sien tukemista alueella. Taftin hallituksen alueella ajama ulkopolitiikka oli kuitenkin vain 

yksi pala pitkässä kehityksessä. Voidaan pikemminkin katsoa, että Yhdysvallat oli 
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nimenomaan odottanut tilaisuutta kasvattaa erityisesti taloudellista vaikutusvaltaansa 

Lähi-idässä jo vähintään 1890-luvulta lähtien, sillä amerikkalaiset kaipasivat kipeästi os-

tajia Yhdysvalloissa tuotetuille vientituotteille. Kuitenkin vasta amerikkalaisten kohoa-

minen suurvalta-asemaan 1900-luvun taitteessa, ja nuorturkkilaisten vallankumouksen 

seurauksena Osmanivaltiossa avautuneet mahdollisuudet loivat vihdoin pohjan sille, 

että Yhdysvallat koki vihdoin pystyvänsä nousemaan merkittävämmäksi toimijaksi Lähi-

idän alueella. 

 

Yhdysvallat ei kuitenkaan onnistunut nousemaan sellaiseksi valtiolliseksi vaikuttajaksi, 

jolla olisi ollut merkittävät suhteet Osmanivaltioon. Varsinkin Abdülhamidin valtakau-

della Osmanivaltio piti hetkellisestä kiinnostuksesta huolimatta Yhdysvaltoja pääasiassa 

uhkana, eikä halunnut lopulta antaa nousevalle suurvallalle pikkurilliäkään koko käden 

menettämisen pelossa. Nuorturkkilaisten vallankumouksen jälkeen taas ovet Lähi-itään 

olivat näennäisesti aukeamassa amerikkalaisillekin, kuten esimerkiksi Kiinassa oli jo ta-

pahtunut, mutta todellisuudessa Yhdysvaltain tiellä oli lukuisia esteitä, joita William Ho-

ward Taftin kabinetissa oltiin haluttomia näkemään.  

 

Ensimmäinen merkittävä syy amerikkalaisten epäonnistumiselle Lähi-idässä oli jo vakiin-

tunut suurvalta-asetelma Osmanivaltion sisällä: Maa oli monella tapaa alisteisessa ase-

massa eurooppalaisille suurvalloille niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin tarkastel-

tuna, ja näiden valtioiden mielipiteillä oli huomattava vaikutus myös Osmanivaltion toi-

mintaan. Erityisen selväksi tilanne kävi ensimmäistä maailmansotaa kohti edettäessä, 

jolloin suurvaltojen keskinäiset rajalinjat alkoivat hahmottumaan selkeämmin. Kun Os-

manivaltio lipui lopulta Yhdysvaltojen suurimmaksi nähdyn vastustajan, eli Saksan vai-

kutuspiiriin, tämä käytännössä esti lopullisesti amerikkalaisia luomasta tiiviimpiä suh-

teita nuorturkkilaisten hallintoon. Lisäksi Yhdysvallat oli eittämättä myöhässä ajoituk-

sensa suhteen, sillä tutkitulla ajanjaksolla Osmanivaltio oli jo hyvää vauhtia hajoamassa 

lukuisiksi uusiksi kansallisvaltioiksi Lähi-idän ja Balkanin alueella. Niin Abdülhamidin ho-

vin kuin nuorturkkilaisetkin olivat Osmanivaltion sisäisen tilanteen johdosta varsin vai-

noharhaisia kaikkeen ulkovaltojen vaikuttamiseen liittyen, minkä johdosta vasta apajille 

saapuneiden amerikkalaisten ei annettu vakiinnuttaa asemaansa alueella. Ehkä hieman 

ironista, mutta Yhdysvallat sai hetkellisesti suuremman diplomaattisen roolin 



 

82 
 

Osmanivaltiossa vasta kolmoisententeen kuuluneiden valtioiden lähdettyä maasta en-

simmäisen maailmansodan myötä, jonka ulkopuolella Woodrow Wilsonin hallitus pysyt-

teli vuoteen 1917 saakka.  

 

Tutkimuksessa hyödynnetty lähdeaineisto, eli ulkoministeriön FRUS-kokoelmat ja Kons-

tantinopolissa palvelleiden amerikkalaislähettiläiden kirjoittamat omaelämänkerrat ja 

muistelmat, tarjosivat kattavan ja monipuolisen näkökulman Yhdysvaltain intresseihin 

Osmanivaltiossa 1893–1914 välisenä aikana. Lähdemateriaalista löytyy kuitenkin puut-

teitakin, sillä FRUS-kokoelmiin valikoitu materiaali ei sisällä kaikkea ulkoministeriön si-

sällä tapahtunutta kirjeenvaihtoa tutkitulla ajanjaksolla. Vaikka näitä aukkoja voidaankin 

täydentää tutkielmassa hyödynnetyillä, lähettiläiden kirjoittamilla muistelmilla, nämä 

eivät anna yhtä objektiivista näkökulmaa ulkoministeriön toimintaan kuin FRUS-kokoel-

mien kirjeet. Ensinnäkin Konstantinopolin lähettiläiden kirjoittamissa teoksissa tapahtu-

mat on kuvailtu lähettiläiden omasta perspektiivistä käsin, ja jopa useita vuosia tapah-

tuneiden jälkeen, mikä jättää paljon tilaa jälkiviisaudelle.  Lisäksi esimerkiksi Angellin ja 

Strausin teoksessa esiintyneet lukuisat ristiriitaisuudet jättivät väistämättä tilaa liiallekin 

tulkinnanvaraisuudelle. 

 

Yhdysvaltain roolista Osmanivaltiossa on jo tehty kohtuullisesti tutkimusta ensimmäisen 

maailmansodan ajalta, mutta jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä erityisesti vuotta 

1893 edeltäneeltä ajanjaksolta. Myös Yhdysvaltain toimintaa 1920-luvulta eteenpäin 

niin Osmanivaltiosta irrotetuilla eurooppalaisten mandaattialueilla, kuin vasta peruste-

tussa Turkin tasavallassakin voitaisiin tutkia lisää. Mielenkiintoisempaa, joskin esimer-

kiksi materiaalin saatavuuden puolesta huomattavasti haastavampaa, olisi kuitenkin 

tehdä jatkotutkimusta toisesta tutkielman osapuolesta: tukisiko esimerkiksi Osmanival-

tiossa 1893–1914 vaikuttaneiden henkilöiden tuolloinen kirjeenvaihto tutkielmani pää-

telmiä amerikkalaisten roolista Lähi-idässä?  
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