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ÖNSÖZ
Osmanlı Devleti’nin ağırlık merkezini oluşturan Balkan (Güneydoğu Avurpa)
toprakları 18. Yüzyılın sonlarından başlayarak 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan süreçte
Osmanlı Devleti’nden ayrılarak birçok bağımsız devletin kurulmasına sahne olmuştur.
Bu eserde Balkan topluluklarının Osmanlı Devleti içindeki konumlarından başlayarak
Osmanlı Devleti’nde ayrılarak özerk ve bağımsız olma süreçleri, siyasi tarih çerçevesinde ele
alınmaktadır. Eserde Balkan topluluklarının ulus-devlet olma süreçleri ayrı ayrı incelenmekte
olup, siyasi gelişmeler kronolojik bir düzen içinde verilmiştir. Balkan toplumlarının özerklik
veya bağımsızlık sonrası gelişmeleri de ele alınarak Birinci Dünya Savaşı’na kadar Balkan
devletlerinin nasıl gelişip şekillendikleri de anlatılmıştır.
19. ve 20. Yüzyıldaki gelişmeler sonucu bağımsızlıklarını kazanan Balkan devletlerinin
ulus-devlet olma sürecinin iyi bir şekilde anlaşılması hem Osmanlı tarihinin son dönemini
anlamak, hem de Balkanlarda günümüze kadar devam eden gelişmeleri açıklayabilmek için
büyük önem taşımaktadır. Bu ders kitabının amacı öğrenciye bu süreçleri farklı bakış açılarını
da göz önünde bulundurarak anlayıp yorumlayabilme becerisini kazandırma amacını
taşımaktadır.
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Özellikle Balkan milletlerin bağımsızlık hareketleri ve Osmanlı devletinin siyaseti konu
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1. OSMANLI MİLLET SİSTEMİ VE BALKANLARDA
MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİNİN KÖKENLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

XVIII. Yüzyılda Osmanlı devletinin genel durumu

•

Osmanlı idaresindeki Balkan milletlerinin dini, sosyal ve siyasi tarihi arkaplanı

•

Balkan milletleri arasında yayılan milliyetçliğin çıkma nedenleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Balkan halkları hangi dinlere mensuptur ve bu dinlere girişleri nasıl olmuştur?
2. 18. Yüzyıl sonu ile 19. Yüzyıl başında Balkan milletlerinde ilk sosyal tepkilerin
sebebi neydi?
3. Osmanlı devletindeki değişimler nelerdi?
4. Balkan milliyetçiliğin tarihi arkaplanı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Balkan milletlerin dini

Balkan

milletlerinin

dini Kaynakçadaki ilgili eseler

mensubietlerini ve gelişimini okunacak
açıklayabilmek
Balkan

Kavramı

milliyetçiliği

ve Balkan

milliyetçiliğinin Kaynakçadaki ilgili eseler

oluşum

sürecini okunacak

tartışabilmek
Osmanlı
Balkanlar

politikası

ve Balkan
sürecinde
siyasi

milliyetçiliği Kaynakçadaki ilgili eseler
Osmanlıların okunacak
durumunu

değerlendirebilmek

4

Anahtar Kavramlar
Millet sistemi, kiliseler, millet-i Rum, höşgörü politikası, Balkan milliyetçiliği, Etnik
kimlik.

5

Giriş
Balkan halkları Ortaçağda genellikle Ortdoks Hıristiyanlığı kabul ettiler. Bizans
İmparatorluğu ile ilişkilerine paralel olarak kendi kiliselerini kurdular ve bağımsız
patrikhaneler oluşturdular. Osmanlıların Balkanları fethinden sonra bütün Ortodokslar Fener
Rum Patrikhanesinin yönetimi altına alındı. XVII.-XVIII. Yüzyılda Osmanlı devlet
sisteminde sosyal ve ekonomik değişimler devlet yapısının bozulmasına neden oldu. Bu
değişimler Balkan milletlerini de etkiledi. Avrupa devletleri arasındaki Güneydoğu bölgesine
etkili olma arzusu Osmanlı devletinde yaşayan Balkan milletlerini de etkisi altına aldı. Balkan
coğrafyasında XIX. Yüyılın en önemli meselesi haline gelen Balkan milliyetçiliği’dir.

6

1.1. Balkan Kavramı, Coğrafi ve Demografik Yapısı
Balkanlar, güneybatıda Adriyatik Denizi ve İyon Denizi; güneyinde Akdeniz;
güneydoğuda Ege ve Marmara Denizi, doğuda Karadeniz ile çevrelenen bir yarımada olup
bölge için Güneydoğu Avrupa terimi de sıkça kullanılır. “Balkan” kelimesinin kökeni Türkçe
olup, batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan’ı ikiye bölen ormanlık dağ silsilesinin adıdır. Bu
dağın ismi bütün bölgeye teşmil edilerek kullanılmaya başlanmıştır.
Balkan coğrafyası çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı bir bölgedir. Burada birçok din
ve millet yaşar. Balkan coğrafyasının sınırlarının Avrupa içlerine doğru nereye kadar uzandığı
tartışmalıdır. Genellikle kabul edilen tanıma göre topraklarının tamamı Balkanların sınırları
içinde olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve
Yunanistan devletleri ile topraklarının bir kısmı Balkanlar’da yer alan Sırbistan, Hırvatistan,
Slovenya, Romanya ve Türkiye devletleri de Balkan ülkesi olarak kabul edilmektedir.
Balkanlarda Milattan Önce Eski Yunan, Makedon, İlir, Trak gibi kavimlerin
yaşamaktaydı. Bu kavimlerin etkisiyle bölgede Trakya, Makedonya gibi bölge isimleri
mevcuttur. Bölge Roma imparatorluğunun eline geçtikten sonra Bizans şehri Roma
İmparatoru Konstantin tarafından İmparatorluğun başkenti haline getirilmiştir. Daha sonra
Bizans şehri Konstantinopolis (Konstantiniyye-Konstantin’in Şehri) olarak anılmaya
başlanmıştır. Şehrin Türkler tarafından fethinden sonra halk arasında yaygın olan İstanbul
ismi de kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul Balkanların en doğu sınırını oluşturduğu gibi
Balkanların en önemli merkezi olmaya devam etmiştir. İstanbul’dan sonra Balkanlardaki en
önemli şehirler Edirne, Selanik, Belgrad, Sofya, Saraybosna gibi şehirler olmuştur.
Osmanlı Devleti Balkanlara hâkim olduktan sonra bölgeye Rumeli adı verilmiştir.
Makedonya, Tesalya, Epir, Trakya gibi coğrafi terimler Osmanlı yönetimi tarafından
kullanılmamıştır. Milattan önceki devirlerden kalma bu isimler 19. Yüzyılda Avrupa’da
yeniden kullanılmaya başlanmış ve Osmanlı yönetiminin bölgede sona ermesinden sonra
tekrar resmen kullanılmaya başlanmışlardır.
Balkan topraklarında yaşayan milletler, tek bir devlet sınırı içinde yaşamazlar. Birçok
milletin fertlerine birçok devlet içinde rastlanabilir. Bu yüzden Balkanlar’da yaşayan
milletlerin toplam nüfuslarının tespit edilmesi kolay değildir. Balkanlar’da konuşulan diller şu
şekilde sıralanabilir: Yunanca, Türkçe, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça,
Makedonca, Romence, Slovence, Karadağca, Pomakça, Ulahça, Romanca, İtalyanca, Yahudi
İspanyolcası.
Daha önce Balkan topraklarında tarih boyunca çeşitli devletler kurulmuş ve bu bölge
14. Yüzyılda Osmanlı idaresine dâhil olmuştur. Uygulanan iskân politikası sonucu bölgede
önemli bir Müslüman nüfusu oluşmuştur.
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1.2. Balkan Milliyetçiliğini Etkileyen Faktörler
XIX. yüzyıl milletlerin milliyetçilik mücadelesine giriştiği bir yüzyıl olmuştur.
Milliyetçilik akımlarından Balkan toplulukları da etkilenmiştir. Osmanlı devletinin çöküş
dönemiyle birlikte sosyo-ekonomik değişimlerin olumsuz yansımaları oldu. Alım gücünün
azalması, vergilerin fazla olması ve bazı bölgelerde Osmanlı idarecilerinin farklı
uygulamalara yönelmeleri bölgenin huzurunu kaçırmaya başladı. Bununla birlikte Avrupalı
devletlerin güneydoğu bölgesini idare etme isteği, Balkan milliyetçiliğini daha da
körüklediğini söyleyebiliriz. “Doğu Krizi”nin temelinde de Osmanlı devletini parçalama
isteği ve “Osmanlı mirasını” paylaşma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzyılda din ve kilise
sorunlarının yanısıra önemli ölçüde ön plana çıkan konular daha ziyade etnik kimlik, dil, tarih
ve milli bilinç üzerine olmuştur. Bu etmenler üzerine her millet kendi milli sınırlarını
kapsayan kendi devletini kurma çabası içine girmiştir. Bu milli düşünce her millet için farklı
zamanlarda ortaya çıkmış, fakat sonuç olarak imparatorluğun sınırlarının değişmesine
sebebiyet vermiştir.
Balkan milliyetçiliğin temelinde birçok faktör yatmaktadır. Temel sebeplerden biri
tarihi süreç içerisinde etnik kimliğin ortaya çıkmasıdır. Fakat her ulusun etnik kimlik
temelinde gelişmediği de bilinmektedir. Nitekim siyasi gelişmeler farklı kimliklerin, bölgesel
kimliklerin de bir ulus devlet olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin aynı etnik temele
dayanmalarına rağmen Makedon ve Bulgarlar iki ayrı ulus olarak şekillenmişlerdir.
Milliyetçiliği etkileyen diğer önemli faktörlerden biri de din ve kilisedir. Ortodokslar
genelde Rum, Bulgar, Sırp ve Karadağlı olup Katolikler ise Hırvat ve Slovenlerdir. Fakat
Arnavut ulusunun durumu biraz farklıdır. Burada hem Müslümanlar, hem Ortodokslar, hem
de Katolikler yer alır. Arnavutların kimlik inşa süreçleri Osmanlı devletinde yaşanan siyasal
ve toplumsal etkilerle birlikte şekillenmiştir. Arnavutların bu çok dinli yapısı Arnavut
milliyetçiliğini diğer Balkan Milliyetçiliklerinden ayıran önemli özelliklerden biridir.
Arnavutların çok dinli olmaları yanında, 1912 sonunda kadar Arnavutları temsil eden bir
devletin olmayışı, Müslüman nüfusun diğer nüfusa oranla daha fazla olması ve Müslüman
Arnavutların Osmanlı devletine bağlılığı gibi hususlar Arnavut milliyetçiliğini diğer milliyetçi
hareketlerden farklılaştırmıştır.
Balkan uluslarında tarihten gelen devlet gelenekleri olduğu da kabul edilmektedir.
Özellikle Ortaçağ’da bağımsız Balkan krallıklarının varlığı ve bu krallıklarla kurulan bağ bir
devlet geleneğinin varlığına delil olarak gösterilmektedir. Bunun yanında Eflak ve Boğdan
Beyliklerinde yerel idare korunduğundan bir devlet geleneğinin varlığından söz edilebilir.
Ayrıca Tanzimat dönemi reformlarıyla birlikte Hıristiyanların Vilayet meclislerinde görev
yapmaya başlaması da Balkan topluluklarında devlet yönetimi konusunda deneyim
kazanmalarına yardımcı olmuştur. Müslüman Balkan toplumlarında ise özellikle ayanlık gibi
görevler ve diğer devlet görevleri sayesinde bir devlet geleneğinin var olduğu söylenebilir.
Balkanlardaki milliyetçiliğin uygun ortam bulabilmesinin temelinde Osmanlı
devletinin uyguladığı höşgörü politikası vardır. Millet sistemi sayesinde Balkan toplulukları
dini ve kültürel özelliklerini korumuşlardır. Bunun da ötesinde millet sisteminin sağladığı
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kültürel özerklik sayesinde kendi kültürlerini geliştirmişlerdir. Modern eğitim sisteminin
yaygınlaşmasıyla birlikte Osmanlı’daki milletler kendi okul sistemlerini kurarak milli
kültürlerini geliştirme imkanı bulmuşlardır. Osmanlı devleti Balkan topluluklarına yönelik bir
asimilasyon politikası uygulamamıştır.
Balkan milliyetçiliklerini etkileyen akımlardan biri de Panslavizm akımı olmuştur.
Balkan coğrafyasında yaşayan Ortodokslar Rusya’nın da ilgi alanına girmiştir. Rusya’nın
sıcak denizlere inme hedefi ve böylece Balkan topraklarındaki Slav birliğini oluşturma yani
Panslavizm politikasıyla dikkat çekmiştir. Bu siyasetini gerek isyanlarda destek vererek,
gerekse ticari bağlantılar kurarak sağlamaya çalışmıştır.

1. 3. Balkanlarda Hıristiyanlığın Yayılması ve Kiliseler
Doğu ve Batı Kilisesi
Roma İmparatorluğunda 391’den itibaren Hıristiyanlık İmparatorluğun tek dini idi.
Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, Doğu ve Batı Kilisesi diye ayrılmaya başlayan
Hıristiyan dini üzerinde de etkilerini göstermiştir. 1054 yılında Katolik ve Ortodoks kiliseleri
kesin olarak ikiye ayrılmıştır. 451’den sonra Konstantinopolis (İstanbul) Patriklik merkezi
olmuştur. Doğu Kilisesinde Yunanca kullanılmaya başlandı. Balkan halkları da Ortodoks ve
Katolik mezheplerinden etkilenerek Ortaçağ’da Hıristiyanlığa girmişlerdir.
Günümüz Balkan Ortodoksları
Bugünkü gruplandırılmasına göre, Bulgarlar, Makedonlar, Sırplar, Karadağlılar,
Romenler, Ulahlar (Aromunlar) ve Arnavutların bir kısmı Ortodoks Balkan milletlerini
oluşturmaktadır. Bu topluluklar Ortaçağ’da Bizans İmparatorluğunun etkisiyle Ortodoksluğa
geçmişlerdir. Ortodoks Hıristiyan olan Balkan halkları kilise yoluyla Bizans
İmparatorluğu’nun merkezi İstanbul (Konstantinopolis) kültüründen de etkilenmişlerdir.
Bulgarlar ve Hıristiyanlık
Balkan topluluklarının Hıristiyanlığa girişi İstanbul üzerinden olmuştur. Balkan
Slavlarının yazı kültürü bu ilişkiye dayanır. Selanikli Kiril ve Metod kardeşler Slavlar
arasında Hıristiyanlığı yaymak için 9. yüzyıl ortalarında Kiril alfabesi diye adlandırılan
alfabeyi geliştirmişlerdir. Yunan alfabesi esas alınarak yeni harflerle takviye edilen bu alfabe
ile Balkan Slavlarına Hırisityanlığı öğretmişlerdir. Yunanca metinleri Kilise Slavcası diye
adlandırılan bu dile çevirmişlerdir. Günümüzde Ortodoks Hıristiyan olan Balkan halkları
Bulgarlar, Sırplar, Makedonlar Kiril alfabesini kullanmaya devam etmektedir. Balkanlarda ilk
Hıristiyan Slav halk Bulgarlardır. Bulgar Hanı Boris (852-889) 864’te bir Bizanslı misyonere
kendini vaftiz ettirtmişti. 870’de Bulgarlar dini olarak İstanbul (Konstantinopolis) Patrikliğine
bağlanmışlardır.
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Çar Simeon ve Preslav Patrikliği
Çar Büyük Simeon (893- 927) zamanında Bulgaristan, Bizans’a karşı savaşarak
İstanbul’u kuşatmıştır. Bulgar hükümdarının Bizansla ilişkilerinin bozulması üzerine
Bulgarların dinen İstanbul’a bağlı kalmasını uygun bulmadı. Hanlığın merkezi Preslav’daki
kilise patrikliğe yükseltilerek, Bulgar kilisesi özerkliğini ilan etti. Böylece tarihte ilk kez bir
Bulgar Patrikhanesi kurulmuş oldu.
Bizanslıların Bulgaristan topraklarının bir kısmını alması üzerine Bulgar patrikliği
970’li yıllarda Ohri (Ohrid)’ye taşındı. 1018’de Bulgaristan bütünüyle Bizans egemenliği
altına girdi ve bağımsız Bulgar kilisesinin varlığına son verildi. Patrikhane kaldırıldı ve Ohri
Başpiskoposluğu yeniden Rumların eline geçti.
II. Bulgar Krallığı
1186’da Bulgarlar bağımsızlıklarını kazandılar ve İkinci Bulgar Krallığı kuruldu.
Yeniden Bizans’a karşı savaşlar başladı ve Bulgarlar tekrar bağımsız bir kilise kurmaya
çalıştılar. Krallığın merkezi Tırnova’da, 1235’den 1393’e dek varlığını sürdüren bir Bulgar
patrikhanesi kuruldu.
Osmanlıların Bulgaristan’ı fethiyle bu patrikhane ortadan kaldırıldı. Bulgaristan
topraklarındaki kiliseler İstanbul’da bulunan Patrikhane’ye bağlandı. Ohrid Başpiskoposluğu
ise bölgenin en önemli din merkezi görevini yeniden üstlendi.
Sırplar ve Başpiskoposluk
Orta Çağda Sırplar da kendi krallıklarını kurdular. Sırp hükümdarlar tıpkı Bulgarlar
gibi kendi bağımsız kiliselerini kurmaya çalıştılar. Haçlılar tarafından ele geçirilen
İstanbul’dan kaçarak İznik (Nikea)’e yerleşen Bizans İmparatoru I. Theodoros Laskaris
(1205-1222) ve Bizans Patriği 1209 yılında Sırplara kendi kiliselerini kurma izni verdiler.
Sırp rahip Sava’ya verilen yetkiyle Sırbistan’da bulunan tüm kiliseleri yönetimi altına alan bir
Başpiskoposluk kuruldu. Bu Başpiskoposluk Bizans Patriğine bağlı kalmaya devam edecekti.
Stefan Duşan ve İpek Patrikliği
Stefan Dušan’ın zamanında (1331-1346’da kral, 1346-1355’de imparator) Sırplar
Bizans’a karşı savaşark topraklarını genişletti. Stefan Dušan, 1334’den itibaren Bizans’a karşı
savaştı ve Tesalya ile Epir’i ele geçirdi. 1345 yılında kendini Sırpların ve Yunanların Çarı ve
Hükümdarı ilan etti; 1346’da Üsküp’te bulunan kiliseyi Başpiskoposluğa yükseltti ve
Başpiskopos II. Joakinje’nin eliyle imparatorluk tacını aldı. Peç (İpek) şehrinde Sırp
Patrikhanesi kuruldu. Bölgedeki başpiskoposlar Sırp Patrikliğinin emri altına girdiler.
Sırpların İstanbul Patriğinden ayrılması İstanbul’da çok sert bir tepkiye yol açtı ve bunun
üzerine Rum Patrik Sırp çarı Stefan Dušan ve Sırp ruhanilerini aforoz etti.
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Çar Lazar
Çar Lazar’ın devrinde, İstanbul Patriği, Sırp çarının Bizans’a saldırmaması şartıyla
İpek’teki Sırp Patrikhanesinin özerkliğini kabul etti. Çar Lazar 1389 Kosova Meydan
Savaşında yenilerek öldürüldü. Bundan sonra Sırplar Osmanlı devletinin vasalı haline
geldiler. Fakat Sırp Patrikhanesinin varlığı Fatih Sultan Mehmed zamanına kadar sürdü.
1459’da Osmanlıların Semendire (Smederevo)’yi fethetmesiyle Sırbistan’ın fethi tamamlandı.
Bundan sonra Sırp Patrikliğinin varlığına son verilerek Sırplar İstanbul Patrikhanesine
bağlandı.
Hırvatlar ve Katoliklik
Hırvatlarda Katolikliğin yayılması 641 yılına kadar geri götürülmektedir.
Hıristiyanlaşma süreci 9. yüzyıla kadar devam eder. Hırvat lider Branimir’in 879’da Papa X.
Yohannes’e yazdığı mektup ve ona sadakatini bildirmesi Hırvatların katolik oluşunun ilk
yazılı belgesini oluşturur.
Ruslar ve Hıristiyanlık
Rusya 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu yoluyla Hıristiyanlığa geçti. Tuna boyunda
Bulgarların tehdit ettiği Bizans İmparatoru II. Basileios, Kiev knezi Vladimir’den (980-1015)
yardım istemiştir. Karşılığında Vladimir, bu yardıma karşılık olarak Bizans İmparatorunun kız
kardeşi Anna ile evlenmek istedi. Knezin bu isteği onun Ortodoks Hıristiyanlığa girme
şartıyla kabul edildi. Düğünden sonra 988/89 yılında Vladimir (Kutsal) Kiev’de Dnepr
(Dinyepr) boyunda yapılan bir toplu halk vaftizi ile Hıristiyanlığa geçmiştir.
1439 Ferrara Konsili ve Birleşme
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u abluka altına almaya başlamasıyla Bizans
İmparatorluğu Batıya yanaşmaya çalıştı. Bunun için Ortodoks ve Katolik kiliselerinin
birleşmesi gündeme geldi. Bu düşünce Ortodokslar arasında tepkiyle karşılandı. Nihayet 1439
yılında 1054 yılından beri ayrı olan Doğu (Bizans/Konstantinopolis) ve Batı (Roma)
Kiliselerinin birleşmesine karar verildi. Karar Ferrara-Floransa Ruhani meclisi toplantısında
alındı. Papa, Bizans İmparatoru, İstanbul (Konstantinopolis) Patriği, İskenderiye, Antakya ve
Kudüs Patrikleri de bu toplantıya katıldı. Bu şekilde Osmanlılara karşı Batı’nın desteğinin
alınması ümit ediliyordu.
Moskovalı Başknez II. Vassiliy (1415-1462), Ferrara-Floransa birleşmesini kabul
etmemiş ve bunun üzerine Konstantinopolis Patrikliğinden ayrı ulusal bir Rus kilisesi
gelişmeye başlamıştır. Bu birleşmeye karşı çıkan çok sayıda din adamı vardır. Bunlar arasında
Fatih Sultan Mehmed’in daha sonra patrik tayin edeceği Gennadios Scholarios da vardır.
Nitekim İstanbul’da Katolik mitrası (başlığı) görmektense Osmanlı kavuğu görmeyi tercih
ederiz sözü bu tepkilerle ilişkilidir.
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1.4. Fatih Sultan Mehmed, Balkan Kiliseleri ve Patrikhane
II. Mehmed 1453’te İstanbul’u feth ettikten sonra Osmanlı Devleti içinde yaşayan
Ortodoks Hıristiyanların yönetimini İstanbul’a bağlamak istemiştir. Bu nedenle tıpkı Bizans
İmparatorluğunda olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de kiliselerin yönetim merkezi olan
Patrikhane’nin varlığı korunmuştur. Fatih Sultan Mehmet özellikle Katoliklerle birleşmeye
karşı olan din adamlarını yanına alarak Patrikhaneyi yeniden teşkilatlandırmıştır. Doğu ve
Batı kiliselerinin birleşmesine düşmanlığıyla tanınan Gennadios II. Scholarios’u yeni patrik
tayin etmiştir. Patrik yeni yetkilerle donatılmış, yalnızca kiliselerin yönetimi değil miras ve
medeni hukuk alanına giren yetkiler de Patriğe devredilmiştir. Balkanlardaki tüm Ortodoks
tebaa da Patriğe bağlanmıştır. Rum Ortodoks Patrikhanesi veye İstanbul Patriği olarak
adlandırılan Patriğe bağlı topluluğa da daha sonra millet-i Rum adı verilecektir ve Osmanlı
kayıtlarında bu adla anılacaktır. Buradaki millet kavramı etnik bir isim olmayıp Ortodoks olan
bütün toplulukları kapsamaktadır. Ancak 19. Yüzyıldan sonraki gelişmelerle Rum tabiri
günümüzdeki Rum tabirine evrilmeye başlamıştır.

1.5. Eflak ve Boğdan Beylikleri
Eflak ve Boğdan Beylikleri Osmanlı yönetimine girdikten sonra kendi soylular meclisi
(Boyarlar) tarafından seçilen ve padişah tarafından tayin edilen “Voyvoda”lar tarafından
yönetilmekteydi. 1711 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rusya ile işbirliği yaptıkları
gerekçesiyle padişah yerli beyleri tayin etmekten vazgeçti. Bunların yerine İstanbul Fener’de
yaşayan Rumlardan Eflak ve Boğdan’a beyler tayin edilmeye başlandı (Eflak 1716-1821,
Boğdan 1711-1821). Kilisesi zaten İstanbul’a bağlı olan Romenler bu şekilde doğrudan
Rumlar tarafından yönetilmeye başlandı. Bu şekilde oluşan yönetim nedeniyle Romen tarihçi
Nicolae Iorga bu dönem Romen tarihine “Bizans sonrası Bizans” adını vermiştir.
Rum etkisinin bu şekilde artması sonucunda ilk milliyetçi Yunan ayaklanması da
Eflak ve Boğdan Beyliklerinde başladı. Nitekim 1821 Yunan ayaklanması ilk orada patladı.
Yunan bağımsızlık hareketinde öncü rol oynayan, örneğin Alexandros Ypsilantis (1792-1828)
gibi Fenerli Rumlar vardı. Fakat İstanbullu Rum ailelerin tümünün Yunan ayaklanmasından
memnun olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte bu ayaklanma nedeniyle Padişah II.
Mahmud Rum Ortodoks Patriği V. Gregor’u millet başı olarak isyandan sorumlu tuttu ve
astırdı. Onunla birlikte çok sayıda din adamı idam edildi. Bu da Osmanlı millet sistemine göre
Patrikhane’ye geniş bir özerklik verilmekle birlikte cemaat içindeki her türlü sorundan bizzat
Patriğin sorumlu tutulduğunu göstermektedir.

1.6. Sokollu Mehmed Paşa ve İpek Patrikhanesi
Sokollu Mehmed Paşa devşirme sistemiyle Bosnalı bir Sırp aileden alınarak
Müslüman olmuştu. Zamanla başarılı bir devlet adamı ve Kanuni Sultan Süleyman
döneminde sadrazam oldu. Sadrazamlığı döneminde 1557 yılında İpek’te Sırp Patrikhanesini
yeniden kurdu ve yakın akrabalarından birini İpek’e patrik tayin etti. Peć / İpek Patrikhanesi
bağımsızlığını iki yüz yıldan fazla koruyabilmiştir.
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Büyük Göç (Velika Seoba)1690
İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avrupa’da kurulan Kutsal Birlik ve Osmanlı
Devleti arasında savaş başladı. Bu “uzun Türk Savaşı” (1683-1699) sırasında İpek Patriği
Arsenije III. Crnojevic 1690’da Kosova’dan yaklaşık 37.000 Sırp aileyle birlikte Avusturya
kontrolündeki Macaristan’a göç etti. Osmanlı sınırına yakın Karlofça (Karlovci) Avusturya
yönetimindeki Sırpların dini merkezi haline geldi.
Bu göçten sonra Osmanlı hükümeti İpek’e yeni patrik tayin etti.
İpek ve Ohri’nin Sonu
Peć / İpek Patrikhanesi 18. Yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını korumuştur. Ama
İstanbul Patriği iktidarını hiç kimseyle paylaşmak istemediğinden sürekli olarak İpek
Patrikhanesinin kaldırılmasını istiyordu. Eflak Beyi Konstantinos’un kardeşi Patrik Samuel I.
Chatzeres (1763-1768 ve 1773-1774), İpek Patrikliğinin ve Ohri Başpiskoposluğunun
özerkliğine son verilerek İstanbul’a bağlanmalarını istedi. Sultan III. Mustafa (1757-1774) bu
isteği yerine getirmiş ve bir fermanla 1766’da İpek Patrikhanesi ve bir yıl sonra da Ohri
Başpiskoposluğunun bağımsızlığına son verildi. Metropolitler artık doğrudan İstanbul
Patrikhanesinden atanıyordu.
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Uygulamalar
Uygulama:
Rum Patrikhanesi hakkındaki Yavuz Ercan, Osmanl¤ Yönetimindeki Gayrimüslimler.
Kurulu¢tan Tanzimat`a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları. Ankara 2001 kitabını
okuyunuz.
Balkan milliyetçiliğine dair yazan tarihçileri tespit edip bu metinleri okuyunuz.
Kazanım:
1. Millet sistemi ve özellikleri anlaşılacaktır.
2. Balkan milliyetçiliğin ortaya çıkma nedenleri anlaşılacaktır.
3. Balkan milletleri hakkında genel bir kanaat oluşacaktır.
4. Osmanlı devletinin bu süreçteki politikası anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı millet sisteminde Sırpların, Rumların, Bulgarların konumunu tartışınız.
2. Balkan milliyetçiliği kavramını tartışınız.
3. Balkan milliyetçiliğini etkileyen faktörler nelerdir?
4. Osmanlı devleti içindeki Balkan milletlerinin konumu değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balkan halkları Ortaçağ’da Hıristiyanlığın Ortodoksluk mezehebine girmişlerdir.
Özellikle Bulgarlar ve Sırplar kendi krallıklarını kurduktan sonra İstanbul’daki Patrikhaden
bağımsız patrikhanelerini kurmuşlardır. Fakat Osmanlılar Balkanları fethettikten sonra
Balkanlardaki bağımsız kiliselerin varlığına son vererek bu kiliseleri İstanbul’daki
Patrikhaneye bağlamışlardır. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethinden sonra Patrikhaneyi
yeniden düzenleyerek bir Osmanlı kurumu haline getirmiştir. Osmanlı dönemi boyunca
Patrikhane Ortodokslardan sorumlu en önemli kurum olmuştur. 16. Yüzyılın ikinci yarısında
Sokollu Mehmed Paşa İpek’teki Sırp Patrikhanesini yeniden kurmuş ve başına bir akrabasını
getirmiştir. Bu patrikhane de 18. Yüzyılın ikinci yarısında Ohri Başpiskoposluğu ile birlikte
tekrar kapatılmıştır. 19. Yüzyıla kadar Ortodoksluğun merkezi İstanbul olmuştur. Halkların
kilise tabiiyetine göre tasnif edilmesine millet sistemi adı verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Hangi tarihte Doğu ve Batı kilisesi kesin olarak ayrıldı?
a. 1050 yılında.
b. 1055 yılında.
c. 1054 yılında.
d. 1052 yılında.
e. 1055 yılında.
2. Çar Simeon (893-927) neredeki kiliseyi Bulgar Patrikliği yaptı?
a. Sofya.
b. Ohrid.
c. İpek
d. Filibe.
e. Preslav.
3. 970’li yıllarda Bizanslıların Batı Bulgaristan’ı fethinden sonra Bulgar Patrikliği nereye
taşındı?
a. Ohrid
b. İstanbul
c. Küdüs
d. Belgrad
e. Samakov
4. 1018’de Bulgaristan’ın Bizanslıların idaresine geçmesiyle Bulgar Patrikhanesi….
a. İstanbul’a taşındı.
b. Özerkliği sona erdi.
c. Yeni bir Bulgar Patrikhanesi kuruldu.
d. Osmanlılar tarafından kapatıldı.
e. Diğer Patrikliklerle birleştirildi.
5. Sırpların kilise bağımsızlığı üzerine Bizans Patriği kimi aforoz etti?
a. Sırp Patriğini
b. Sırp Çarı Lazar’ı
c. Sırp İmparatorunu
d. Stefan Duşan ve Sırp ruhanileri
e. Hırvat lider Branimir’i
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6. Bizans İmparatoru II. Basileios’un Kiev Knyazı Vladimir’den niçin yardım istedi?
a. Bulgarların tehdidinden korunmak için yardım istedi
b. Sırpların saldırısından korunmak için
c. Taht mücadelesi
d. Osmanlı ordusunun saldırmasından korunmak için
e. Haçlı ordusuna destek olmak için
7. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra İstanbul Patriği olarak kimi ilan etti?
a. V.Grigoryus
b. Meletios
c. Gennadios II. Scolarios
d. II.Photius
e. I. Athenagoras
8.Yunan Ayaklanmasından Ortodoks halkın başı olarak II. Mahmut kimi sorumlu tuttu?
a. V. Grigoryus
b. II. Gennadios
c. Konstantin
d. Arsenıje III. Crnojevic
e. Scolarios
9. 1439’da Osmanlı’nın genişlemesi karşısında zor durumda kalan Bizans İmparatoru hangi
karara onay vermektedir?
a. İpek Patrikhanesine özerklik vermeye
b. İstanbul Patriğini görevden almaya
c. Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin birleşmesine
d. Ohrid Başpiskoposluğunun kapatılmasına
e. Metropolitlerin doğrudan İstanbul’a bağlanmasına
10.Hırvatlarda Katolikliğin yayılması hangi yıla kadar geri götürülmektedir?
a. 879
b. 724
c. 567
d. 641
e. 755

Cevaplar
1.c, 2. e, 3. a, 4. b, 5. d, 6. a, 7. c, 8. a, 9. c, 10. d.
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2. OSMANLI MİLLET SİSTEMİNDE REFORM VE YENİ KİLİSELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

19. Yüzyılda milliyetçilik ve misyonerlik faaliyetlerinin etkisiyle yeni
kiliselerin kurulması

•

Balkanlarda Patrikhaneden ayrılarak kurulan milli kiliseler

•

Osmanlı millet sisteminde Islahat Fermanından sonra yapılan reformlar

•

Büyük Güçlerin Osmanlı Hıristiyanlarına yönelik politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Cizye vergisi nasıl bir vergidir ve ne zaman kaldırılmıştır?
2. Bulgar Eksarhlığı nedir?
3. Rum Patrikhanesinden ayrılan ilk Balkan kilisesi hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Osmanlı millet sisteminde
reform ve yeni kiliseler

Balkanlarda milliyetçilik

Bu konudaki literatürü tespit

hareketlerine paralel olarak

ederek

kurulan kiliseleri
açıklayabilecek
Tanzimatla birlikte yapılan
kilise reformlarını
tartışabilecek
Geleneksel kilise
yönetiminde modernleşme
çalışmalarını açıklayabilecek
Büyük Güçlerin
Osmanlı’daki kiliselere
yönelik politikalarını
tartışabilecek
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Anahtar Kavramlar
Millet sistemi, Patrikhane, Büyük Güçler, Kırım Savaşı, Bulgar Eksarhlığı,
Misyonerlik
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Giriş
19. yüzyıla gelindiğinde Balkanlarda milliyetçi hareketler başlamıştır. Milliyetçi
hareketlerin gelişmesine paralel olarak milli kiliselerin kurulması süreci de başlayacaktır. İlk
milli isyanı Sırplar başlatsa da Patrikhane’den ayrılan ilk kilise Yunan kilisesi olacaktır.
Ardından Bulgarların bağımsız bir kilise mücadelesi başlayacaktır. Büyük Güçler de bu
süreçte Osmanlı devletinin içi işlerine müdahale edebilmek için Hıristiyanların hamisi rolünü
oynayacaklardır. Hatta Kırım Savaşının görünürdeki nedeni Kutsal Yerler Problemi olacaktır.
Ayrıca misyonerlik faaliyetleri sonucu yeni kiliseler kurulacaktır ve millet sistemi içindeki
bağımsız kilise sayısı epeyce artacaktır.
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2.1. Ondokuzuncu Yüzyılda Bağımsız Kiliselerin Kuruluşu
Balkanlar’da bağımsızlığını koruyabilmiş tek kilise Karadağ’da bulunuyordu. Orada
bir piskopos beyler hanedanı vardı ve Osmanlı Devleti bu dağlık bölgede merkezden bir
kontrol kuramamıştı. Sırplar ancak yarı bağımsız bir statü aldıktan sonra kendi kiliselerini
kurmuşlardır. Metropolit seçiminin onaylanması hakkı İstanbul Patrikliğinde kalması koşulu
ile 1832’de Sırp kilisesi özerk olmuştur. Sırpların 1878 bağımsızlığından sonra Sırp kilisesi
nihayet İstanbul Patrikliğinden tamamen bağımsız olmuştur.
Romen kilisesi biraz daha sonra 1885’de bağımsızlığını elde etmiş ve 1920’de
patrikliğe yükselmiştir. Bağımsız bir Arnavut Devletinin kurulmasından sonra Ortodoks
Arnavutlar da kendilerini İstanbul’dan kurtarmışlardır. Bununla birlikte 1830’da bağımsız bir
devlet olarak kurulan Yunanistan kilisesini İstanbul Patrikhanesinden ayrılan ilk devlet
olmuştur.
Bulgar Eksarhlığının Kuruluşu
İstanbul’da yaşayan Bulgarlar 1847 yılında ilk Bulgar Kilise cemaatini
oluşturmuşlardır. Haliç’te bir kilise kurulması için padişah fermanı almışlardır. İlk önce ahşap
olan kilise daha sonra o dönemde yaygınlaşmaya başlayan demir bina mimarisine göre
demirden yapılmıştır. Bulgarların Rum Patriğinden ayrılmaları İstanbul Bulgar cemaatinin
çabaları sonucu gerçekleşmiştir. Piskopos Ilarion Makariopolski, Sveti Stefan kilisesinde
yönettiği Paskalya ayininde Patriğin adını anması gereken yerde bunu anmayarak 3 Nisan
1860’da (süresiz) Bulgar Kilisesinin bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Patrikhanenin büyük
tepkisini çeken bu davranışı üzerine Eksarhlık mücadelesi diye adlandırılan zor süreç başladı.
Katolik Bulgarlar
Bulgarların Patrikhaneden ayrılarak ayrı bir kilise kurma mücadelesi döneminde
taleplerinin gerçekleşmemesi üzerine bir kısım Bulgar Patrikhane’den ayrılarak Roma’da
bulunan Papa’ya bağlandı. Bu şekilde 1860’da İstanbul’da Roma ile birleşik Bulgar Kilisesi
kurulmuştur. Rituel olarak Ortodoks kalmakla birlikte ruhani lider olarak Papa’yı tanıyan bu
gruba Uniyat/Birleşik Kilise adı verildi. On yıllık mücadele sonucunda Bulgarlar kendi
bağımsız kiliselerine kavuşacaklardır. Bunda Rusya’nın da etkisi olmuştur. Bulgarların
Papa’ya bağlanmaya başlaması Ortodoksların hamisi rolünü oynayan Rusya’da tedirginlik
yarattı. Bulgarlar üzerindeki etkisini kaybetmek istemeyen Rusya İstanbul elçisi İgnatiev
aracılığıyla padişahın ikna olmasında rol oynadı. Sultan Abdülaziz 1870 yılında ferman
yayınlayarak Bulgar Eksarhlığının kuruluşunu ilan etti. Eksarhlığın merkezi İstanbul olmuş ve
1878’de Bulgar Prensliğinin kurulmasından sonra bile öyle kalmıştır. Eksarhlık Bulgaristan’ın
da dışındaki Bulgarların oturduğu bölgeleri içeriyordu. 1912/13 Balkan Savaşından sonra
Eksarhane Sofya’ya taşınmış ve İstanbul’da ancak bir temsilcilik bırakmıştır.
Yunanistan kilisesinin Patrikhaneden ayrılması
Bağımsızlığını elde eden Yunanistan’a Bavyera kralının oğlu Otto’nun kral olarak
gelmesinden sonra Yunanistan Kilisesi 1833’de bağımsızlığını ilan etti ve böylece İstanbul
25

Patrikhanesinden ayrılarak, Balkanlardaki ilk kilise oldu. Bu Patrikhane ile Yunanistan
arasında gerilim yarattı ve Patrikhane bu ayrılmayı onaylamadı. İstanbul Rum Patriği 1850
yılında Yunanistan Kilisesinin bağımsızlığını tanıdı. Yunanistan devleti Megali İdea
politikasını benimseyerek topraklarını genişletmeye çalışmaktaydı. Bu politika için İstanbul
Rum Patrikhanesinin nüfuzunu kullanmak istiyordu. Bu da Patrikhane ile Yunanistan arasında
zaman zaman gerilimlerin yaşanmasına neden oldu.
Patrikhaneye Bağlı Okul Sistemi
Patriklik 18. yüzyılın sonundan itibaren kiliseye bağlı bir cemaat okul sistemi kurdu.
Yunanistan kurulduktan sonra Atina Üniversitesi açılmıştı. Patrikhane Rumca eğitim veren
okullarında çalışmak üzere öğretmenleri Yunanistan’dan getirmeye başladı. Aynı şekilde okul
ders kitapları da Yunanistan’dan getiriliyordu. Patrikhaneye bağlı okul sisteminin
desteklenmesi amacıyla 1861’de İstanbul’da Ellēnikos Philologikos Syllogos
Kōnstantinupoleōs (İstanbul Helen Filoloji Derneği) isimli bir dernek kuruldu. Bu eğitim
derneği İstanbul’daki zengin Rumlardan ve yurt dışında yaşayan Rum tüccarlardan büyük
miktarda yardım toplayarak çok sayıda yeni okul açtı. 1863’den itibaren dergi yayını, taşrada
okullar ve okul derneklerinin kurulması için parasal desteklenmesi ve geliştirilmesi gibi çok
yönlü etkinliklerle bu dernek Osmanlı Devletindeki Rumların eğitiminde öncü bir rol
oynuyordu. 19. Yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Patrikliğe bağlı bu okul sisteminin
İmparatorluğun bütün bölgelerine yaygınlaştırıldığı görülmektedir.
Bulgar-Rum Kilise Sorunu
1870’de Bulgar Eksarhlığı kurulduktan sonra Rum Patrikliği aralarında kilise ve
okullar için şiddetli mücadeleler yaşandı. Çatışmaların ve karşılıklı protestoların yaşandığı en
önemli merkez İmparatorluğun başkenti İstanbul’du. Çünkü her iki kilisenin merkezi de
İstanbul’da bulunuyordu. Bu Bulgar-Rum Kilise ve Okul Mücadelesi 27 Haziranda 1910’da
Osmanlı Meclisinde kabul edilen “anlaşmazlık nedeni olan Rumeli’deki kilise ve okullar
üzerine yasa”ya kadar devam edecektir. 3Temmuz 1910 yürürlüğe giren bu kanunla birlikte
bu sorun çözülmek istenmiştir.
Megali İdea ve Patrikhane
Megali Idea denen ve 19. Yüzyılın ortalarında Yunanistan’ın Osmanlı’ya yönelik
politikasının temelini oluşturan büyük Yunanistan ülküsü Osmanlı Devleti ile Yunanistan
arasında sürekli gerilimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu ülküye göre, İstanbul bütün
Yunanların oturduğu bölgeleri içine alan, büyük bir İmparatorluğun başkenti olacaktı. 1897
Osmanlı-Yunan Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve nihayet Birinci Dünya Savaşı ve
akabinde Yunan ordusunun 1919 yılında İzmir’i işgal ederek Anadolu’ya girişi bu politikanın
yansımalarıdır. Fakat Yunan ordularının yenilgisi bu politikayı sona erdirmiştir. Nitekim
Yunan işgal ordusunun geri püskürtülmesinden sonra Anadolu’da yaşayan Rumlar
Yunanistan’da yaşayan Müslümanlar ile değiş-tokuş edilmiştir. Yapılan bu “Nüfus
Mübadelesi” sonucunda Anadolu’da Megali İdea için zemin oluşturacak bir nüfus
kalmamıştır. Yalnızca İstanbul’daki Rumların kalmasına izin verilmiştir. Buna karşılık Batı
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Trakya’daki Müslümanların orada kalmasına müsaade edilmiştir. Lozan’daki uzun
müzakerelerden sonra, Rum Patriğinin eskisi gibi İstanbul’da kalmasına izin verilmiş, fakat
Patriğin yetkileri büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Megali İdea politikaları nedeniyle ortaya
çıkan güvensizlik Türkiye’de Patrikhanenin olumsuz bir imaja sahip olmasına yol açmıştır.
Millet Sisteminde Reform
Özellikle 19. yüzyılda Gayrimüslimler millet-i Rum, millet-i Ermeniyan, millet-i
Yahudiyan, Pavlikanlar (Katoliklere yakın) şeklinde farklı gruplar altında toplanmaktaydı.
Katolik misyoner faaliyetleri sayesinde 19. yüzyılın ilk yarısında bir Ermeni-Katolik cemaati
oluştu ve Ermeni Katolik Milleti 1829’da ayrı bir millet olarak tanındı.

2.2. Büyük Güçler ve Kiliseler
1850 yılında Protestanlar ayrı bir millet olarak tanındı. Protestan misyoner hareketi
sonucunda yine Ermeniler arasında Protestanlık yayılmıştı.
Ermeni-Gregoryan Patriğinin şikâyetleri üzerine Osmanlı hükümeti 1834 yılında
Osmanlı Hıristiyanları arasında kilise değişikliğini yasakladı. Fakat İngiltere’nin baskısı
üzerine 1844’te bu yasak tekrar kaldırıldı.
Büyük Güçlerin Osmanlı Hıristiyanları üzerindeki etkisi 19. yüzyılın ortalarında
oldukça arttı. Fransa Katoliklerin hamisi rolünü oynarken İngiltere Protestanların himayecisi
olarak Protestan cemaatinin büyümesini destekliyordu. Rusya ise 1774’ten beri Ortodoksların
hamisi olarak görülüyordu.
Kutsal Yerler Problemi ve Kırım Savaşı
Büyük Güçlerin Osmanlı Gayrimüslimleri üzerindeki etkisi o kadar arttıki bu 1853
yılında Kırım Savaşının en önemli nedenlerinden biri oldu. Fransa, Osmanlı hükümetinden
Kudüs ve çevresinde bulunan Kutsal Yerlerde Katolik kilisesinin rolünün artırılmasını talep
etti. Bu Rusya’nın tepkisine yol açtı. Bundan sonra Rusya da aynı şekilde Kutsal yerlerde
Ortodoksların haklarının genişletilmesi ve Rusya’nın Ortodoksların hamisi olarak resmen
tanımasını talep etti. Osmanlı hükümeti İngiltere’nin desteğiyle Rusya’nın taleplerini
reddedince Rusya Eflak ve Boğdan Beyliklerini işgal etti ve Osmanlı devleti ile Rusya
arasında 1853’te savaş başladı. Bunun üzerine İngiltere, Fransa, Piemento Krallığı Osmanlı
devletiyle ittifak yaparak Rusya’ya karşı savaşa girdi. Kırım Savaşı (1853-1856) bu şekilde
gerçekleşti.
Müslümanlar
Müslümanlar Osmanlı’da aralarındaki mezhep farkına bakılmaksızın aynı statüye
sahipti. Egemen mezhep sünnilik/Hanefilik olup Şii gruplar veya günümüzde Alevi olarak
tanınan gruplar ayrı bir dini örgütlenme hakkına sahip değildi. Bununla birlikte farklı
tarikatlar vardı ve bu şekilde Bektaşilik de varlığını korumuştur. Kayıtlarda Müslüman olduğu
halde farklı kaydedilen tek grup Romanlar / Çingeneler olup vergi vs. kayıtlarında Kıbtiyan
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Müslim veya Kıbtiyan reaya (yani Hıristiyan) şeklinde yer almaktadırlar. Romanlar da
Müslüman oldukları halde cizye ödemekteydi.
Tanzimat ve Cizyenin Kaldırılması
1839 Tanzimat Fermanı teba arasında eşitlik yaratma düşüncesini dile getiriyordu.
Özellikle İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı devletinin müttefiki olarak katıldığı Kırım Savaşı
döneminde (1853-1856) Büyük Güçler Osmanlı hükümetinden Müslümanlarla
Gayrimüslimler arasındaki eşitsizlikleri kaldırmasını talep etti. Osmanlı hükümeti bu taleplere
olumlu cevap verdi. Hatta İngiliz Elçisi mürtedler (Müslümanlıktan başka bir dine geçenler)
için Şeriat hukukunda yer alan ölüm cezasının kaldırılmasını 1854’te talep etti. Elçinin bu
talebi reddedildi. Fakat 1855 yılında cizye kaldırıldı. Cizyenin kaldırılması ile birlikte
Müslüman-Gayrimüslim eşitliği hedefleniyordu. Bu şekilde Gayrimüslimler için askerlik
zorunluluğu getirildi. Fakat Gayrimüslimlerin askerliğe sıcak bakmaması nedeniyle «askerlik
bedeli» adıyla ve mikdarı cizye mikdarına yakın bir vergi getirilerek askerlikten muafiyetleri
devam etti. 1856 Islahat Fermanı ile bu reformlar teyit edildi. 1856’dan itibaren
Gayrimüslimlerin devlet hizmetine alınmasına başlandı. Buna göre askeriyede Albay
rutbesine ve memuriyette 1. dereceye kadar yükselebileceklerdi.

2.3. Kilise Reformları
1856 Islahat Fermanı ile milletlerin kendi içlerindeki yönetim nizamnamelerinin de
modernleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre her millet bir
komisyon kurarak yeni yönetim nizamnamesini / anayasasını hazırlamalıydı. Osmanlı
hükümetinin bu talebi kilise liderlerini rahatsız etti. Bu şekilde mutlak otoritelerinin ve
imtiyazlarının zarar göreceğinden korkuyorlardı. Bu reformun amacı millet yönetimlerini bir
dereceye kadar kilisenin tek elinden kurtarıp laikleştirmekti. Sadrazam Ali Paşa 1857’de
patriklere ve diğer kilise önderlerine yazılar göndererek bir nizamname hazırlanmasını talep
etti. Sadrazam yazısından cemaatlerin seçilmiş bir meclis tarafından yönetileceğini
belirtiyordu.
Rum Patrikhanesi ve Nizamname
Patrik ve Ruhani Meclis hükümetle işbirliğine karşı çıktı. Bunun üzerine Sadrazam
İstanbul’a davet ettiği ruhanileri geri gönderdi. Nihayet 1858 yılında Patrik bir komisyon
kurulmasını ve bir nizamname hazırlanmasını kabul etti. Fakat kurulan komisyon bütünüyle
ruhanilerden oluşmaktaydı (7 Episkopos ve 10 başka ruhani) ve «milli meclis» adını
taşıyordu. Bu meclisin hazırladığı nizamname 1862’de hükümete sunuldu ve „Rum Patrikliği
Nizamatı“ onaylandı.
Patrikhane Nizamnamesinin İçeriği
Nizamnameye göre iki tane meclis bulunacaktı: 1. 12 ruhaniden oluşan Ruhani Meclis,
2. Ruhani ve dünyevi üyelerden oluşan karışık meclis. Dünyevi üyelerin seçimine yalnızca
İstanbul ve civarında oturan Rumlar katılabilecekti. Karışık meclis yalnızca önemli nedenler
olduğunda toplanacaktı. Örneğin Patrik seçiminde toplanabilecekti. Buna göre Metropolitler
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bir liste hazırlayacaktı. Osmanlı hükümeti istemediği adayı listeden çıkarabilecekti. Karma
meclis bu listedeki adaylardan 3ünü seçecekti. Ve Ruhani meclis bu üç kişiden birini Patrik
olarak seçecekti. Bundan sonra da Osmanlı hükümeti Patrik seçimini onaylayacaktı.
Adliye ve Mezahib Nezareti
1879 Adliye reformu ile Adliye ve Mezahib Nezareti ismiyle bir bakanlık kuruldu.
Bütün kiliseler bu bakanlığa bağlandı. Bu reformla birlikte örneğin Ortodoks tebadan birisinin
padişaha doğrudan iletmek istediği şikayet mektubunun Patrik tarafından imzalanması (yani
ön kontrolden geçirilmesi) usulü kaldırıldı. Osmanlı hükümeti Patriğin hakimlik yetkilerini de
sınırlamak istiyordu ve bu da Patrikhanenin şikayetlerine neden oluyordu. Nihayet 1884
yılında bir fermanla Patrikhanenin imtiyazları yeniden teyit edildi.
Protestan Milleti
Protestan cemaati özellikle Amerikan misyonerlerinin Osmanlı -devletindeki
faaliyetleri sonucunda oluştu ve büyüdü. Kilise 1850 yılında Protestanlığa geçen Ermeniler
tarafından kuruldu ve Osmanlı hükümeti tarafından kabul edildi. Bu cemaat dünyevi önderleri
tarafından yönetiliyordu ve diğer kiliselerin imtiyazlarına sahip değildi, yani bir millet olarak
tanımlanmıyordu. Bu nedenle Protestanlar ayrı bir millet olarak tanınmalarını talep
ediyorlardı. Nihayet 1878 yılında Osmanlı hükümeti özellikle İngiltere’nin destek ve
teşvikiyle Protestanlar için bir nizamname hazırladı. Fakat bu nizamname de onları diğer
kiliselerle eşit bir statüye çıkarmadığından memnun etmedi.
Ermeni Gregoryan Cemaati
1847 yılında Ermeniler bir Ruhani meclis ile bir dünyevi meclis oluşturmuştu. Ermeni
Patriği her iki meclisin de başkanıydı. Cemaatin yönetiminin yeniden düzenlenmesi için 1853
yılında bir komisyon kuruldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanan Nizamname
Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmedi. Nihayet 1863’te bir Ermeni Patrikliği Nizamatı
kabul edildi.
Katolik Ermeniler
Ayrı bir millet olarak kabul edilen Katolik Ermenilerin de bir Patriği vardı (1846’dan
itibaren Hasun). Lübnan’daki en büyük katolik dini lider „Katogikos“ olarak adlandırılıyordu.
1866’da Lübnan’daki Katogikos’un ölümü üzerine bu iki makam birleştirildi ve Katolik
Patrik aynı zamanda Kilikya Katogikosu olarak seçildi. Papa bu seçimi onayladı. Fakat
cemaat arasında itirazlar oluştu. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti 1872’de Patrik seçimini
iptal etti ve yeni bir Patrik seçilmesini talep etti. Yeni bir patriğin seçilmesi ise cemaatin ikiye
bölünmesine yol açtı. Bu meseleye Büyük Güçler de müdahale etti ve kilise içindeki sürtüşme
ilerleyen dönemde de devam etti.
Fransa ve Katolikler
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Fransız hükümeti ve Vatikan Osmanlı’daki Katolik cemaatler üzerine büyük bir etkiye
sahipti. İstanbul’daki Katolikler, Latinler, Bulgar Katolikleri, Hırvat-Bosna Katolikleri ve
Arnavut Katolikler ile Halep Katolikleri bir Katolik Piskoposun yönetimindeydi. Vatikan
1846’da Osmanlı hükümetinden İstanbul’da bir temsilciliğin kurulmasını talep etti. 1849’da
Fransız büyükelçi Kudüs ve çevresindeki kutsal yerlerin Katolik papazlara bırakılmasını talep
etti. Nihayet Osmanlı hükümeti 1848’de bir Katolik Kudüs Patrikliği kurulmasını kabul etti.
Kudüs, Kıbrıs Katolikleri bu Patrikhaneye bağlanacaktı. Buna göre din adamlarının yarısı
Osmanlı tebası olacak ve Patrik Papa tarafından tayin edilecektir. Fransız Büyükelçisi ise
patrikhane ile Osmanlı hükümeti arasında aracılık rolünü üstelenecektir. Bu şekilde Doğu
Akdeniz bölgesinde Fransız etkisi daha da büyümüştür.
Yahudiler
Osmanlı Yahudilerinin hakları 1840’da veilen bir fermanla genişletildi. 1841’de
Hahambaşına Kudüs’teki Yahudi cemaatinin ruhani reisliği hakkı tanındı. 1856 Islahat
Fermanı sonrasında Fuad Paşa Yahudilerden ruhani ve dünyevi üyelerden oluşan bir
komisyon kurarak yeni bir nizamname hazırlamalarını talep etti. Komisyonun hazırladığı
Nizamname 1865 yılında tamamlandı ve onaylandı. Buna göre bir Genel Meclis olacak ve bu
mecliste 80 ruhani ve dünyevi üye bulunacak, ayrıca ruhani ve dünyevi üyelerden oluşan birer
meclis kurulacaktı. Diğer cemaatlerin aksine, Yahudiler vilayetlerde kendi hahamlarını
seçebileceklerdi. Fakat Yahudiler bu nizamnameyi uygulamada tereddüt etmiştir. İlk seçilen
Hahambaşı Paris’e gitmiş ve orada kalmış, makamı bir süre boş bırakılmıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı’da kilise reformlarıyla ilgili kaynakçada Gülnihal Bozkurt’un ilgili eseri
okunacak.
Kazanım:
1. Balkanlarda millet sisteminin nasıl geliştiği ve hangi yeni kiliselerin ortaya çıktığı
anlaşılacak.
2. Milli kiliseler ile milliyetçilik hareketlerinin ilişkisi anlaşılacak.
3. Osmanlı Devleti’nin kiliseye yönelik politikaları ve reformlar anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Millet-i Rum kavramının 19. Yüzyılda hangi değişikliklere uğradığını tartışınız.
2. Balkanlarda 19. Yüzyılda hangi özerk kiliseler kurulmuştur tartışınız?
3. Büyük Güçlerin Osmanlı Gayrimüslimlerine karşı politikaları nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyılda milliyetçi hareketlerin başlaması ile birlikte, özellikle Sırp ve Yunan
isyanlarından sonra Yunanistan kilisesi ile Sırbistan kilisesi İstanbul Rum Patriğinden
ayrılarak özerkliklerini ilan ettiler. Daha sonra Bulgarlar da İstanbul Patrikhanesinden
ayrılarak 1870 yılında padişah fermanıyla Eksarhhane adlı bağımsız kiliselerini kurdular. Bu
şekilde Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri ile kilise bağımsızlığı birbirine paralel olarak
gelişti. Osmanlı hükümeti bu bağımsızlık hareketlerini durdurmak amacıyla Gayrimüslimlerin
Müslümanlarla eşitlenmesi için bir dizi reformlar yaptı. 1855’te cizye kaldırıldı. Fakat İngiliz,
Amerikan, Fransız misyonerlerinin faaliyetleriyle bir yeni Katolik ve Protestan kiliseleri
kuruldu ve millet statüsü elde ettiler. Rusya ise Ortodoksların hamisi rolüyle Balkanlardaki
nüfuzunu güçlendirme gayreti içindeydi. 1853-1856 Kırım Savaşı Büyük Güçler arasındaki
bu rekabetin sonucunda ortaya çıktı.
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Bölüm Soruları
1. Romen Kilisesi hangi tarihte Patrikliğe yükseldi?
a. 1920
b. 1900
c. 1890
d. 1901
e. 1908
2. Yunan kilisesi hangi dönemde İstanbul Patrikliğinden ayrı özerklik ilan etti?
a. Mavrokordato
b. Karaiskasis
c. Otto
d. Kolokotronis
e. Koletis
3. Ortodoks Arnavutlar ne zaman İstanbul Patrikliğinden ayrıldılar?
a. 1908
b. 1912
c. 1878
d. 1875
e. 1856
4. Sveti Stefan kilisesinde Patriğin adını anmayarak Bulgarların dini özerkliğini ilan eden kişi
kimdi?
a. Kiril ve Metodiy
b. I. Antim
c. Sofroniy Vraçanski
d. İlarion Makariopolski
e. Paisiy Hilendarski
5. Bulgar Eksarhlığın ilk merkezi neresidir?
a. Moskova
b. Ohrid
c. Filibe
d. Sofya
e. İstanbul
6. Megali İdea ülküsüyle 1919’da hangi ordular Anadolu’ya girdi?
a. İngiliz
b. Yunan
c. Fransız
d. Rus
e. Bulgar
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7. Hangi antlaşma müzakerelerinde Rum Patriği’nin İstanbul’da kalmasına izin verildi?
a. Atina
b. Londra
c. Berlin
d. Lozan
e. Ayastefanos
8. Kırım Savaşı öncesi Rusya nereyi işgal etti?
a. Kosova
b. Dobruca
c. Plevne
d. Varna
e. Eflak-Boğdan
9. Hangi yılda Gayrimüslimler devlet hizmetine alınmaya başlandı?
a. 1856
b. 1839
c. 1908
d. 1876
e. 1912
10. 1857 yılında Patrik ve diğer kilise önderlerine yazılar göndererek bir nizamname
hazırlanmasını ve cemaatlerin seçilmiş bir meclis tarafından yönetileceğini kim bildirmiştir?
a. Emin Paşa
b. Kuyucu Murad Paşa
c. Sokullu Mehmed Paşa
d. Köprülü Mehmed Paşa
e. Ali Paşa

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. b, 4. d, 5. e, 6. b, 7. d, 8. e, 9. a, 10. e.
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3. SIRP BAĞIMSIZLIK HAREKETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sırp İsyanının sebeplerini

•

Osmanlı devletinin tutumu

•

İsyan esnasında siyasi figürlerin rolü

•

Sırp İsyanının sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sırp isyanı öncesi Osmanlı devletindeki siyasi ortam nasıldır?
2.Sırp isyanının sebepleri nelerdir?
3. Sırp isyanının sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Sırp İsyanının sebeplerini
açıklayabilmek
İsyan sürecinde Osmanlı
devletinin tutumunu ortaya
koyabilmek
Sırp İsyanının sonuçlarını
değerlendirebilmek
İsyan sonrası Osmanlı
devletindeki gelişmeleri
tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar
Sırp Milliyetçiliği, Sırp İsyanı, Semendire Livası, Vuk Stefanoviç Karaciç, Miloş
Obrenoviç.
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Giriş
19. yüzyıl Osmanlı devletindeki otorite boşluğu Balkanlardaki sosyal ve siyasi
değişikliklere sebebiyet vermiştir. Yeniçerilerin keyfi davranışları bu değişikliklerin nedeni
olarak gösterebiliriz. Fakat öncelikle Sırp milliyetçiliği üzerine durmakta fayda vardır. Sırp
isyanınanın nedenleri ve sonuçları, Osmanlı politikasına etkisi de ele alınacaktır
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3.1. Sırp ve Güney Slav Milliyetçiliğinin Kökenleri
19. yüzyıla gelindiğinde Sırplar Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında
bölünmüş durumdaydı. Sırp milliyetçiliği de bu iki imparatorluk içinde gelişmeye başladı.
Tuna nehrinin kuzeyinde yaşayan Sırplar Avusturya yönetimindeydi. Güneyindekiler ise
Osmanlı tebasıydı. Kuzeydekilerin merkezi Karlofça idi.
Katolik Avusturya imparatorluğunda Ortodoks Sırplar uzun bir tanınma mücadelesi
vermek zorunda kaldı ve bu süreçte Sırplık bilinci de gelişmeye başladı. Osmanlı idaresinde
yaşayan Sırplar ise Osmanlı yönetimine karşı isyan eden ilk Hıristiyan Balkan topluluğu oldu.
Nitekim 1804 yılında Sırp isyanı başlayacaktır.
Sırp milliyetçiliğinin fikir babaları olarak üç kişi ön plana çıkmaktadır. Bunlar dil
çalışmaları yapan Jovan Rajiç (1726-1801), Dositej Obradoviç (1742-1811) ve kilise Slavcası
yerine Sırp halk dilinin kabul edilmesini sağlayan Vuk Stefanoviç Karaciç (1787-1864)’tir.
Bunlar arasında özellikle Karaciç önemlidir. Viyana’da sürgünde bulunduğu dönemde Alman
Romantizminden ve Herder’den etkilenerek Sırp halk dili hakkında 1814/15 yıllarında
“Sıradan Halkın Konuşmasına Göre Sırp Dilinin Tarifi” başlıklı bir kitap yayınladı. Ayrıca
Sırp halk türkülerini derleyerek yayınladı.
Avusturya Egemenliğinde Hırvatlar
Hırvatlar Avusturya imparatorluğunda kültürel hakları olmadan yaşamaktaydı.
Napolyon’un İtalya ve Avusturya seferleri sonucunda Dalmaçya kıyılarında eski İllirlere
dayanarak merkezi Ljubljana olmak üzere 1815’e kadar yaşayan bir “İllir Eyaleti”
oluşturulmuştu. Hırvatlar arasındaki ilk milliyetçilik hareketi Fransız devriminin düşünceleri
ve Alman Romantiğinin etkisiyle “İlliryacılık” olarak gelişmeye başladı. Bu hareketin en
önemli temsilcisi Ljudevit Gay (1809-1872) daha sonra Sırpları ve diğer Balkan Slavlarını da
içine alan “Güney Slavcılık” (Yugoslavizm) düşüncesini savunmaya başladı.
Hırvatların milliyetçilik hareketi başlangıçta Avusturya idaresine karşı yönelmişken
1867’de Avusturya’nın Macarları ayrı bir ulus ve krallık olarak tanıması ve imparatorluğun
isminin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olmasıyla Hırvatlar Macar hakimiyeti altında
kaldı. Bu dönemde Hırvatlar Macarlaştırma politikalarına karşı mücadele etmeye başladılar.
Ancak I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun egemenliği altında
yaşayan Hırvatlar, Sırplar ve Slovenler bağımsızlıklarını kazanarak ortak bir devlet çatısı
altında birleşmişlerdir.

3.2. 18.-19. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Sırplar
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Sırp topraklarına doğru yöneldi.
1459’da Semendire’nın fethi gerçekleşti. Sırp despotluğunun ortadan kaldırılmasıyla Sırbistan
Osmanlı topraklarına dahil edildi. İpek (Peç) Patrikliği 1463 yılından sonra ortadan
kaldırılarak bölgedeki kiliseler doğrudan İstanbul Rum-Ortodoks Patrikhanesine bağlandı.
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Bölgenin yönetim merkezi Semendire sancağı oldu. 1521’de ise Belgrad fethedildi ve Rumeli
eyaletine bağlı Semendire sancağının merkezi oldu.
Osmanlı devletinde Balkan topraklarının fethini takip eden süreçte uyguladıkları iskan
politikası önemlidir. Bölgeye Osmanlı idaresinin istikrar getirdiği ve hızlı nüfus artışının
gerçekleştiği bilinmektedir. 17. Yüzyılın sonunda yerli idareci sınıf imtiyazlarını Osmanlı
idaresi altında da korumuştur.
Bölgeye Hıristiyan tımar sahiplerinden imtiyazlı gruplar arasında İslamlaşma yoğun
olarak görülmüştür. Özellikle ekonomik ve sosyal statülerini korumaları açısında bu önemli
olmuştur. Ayrıca devşirme olarak Müslümanlaştırılan Sırp çocukları da yetiştirilmek üzere
saraya alınmıştır. Bunların arasında en meşhuru Sokollu Mehmed Paşa’dır. Sokollu Mehmed
Paşa’nın Sırp tarihinde önemli bir yeri vardı. Sadrazamlığı döneminde daha önce kaldırılmış
olan Peć (İpek) Patrikliğini 1557’de yeniden açtı. Patrikhanenin başına Hıristiyan
akrabalarından birini Patrik yaptı. Balkanlardaki milletler arasında Osmanlı idaresinde olan ve
İstanbul’dan ayrı bir kiliseye sahip sadece Sırplar olmuştur. Bu patrikhanenin varlığı 1766
yılına kadar iki yüzyıl boyunca devam etmiştir.
1683-1699 yıllarında “Kutsal Birlik” ile Osmanlı devleti arasında yaşanan savaş
esnasında Patrik Arsenije III. Avusturya’ya yardım etti ve savaşta çok kısa bir süreliğine
Belgrad Avusturya’nın idaresine geçti. Osmanlı-Avusturya savaşları sonrası Kosova’nın
nüfus yapısı değişmiştir ve ağırlıklı olarak Arnavutlar çoğunluk teşkil etmiştir. İpek
Patrikhanesi ise İstanbul Patriği’nin isteği üzerine 1766 yılında kaldırılarak bölgedeki kiliseler
yeniden İstanbul Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlanmıştır. 1832 yılına kadar İstanbul
Patrikhanesine bağlı kalan Sırp kilisesi bu tarihten sonra özerk bir duruma gelecektir.
Sırbistan’ın bağımsızlığı ile birlikte Sırp kilisesi de bağımsız olacaktır. 1920 yılında kurulan
Sırp Patrikhanesi ise günümüze kadar varlığını devam ettirecektir.
Merkezi Belgrad olan Semendire sancağı 18. Yüzyılda şu nahiyelerde oluşuyordu:
Jejine, Rudnik, Koyluca, Hram, Güvercinlik, Raseva, Uziçe (Üzice) ve Niş. Belgrad’ın
konumu 19. Yüzyılda da Belgrad Paşalığı olarak kayıtlarda geçmiştir. Osmanlı ile Sırplar
arasındaki ilişkiler özellikle 1788-1791 Osmanlı-Avusturya savaşlarından sonra bozulmaya
başladı. Sırpların gönüllü olarak Avusturya yanında savaşa katılmaları Osmanlı devletinin bu
bölgedeki bazı tedbirler almasını gerektirdi. Özellikle bu tarihten sonra Sırp topraklarındaki
durum bozulmuştu.
Yeniçerilerin Durumu
Müslüman halk daha ziyade büyük kalelere toplanmaya başladı. Bu kalelerin
muhafızlık görevi Yeniçeriler tarafından yapılmıştır. Yeniçeriler zaman zaman hem
Müslümanlara, hem de Sırplara kötü muamele etmişlerdir. Ayrıca Yeniçerilerin artık
merkezin sözünü dinlemedikleri, bulundukları bölgelerde köylülerin topraklarını alarak çiftlik
sahibi olmaya başladıkları görülmüştür. Yine aynı dönemde vergilerin artmakta olduğu ve
köylülerin durumunun kötüye gitti anlaşılmaktadır. Durum öyle değişmiştir ki Yeniçerilerin
nüfuzları valileri geçmiştir. Ziştovi Antlaşmasında sonra (1791 yılında) Babıali Yeniçerilerin
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zapt etmiş oldukları çiftlikleri geri iade etmelerini emretmiştir. Yeniçeriler bu durumdan
memnun olmamışlar ve gönderilen emre karşı çıkmışlardır. Bu keyfi hareketlerinden dolayı
Yeniçeri Ocağındaki ilk reform düşünceleri buradan kaynaklanmaktadır. 1793 yılında
Mustafa Paşa ile yerli Sırp halkı arasında Yeniçerilere karşı bir anlaşma sağlanmıştır. Bununla
ilgili birkaç ferman da yayınlanmıştır. Bu fermanlarla Sırpların her nahiyede kendi Knezleri
tarafından idare edilmelerine izin verilmiştir. Özellikle Yeniçerilerle mücadelede özel silahlı
çeteler kurulmuştur. 1799 yılında ise gerek iç gerekse dış siyasetten dolayı III. Selim reform
düşüncelerini ertelemek zorunda kaldı ve Pazvantoğlu Osman Paşa’ya Vidin bölgesinin
idaresini verdi. Yeniçeriler eski düzene devam etmek isteyerek merkez tarafından gönderilen
Mustafa Paşa’ya karşı çıkmış, emirlerini dinlememişlerdir. 1801 yılında yeniçeriler Belgrad’a
baskın yaparak halktan bazı kişileri ve Mustafa Paşa’yı öldürrmüşlerdir. Yerine gelen vali ise
onların isteklerine boyun eğmiştir. Halk parasız olarak yeniçerilerin çiftliklerine çalışmak
zorunda kaldığı gibi, yeni vergilerin toplanmasına da karşı çıkamamıştır. Güvensizlik ortamı,
yeniçerilerin zorbalık ve baskıları sadece Sırpları değil Müslümanları da bezdirmiştir. Halk
arasında bu durumun devam edemeyeceği ve isyan etme söylentileri hızlı yayılmıştır. Ocak
1804 tarihinde yeniçeriler bu söylentiler doğrultusunda bu düşüncede olanları öldürmüştür.

3.3. Birinci Sırp İsyanı ve Çıkma Nedenleri
Avusturya ve Rusya’nın Sırp topraklardaki halkı Osmanlı devleti aleyhine
kışkırtmaları, Yeniçerilerin halka kötü davranması Sırplar arasında isyan düşüncesini
yaygınlaştırmıştır. Özellikle 1739’dan sonra Yeniçeriler Semendire Sancağında etkinliklerini
artırarak Belgrad’ın hâkimi durumuna geldiler. Halktan ağır vergiler alarak Sırp köylüsünü
angarya şeklinde çalışmaya zorladılar. Osmanlı devleti Belgrad’daki yeniçerileri kontrol
altına almaya çalışmışsa da, soruna uzun vadeli bir çözüm sağlanamadı. Avusturya’nın da
kışkırtmalarıyla Osmanlı yönetimine karşı memnuniyetsizlik arttı. Dayılar ve yamaklar olarak
adlandırılan yeniçerilerin gittikçe artan baskıları, beraberinde Sırp isyanlarını getirdi ve
nihayet 1804’te Kara Yorgi liderliğinde Sırp isyanı başladı. Avusturya ve Rusya’nın desteği
ile yaklaşık 25.000 kişilik grupla Kara Yorgi (Kara George Petroviç) Belgrad paşalığına
hareket etmiş ve bölgede bulunan Yeniçerileri temizlemiştir. Bu ayaklanmayla birlikte Bekir
Paşa bölgenin idaresini yeniden düzenlemek üzere görevlendirilmiştir. Fakat bütün çabalarına
rağmen değişen bir şey olmadı. Başlangıçta yeniçerilere karşı bir tepki olarak başlayan isyan
gittikçe milliyetçi bir karakter kazandı ve Sırplar özerklik talep etmeye başladı. Kara
Yorgi’nin (1768-1817) yürüttüğü bu isyanla Belgrad ele geçirildi. Belgrad’ı ele geçiren Sırp
birlikleri şehirdeki Müslümanlara karşı büyük katliamlara girişti ve Semendire sancağının
diğer bölgelerini de ele geçirmeye başladı. Keza Kara Yorgi bu isyanın Sultana ve merkezi
idareye karşı olmadığı bildirmiştir. Fakat yeniçerilere karşı direnen Sırplar aynı zamanda
sipahi sisteminin kaldırılması yönünde taleplerde bulunmuşlardır. Bunu kabul etmeyen
Osmanlı idaresi isyanı bastırmak için Niş’ten Hafız Paşa’yı; İşkodra’dan İbrahim Paşa’yı ve
Bosna’dan Seyyid Mustafa’yı Belgrad’a göndermiştir. Fakat Sırplar tarafından yenilgiye
uğratılmışlardır. İsyan artık hak arama çabası olarak gelişti.
1806 yılında isyancılar Osmanlı devletinden özerklik taleplerinde bulunmak üzere
Belgrad ileri gelenlerinden Petar İçko isimli tüccarı İstanbul’a gönderdi. Osmanlı idarecileri
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bazı imtiyazlar sağlayabileceği sözünü verdiler. Bu süre zarfında Osmanlı devletinin Rusya
ile savaşa girmesi (1806-1812) Osmanlıyı zor durumda bıraktı. Savaş başladıktan sonra
Ruslar bu savaşa Ortodoks milletlerin menfaatlerini korumak için girdiklerini ve hedeflerinde
Osmanlı devletini Balkan topraklarından atmak olduğunu söylediler. Fakat bu gelişmeler
Sırplarla aralarında görüş ayrılığına neden oldu. 29 Mayıs 1807 tarihinde III. Selim’in tahttan
indirilmesi hem cephede, hem de İstanbul’daki durumun değişmesine sebep oldu.
1806-12 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda yapılan 1812 Bükreş Antlaşmasıyla Osmanlı devleti
Sırplara kısmi özerklik verilmesini kabul etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte daha geniş
otonomi hakları talep eden Sırpların isyanı 1813’te tamamıyla bastırılarak Belgrad ele
geçirildi. Kara Yorgi Avusturya’ya kaçmak zorunda kaldı.
Birinci Sırp İsyanının başlama nedeninin daha ziyade Yeniçerilerin keyfi davranışları
olduğunu söylemek mümkündür. Fransız İhtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi
fikirlerinin Sırplar üzerinde az da olsa etkisi olmuştur. Osmanlı-Avusturya savaşlarının
Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık
eldeğiştirmesi isyan nedenleri arasındadır. Rusya’nın kışkırtmaları bunda etkili olmuştur.
Nihayet Osmanlı devletinde "Milliyetçilik" akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk Sırplar
olmuştur. Fakat ilk isyanları bağımsızlık için başlatılmış bir isyan değildir.
İsyan başlangıçta Osmanlı idaresine karşı değildir. Sırp İsyanında başlangıçta Sırp
asilerle işbirliği içinde olan Osmanlı yönetimi bölgedeki yeniçeri ve ayan güçlerini yok
ederken, aslında Sırpların özerklik yolunu açmıştır.

3.4. İkinci Sırp İsyanı
Sırp isyanının bu şekilde bastırılmasından iki sene sonra Nisan 1815’te bu kez Miloş
Obrenoviç (1780-1860) önderliğinde İkinci Sırp İsyanı başladı. Drina’da isyancılar Hurşid
Paşa’nın ordusuna saldırdılar. Fakat daha sonra isyancıların önderi Osmanlı birliklerin yanına
giderek Sırpların özerkliği talebini iletti. Miloş ile Osmanlı devleti arasındaki görüşmeler
sonucu Kasım 1817’de Sırp knezi olarak Miloş’u tanıyor. Sırbistan’a yeni özerklik hakları
verildi. Sırpların lideri (Başknez) olarak kabul edilen Miloş bu dönemde Sırbistan’a geri
dönen Kara Yorgi’yi öldürttü.
Bu gelişmeler yanında 1821’de Yunan isyanı başlamıştır. 1826’da Osmanlı devleti ile
Rusya arasında yapılan Akkerman anlaşmasıyla Osmanlı devleti Sırplara tanınacak hakların
genişletileceğini garanti ediyordu.

3.5. Sırbistan’ın Özerklik ve Bağımsızlık Süreci
1828-29’da yaşanan Osmanlı-Rus savaşı sonucunda yapılan Edirne anlaşmasıyla
Osmanlı devleti bir fermanla Sırplara yeni haklar tanıdı. Nihayet 17 Ekim 1830’da verilen bir
imtiyaz fermanıyla Sırplar muhtar bir idare elde etti. Ferman Miloş’u baş knez olarak tanırken
Sırpların bir meclis tarafından yönetileceği, kale muhafızları dışında Sırp topraklarında başka
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hiçbir Türkün oturmayacağı gibi şartlar içeriyordu. 1833’te verilen bir fermanla Sırbistan’a
özerklik verilerek toprakları genişletildi. Miloş Obrenoviç Sırp beyi olarak kabul edildi.
Daha sonraki dönemde iktidar Miloş’un oğulları ve 1842-1859 ve 1903’ten sonra Kara
Yorgi’nin oğulları ve torunları arasında el değiştirerek devam ettirildi. 1875’te BosnaHersek’te başlayan isyanlar üzerine, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı devletine karşı savaşa
başladı. Osmanlı devletine bağlı bir devlet şeklinde teşkilatlanan Sırbistan’ın Osmanlı
devletinden tamamen kopuşu, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda gerçekleşti. Osmanlı
ordusu Sırp kuvvetlerini yenilgiye uğratmışsa da Rusların Osmanlı devletine savaş ilanı ve
savaşın Osmanlı devletinin ağır yenilgisiyle sonuçlanması üzerine yapılan 3 Mart 1878’de
Ayastefanos Antlaşmasıyla Sırplar bağımsızlıklarını elde etti. Bu antlaşmanın gözden
geçirilmesi amacıyla yapılan Berlin Antlaşması, Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsızlığını tanıdı.
Bu anlaşmalarla Niş, Şehirköy (Pirot) ve Leskofça da Sırbistan sınırlarına dahil oldu.

3.6. Sırbistan’da Müslümanlar
1834 yılında tüm Sırbistan’da yaklaşık 15.000 Türk yaşamaktaydı. Bunların 6.000’i
Belgrad, 4.000’i ise Uzice’deydi. Özellikle 1858-1867 yılları arasında Sırplar tarafından
uygulanan baskı ve katliamlar üzerine yaklaşık 8.000 Türk Sırbistan’ı terk etmek zorunda
kalmıştır. Sırbistan’da kalan Müslümanlar ve Sırplar arasında 1862 başlarında Çukurçeşme
olayları ismiyle çarpışmalar gerçekleşti. Sırplar sürekli olarak burada kalan Türkleri baskı
yaparak ve saldırılar düzenleyerek göç ettirmeye çalışmıştır. Bu olaylar doğrultusunda 22
Temmuz 1862’de İstanbul Kanlıca’da Osmanlı, Fransız, İngiliz, Rus, Prusyalı, Avusturyalı ve
İtalyan temsilcileri toplanarak 12 maddelik bir protokol imzaladılar. Bu protokolün en önemli
maddeleri şu şekildedir.
Madde 1: «Osmanlı Devleti, Sırplar ve Müslümanların birlikte kaldıkları yerlerde
çatışma çıkmaması için Müslümanların Belgrad varoşundaki gayrimenkullerini, bedelleri Sırp
Knezliğince ödenmek üzere Sırplara bırakmıştır.”
Madde 3: “Müslümanlar kaleye (Belgrad) çekildiklerinde ev ve dükkânlarında kalan
eşyalarının tazmini Sırp idaresi tarafından yapılacaktır. Aynı şey Sırplar için de Osmanlı
devleti açısından geçerlidir.”
Madde 8: “Sırbistan’daki Müslümanlar emlaklarını satacaklar ve en kısa zamanda
Sırbistan’dan çekilecekler. Bu meseleyi Osmanlı devletince Belgrad’a gönderileen komiser
dört ayda bitirecektir.”
Kanlıca konferansı kararları neticesinde Sırbistan’dan 8.000 civarında Türk ayrılmıştır.
Belgrad kalesi ve diğer birkaç kalede yalnızca askerler kalmıştır. Bunların dışında ülkede
Müslüman kalmamıştır. 1867 yılında Özerk Sırp yönetimi, Osmanlı askeri idaresinde bulunan
Belgrad, Fethülislam (Kladovo), Semendire ve Böğürdelen (Sabac) kalelerindeki
garnizonların geri çekilmesiyle buradaki egemenliklerini güçlendirdi. Sırbistan’daki Osmanlı
hakimiyeti bundan sonra kağıt üzerinde kalmıştır.
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Uygulamalar
Sırp İsyanı hakkında M. Börekçi’nin kaynakçada belirtilen eseri okunacak.
Kazanım:
1. Sırp İsyanını etkileyen nedenler tespit edilecek.
2. Sırp İsyanı esnasında Osmanlının siyasi durumu anlaşılacaktır.
3. Osmanlı Devleti aleyhinde hareket eden devlerlerin politikası anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Sırp isyanına giden süreci tartışınız.
2. Rusya ve Osmanlı’nın takip ettiği politikaları ana hatlarıyla tartışınız.
3. Yeniçerilerin süreç öncesindeki durumunu açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balkan topraklarında ilk önemli ayaklanmalardan biri olarak başlayan Sırp isyanı önce
yeniçerilere yönelik iken, daha sonraları Avusturya ve Rusya’nın desteği ile özeklik hedefine
dönüştü. Yeniçerilerin bölgede farklı uygulamalara yönelmeleri isyanın başlama nedenleri
arasındadır. Sırp tüccarların gelişen ticari bağlantıları ve Fransız ihtilalinin de etkisiyle isyan
bir uluslararası mesele haline dönüştü.
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4. YUNAN İSYANI 1821-1830
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Yunan isyanının nedenleri

•

Osmanlı devletinin isyana yönelik politikası

•

Yunan İsyanı sonuçları

•

Avrupa devletlerinin tutumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yunan isyanı öncesi Osmanlı devletinin durumu nasıldır?
2. Yunan isyanının sebep ve sonuçları nelerdir?
3. İsyan sonrası değişiklirler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yunan İsyanı

Yunan isyanın sebeplerini

Kaynakçadaki ilgili eseler

açıklayabilmek

okunacak

Osmanlı devletinin isyana
yönelik politikasını
tartışabilmek
Yunan isyanının sonuçlarını
ortaya koyabilmek
İsyanı ve Avrupa
devletlerinin tutumunu ele
alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Rum, Mora İsyanı, Navarin Olayı, Filiki Eterya, İpsilanti, Vladimiresku.
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Giriş
Erken dönemlerde Balkanlarda Dubrovnikliler ticaretle daha yaygın bir biçimde
uğraşırken, Venediklilerden sonra 18. Ve 19. Yüzyılda ticaret artık Rumların eline geçmiştir.
Zengin Rum tüccarları özellikle denizcilik ve gemi inşası işiyle uğraşmıştır. Osmanlı
devletinde ise Rumların ayrı bir konumu vardı. Bu derste Rumların isyan sebepleri ve bu
süreç ele alınacaktır.
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4.1. Yunan Tarih Yazımı ve Osmanlı idaresi
Yunan tarihinde Osmanlı idaresi “karanlık” dönem olarak değerlendirilmiştir.
Osmanlı idaresininden baheserken “Turkokratia” kelimesi kullanılmaktadır. Yani Türk
boyunduruğu ve esareti anlamına gelmektedir. Rumların “rayiades/rayades” (reaya) olarak her
türlü kötü muameleye maruz kaldıkları vurgusu yapılmıştır. Özellikle devşirme konusu Yunan
tarih ders kitaplarında bir çeşit “kan vergisi” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca baskılar
dolayısıyla birçok Rumun toplu olarak “Müslüman” olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında
çok sayıda kişinin ise “kriptohıristiyan” (gizli Hıristiyan) olarak yaşamak zorunda kaldığı
belirtilmektedir.
Yunan tarih yazımında Osmanlı fetihleri anlatılırken birçok Balkan devletlerinde
olduğu gibi, şehirlerin yıkılmasından, insanların katledilmesinden bahsedilmektedir. Nüfusun
ise Türklerin saldırılarından korunmak için başka ülkelere veya dağlara sığındıkları belirtilir.
Osmanlı fetihleri sonrası kayıt edilen tahrirlerdeki bilgiler bu iddiaların doğru
olmadığını birçok yerde nüfusun arttığını, hatta tarıma uygun bölgelerde nüfus artışının yüzyıl
içinde üç-dört kat olduğunu göstermektedir. Dağlık bölgelerde ise Yunan tarih anlatısının
aksine nüfus artışı fazla olmamıştır. Bu şekilde Yunanistan’daki ve Balkanlardaki yaygın
milli tarih kurgusunun temelsiz olduğu görülmektedir.
İstanbul’un fethinden önce ve fetihten sonra çok sayıda Yunan düşünür Yunanistan’ı
terk ederek Batı’ya göç etmiştir. Bu düşünürler Avrupa’da, özellikle Kuzey İtalya
şehirlerindeki faaliyetleriyle Avrupa’da rönesansın oluşmasına önemli katkılar sağlamışlardır.
Hatta Türklere karşı Papa’yla görüşerek olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Yunanistan’daki algıya göre Rumlar Osmanlı egemenliğini hiçbir zaman kabul etmemiş ve
Türklere karşı direnmiştir. Bu direnişin sembolü olarak da “kleft”ler (kleftes) yani kanun
kaçakları olduğu belirtilmektedir.
Günümüz Yunanistan toprakları 15. yüzyıldan itibaren Rumeli Eyaletinde olup
Selanik, Mora, Tırhala, Yanya, Karlı ili, Çirmen gibi livalardan oluşmuştur. Ege adaları ve
Mora’nın güney sahilleri 1533’ten itibaren Ceza’ir-i Bahr-ı Sefid (Akdeniz Adaları) adıyla
ayrı bir eyalet olmuştur. 1669’da fethedilen Girit adası da ayrı bir eyalet olarak kurulmuştur.
Osmanlı Devletinin Balkan toprakları sağ, orta ve sol kol olarak teşkilatlandırılmıştı. “Sol
kol” bugünkü Yunanistan coğrafyasında yer almaktaydı. Edirne’den başlayarak tarihi Via
Egnatia yolu üzerinden Selanik’e ulaşan hat oradan Tırhala’ya uzanmaktaydı.
Yunanistan’ın birçok şehrinde Yahudi nüfusu yaşamıştır. 17. yüzyılda Sabatay Sevi
hareketinden Selanik Yahudileri de etkilendi ve bunların bir kısmı Müslümanlığa geçti.
Müslümanlığa geçenler içine kapanık bir cemaat olmaya devam ettikleri için bunlara “dönme”
adı verildi. İmparatorluğun sonuna kadar bu adla tanınmışlardır.
OsmanlıDevletinde taşrada ayanların hakim olduğu dönemde Yunanistan
coğrafyasında da ayanların hakimiyeti görülmektedir. Devlet ile halk arasında bir aracı
pozisyonunda bulunan yerel ayanlardan bir kısmı zaman içerisinde güçlenmiş ve ayrı bir bey
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gibi hareket etmeye başlamıştır. Yunanistan’da en çok tanınmış ayan Yanya’da merkezi
bulunan Tepedelenli Ali Paşa’dır. 1785’te Tırhala’ya vali olarak tayin edilen Ali Paşa, çok
kısa süre sonra Tesalya ve Epir bölgelerini, 1788’de Yanya’nın da idaresini ele aldı. Sultan
tarafından Yanya valiliğine atandı. Bu dönemde Yunanistan’ın büyük bir kısmına ve güney
Arnavutluk’a hakimdi. Yarı otonom bir idare kurarak bölgeyi yönetmeye başladı. Hatta
yabancı devletlerle de ilişkiler kurdu. Ali Paşa’nın bu bağımsız hareketlerinden rahatsız olan
Sultan II. Mahmud 1820’de Ali Paşa’yı valilikten azletti. Ali Paşa bunu kabul etmeyerek
isyan etti. İsyanın bastırılması ve Ali Paşa’nın cezalandırılması iki yıllık bir mücadele
sonunda gerçekleşebildi. Bu zaman zarfında Yunan İsyanı da başladı ve Ali Paşa ile isyancılar
arasında yardımlaşmalar oldu. Ali Paşa’nın ortadan kaldırılması aynı zamanda bölgede bir
otorite boşluğu yarattı ve bu da Yunan İsyanının başarısında önemli bir rol oynadı.

4.2. 19. Yüzyıl Başlarında Rumlar
19. Yüzyıl Başlarında Rumların artık ekonomik bakımdan güçlendiklerini söylemek
mümkün. Ticaretin gelişmesi ile birlikte özellikle gemi yapımı başlamıştır. Dolayısıyla
Rumlar deniz ticaretiyle ön plana çıkmıştır. Rumlar daha önce Venediklilerin elinde olan
ticareti yavaş yavaş kendi ellerine geçirmeye başlamışlardır. Zengin Rum tüccarları adalarda
kendi firmalarını ve işyerlerini açmışlardır. Ayrıca birçok Rum tüccarın Avrupa’da da
şubeleri bulunmaktadır. 19. Yüzyılın başlarında Rum tüccarlarına ait yaklaşık 600 gemi
kaydedilmiştir. Toplam yaklaşık 150.000 Ton kapasiteli bu gemilerde 37.000 denizci
çalışmaktaydı. Gemi yapımının yanısıra Rumlar, gemileri daha ziyade başkalarına kiralamak
üzere de vermişlerdir. Böylece Rumlar artık Osmanlı devletine bağlı deniz ticareti ile
ilgilenen bir «devletçik» konumuna gelmişti.
18. yüzyılın sonlarından itibaren ve 19. yüzyılda “millet-i Rum”’u yöneten
Patrikhane’ye bağlı modern bir okul sistemi geliştirilmiş ve Rumlar arasında eğitim düzeyi
diğer cemaatlere kıyasla fark edilir derecede yükselmiştir. Patrikhane’ye bağlı okul sistemini
destekleyen çok sayıda kültür derneği (syllogoi) mevcuttu. Bu dernekler zengin Rum
tüccarları ve 1830’da bağımsızlığını kazanmış Yunanistan devleti tarafından
desteklenmekteydi.

4.3. Yunan Milliyetçiliğinin Öncüleri Rigas Velestinlis ve Adamantios
Korais
Osmanlı içinde ve dışında ticari faaliyetleri sayesinde gelişen Rum tüccar sınıfı
çocuklarını öğrenim amacıyla Batı Avrupa’daki eğitim ve kültür merkezlerine
gönderebiliyorlardı. Ayrıca Viyana gibi önemli merkezlerde ticaret kolonileri olup sürekli
olarak Avrupa’daki diğer merkezlerle iletişim kurma imkânına sahiptiler. Ayrıca Çarlık
Rusyasında da Rumlar özellikle Dışişlerinde önemli memuriyetlerde çalışıyorlardı. Fransız
İhtilali ile başlayan milliyetçilikten ilk etkilenen Osmanlı topluluklarından biri Rumlar
olmuştur.
Yunan milliyetçiliğinin öncüsü olarak kabul edilen Rigas Velestinlis (Velestinli Rigas)
Tesalya’da bir Rum tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. 1790’larda bağımsızlık manifestosu
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ve şiirler yazarak Yunan bağımsızlık hareketini başlattı. Osmanlı’da ayrıca bir memuru
öldürmek suçundan aranan Rigas, Viyana’da 7 arkadaşıyla birlikte ele geçirilerek Osmanlı
hükümetine teslim edildi. Rigas ve arkadaşları 1798’de Belgrad’da kısa bir mahkeme sonucu
idama mahkum edilerek asıldı. Rigas’ın bu şekilde ölümü onu bir milli kahraman haline
getirdi.
Bir diğer fikir öncüsü İzmir’de tüccar bir ailenin oğlu olan Adamantios Korais’tir.
Korais İzmir’de Patrikhaneye bağlı liseden mezun olduktan sonra tıp okumak amacıyla yurt
dışına gitti. Montpellier’de tıp okudu. 1788’de Paris’e yerleşti. 1789’da Paris’te Fransız
Devrimi gerçekleşti ve Korais bu devrimin canlı şahidi oldu. Devrimin düşüncelerinden
etkilenen Korais burada Eski Yunanca’dan çeviriler yapmaya ve Yunanistan’ın bağımsızlığı
için bildiriler ve yazılar yayınlamaya başladı. Bu şekilde Korais Batı’da “Helenlerin Osmanlı
boyunduruğundan kurtuluşu” için propaganda faaliyetlerinde bulundu.

4.4. Filiki Eterya ve Yunan İsyanı
1814’te Rum tüccarların önderliğinde bir grup Rusya’nın önemli liman kenti Odesa’da
“Filiki Eteria” (Dostluk Cemiyeti) adıyla gizli bir örgüt kurdular. Bu cemiyet örgütlenerek
Yunan bağımsızlığı için çalışmaya başladı. Amacı Osmanlı idaresinden ayrılarak bağımsız bir
devlet kurmaktı. Daha sonraki yıllarda merkez İstanbul’a taşınmıştır. Cemiyetin temel hedefi
bütün Balkanlardaki toplumları isyana çekmek ve desteklerini almaktı. Çok kısa süre içinde
Filiki Eteria cemiyeti Balkanlarda bağımsızlık cemiyeti olarak hareket etmeye başladı ve
İslimye, Filibe, Gabrovo ve birçok şehirde Bulgarlarla irtibat kurdu. Buranın sorumlusu ise
1806-1812 yıllar arasındaki Osmanlı-Rus savaşına katılan Dimitır Vatikioti idi. Cemiyetin
önde gelenleri daha önce Rusya’da görev yapmış olan Yoan Kapodistriya’yı da aralarında
görmek istediler ve isyanın Rusya tarafından desteklenmesi konusunda girişimlerde
bulundular. Cemiyetin önde gelenleri, Kapodistriya’nın cemiyetin başına geçmesi ve
dolayısyla başlayacak isyanı yönetmesi için teklifte bulunuyorlar, fakat kendisi bu teklifi red
etmiştir.
Cemiyetin başına Rus ordusunda görev yapmış olan Aleksandır İpsilantis geçmiştir.
İsyanı planlayan Aleksandır İpsilanti, Miloş Obrenoviç’e ortak hareket etme teklifinde
bulunmuş, fakat Miloş bu teklifi kabul etmemiştir. 1820’de cemiyetin başkanı olarak bir
toplantı düzenlemiş ve isyan planı kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu toplantıda isyanın Mora’da
başlaması kararı alınmıştır. Yine alınan kararlar arasında Osmanlı donanmasını ateşe
verilmesi gibi konular vardır. Eflak ve Boğdan doğrudan isyana destek olmayıp silah
yardımında bulunacaktı. İsyancılar Rusya’dan da doğrudan savaş açmayacağı, fakat destek
sağlayacağı sözü aldılar. Bulgarlar ise isyana sadece gerektiğinde komitacı
gönderebileceklerini belirttiler. Karadağlıların ise Sırplarla birlikte hareket edecekleri
anlaşıldı. Aynı tarihlerde Ali Paşa’nın sultanla mücadelesi gündeme geldi ve Yunan isyanı
1821 yılında Eflak’ta patlak verdi. İsyana Eflak ve Boğdanlılar da dahil oldu. Fakat
başlangıçta onlar daha ziyade Fenerli Beylere karşı isyana katıldılar. Başlarında Tudor
Vladimirescu’nun bulunduğu grup Bükreş’e doğru hareket etti. Akesandır İpsilanti ise
Boğdan’a geçerek, yaklaşık 7.000 gönüllü ile isyana katıldı. Vladimirescu’nun istekleri
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İpsilanti ile ters düştü. Fenerli Rum aileden gelen İpsilanti Osmanlı Fenerli idareyi savudu.
Bükreş’te toplanan isyancılar beklentileri ve amaçlarının birbirlerine uymadığını anladılar.
Osmanlı ordusu isyanı bastırmak için Tuna nehrini geçti ve Eflak’a girdi. Rus
İmparatoru, Osmanlı ordusunun Eflak’a ilerleyişine karşı çıkmadığını, ayrıca İpsilanti’nin
rütbesini geri aldığını ilan etti. Osmanlı ordusunun yaklaşması üzerine Vladimirescu isyanın
Osmanlı idaresine karşı olmadığını ilan etti. Bunun üzerine kendi halkı tarafından
yadırganmıştır. Otoritesi ve ona olan güven sarsılmış, isyancılar dağılmıştır. Dolayısıyla ilk
defa cemiyet tarafında girişilen bu isyan başarısız olmuştur. Osmanlı ordusu İpsilanti
önderliğindeki isyancıları 19 Haziran 1821 tarihinde dağıtmıştır. İpsilanti Avusturya’ya
kaçmıştır, fakat orada tutuklanmış ve 1828 yılında hapishanede ölmüştür. Osmanlı hükümeti
isyanla ilgisi olduğu gerekçesiyle millet-i Rum’un millet başı olan Patrik Grigorios V’i ve
Rum milletinin başka dini liderlerini idam etmiştir.

4.5. Mora İsyanı 1821
Filiki Eterya cemiyetinin Mora’da bulunan üyeleri Papaflesas, Kolokotronis ve
Mavromihalis isyan teşebbüsünde bulundular. Bu arada Mora valisi Hurşid Paşa, Yanyalı Ali
Paşa ile mücadele etmekteydi. Mora’da bulunan isyancılar masum Müslüman ve Türklere
saldırıyor ve yaklaşık 15.000 kişi öldürüldüAdalar olmak üzere birçok yer isyancılar
tarafından ele geçirilmiştir. Bu arada Ocak 1822’de isyancılar bir meclis toplanıp
Yunanistan’ın anayasasını kabul edip Yunanistan Cumhuriyetini ilan etmiştir. Bu aşamadan
sonra Yunanlar arasında da Liberal ve Muhafazakarlar olmak üzere iki siyasi cephe
oluşmuştur. Muhafazakar kesim daha ziyade toprak sahibi zengin tüccar ve gemi sahibi
kişilerden meydana gelmiştir. Özellikle anayasa ve kanunlar karşısında herkesin eşit olması,
can güvenliği gibi konular tartışılmıştır. Fakat tartışmalar arasında en önemli konu emlak
konusudur. Mora isyanı cemiyet tarafından başlatılmış ve yerliler tarafından destek
bulmuştur. İpsilanti’nin kardeşi Dimitri de isyana dahil olup Liberallere destek olmuştur.
Aleksandır Mavrokordato ise zengin kesimin temsil ettiği Muhafazakarları temsil etmiştir.
İsyanın başlamasıyla birlikte Osmanlı ordusuna birçok yerde saldırılar düzenlenmiştir.
Bu arada Yanyalı Ali Paşa bertaraf edilmiştir.. Diğer taraftan Dramalı Mahmud Paşa
tarafından Argos’a saldırılar gerçekleşmiş, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Korint’te
Kolokotronis birlikleri tarafından saldırıya uğrayan Osmanlı ordusu dağılmıştır. Osmanlı
güçlerinin isyanı bastırmayı başaramaması üzerine Sultan, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’dan
yardım istemiştir. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki Mısır donanması
1825’te Mora’ya çıkarak Modon’u karargah yaptı ve isyanı sert bir şekilde bastırdı. Hızla
ilerleyerek önce Navarin’e, sonrada Tripoliçe’ye doğru ilerlemiştir. 23 Nisan 1826 tarihinde
gerçekleşen önemli saldırılarda başarı sağlayan Osmanlı ordusu, yaz mevsiminde isyanı çoğu
bölgede bastırmıştır. II. Mahmud, yeniçerilerin daha önceki keyfi davranışlarından dolayı, bir
de isyanı bastırmadaki başarısızlıklarını görünce Yeniçeri ocağını kaldırmıştır (1826).
Fakat Rumlar vazgeçmeyerek Georgi Karaiskasis birlikleri 600 kişi ile Atina’ya
ilerlemiştir. Osmanlı birlikleri Mora ve diğer şehirleri kendi kontrolü altında tutmaya devam
etmiştir. Bu arada Rumların arasında meydana gelen gruplaşmada sorunlar ortaya çıkmıştır.
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İsyan öncesi toplanan meclisin kabul edilen anayasaya göre süresi dolmuş yeniden toplanması
kararlaştırılmış ve bu mecliste Aleksandır Mavrokordato Anayasada, yasama organının başına
seçilmiştir. T. Kolokotronis ise Mora’daki isyancıların başına geçmiştir. Marvokordato’nun
seçimine sert tepki gösteren Kolokotronis, anayasanın yürütme organıyla birlikte, bütün
yetkileri tek bir kişide olmasına karşı çıkması üzerine Mavrokordato görevinden geri
çekilerek yürütme organını dağıttı. Bu olaydan sonra bir tarafta Muhafazakarların temsilcisi
Mavrokordato, diğer tarafta ise Liberallerin temsilcisi Kolokotronis olmak üzere Rumlar ikiye
ayrıldı. İki grup arasındaki en temel problem Türklerden kalan emlak ve çiftliklerin paylaşım
sorunudur olmuştur.

4.6. Avrupa Devletleri ve Yunan İsyanı
Mora isyanı başladığında Avrupa bu isyanın gerçekleşmesine karşı çıkmış, hatta
basında Rum isyancıları eleştirmiştir. Nitekim 1815 Viyana Kongresinde Avrupalı devletler
bütün milliyetçi isyanları ve liberal hareketleri birlikte bastırma kararı almıştı. Bu amaçla Rus
Çarı I. Aleksandır’ın önerisiyle Kutsal İttifak (Rusya, Avusturya, Prusya) kurulmuştu. Bu
nedenle Yunan İsyanı başlangıçta tepkiyle karşılandı.
Fakat zaman içerisinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle Yunanların
“kahramanca bağımsızlık savaşı” Avrupa da sempati toplamış ve “filhellenizm” (Helen
dostluğu) diye adlandırılan akım tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Her ne kadar Avrupa’daki
milliyetçi isyanlara karşı olsalar da söz konusu Osmanlı Devleti olunca buradaki
Hıristiyanların milliyetçilik hareketlerine daha farklı bir gözle bakılmıştır. Bunlar “Türk
boyunduruğuna karşı” savaşan din kardeşleri olarak görülmüştür. Elbette ki Osmanlı
Devleti’ne yönelik politikaları da bu isyanı desteklemelerinde rol oynamıştır.
Osmanlı devletine karşı politika izleyen Rusya’nın tahtına Aralık 1825’te I. Nikola
geçmiştir.. Mora’daki isyancıların Müslümanları katletmesi üzerine Osmanlı kuvvetlerinin ve
Ege’den toplanan gönüllülerin 1822 yılında Sakız adasındaki isyanı bastırırken Rumlara karşı
yaptığı katliam Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. “Sakız Katliamı” adıyla Avrupa’da
onbinlerce Yunanın kadın çocuk demeden katledildiği ve esir olarak alınıp pazarlarda satıldığı
söylentileri yayıldı. “Türkler zavallı Helenleri katlediyor” iddiaları tüm Avrupa’yı kapladı.

60

Eugene Delacroix tarafından 1824’te yapılmış “Sakız Katliamı” Tablosu
Avrupa’da güçlü bir akım haline gelen “Filhellenizm”in de yarattığı kamuoyunun
etkisiyle büyük güçler İngiltere ve Rusya önce San Petersburg protokolünü (4 Nisan 1826) ve
ardından İngiltere, Fransa ve Rusya 6 Temmuz 1827’de Londra Protokolünü imzalayarak
Osmanlı’ya yıllık vergi veren bir Yunan beyliğinin kurulmasını kararlaştırdı.

4.7. San Petersburg ve Londra Protokollleri
İngiltere, Rusya’nın tek başına bu meselenin halledilmesine karışmasını istememiştir..
Nisan 1826’da Yunanistan’ın bağımsızlığına destek vermek üzere beraber hareket etme
düşüncesi doğrultusunda bir protokol imzalanmıştır..
San Petersburg protokolünün birinci maddesi ve Londra Protokolünün önemli
maddelerinden biri Müslümanların Yunan beyliğinden çıkarılmasıyla ilgiliydi. Buna göre
Müslümanlarla Rumlar arasında karşılıklı kötü muamelenin engellenmesi için ayrılmaları
gerekliliği gündemdeydi. Buna göre Müslümanlar Yunan beyliğinde ve adalardaki mülklerini
Rumlara satacaktı. 1826 San Petersburg ve 1827 Londra protokollerindeki bu maddeyle
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Balkanlardaki ilk etnik temizlik kararı bizzat Batılı Büyük Güçler tarafından Müslümanlara
karşı yapolmıştır. Temmuz 1827’de Londra’da Rusya, İngiltere ve Fransa arasında antlaşma
yapıldı. Büyük güçler isyan bölgelerinde konsolosluklar kurmaya çalışarak Babıali’yi
isyancılarla antlaşmaya zorlamak istediler
Üç devletin aldığı kararlar:
Osmanlı devletine yıllık vergi ödeme karşılığında bir Yunan beyliğinin kurulması.
Yunan devletinin iç işlerine ve idaresine karışmama,
Yunanlara kendi sınırları içinde Osmanlı mülklerini satın alma hakkının tanınması.
Ayrıca Babıali bir ay içinde Yunanlarla antlaşmaya varamazsa Rusya, İngiltere ve
Fransa buna kendi çözümlerini sunacaklardır.

4. 8. Navarin Olayı 20 Ekim 1827 ve Bağımsızlığa Giden Süreç
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordu ve donanma
Mora’daki isyanı bastırınca Avrupa'da büyük üzüntü yaşandı. Bu durum Fransa, İngiltere ile
Rusya'nın birlik olarak Osmanlı Devletine karşı cephe almalarına yol açtı. Bunun yanında
Mora ve Girit'in Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın eline geçmesi İngiltere'nin işine gelmemişti.
Zayıf bir Yunan Devleti'nin kurulması İngiltere ve Rusya’nın çıkarlarına daha uygundu. Bu
devletler padişahtan Mora'dan Osmanlı askerinin çekilmesini istediler. II. Mahmud bunu
reddetti. Bunun üzerine Rus donanması Baltık denizinden geçerek İngiliz donanmasıyla
birleşti ve Akdeniz’e indi. İttifaka Fransız donanması da katıldı. Müttefik donanmanın
komutası İngiliz amirali Codrington’a verildi. Donanma Kavalalı İbrahim Paşa’nın
komutasındaki donanmaya karşı saldırıya geçti. Navarin limanında bulunan Osmanlı ve Mısır
donanması bu ani saldırı karşısında varlık gösteremedi. Üç saatlik bombardıman sonunda 57
Osmanlı gemisiyle 6.000 asker kaybedildi. Müttefiklerin kaybı ise 100 askerdi.
Osmanlı tarihinde “Navarin Faciası” diye adlandırılan bu olay üzerine Osmanlı
hükümeti bu devletleri protesto etti ve tazminat istedi. Fakat Fransa, İngiltere ve Rusya
Osmanlı devletine karşı daha sert bir tutum alarak elçilerini Osmanlı başkentinden çektiler.
Gerilen bu ortamda Rusya Osmanlı devletine karşı savaş ilan etti. 1828-1829 yıllarında kanlı
bir Osmanlı-Rus savaşı yaşandı.

4.9. Yunanistan’ın Bağımsızlığını İlanı
Yunan bağımsızlığı 1828-29 Osmanlı-Rus savaşının sonucuna bağlı idi. 1829’da
Ruslar Edirne’yi aldı. Aynı yıl Ruslar doğuda Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’yi aldı. Bu
durumda Osmanlı barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmada da 1827 Londra
antlaşmasının maddesine göre Yunanistan’a özerklik verilmesi karara bağlandı.. Fakat
Yunanlar tam bağımsızlık istediler ve Rusya onları destekledi. İngiltere ise buna karşı
çıkmadı. 3 Şubat 1830 yılında Londra’da bağımsız Yunanistan ilan edildi.. Antlaşmaya göre
Yunanistan’da idare şekli monarşi olarak kararlaştırılmıştır. Sınırları: Mora, Atina ve Batı
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Yunanistan olarak belirlenmiştir. Merkezi 1833’e kadar Anabolu (Nauplion/Nafplion) olup bu
tarihte Atina’ya taşınmıştır. Yunan devletinin ismi Eski Yunanistan’a referansla “Hellas”
(Ellada) adını aldı.. Yunan halkına da Eski Yunanlara atfen “Helenler” denildi.. Oysa
Yunanlar kendileri, gerek Bizans gerekse Osmanlı yönetimi altında “Rum” (Romaios,
Romaioi) yani Romalı demekteydi. Bağımsız Yunan devleti Osmanlı’daki yaklaşık iki
milyonluk Rum nüfusun ancak yarısından az bir kısmını içermekteydi.
Yunan isyanı Rumlar için bir ihtilal olarak başladı ve bağımsızlık savaşına dönüştü.
Balkanlarda birçok milleti etkiyen bu isyan daha sonra Eflak ve Boğdanlıları ve Bulgarların
ayaklanmasına örnek teşkil etti. İsyana Avrupa başlarda destek vermezken, daha sonra
sorunun çözümü için ve çıkarları için karıştı. Osmanlı devletinin önemli toprak kaypları oldu.
Selanik, Tesalya, Epir ve Kıbrıs Osmanlı devletinde kaldı.
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Uygulamalar
Uygulama:
Yunan isyanına dair Herkül Millas’ın kaynakçada belirtilen eseri okunacak.
Kazanım:
1. Yunan isyanının sebep ve sonuçlarının arkaplanları tespit edilecek.
2. Osmanlı devleti’nin ve Avrupa devletlerinin isyan sonrası tutumu anlaşılacak.
3. Osmanlı Devleti’ne dair yapılan spekülasyonlar anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Herkül Millas’ın “Yunan Ulusunun Doğuşu” başlıklı kitabına dayanarak Yunan
İsyanına Avrupa’da neden Helen Devrimi dendiğini tartışınız.
2. Yunanistan’ın kuruluşunda Büyük Güçlerin rolü nedir tartışınız?
3. Yunan isyanı esnasında Avrupa kamuoyunun rolü ve önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Yunan tarih yazımında Osmanlı idaresi ve bu idareye karşı başlatılan
mücadele ele alınmıştır. Filiki Eterya’nın kuruluş amacı ve faaliyetleri Tunan isyanını
doğrudan etkileyen nedenlerdir. Diğer isyanlardan farklı olarak Yunan isyanı Osmanlı
idaresine karşı ve bağımsızlık amacıyla başlatılmıştır. Bu isyan önce Mora’da başlamış ve
1827 yılında Navarin olayı ile Osmanlı devletine önemli zararlar vermiştir. Yapılan
antlaşmalarda Osmanlı devleti önemli toprakları kaybetmiştir.
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Bölüm Soruları
1.”Turkokratia” kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
a. Türk esareti
b. Türk fetihleri
c. Türk mimarisi
d. Türk yayılımcılığı
e. Türk düzeni
2. Devşirme sistemi için Yunanların kullandığı tabir?
a. vergi
b. kan
c. kan vergisi
d. düzen
e. Osmanlı düzeni
3. Bugünkü Yunanistan hangi “kol” üzerinde bulunmaktadır?
a. sağ
b. sol
c. orta
d. güney
e. kuzey
4. Sabatay Sevi hareketinden Yunanistan’da kimler en çok etkilendi?
a. Rumlar
b. Bulgarlar
c. Yahudiler
d. Çingeneler
e. Pavlikanlar
5. Ali Paşa 1788’de nereye vali olarak atandı?
a. Usküp
b. Epir
c. Tırhala
d. Teselya
e. Yanya
6. Yunan isyanını çıkmasını kolaylaştıran neden nedir?
a. Osmanlı-Rus savaşı
b. Rusya’nın kışkırtmaları
c. Avusturya’nın kışkırtmaları
d. Ali Paşa isyanı
e. Rusya’nın savaş ilan etmesi
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7. Yunan İsyanına destek veren zengin Rum tüccarları genelde ne işle uğraşmışlardı?
a. Gemi yapımı
b. Tıp alanı
c. Edebiyat
d. Tarih
e. İthalat
8. Millet-i Rum nedir?
a. Ortodoks
b. Katolik
c. Protestan
d. Yahudi
e. Rum
9. Yunan Milliyetçiliğin öncüleri arasında ismi geçen kişiler?
a. Koletis
b. Mavrokordato
c. Rigas Velestinlis
d. İpsilanti
e. Kolokotronis
10. Yunan Bağımsızlığı için çalışan örgütün adı nedir?
a. Filik-i Eterya
b. Etnik-i Eterya
c. Megali İdea
d. Başkim
e. Turkokratia

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. e, 6. d, 7. a, 8.a, 9. c, 10. a.
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5. YUNANİSTAN: BAĞIMSIZLIKTAN 1920’LERE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Yunan İsyanı sonrası Yunanistan’daki gelişmeler

•

Bağımsızlık süreci sonrası siyasi gelişmeler ve oluşan gruplar

•

Otto dönemi ve Yunanistan’da siyasi ortam

•

Osmanlı devleti ve Yunanistan politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yunanistan’ın bağımsızlığı sonrası siyasi ortam nasıldır?
2. Yunaistan’ı ilk kralı kimdi ve nasıl seçildi?
3. Yunistan’da ilk reformlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yunanistan

Kurulan devletin genel

Kaynakçadaki ilgili eserler

durumunu açıklayabilmek

okunacak.

Otto dönemi ve siyasi
gelişmeleri tartışabilmek
Yunanistan’da reform
kararlarının uygulanışı,
siyasal ve sosyal gelişmeleri
ortaya koyabilmek
Yunanistan ve Osmanlı
devleti arasındaki politikayı
ele alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Bağımsızlık, Anayasa, Mavrokordato, Kolokotronis, Otto,
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Giriş
Yunan İsyanıyla kısa bir süre sonra Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır. Fakat en
büyük problemlerden biri devletin anayasal rejimin kurulamaması ve Müslümanlardan kalan
emlakların paylaştırma meselesidir. Bu yüzden daha isyan sırasında gruplaşmalar meydana
geldi. Daha sonraki süreçde Rumların Liberal ve Muhafazakar partiler şeklinde ikiye ayrılmış
olarak görüyoruz.
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5.1. Yoan (Yoannis) Kapodistriya İdaresi (1828-1831)
Osmanlı idaresinden ayrıldıktan sonra yeni Yunan devletinin kurulması gündemde idi.
Fakat devlet idaresi ve yönetimi hakkında problemler ortaya çıktı. Bu konuda iki taraf oluştu:
Aleksandır Mavrokordato, daha zengin ve Muhafazakar kesimi, Teodor Kolokotronis ise
Liberalleri temsil etmiştir.
Bu dönemde Yunanistan iç savaş durumuna geldi. 1827 yılında bir anayasa
oluşturuldu Mavrokordato’nun teklifiyle Yoannis Kapodistria devletin başına geçti.
Yoannis Kapodistrias 1776 Korfu doğumlu olup İtalya’da Padova Üniversitesi'nde
Tıp, Hukuk ve Felsefe okudu. 1809 yılında Rus Çarı I. Aleksandır'ın hizmetine girdi.
Napolyon savaşları sonrasında 1815 Viyana Kongresinde Rusya’yı temsil etti. Rusya’nın
Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 1821’de Yunan İsyanı başlayınca Yunan meselesiyle
ilgilenmeye başladı. 1827 yılında Mora’da toplanan Yunan Meclisi devletin başına en uygun
adayın Kapodistrias olduğuna karar verdi. Yunanistan henüz bağımsız olmadan önce, 1828
yılında Kapodistrias kendisine yapılan teklifi kabul ederek Mora’ya geldi. İhtilal
Yunanistan’ında farklı siyasi kutupları ve aileleri yönetmek kolay değildi. Bu süreçte çok
sorunlar yaşadı. Nihayet güçlü bir aileyle yaşadığı sorunlar bir suikastle öldürülmesine yol
açtı.

1828 yılında Kapodistria Nafplion (Anabolu) geldi. Onu destekleyen Yunanlı köy
halkı, Kolokotronis ve Ortodoks Kilisesi ile Rusya oldu Meclisi dağıtarak anayasa
uygulamasını kaldırdı.. Yeni bir parlamento kurdu..( Panelenium). Nafplion (Anabolu)’da
75

toplanan Panelenium 27 kişiden meydana geldiu. Bu kişiler 9 kişilik gruplardan birer
Komisyon oluşturdu.. (İdari, Mali ve İçişleri olarak ayrıldılar Bu komisyonların dışında
Kilise, Eğitim ve Hukuk konuları ile ilgili olarak ayrı komisyonlar kuruldu.. Alınan bütün
kararlar Kapodistria’ya danışılarak ve onaylanarak belirlenmeye başlandı. Amacı merkezi
devlet idaresini kurmaktı. Yönetimi döneminde Kapodistria devlet bütçesi oluşturulması ve
devlet bankası kurulması gibi girişimlerde bulundu. Aynı döneminde ordu kuruldu.
Problemler
Başlıca problem kilise sorunu: Patrik V. Grigorios’dan sonra Yunan kilisesi ile
İstanbul Rum Patrikhanesi arasında sorunlar çıkmıştır..
Köy halkı: Onlar kendileri için işleyecekleri arazi ve mülk sahibi olmak istediler..
Mora’dan kaçan veya katledilen 65.000 Müslüman’dan topraklar kalmıştır. Bölgedeki
topraklarının üçte biri Müslümanlara ait olduğu, bu toprakların Rumlar arasında
paylaştırılması istenmekyedi. Ayrıca serbest ticaret için imtiyazlar isteni. Yunan devleti
idarecileri bu konu ile ilgilenmediler. Müslümanlardan kalan toprakların büyük bir kısmı
idarede yer alan kişiler tarafından paylaşıldı. Rus taraftarı olarak Kapodistrias köy halkı
yanında yer aldı Fakat geçen zaman içinde yeni siyasi oluşumlar meydana geldi. Yunan
siyasetinde üç siyasi parti şekillendi
Rus yanlıları: Kolokotronis başkanlığında
Fransız yanlıları: Yoan Koletis başkanlığında ve çoğunlukta olan bir grup
İngiliz yanlıları: Al. Mavrokordato başkanlığında, azınlıkta, fakat entelektuel bir kesim
mevcut.(
Eylül 1827’de Rusya, İngiltere, Fransa Navarin’de Osmanlı donanmasını yakınca dış etki
daha da kuvvetleniyor. Kapodistriya’nın yönetimde kalmasını istemediler.. Kapodistrias’a
karşı muhalefette öne çıkan sorunlar:
-Toprak meselesi
-Rus taraftarlığı
-Kapodistria’nın diktatörlüğü
Anayasaya karşı çıkan Kapodistriya’nın, Mavromilahis sülalesine karşı mücadelesi
onun sonunu getirdi 1831 yılında bu sülaleden iki kişi tarafından suikastle öldürüldü. Bu
şekilde Yunanistan’ı bir devlet olarak örgütlemek için davet edilen Kapodistria bertaraf
edildi.. Bundan sonra yerli bir siyasetçinin kurulacak devletin birliğini sağlamasının mümkün
olmayacağı anlaşılmıştır.
Kapodistria’nın ölümünden sonra Yunanistan’da tam bir anarşi dönemi mevcuttu.
“Rus yanlısı”, “İngiliz yanlısı” ve “Fransız yanlısı” olarak üç gruba ayrılan siyasal güçler
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rekabet halindeydi. Oluşan partiler arasında mücadeleler ön plana çıktı. İngiltere, Fransa ve
Rusya Yunanistan’ı idare edecek kişiyi aramaya başladı.
1832'de Londra'da varılan antlaşma uyarınca İngiltere, Fransa ve Rusya'nın koruması
altında, kuzey sınırı Arta-Volos hattını izleyen ve Girid ile Sisam dışında bazı Ege Adalarını
da içine alan bağımsız bir krallık oluşturulması benimsendi. Aynı antlaşmayla Bavyera kralı I.
Ludwig’in oğlu Otto'nun I. Otto adıyla Yunan tahtına geçmesi kararlaştırıldı.
Büyük güçlerin muvafakatiyle Yunan milli meclisi Bavyera kralının henüz reşid
olmayan oğlu Otto’yu “Helenlerin kralı” olarak Yunanistan’a davet etti.

5.2. Otto Dönemi (1833-1843)
1832 yılında 17 yaşında Otto Yunanistan’ın kralı oldu. Bavyera Kralının oğlu olan
Otto 3500 Bavyeralı askerle ve devlet adamıyla Şubat 1833’te Yunanistan’a geldiştir. Otto ile
birlikte Yunanistan’a gelen danışmanları arasında en önemlisi Armansberg’dir. Üst düzey
görevleri Bavyeralılara verildi. Ayrıca Almanca yazışma dili olarak kullanılmaya başlandı..
Askerler Yunan ordusunu eğitmeye çalıştılar.. Bu idareye Yunanlar «ksenokratiya»
(yabancıların idaresi) veya «Bavarokratiya» diyorlar. Atina 1833’te Osmanlı devleti
tarafından boşaltılarak Yunanistan’a teslim edildi ve Yunanistan’ın başkenti 1833’te
Nafplion’dan Atina’ya taşındır. 1833’te Otto ve beraberindeki heyet Yunanistan devletini
teşkilatlandırmaya başladı.. Yunan Kilisesi, İstanbul’da bulunan Patrikhane’den ilk ayrılan
(otosefal) Balkan kiliselerinden biri oldu. Patrikhane bu ayrılmayı ancak 1850’de kabul
edecektir. Yunanistan’ın bundan sonraki siyaseti Rumların yaşadığı diğer Osmanlı
topraklarını ve Bizans İmparatorluğu’na da merkezlik yapmış İstanbul’u ele geçirmekti.
Megali Idea (Büyük Ülkü) diye adlandırılan bu siyaset Osmanlı devleti ile Yunan krallığı
arasındaki ilişkileri belirlemekteydi. 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile
Osmanlı’da Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki farklılıklar azaltılırken
imparatorluktaki gayrimüslim cemaatlerin yönetimiyle ilgili de reformlar yapıldı. Öncelikle
Tanzimat Fermanı’ndan sonra kurulan vilayet/sancak meclislerinde Rumlar da yer almaya
başladı. 1862’de Rum milletinin “nizamname”si kabul edildi. Böylece Yunanistan’da farklı
bir süreç yaşanırken Osmanlı Devleti’nde yaşayan Rumlar farklı bir gelişme göstermeye
başladı. Nitekim Yunan krallığından Osmanlı devletine göçler yaşanmaya başlandı.
Bu dönemde Yunanistan gerek siyasi temsilcilikleri gerekse Patrikhane okullarına
gönderdiği öğretmenler ve ders kitapları yoluyla Osmanlı Rumlarını Yunan milli hedeflerine
çekmeye çalıştı. İşsizlik arttı İnsanların geçimi için işlemek için arazi aramaya başladılar. Bu
dönemde 60 milyon borç alınmıştır. Kolokotronis ihtilal hazırlıkları yapmaya başladı. Fakat
yakalanarak hapse gönderildi. Yunanlar anayasal bir yönetim istiyorlardı. Yeni kurulan
ülkede karmaşa sürüyordu.
1833 yılında Yunanistan’ın 10 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Mahkemeler kurulmaya
başladı ve kilise sorunu gündemdeydi. Manastırlar (6 papazdan az olanlar) kapatıldı. Toprak
dağıtma kanunu çıkarıldır. 1835 yılında reşit olarak Otto idareyi kendi eline alarakyeni
reformların gerçekleşmesi için vaadler vermiştir. . Atina başkent olduktan sonra şehirdeki
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Osmanlı izleri silinerek Eski Yunan dönemi mimarisi canlandırılmaya çalışılmıştır.. Atina
Üniversitesi kuruldu.. Diğer parti liderleri dış devletlere diplomat olarak gönderilmiştir.
Mavrokordato-Londra’ya; Koletis- Paris’e, Andreas Metaksas- Madrid’e görevlendirilmiştir.
Fakat toprak kanunu uygulanamamıştır. Vergilerin ise düzenlenmesi gerekmektedir.
Halk tarafından istenen ve yapılması gerekenler:
1.Bu idarenin «Yunanlılaştırılması»
2.Anayasa ve parlamenter sisteme geçiş
3. Dış politikaya önem vererek toprakların genişletilmesi.

5.3. 1844 Anayasası ve Yunanistan’ın Gelişmesi
Otto’nun monarşisi çabuk tükenmiştir. Bavyeralı askerlerin çekilmesiyle otoritesi
zayıflamıştır. İngiliz ve Fransız partisi anayasal rejimi ve Otto’nun tahtta kalmasını
savunurken; Rus partisi Kralın Ortodoks olması gerektiğini vurgulamıştır. Ülkede mali sıkıntı
devam etmiştir. Dış borçlar artmıştır. Bütçeye kısıtlamalar getirilmiştir. (Avrupa devletleri
tarafından). Maaşlar azaltılmış, Yunanlı görevliler işten çıkarılmaya başlanmıştır.
3 Eylül 1843’te bir darbe gerçekleşmiştir. . Ardından 1843 yılında seçimler yapılarak
260 milletvekili ile bir parlamento (Millet Meclisi) kurulmuştur.. 100 kişi Fransız partisinden,
80 kişi Rus; 50 İngiliz partilerinden.
Bu meclis 30 Mart 1844 anayasasını kabul etmiştir.. Fransız anayasası örnek olarak
alınmıştır. Hükümetin kurulması için Koletis görevlendirilmiştir.. Onun 1847 yılında
ölümüyle Kral Otto hükümetleri sık sık değiştirmiştir.
Yoanis Koletis: 1844-45 yılından sonra bütün Yunanları bir araya getirme ve Büyük
Yunanistan’ı kurma fikri doğrultusunda çalışmıştır. Bu şekilde Megali İdea diye adlandırılan
“Büyük Ülkü” Yunanistan’ın dış politika hedefi haline gelmiştir.. 1847 yılında Atina-İstanbul
arası diplomatik sorunlar çıkıyor.
İngiltere ile problemler yaşanıyor. İngiltere, Yunanistan’daki Fransız etkisine karşı
çıkıyor. İngiltere Osmanlı topraklarının bütünlüğünü savunurken Megali İdeaya’ya karşı
çıkmıştır. İngiltere Yediada’yı ele geçiriyor. Daha iki ada istiyor (Servi-Sapientsa). Bu
sebeple 1850 yılında İngiliz donanması Pire limanına geliyor. Fransa ve Rusya buna karşı
çıkmıştır. İngiltere baskın yapmaktan vazgeçmiştir. Rusya’nın dış politikası ön plana
çıkmıştır. Kral yönetimi Fransız etkisinden Rus etkisine geçmiştir. Kırım savaşı esnasında
Yunanistan’ın tutumuna gelince ise Yunanistan Müttefikler tarafından verilen ultimatomlara
uyuyor, Rusya yeniliyor, 1859 yılına kadar İngiliz-Fransız komisyonu bulunmuştur.
Değişimler:
Kırım savaşından sonra ekonomik anlamda Yunanistan gelişmiştir.
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Donanması artmıştır, ticareti gelişmiştir. Osmanlı devletinden zengin Rumlar buralara
yatırım yapmaya başlamıştır.. Üretim artmıştır. Nüfus 1839 yılında 823.773 iken 1861 yılında
1 milyonun üstüne çıkmıştır.
Halk artık Otto’nun krallığını istememektedir, zaten kendisinin de varisi (oğlu) yoktur.
1861-62 yıllarında Otto yönetimine karşı sürekli isyanlar gerçekleşmişitir.. Megali İdea’ya
sadık bir politika takip etmeye çalışan, fakat bunda kayda değer bir başarı gösteremediği gibi,
baskıcı bir rejim oluşturan Kral Otto, 1862’de kendisine karşı başlayan bir isyanla tahttan
indirildi. Ardından da Bavyera’ya gönderilmiştir.
Otto dönemi Yunan tarih yazımında “Bavyera egemenliği” (Bavarokratia) olarak
adlandırılsa da Yunanistan devlet teşkilatını kuran kişi Otto olmuştur.

5.4. Wilhelm Georg
İç çekişmeler devam ederken büyük güçlerin müdahalesiyle Yunan milli meclisi
1863’te Danimarkalı 17 yaşındaki Prens Wilhelm Georg’u (Georgios) “Helenlerin kralı” seçti
ve Yunanistan’da daha uzun sürecek yeni bir hanedanlık kuruldu. 1864’te meclis yeni ve daha
demokratik bir anayasa hazırladı. Bu yeni dönemde siyasi partilerin önemi arttı ve “krallık
demokrasisi” olarak nitelenen bir yönetim oluştu. Bu dönemde Trikoupis isimli politikacı en
önemli rolü oynadı.
Yeni Dönem
Yeni kurulan hükümet 1864 yılında yeni anayasa ilan ettti... Bu arada Ekim 1863
yılında Danimarkalı Kral Georg Atina’ya geldi.. (İngiliz etkisinde) Yediadanın Yunanistan’a
verilmesi gündemdeydidi. Parlamenter sisteme geçildi.. Yeni kral Protestan, fakat varisinin
Ortodoks olacağını söyledi.1866 yılında Rus Prenses Olga ile evlenerek 1868 yılında oğlu
Konstantin dünyaya geldi. Konstantin Ortodoks olarak vaftiz edildi. 1864-1880 yıllar arası 9
seçim ve 31 hükümet değişti.
Bu dönemde Girid meselesi ortaya çıktı.. Girid’i Yunanistan’a bağlama çabalarına
karşı 1866’da Osmanlı devleti Yunanistan’a ultimatom verdi... Bu süreçte Büyük devletler
Osmanlı hükümetine taraf olmuşlardır.r. İngiliz donanması Pire limanına geldi.. Osmanlı
hükümeti Girit’e dahili nizamname ile kendi kendini yönetme hakkı verdi..
50 yıl süren I. Georg döneminda Yunanistan Krallığı Ege adalarının büyük bir kısmını,
Trakya, Makedonya ve Teselya gibi toprakları sınırlarına kattı. I. Georg'un döneminde
İngilizler, 1815 yılından beri kullanma hakkını bulundurdukları İyon Adaları'nı 1864 yılında
Yunanistan'a devretmiştir.
Girit: 1866’daki isyan ve 1868’de verilen nizamname ve imtiyazlardan sonra 1878
Osmanlı-Rus savaşı döneminde adada yeniden isyan çıktı. İsyancılarla yapılan bir
sözleşmeyle Girit’e Hıristiyan vali atanması gibi yeni imtiyazlar verildi. Ancak 1885’de
Bulgaristan’ın Doğu Rumeli Vilayeti’ni ilhakı üzerine Giritliler tekrar isyan etmişlerdir..
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1889’da yayınlanan bir fermanla adanın imtiyazları kısmen sınırlandı, 1895’te eski
imtiyazlar tekrar iade edildi ve 1896’da yeni bir nizamname imzalandı. Atina’daki ihtilal
komitelerince de desteklenen Giritli milliyetçilerin talebiyle 1897’de Yunanistan adaya Prens
Georg komutasında bir filo gönderildi ve ada ele geçirildi. Osmanlı devletinin büyük devletler
nezdindeki girişimleri sonucu Yunanistan’ın adadan çekilmesi talep edildi. Yunanistan buna
uymayınca 1897’de Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında savaşa yol açtı. Yunanistan bu
savaştan ağır bir yenilgi aldı ve büyük güçlerin aracılığıyla Osmanlı ordusunun ilerlemesi
durduruldu. Osmanlı ordusunun zaferine rağmen büyük güçlerin talebiyle Girit’in özerklik
hakları genişletildi ve özerk bir vilayet oldu.
1877/78 yılında Osmanlı-Rus ve savaşı sonunda Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
yapıldı. Bu antlaşmalara göre Osmanlı devleti Yunanistan’a toprak vermeyi taahhüt etti. 1881
yılında Osmanlı hükümeti Yunanistan’a Teselya'nın bir kısmını verdi..
Makedonya Sorununda Yunanistan:
Etniki Eteria isimli örgüt 1890’larda kurularak Girit ve Makedonya için faaliyetlere
başladı.. Girit’ten gelen ihtilalcilerle Makedonya’da Yunan çeteleri kurulmaya başlandı.du..
AyrıcaYunan Makedonya Komitesi adlı örgüt kuruldu.. Fakat 1904 yılına kadar
Makedonya’da bir üstünlük sağlayamadı.. Bu tarihte Yunan subaylarının Makedonya’ya
gizlice gönderilmesi ile komite güçlendiriliyor ve başarılar elde etmeye başladı.
1908 Jön Türk Devrimi döneminde Patrikhane ve Yunan Makedonya Komitesi İhtilale
muhalefet etti.. Fakat ihtilalin başarısı engellenemedi.. Ardından yapılan meclis seçimlerinde
24-25 Rum milletvekili Osmanlı meclisine girdi..
Jön Türk Devrimi sonrası oluşan hükümet değişikliğinden istifade ederek Ekim 1908’de
Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı ve Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
tarafından ilhakı ile Girit de Yunanistan’a katıldığını ilan ettti. Osmanlı devleti buna
protestolar ve Yunan mallarının boykotuyla karşılık verdi.r.. Büyük devletler de Girit’in
Yunanistan’la birleşmesine izin vermedi. 1910’da Girit Milli Meclisi Helenlerin kralı adına
açılınca buna Müslüman mebuslar tepki gösterdi ve hükümet reisi Venizelos’un teklifi üzerine
meclise Müslüman mebusun kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Nihayet Balkan Savaşlarının
başlamasıyla Yunan hükümeti Girit’i resmen topraklarına kattı.

5.5. Balkan Savaşları ve Sonrasında Yunanistan
Jön Türk ihtilalinden bir yıl sonra Yunanistan’da da benzer bir askeri ihtilal gerçekleşti
(Gudi İhtilali) ve askeri yönetim bir süre sonra Giritli politikacı Eleftherios Venizelos’u
Yunanistan’a davet etti. Venizelos askeri yönetimin sona ermesini sağlayarak 1910’da
başbakan seçildi.
Balkan Savaşları ve Yunanistan: Balkan Savaşları öncesinde Bulgaristan’la ittifak
yapan Yunanistan savaş sürecinde Selanik’i aldı. I. Georg Selânik'te Mart 1913’te suikaste
uğrayarak yaşamını yitirdi.
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Yerine oğlu I. Konstantin olarak tahta geçti. Konstantin 1917’ye kadar tahtta kaldı.
1917-1920 arası yerine Alexander geçti, onun ölümü üzerine tekrar Konstantin tahta geçti ve
1922’ye kadar tahtta kaldı.
Venizelos modern Yunanistan tarihinde önemli roller oynayacak ve Yunanistan
açısından büyük başarılar elde eden bir liderdi.. Venizelos’un siyaseti sayesinde 1912-13
Balkan Savaşlarından en kârlı çıkan devlet Yunanistan oldu. Yanya, Selanik, Serez ve Kavala
da dahil olmak üzere hem Güney Epir hem de Makedonya’nın önemli bir kısmı ile Ege
adaları Yunanistan’ın eline geçti. Bu arada Girit de Yunanistan’a katıldı. 30 Mayıs 1913
Londra ve 10 Ağustos 1913 Bükreş antlaşmaları ile Yunanistan’ın kazanımları tanınmış oldu.
Yunanistan toprak ve nüfus bakımından iki katına yakın büyüdü. Osmanlı devleti
Yunanistan’ın bazı Ege adalarını ele geçirmesine itiraz etti, fakat bu adaların iadesi
sağlanamadı.
I. Dünya Savaşı
1913’te Kral Georg (Georgios) Yunan topraklarına yeni katılmış Selanik’te bir
suikaste kurban gitti. Yerine oğlu Konstantin kral oldu. Dünya savaşının başlamasıyla birlikte
Venizelos, İtilaf devletleri yanında yer almayı isterken karısı Alman imparatorunun kardeşi
olan kral Konstantin, tarafsız kalmak istiyordu.
Kamuoyunun Venizelos ve Kral yanlıları olarak ikiye bölünmesi ile Venizelos
hükümetten düşürüldü. Bulgaristan’ın İttifak devletleri bloğuna katılarak Batı Trakya’ya
girmesi ve İtilaf devletlerinin Selanik’e çıkarma yapması üzerine Selanik’teki subaylar
1916’da bir darbe yaptı ve Venizelos Selanik’te kendi hükümetini kurdu. Venizelos’un
yönetime gelmesiyle Yunanistan İtilaf devletleri yanında savaşa girdi. Fransa’nın baskısıyla
kral Konstantin 1917’de tahtı oğlu Aleksander’e (Aleksandros) bıraktı.
Mikrasiatiki Katastrofi (Küçük Asya Felaketi):
Sevr Antlaşması ile Yunanistan büyük toprak kazançları elde etti. Bu antlaşmaya karşı
çıkan Mustafa Kemal Paşa ve Türkler Anadolu’ya giren Yunan ordusunu yendi ve İzmir’i geri
aldı. Yunanistan’ın Anadolu’daki yenilgisi Yunan tarih yazımında “Küçükasya Felaketi”
(Mikrasiatiki Katastrofi) olarak adlandırılmaktadır. Bu “felaket”le Megali İdea politikası
fiilen sona erdi.
Lozan Antlaşması döneminde oğlu Aleksander 25 Ekim 1920’de öldüğü için I.
Konstantin Aralık 1920’den Eylül 1922’ye kadar tekrar tahta geçti. Yunanların İzmir’den
kovulması ile beraber Konstanin tekrar tahttan indirildi ve sürgüne gönderildiği Sicilya'da
öldü. Yerine II. Georg geçti (1922-1924 ve 1935-1941, 1941-1946 ülke dışında, 1947 öldü).
Yunanlar, 1920 Sevr Antlaşması ile aldıkları toprakları 1923 Lozan Barış Antlaşması ile geri
vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan Batı Trakya’yı Yunanistan’a
bırakmak zorunda kaldı. İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetiyle yaptığı Sèvres Antlaşması
da Yunanistan’a hem adalar üzerinde, hem Doğu Trakya ve Batı Anadolu’da önemli haklar
tanıyordu. Bu toprak kazanımları Büyük Yunanistan (Megali İdea) idealinin gerçekleşmesi
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için önemli bir başarı olarak görülüyordu. 1920’de Kral Alexander’in ani ölümü üzerine
sürgündeki Konstantin tekrar geri çağrıldı. Aynı yıl yapılan seçimlerde Venizelos’un
yönetimindeki Liberal Parti seçimi kaybetti.
Bununla birlikte Venizelos karşıtları ve Konstantin, Venizelos’un Anadolu’ya yayılma
politikasını devam ettirdi. Anadolu’da başlayan kurtuluş hareketi Sèvres Antlaşması’nı
tanımadı. İngiltere, Yunan ordularının Türk direnişini bastıracağını umarak Yunanistan’ın
Anadolu içlerine girmesini destekledi.
1923 yılında Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan ile Türkiye arasındaki savaş
resmî olarak durdu. Lozan Antlaşmasının eklerinden biri nüfus mübadele üzerineydi. Fakat bu
kez ülke içinde iç karışıklıklar baş gösteriyordu.
Büyük bir ayaklanma ile bir yıl sonra, 1924 te, krallık rejimi devrildi ve cumhuriyet
ilân edildi. Yunanistan’da o güne dek kurulmuş olan ikinci cumhuriyet olan bu yönetim henüz
tüm devletler tarafından tanınmış bile değildi ki bu kez de bir başka ayaklanma ile cumhuriyet
devrilip 1935’te tekrar krallık rejimi kuruldu. I. Konstantin'nin oğlu, II. Georg 1935’te tekrar
tahta geçirildi. 1947-1964 arası Paul Yunanistan kralı oldu. Ardından II. Konstantin tahta
geçti ve 1967 askeri darbesi sonucunda yurtdışına kaçmak zorunda kaldı.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Yunanistan’da askeri rejim sona erdi ve
Yunanistan’da üçüncü ve son cumhuriyet ilân edildi.
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Uygulamalar
Uygulama:
Kaynakçada M. Hacısalihoğlu’nun “Yunanistan” maddesi okunacak.
Kazanım:
1. Yunanistan’ın genişleme politikası ve Osmanlı devleti ile ilişkileri anlaşılacak.
2. Yunanistan’ın devlet teşkilatını geliştirmesinde Büyük Güçlerin rolü kavranacak.
3. Yunanistan’da krallık ve parlamenter sistemin kuruluşu ve krizleri anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Yunanistan’da Kapodistrias dönemini tartışınız.
2. Yunanistan’a neden dışardan kral getirildiğini tartışınız?
3. Yunanistan’ın genişleme politikasının özelliklerini tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Büyük Güçlerin müdahalesi sonucu 1830’da bağımsızlığını kazanan Yunanistan’da ilk
devlet başkanı olarak görev yapan Kapodistrias İhtilal ve Kaos ortamındaki Yunanistan’ı
yönetmekte başarılı olamadı. Ancak dışardan bir kral getirmek yoluyla içte birlik sağlanmaya
çalışıldı. 1833-1864 yılları arasında Yunanistan’da Bavyera kralının oğlu Otto kral olarak
görev yaptı. 3.500 asker ve danışmanlarıyla Yunanistan’a gelen Otto bir devlet teşkilatı
kurmayı başardıysa da iç karışıklıklar ve dış politika hedeflerini gerçekleştirmede beklenen
başarıyı sağlayamadı. 1843 yılında bir darbe geçiren Yunanistan’da 1844’te anayasa ilan
edilerek meşruti monarşi oldu. Nihayet 1862 yılında Otto tahttan indirildi. 1864’te yapılan
yeni anayasayla meşrutiyet sistemi güçlendirildi. Yeni kral Georg Danimarka’dan 1863
yılında getirildi. 1913’te Selanik’te bir suikastle öldürülene dek Georg Yunan kralı olarak
görev yaptı. Onun döneminde Yunanistan’ın toprakları Osmanlı aleyhine genişledi. Bundan
sonraki dönemde Yunanistan’da Venizelos önemli bir rol oynayacaktır. Balkan ve Birinci
Dünya Savaşında Yunanistan kazanan tarafta yer alarak kazançlı çıkacaktır. Fakat 1919’da
Anadolu’ya saldıran Yunanistan yenilmiş ve Megali İdea politikası fiilen sona ermiştir.
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Bölüm Soruları
1. Kapodistrya’nın idare ettiği dönem hangisidir?
a. 1828-1831
b. 1833
c. 1824-1828
d. 1830-1833
e. 1328-1835
2. Panelenium kaç kişiden meydana gelmektedir ?
a. 27
b. 12
c. 35
d. 23
e. 43
3. Kapodistriya’nın yönetimdeki temel amacı nedir?
a. Prenslik
b. Demokratik idare
c. Anayasal idare
d. Monarşi
e. Merkezi devlet idaresi
4. Müslümanların toprakları kimler tarafından paylaşıldı?
a. Vali
b. Voyvoda
c. Yeniçeri
d. İdarede yer alan kişiler
e. Koapodistrya’nın akrabaları
5. Yunan halkının idareden en önemli beklentisi nedir?
a. yardım almak
b. arazi sahibi olmak
c. vergileri azaltmak
d. görev almak
e. adaletli olmak
6. Hangi antlaşma ile Kral seçimi gerçekleşti?
a. Edirne
b. Bükreş
c. Paris
d. Londra
e. Berlin
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7. Bavarokratya nedir?
a. Osmanlı idaresi
b. Yabancıların idaresi
c. Askeri idare
d. Fransız idaresi
e. Rus idaresi
8. Hangi tarihte başkent Atina’ya taşiniyor?
a. 1856
b. 1839
c. 1833
d. 1830
e. 1821
9. Vilayet meclislerinde Rumların bulunması hangi reformla gerçekleşti?
a. Islahat Fermanı
b. I.Meşrutiyet
c. II. Meşrutiyet
d. Tanzimat Fermanı
e. Mürzsteg reformları
10. Kral Otto ne zaman idareyi kendi eline almıştır?
a. 1833
b. 1830
c. 1838
d. 1832
e. 1835

Cevaplar:
1.a, 2. a, 3. e, 4. d, 5. b, 6. d, 7. b, 8. c, 9. d, 10. e.
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6. SIBRİSTAN: MİLOŞ, MİLAN VE BAĞIMSIZLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sırp isyanı sonrası gelişmeler

•

Miloş döneminde Sırbistan siyasi durum

•

Milan döneminde siyasi ortam

•

Sırbistan’ın bağımsızlık süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Miloş döneminde siyasi ortam nasıldır?
2.Sırbistan’ın önemli iç meseleleri nelerdi?
3.Osmanlı devletinin Sırbistan politikası?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sırbistan

Sırp isyanından sonra ki

Kaynakçadaki ilgili eserler

politikayı anlayabilmek.

okunacak.

Miloş’un Sırbistan’daki
idaresini tanımlayabilmek.
Sırbistan- Oslamanlı devleti
arasındaki siyasi problemler
tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar
Sırbistan, Osmanlı Fermanı, Miloş, Mihal, Milan.
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Giriş
Sırp isyanı sonrası Osmanlı devleti özerk bir bölge olarak tanıdığı Sırbistan’ın başına
Miloş’u Baş Knez olarak tanıdı. Osmanlının içinde yetişmiş bir Sırp olan Miloş Sırbistan’da
anayasal bir rejimi uygulamak istemedi ve mutlak bir idare kurmaya çalıştı.
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6.1. Miloş’un İdaresi (1830-1839)
Osmanlı Devleti ve Rusya Çarlığı arasında 1812 yılında imzalanan Bükreş, 1826’da
Akkerman, 1829’da Edirne Antlaşmalarından sonra 17 Ekim 1830 tarihinde Sırplar
muhtariyet kazandı.
Edirne Antlaşmasından sonra Sultan tarafından Sırplara verilen 1830 Fermanın
Şartları şöyledir:
1. Kiliselerinde serbestçe ayin yapabileceklerdir.
2. Sırp Knezliği Miloş Obrenoviç’e ve ailesine verilecekti.
3. Miloş memleketi meclis (skupştina) marifetiyle idare edecekti.
4. Sırpların içişlerine Osmanlı devleti memurları müdahale etmeyecektir. Vergi talep
edilmeyecektir.
5. Sırp reaya serbestçe ticaret yapacaktır.
6. Belgrad Gümrüğüne ve oradan İstanbul’a gelen mallar ve eşyadan eski usul vergi
alınacaktır.
7. Hastahane ve mekteplerini kendileri yapacaklardı.
8. Voyvodaların idaresi Miloş’a ihale olunacaktır.
9. Miloş’un maaşı yeterli olacaktır. Maaş fakirlere ağır gelmeyecek şekilde Sırplar
tarafından belirlenecektir.
10. Bundan böyle başknezliğin tebdili olayında tayin edilen yeni başkneze Osmanlı
Devleti tarafından berat-ı ali verilecektir. Yeni başknez de kendi gelirlerinden Osmanlı
devletinin hazinesine 100.000 kuruş verecektir.
11. Sırpların seçecekleri Metropolid ve Piskoposları İstanbul’a gelmeye gerek
olmaksızın İstanbul Rum Patriği tarafından tayin olunacaktır.
12. Muhtarlar bir suçları olmadıkça azl edilemeyeceklerdir.
13. Müslümanlar Sırplardan bir kimseyi zorla çalıştırmayacaktır.
14. Sırp memleketi Osmanlı devleti topraklarından olması dolayısıyla gerektiğinden
Osmanlı Sırplardan parayla koyun ve zahire satın alabilecektir.
15. Sırpların işlerini görmek için Sırp vekilleri devamlı İstanbul’da ikamet
edeceklerdir.
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Miloş döneminde (1830-1839) Problemler:
1830 Fermanıyla Sırplar tam manasıyla muhtar bir idareye sahip olmuşlardır.
Fakat başka bir problem ise Müslümanların emlak meselesidir. Yalnızca Belgrad,
Şabats, Semendire, Ujitse, Sokol ve Kaldova (Kladovo) kazalarında Müslüman ikamet etme
hakkı vardır.
Osmanlı-Sırp Sınır Meselesi:
Özerk bir yönetim kazanan Sırbistan’ın sınırlarının tespiti için bir komisyon kuruldu.
Memurlar ovalarda ve ormanlarda çalışmalar yaparak sınırı belirlemeye çalıştılar.
Müslümanlar buna karşı çıktılarsa da Sırp Knezliği’nin sınırları 24.000 km den 37.000 km’ye
çıkarıldı.
Miloş Döneminde Devlet Teşkilatının Oluşması:
Bu dönemde gazete çıkmaya başladı. (1834) Hastahaneler ve eczaneler açıldı. 1839
gelindiğinde Knezlikte 70 civarında okul mevcuttur. Miloş idareyi bir anayasaya bağlı kalarak
yürütmedi.. Fermana göre bir meclisle idare etmesi gerekdi. Sırbistan’daki vilayet yönetimi
değişti. Yeni idari bölgeleri Okoliya, Okrızi ve Oblasti olarak adlandırıldı.
Miloş’un keyfi idaresine karşı muhalefet arttı ve 1835 Anayasası meydana geldi..
Toma Vuçiç ve Avram Petronieviç knezin elinde bulunan idari yetkileri kısıtlamak istedi.
Miloş’un idaresine karşı muhalifler ayaklandı.
Muhaliflerin İstekleri:
Meclis (100 kişiden oluşuyor) yılda bir defa toplanıp vergileri belirleyecektir.
Anayasa, vergiler, milli haklar talep ediliyor. Beyliğin yönetiminin yasama, yürütme ve yargı
prensibine, yani kuvvetler ayrılığı prensibine göre oluşturulması istendi. Yeni Anayasa (2
Şubat 1835) kabul edildi. Bu anayasa 14 bölümden ve 142 maddeden oluştu.. Miloş bu
anayasadan memnun değildi. Bu anayasayı uygulamamak için direndi. Osmanlı devleti
müzakereler doğrultusunda 24 Aralık 1838 de bir fermanla bu anayasadaki talepleri kabul etti.
Verilen fermanla Sırbistan’da «Türk Anayasası» diye bilinen anayasaya geçildi. 11 Ocak
1839 tarihinde padişahın fermanı Belgrad Kalemeydanında ilan edilmiştir.
Bu anayasayla:
1. Miloş’un yetkileri kısıtlandı.
2. Dahiliye, maliye ve hukuk işlerine müdürler bakacaktır. Bu anayasa ile knezlikte
yönetimi başknez ve ömür boyu göreve seçilen konsey üyeleri paylaşmıştı.
3. Konsey kurulacaktır. Konsey üyeleri de anayasaya göre Osmanlı devletinin rızası
olmadan değiştirilemeyecekti. Anayasanın hükümleriyle konsey, yasama ve yürütmeyi eline
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almış, diğer hükümlerle de serbest ticaret, kamu güvenliği ve insan hakları hayata geçirilip,
memurların güvenliği sağlanmıştı.
4. Kanunları konsey onaylayacaktı.
5. İstanbul’da Kapıkethüdası (hükümet temsilcisi) bulundurulacaktı.
6. Angarya yasaklanacaktı.
Miloş bu kararlara karşı çıktı ıyor ve Sırbistan’ı terk ediyor (Haziran 1839).
Miloş’un İcraatları:
Miloş Obrenoviç tüm otoriteyi elinde bulunduran bir yönetici olmuştur. Fakat otoritesi
kaba ve ilkeldi, hatta baskıcı yönetimine rağmen Miloş çağdaş Sırp devletinin temellerini
atmıştır. Osmanlı Devleti’nin içindeki Sırbistan’ın statüsünü düzenlemiş, sınırlarını
belirlemişti. İçişlerinde gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Devlet memurlarının sayısı 672’a
kadar yükselmiştir.. İlk defa Miloş döneminde Sırp gazeteleri, tiyatrolar, ilköğretim okulları
ve kütüphaneler kurulmuştur.
Miloş döneminde ilk ders kitapları hazırlanmıştır. Sırp kilisesi bağımsızlığına
kavuşmuştur. Sırbistan az nüfuslu ve arazilerinin bir kısmı boş olduğundan burayı göçmenler
için cazip hale getirmiş, bedava toprak vermiş ve geçici vergi istisnaları getirmiştir. Toprak
düzeninde değişiklikler yapmıştır. Sırbistan’dan çıkarılan Müslümanların arazilerini köylülere
dağıtmıştır. “Toprak işleyenindir” mantığından hareketle yerel beylerin büyük arazi sahibi
olmalarını engellemiştir. Miloş ticaret yapmış, domuz ihracı işinin büyük bölümünü kontrolü
altına almıştır. Miloş’un keyfi otoritesi yeni gelen eğitimli insanların ortaya çıkmasıyla son
bulmuştur.

6.2. Milan ve Mihailo (1839-1842)
Miloş’un Sırbistan’ı terketmesinden sonra büyük oğlu Milan başknez olmuş, ancak
hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine küçük oğlu Mihail başknez seçilmiştir.
Yaşı küçük olduğundan 16-17) danışmanları vardı. Rusya yanlısı bir politika izledi.
1841 yılında Osmanlı devletinin Sırbistan sınırında Osmanlı yönetimine karşı isyanlar
çıktı. Bu isyanlar bastırıldı. Mihail döneminde memurlara Müslümanların emlaklarını satın
alma veya zapt etmesi teşvik edildi. Müslümanların arsalarına el konulması, mahkemelerde
haksız çıkarılma ve rencide etmek gibi davranışlarda bulunmalarına göz yummuştu.
Sırplardan silahı olmayanların hayvanlarını satarak silah almasını teşvik etti. Resmi elbiseleri
değiştirdi.. Fesleri çıkarıp şapkalar giydirdi. Müslümanların Sırplara emlak satması teşvik
edildi.. Mihail’e karşı da muhalefet arttı. Muhalifler Mihail’in uygun olmayan hareketlerinden
dolayı görevinden uzaklaştırılmasını ve başlarına Karayorgi’nin oğlu Aleksandır’ın geçmesini
istiyorlardı. Dilekçe ile İstanbul’a bunu bildirdiler. Meseleyi değerlendirmek üzere Şekib
Efendi buraya geldi. Toma Vuçiç önderliğinde ayaklanma başladı, bunun üzerine Mihail
Avusturya’ya kaçtı.
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6.3. Aleksandır Karacorceviç (1842-1858)
Birinci Sırp İsyanının lideri Kara Yorgi (Kara Corce) idi. Onun ailesi de Sırpların
knezliğine aday olarak görülüyordu. Nitekim Miloş ve ailesinin yönetiminden memnun
olmayan Sırplar alternatif olarak Kara Yorgi’nin ailesine bakıyorlardı. Bu şekilde
Karayorgi’nin oğlu Aleksandır (Karacorceviç) yeni Başknez seçildi. Bu, Rusya’nın hoşuna
gitmedi. İki hanedan arasında mücadele başladı: “Obrenoviçler” ve Karacorceviçler”. Ülkede
anayasayal bir idare başladı. Bu dönemde vatandaşlık kanunu kabul edildi. Adalet sistemi
daha organize bir şekilde çalışmaya başladı.. Mahkemeler kuruldu. Memurlara yönelik
talimatlar hazırlandı.. Knezin hizmetçiliğini yapan kişilere memur sıfatıyla maaş bağlandı..
Halkın, “aydın” memur kesimi tarafından idare edilmesi gerektiği düşünülüyordu. Bir
bürokrasi sistemi oluşturularak, maaşlar, üniformalar ve rütbeler düzenlendi. Artık hükümet
yetkisi meclisteydi. Yeni idarenin amacı iyi yönetilen bir devletti. Hukuk devleti, iktisadi
özgürlük ve iyi bir eğitim sistemini temin etmek istiyordu. Avusturya temelinde bir anayasa
yazıldı. Fakat anayasacılar da beyliğin kadrolarına kendi adamlarını doldurdu. Aleksandır
gelişmeleri takip edemedi ve köylüleri çevresine toplayamadı. Bu dönemde Avrupa’yı kasıp
kavuran 1848 Devrimleri ve 1853-56 Kırım Savaşı yaşandı. Nihayet Aleksandır’ın idaresi
yıprandı ve Meclis Aleksandır’ı tahttan indirdi.

6.4. Miloş’un İkinci İdaresi (1858-1860)
Aleksandır’ın başknezlikten uzaklaştırılması ile Miloş taraftarları Miloş’u sürgünden
geri çağırdı. Yaşı 80 civarına gelen Miloş yeniden Başknez oldu, fakat siyasi düşünceleri
değişmemişti. Ülkeyi mutlak bir kral gibi yönetmek istiyordu. Prens, konsey ve meclis
arasında çatışmalar söz konusuydu. Bu çatışmalar sonucu iki parti için temel oluşturdu.
Liberaller ve Muhafazakar Miloş Obrenoviç 1860’da öldü. Yerine yeniden oğlu geçti.

6.5. Mihailo Obrenoviç (1860-1868)’in İkinci İdaresi
Babasının ölümünden sonra Mihail ikinci saltanatına başladı. 37 yaşında, artık
tecrübeli ve eğitimliydi. Genel uluslararası sorunları biliyordu.
Babası gibi idare etmek istedi, fakat yönetimin anayasal biçimini de korudu.
Meclisi 3 yılda bir topladı, fakat kendi destekçilerinin daha fazla olmasını istiyordu.
İlk amacı güçlü bir ordu kurmaktı. 1861 yılında 20-50 yaşlarındaki bütün erkekleri
askerlik hizmetine gitmeleri için düzenlemeler yaptı. Mihail özellikle Osmanlı hakimiyetini
sona erdirmeyi hedefleyen bir Balkan ittifakı kurma düşüncesine desteğiyle bilinmektedir.
1862 Kanlıca Konferansı ile Sırbistan’da kalan Müslümanların beyliği terketmesini istedi..
1867’de Sırbistan’daki kalelerde bulunan Osmanlı askerlerinin buralardan çekilmelerini
sağladı. Böylece Osmanlı Devleti’nin Sırbistan üzerindeki hakimiyeti yalnızca kağıt üzerinde
kaldı. Mihailo 1868’de Belgrad yakınlarında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikastle
öldürüldü. Erken ölümü ülkede değişiklikler yapmasını engelledi.
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6.6. Milan (1868-1878)
Mihailo’nun öldürülmesinden sonra yerine 13 yaşındaki kuzeni Milan Sırbistan’ın
başına geçti. Knezin yaşı küçük olduğu için ona yardımcı olmak üzere Jovan Ristiç
başkanlığında bir heyet kuruldu. 1869 yılında yapılan yeni anayasa ile idare etti. Bu
anayasaya göre prensin güçlü bir pozisyonu vardı. Ne Babıaliye, ne de Avrupa güçlerine
müdahale hakkı tanımadı.
1872’den sonra doğrudan beyliğin yönetimiyle ilgilenmeye başlandı. 1875’te Osmanlı
yönetimine karşı başlayan Bosna-Hersek isyanlarında tarafsız durmayı tercih etti. Fakat
kamuoyu baskılarına karşı direnemeyerek 1876’da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Fakat
savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Ardından başlayan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
sonucunda Sırbistan bağımsızlığını kazandı. 1882 yılında Sırbistan Krallığını ilan etti.
1889’da kendisine karşı başlayan isyanlar nedeniyle tahtı oğlu Aleksandır’a bırakmak
zorunda kaldı. Aleksandır 1903 yılına kadar Sırbistan tahtından kaldı. Anayasayı yürürlükten
kaldırmaya teşebbüs etmesi üzerine bir askeri darbeyle devrildi ve öldürüldü.
Yerine Karacorceviç hanedanından Petar (I. Petar) getirildi. Petar 1903-1918 yılları
arasında Sırbistan kralı olarak görev yaptı. Bu dönemde Balkan Savaşlarında Sırbistan büyük
kazanımlar elde etti. Topraklarını ikiye katladı. Birinci Dünya Savaş Avusturya ile Sırbistan
arasındaki sürtüşmeler üzerine başladı. Birinci Dünya Savaşı sonunda da Sırbistan kazanan
tarafta yer aldı ve Avusturya-Macaristan yönetimindeki Slav topluluklarını Sırbistan’la “SırpHırvat-Sloven Krallığı” adıyla birleştirdi.
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Uygulamalar
Uygulama:
Sırbistan hakkında A. Özkan ve S. Aslantaş’ın kaynakçada belirtilen eserleri
okunacak.
Kazanım:
1. Sırbistan’ın nasıl bir devlet teşkilatına kavuştuğu öğrenilecek.
2. Miloş, Milan, Mihail ve Aleksandır dönemi Sırp tarihi anlaşılacak.
3. Sırbistan’ın topraklarını nasıl genişlettiği anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Sırbistan’da hangi hanedanlar ortaya çıkmıştır tartışınız.
2. Miloş idaresini değerlendiriniz?
3. Büyük Güçler karşısında Sırbistan’ın durumunu tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1830’da geniş haklarla özerklik elde Eden Sırbistan’da yerli beyler beylik yönetimine
geçmiştir. Osmanlı padişahının onayıyla Sırbistan’da Miloş Obrenoviç, onun ardından
oğulları ve torunları hüküm sürmüştür. Obrenoviç hanedanına muhalif olan Sırplar ise Kara
Yorgi ailesini beyliğin başına geçirmişlerdir. Böylece iki Sırp hanedanı ortaya çıkmış,
yönetim bu iki hanedan arasında el değiştirerek sürdürülmüştür. Osmanlı yönetimi 1862
Kanlıca Konferansı ile alınan kararlarla Müslümanların Sırbistan’dan çıkarılması ve 1867’de
Osmanlı ordularının Belgrad gibi Sırbistan kalelerinden çıkarılmaları sonucu fiilen sona
ermiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Sırbistan tam bağımsız olmuş ve krallık
haline gelmiştir. Balkan Savaşlarında topraklarını ikiye katlayan Sırbistan Birinci Dünya
Savaşının da başlamasına neden olmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Sırbistan’da 1830 Ferman şartları arasında hangi şık bulunmaktadır?
a. Kiliselerde serbestçe ayin yapmak
b. Meclis kurulmayacak.
c. Knezlik Kara Yorgi’ye verilecek
d. Vergi talep edilecek.
e. Ticaret yasaklanacak.
2. Miloş’un birinci idare dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır?
a. 1825-1845
b. 1830-1839
c. 1845-1847
d. 1855
e. 1833
3. Sırbistan’da voyvodalar kim tarafından idare edilmiştir?
a. Aleksandır
b. Mihailo
c. Mihal
d. Milan
e. Miloş
4. Sırp Metropolit ve Piskoposları tayinlerini kim yapmıştır?
a. Voyvoda
b. Padişah
c.Rum Patrikhanesi
d.Miloş
e.Osmanlı idaresi
5. Osmanlı ile Sırbistan arasındaki problemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlı-Sırp sınır meselesi
b. Sırbistan’ın idare şekli
c. Ticaret yasağı
d. Vergi
e. İçişlerine müdahale
6. Sırbistan’da “Türk Anayasasıyla” hedeflenen neydi?
a. Miloş’a geniş yetki verme
b. Yargıya müdahale
c. Osmanlı’nın daha fazla müdahalesi
d. Miloş’un yetkilerini kısıtlamak
e. Yeni anayasal düzen sağlamak
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7. Hangi sebeple Miloş Sırbistan’ı terk ediyor?
a. İsyan ediyor
b. Kaçıyor
c. Yeni anayasayı uygulamak istemiyor
d. Savaşa katılıyor
e. Rus etkisinde kalıyor
8. Miloş’un ikinci idaresinin özelliği nedir?
a. Mutlak bir yönetim biçimi
b. Demokratik yönetim
c. Anayasal rejim
d. Meclis kararları
e. Diktatörlük
9. Sırbistan’da idareyi ele alan Mihailo Obrenoviç’in ilk hedefinde neydi?
a. Güçlü bir ordu kurmak
b. Balkan ittifakı kurmak
c. Uluslararası ticaret
d. Meclisi her sene toplamak
e. Demokratik bir düzen kurmak
10. Mihailo Obrenoviç hangi tarihlerde görevdeydi?
a.1855
b.1865-1870
c.1860-1868
d.1858
e.1875
Cevaplar:
1.a, 2.b, 3. e, 4.c, 5.a, 6.d, 7.c, 8.a, 9a, 10c.
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7. BULGAR EKSARHLIĞININ KURULMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Bulgarların ayrı kilise kurma gerekçeleri

•

Bulgar-Rum mücadelesi

•

Osmanlı devletinin Bulgarların kilisesi taleplerine tepkisi

•

Bulgar Eksarhlığın kurulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bulgar topraklarındaki siyasi ortam nasıldır?
2. Bulgar-Rum çatışmaların sebebi neydi?
3. Bulgar kilisesi ve Eksarhlığı kurulması neden önemliydi?

106

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bulgar Eksarhlığı

19. Yüzyılda Bulgar

Kaynakçadaki ilgili eserler

milletinin konumu

okunacak.

açıklayabilecek.
Bulgar-Rum mücadelesini
ve Osmanlı politikasına
etkisini tartışabilecek.
Bulgar Eksahlığın
kurulmasının Balkan
milletleri için önemini
gözlemleyebilecektir.
Kilise Kanunu ve Osmanlı
politikasına etkisini
tartışabilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bulgar kilisesi, Eksarhlık, I. Antim, I. Josif, Fener, Bogoridi.
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Giriş
18. yüzyıla kadar Bulgar milleti pek bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde
Ortodokslar (Rum, Bulgar, Sırp vd.) Millet-i Rum adıyla kaydedilmiştir. Dolayısıyla
Bulgarlar ayrı bir millet olarak arşiv vesikalarında geçmemektedir. 19. Yüzyılın başlarında
ticari anlamda Rumların ön plana çıktığı bir dönemde İstanbul Bulgarlarının da ticarete
atıldıkları görülmektedir. Ticaretle uğraşan İstanbul Bulgarları kilise meselesini başlatan ve
Bulgar eksarhlığının kurulmasında önemli rol oynadılar.
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7.1. Bulgarlar Kimdir?
Karadeniz’in kuzeyine göç eden Türki kavimlerinden biri de Bulgarlar’dı. Bulgarların
bir kısmı Volga (İdil) nehrinin kuzeyine yerleşerek Müslüman oldular. Bunlar Volga
Bulgarları denmektedir. Volga/İtil Bulgarları ise Volga boylarına bir şehir kurdular. Bulgar
şehri bugünkü Kazan yakınlarında bulunmaktaydı, daha sonra Moğol istilasında yok edildi.
İtil Bulgarları Tatarlara karışarak Müslümanlığını muhafaza ettiler.
Batıya göç eden Bulgarlar ise Tuna nehrini geçerek şimdiki Bulgaristan topraklarına
yerleştiler. Burada Han Asparuh 681 Tuna Bulgar Devletini kurdu. Bulgaristan bölgesinde
Avarlarla birlikte Balkanlara göç eden çok sayıda Slav kavmi yaşamaktaydı. Bu kavimler
Bulgarların egemenliği altına girdi. Yönetici sınıfı oluşturan Türk Bulgarlar 200 yıla yakın bir
süre kültürlerini muhafaza ettiler. 864 yılında Han Boris zamanında Hıristiyanlığı kabul
ettiler. Bu dönemde Bulgar devletinin dili şimdiki Bulgarca’ya yani bir Slav dili olan
Bulgarca’ya dönüştü. Çoğunluğu oluşturan Slav kavimlerinin dili devletin dili haline geldi.
Bizans’ın hakimiyetinden sonra Bulgarlar, Moğollar ve Kıpçaklar ile mücadele içindeydi.
XIV. Yüzyılda ise Osmanlı devletinin takip ettiğin fetih politikasıyla birlikte Bulgar toprakları
Osmanlı sınırlarına dahil oldu. XVIII. Yüzyıla kadar dünya Bulgar milletinin varlığından
haberdar değildi. Filoloji ile uğraşanlar bile bir Bulgar dilinin mevcudiyetinden
bahsetmiyorlardı. Bulgarlar, Ortodoks mezhebine mensup olup İstanbul’daki Rum
Patrikhanesine bağlıydılar.

7.2. Rum Patrikhanesinin Bulgarlara Karşı Tutumu ve Bulgar-Rum
mücadelesi.
Bulgaristan’ın fethinden sonra Bulgar Kilisesinin özerkliği sona erdi. İstanbul’un
fethinden sonra tüm Ortodokslar gibi Bulgarlar da Fener Rum Orotodoks Patrikhanesine
bağlandı. Bu dönemde Patrikhane’nin Ortodoks Hıristiyan teba üzerine onemi büyüktü.
Osmanlılar Rumların önemli görevlerde çalışmalarına müsaade etmiştir. Birçok zengin Rum
elçi veya tercüman gibi önemli görevlerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla Rumlar Ortodoks
olarak ayrıcalıklı bir konumda olup, sözü itibar edilen kimselerdi. Bu «elit» statü onların diğer
Ortodoks milletlere göre farklı bir sınıf olarak ortaya çıkmalarına sebep oldu. Özellikle
eğitimli «Fenerli Rumlar» Balkan topraklarında diğer milletlere yönelik suistimallere
başlamışlardır. Fenerli Rumlar, Eflak ve Boğdan’da ticaretle zenginleşmiş mühim mevkilere
gelmiş ve Bizans İmparatorluğunu ihya etmek emelleri kuvvetlenmeye başlamıştır. Bu
maksatla diğer milletlere yönelik Rumlaştırma faaliyetlerine giriştikleri görülmektedir.
Osmanlı devletinin Rum Patriğine tanıdığı geniş yetkiler bu sınıfı imtiyazlı duruma getirmiş,
kültür seviyesi itibariyle, yapmış oldukları ticaretle Osmanlı idarecileri nazarında sözü
dinlenen kişilerdi ve Bulgar topraklarındaki kararlara etki eden bir durumdaydılar. 1800’de
Fener Patriği Balkan topraklarındaki metropolitlere gönderdiği bir tamim ile Bulgar kilise
okullarının kapatılmasını, kiliselerde yalnızca Rumca yazılmış din kitaplarının okutulmasını
emretmişti. Aynı şekilde okullarda da sadece Rumca eğitim verilmesini emretmişti. Bu
şekilde ayinlerde Bulgarca kullanmak yasaklanmıştı.
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Patrikhanenin Bulgarlara yönelik baskılası sırasında ilk milliyetçi fikirlerin ortaya
atıldığını görüyoruz. İlk defa 1762 yılında Paisiy Hilendarski (Papaz) Slav-Bulgar Tarihi
(İstoriya Slavyanobılgarskaya) adında bir kitap yazdı. Bu kitapta Bulgarlara yönelik bir çağrı
yer almaktadır:
«Ey Bulgar, ecdadını öğren, dilini tanı! Ben bütün Bulgarlara bizim milletimizin dahi
şanslı bir millet olduğunu göstermek için bu tarihi yazmak zahmetine girdim. Öyle Bulgarlar
tanıyorum ki, şaşkınlıkları içinde kendi soylarını unutacak kadar ileri gidiyorlar ve bunu
bilmiyorlar. Bilakis Yunanca okuma yazma öğreniyorlar, hatta kendilerini Bulgar saymaktan
utanıyorlar. Ey akılsız millet! Bulgar adını taşımaktan neden utanç duyuyorsun? Sen öz
dilinde düşünmek ve okumak istemiyorsun. Bulgar gaflete düşme, dilini ve neslini öğren
onları takdim ve tazim et…»
Paisiy’den sonra milli şuurun uyanmasında Sofroniy Vraçanski adında bir papaz katkı
sağlamıştır. O da 19. Yüzyılın başlarında yazdığı eserle Bulgarların varlığına ve sorunlarına
işaret etmiştir. 1840 yılında Neophytos adında bir papaz Amerikalı misyoner James Clark’ın
yardımıyla İncil’i ilk defa Bulgarca’ya çevirmiştir. Bu yayınlarla Bulgarların gerek eğitim,
gerekse kültür hayatı canlanmıştır. Özellikle Osmanlı devletinde ve imparatorluk dışında
ticaretle zenginleşmiş kültürlü Bulgar burjuvalardan bazıları üzerine büyük tesir yaptı.
1833 yılında Bulgar dilinde eğitim vermek üzere Gabrovo’da ilk Bulgar okulu açıldı.
Yine aynı tarihlerde ilk Bulgarca ders kitapları yazıldı. İlk Bulgar matbaaları Samakov,
Selanik, İzmir ve İstanbul’da açıldı. Diğer taraftan Avrupa’nın bazı şehirlerinde ve Rusya’da
Bulgar gençleri eğitim almaya başladılar. Özellikle Rusların 1828-29 yıllarında Bulgarların
milli uyanışını ve Osmanlılara karşı tutumları kışkırtmıştır. Bu savaş döneminde Bulgaristan
toprakları bir yıla yakın bir süre Rus işgali altında kaldı. Rus ordusu çekilirken Ruslarla
birlikte bir kısım Bulgarlar Rusya’ya göç etti. Rusya’nın kışkırtmaları yanında Osmanlı
Devletinin uyguladığı reformlar da Bulgarların bazı kültürel haklar talep etmelerine zemin
hazırladı.
Gülhane Hattı Hümayunun (Tanzimat Fermanı 1839) Osmanlı tebaasına vermiş
olduğu eşit haklardan dolayı Bulgarlar İstanbul’da bir «papazevi» açma hususunda
girişimlerde bulundular. 1845 yılında Neofit Bozveli ve İlarion Makariopolski Osmanlı
idarecilerine bazı taleplerini ilettiler: Bulgar şehirlerinde kendi papazlarını kendilerinin tayin
etmesi; Bulgarların Babıalide kendi temsilcilerinin bulunması; Bulgar papaz önderliğinde
Bulgar kilisesinin kurulması. Bu talepler aslen Bulgar olan, fakat Rum tesirinde kalan
Stefanaki Bey (Stefan Bogoridi) vasıtasıyla Babıaliye iletildi. Özellikle İstanbul’da tersane ve
başka devlet kurumlarında çalışan ve abacılık, seislik, bahçevanlık, terzilik, dülgerlik gibi
mesleklerle uğraşan , ticaretle gelip giden Bulgarların ibadet edebilmesi için ayrı bir kilise
açılmasına müsaade istemekteydi. Ayrıca Hıristiyan tebaadan Rum, Ermeni ve Katolik
toplulukların ve Yahudilerin ayrı kiliseleri olduğunu, Bulgarların ise İstanbul’da gittikleri
Rum ve Ortodoks kiliselerinde dini törenlerinin Rumca yapıldığı, bundan dolayı da
kendilerinin ayrı bir dili olduğu için Rumcaya vakıf olmadıklarını ve özellikle bazı dini
bayramlarda bu kilisenin gelenleri alacak kadar geniş olmadığını iddia ediyorlardı.
111

İstanbul’un fethinden sonra kilise inşası men edilmiştir. Bulgarların bu dileği
Tanzimat hükümlerine uygundu, fakat mevzuat hükümlerine aykırı idi. Babıali bunları göz
önünde bulundurarak kilise değil, ama Fener’de papaz evi yapılmasına müsaade etti. Bunun
üzerine İstanbul’da Bulgar Ekrsarhhanesinin esası kurularak Bulgarların Rumlardan ayrılması
hareketi resmiyet kazandı.
1856 Islahat Fermanı ile dini cemaatlerin yeniden teşkilatlanması isteniyordu. Bunu
fırsat bilen Bulgarlar ayrı kilise açma taleplerini yeniden dile getirmeye başladılar. 1860
yılında Rum Patriği ipleri koparacak adımlar attılar. Fener Rum Patriği istifa etti ve yeni
patrik seçimine Bulgarlar iştirak etmediler. 3 Nisan 1860’da Paskalya ayininde Bulgar papaz
İlarion Makariopolski Patriğin adını anması gereken yerde bunu yapmayarak resmen
Bulgarların Patrikhane’den ayrıldığını ilan etti.
Bu Patrikhane’nin tepkilerine yol açtı. Aynı dönemde Katolik misyonerler Bulgarların
bu tutumundan istifade ederek harekete geçtiler. Katolik memurlar Bulgarlar arasına
dolaşarak onları Katolik kilisesine bağlamak istedi. Bu dönemde ayrı bir Bulgar kilisesinin
kurulması düşüncesi gerçekleşemeyeceğini sanan bazı Bulgarlar Fransız ve Avusturya
misyonerlerine inanarak Katolik kilisesine bağlanma fikrine olumlu bakmaktaydılar. Bir
Bulgar heyet Ermeni Katolik kilisesiyle temasa geçti. Hatta Roma kilisesinin Bulgarların
milliyetlerinin teşkilatlanmasına ve dini rituallerine asla müdahale etmeyeceğini temin etti.
Bulgarlar kendi kilisesinin kurulması için böyle bir girişimde bulundular. Rum patrikhanesi
Bulgarların böyle bir teşebbüsünü aforoz etti. Katolikliği kabul eden bazı Bulgarlar Rum
patriğin de dinsiz olduğunu ilan etti. Rusya bazı Bulgarların Katolik mezhebine girmiş
olduklarını görünce tereddüde düştü. Kendisini Osmanlı’daki Ortodoksların hamisi olarak
gören Rusya Bulgarların Katolik olmasıyla bu etkisini kaybetmekten korkuyordu. Bu nedenle
ayrı bir Bulgar kilisesinin kurulmasına destek vermeye başladı. Babıaliye karşı kilise
konusunda destek vererek ısrarcı olmalarını istedi. Papazevi açılmıştı ve dini törenler kendi
dillerinde yapılmaktaydı.
1821 Mora İsyanı gibi bir isyanın Bulgarlar tarafından da yapılabileceğinden korkan
Osmanlı hükümeti ayrıca Rusya’nın kilise meselesini bir tahrik unsuru olarak
kullanacağından endişeleniyordu. Nihayet Sultan Abdülaziz 11 Mart 1870 tarihinde bir
fermanla «Bulgar cemaatine ait bir Eksarhane kurulmasını» emrediyordu. Kurulacak kiliseye
Patrikhane değil, aynı anlama gelecek Eksarhhane adı verilmişti.
1870 yılında Padişah tarafından verilen ferman (Eksarhlığın kurulması için)
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Bulgarca yayınlanmış
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Fermana göre:
Eksarh daimi olacak,
Eksarh, Eksarhanede toplanacak Bulgar sinod meclisinin ruhani reisidir.
Eksarhane Ortodoks kilisesinin esas kanunlarına bağlı kalacaktır.
Bulgar ayini mezhep kanunlarına saygı gösterecek ve patriğin ismini zikredecektir.
Bu şekilde kurulan Bulgar Eksarhlığı’nın merkezi İstanbul olmuştur. Eksarhlık da
Patrikhane gibi haklara sahip olmuş, kendi kilise meclisini kurmuş, kendi papazlarını tayin
etmiş, kendi kilise okul sistemini kurmuştur. Eksarhlık görevine önce İlarion Lovçanski,
ardından Antim I (1872-78) gelmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Eksarhlık
görevine Iosif (Yosif I) geçmiştir. Iosif uzun yıllar Eksarh olarak görev yapmıştır.
Balkan Savaşlarından sonra Eksarhlık Bulgaristan’a taşınmıştır. Bulgar
Eksarhhanesinin adı Patrikhane olarak değiştirilmiştir. Bu görevde bulunanlar arasında Stefan
I (1945-1948) vardır. 1878-1957 yıllar arasında yaşamıştır. Kiev’de dini eğitim almıştır.
Balkan savaşları (1912-13) döneminde Pomakların isim değiştirme meselesinde aktif rol
oynuyor. 26 yıl Sofya metropoliti olarak görev yapmıştır.
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7.3. 93 Harbinden Sonra Eksarhlığın Faaliyetleri
1. Bulgar Ekzarhlığı faaliyetlerini daha ziyade 1878 Berlin Antlaşmasından sonra
Osmanlı toprakları sınırları içerisinde bulunan Makedonya’ya yönelmiştir.
2. 1880 yılında Ekzarh Josif İstanbul’a gelmiştir. Öncelikle Makedonya’da bulunan
Bulgar kilise ve okullarının faaliyet ve tamirleri konusunda girişimlerde bulunmuştur.
Bu bölgelerde Sırp ve Rum propaganda ve etkisinden korunmak için tedbirler almıştır.
Balkan Savaşları sonrası Eksarh Yosif I Sofya’ya gitmiştir.
Eksarh Yosif’in ölümünden 30 yıl sonra Ekzarhane Meclis tarafından idare edilmişti.
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Uygulamalar
Uygulama:
Bulgar Eksarhlığı ile ilgili N. Ersoy-Hacısalihoğlu’nun Bulgar Eksarhlığı ile ilgili ve H.
Şentürk’ün Bulgar Meselesi ile ilgili çalışmaları okunacak.
Kazanım:
1. Bulgarların kendi kiliselerini kurmak istemelerinin nedenleri anlaşılacak.
2. Bulgar Eksarhlık mücadelesinin neden İstanbul’da yürütüldüğü anlaşılacaktır.
3. Eksarhhane kurulduktan sonra Bulgar kültür hayatının nasıl şekillendiği
anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Bulgar halkı hangi kavimlerden oluşmuştur tartışınız.
2. Osmanlı yönetiminde Bulgarlar hangi kiliseye bağlıydı tartışınız?
3. Eksarhlık mücadelesi ne demektir açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Çağ’da bir Türk hanlığı olarak kurulan Bulgar devleti zaman içerisinde
Hıristiyanlığı kabul ederek içindeki Slav kavimlerinin etkisiyle Slavlaşmış ve bugünkü Bulgar
halkı ortaya çıkmıştır. Bulgarlar Osmanlı döneminde Rum Patrikhanesine bağlı olmuşlardır.
19. Yüzyılda Rumların etkinliğinin artmasıyla birlikte Bulgarların bir kısmı Rumlaşmaya
başlamıştır. İstanbul’da ve yurt dışında ticaretle uğraşan Bulgarlar arasında kendi dillerinde
ibadet ve eğitim düşüncesi güç kazanmış, bu amaçla ilk girişimler 1830’larda başlamıştır.
Tanzimat Fermanından sonra İstanbul’daki Bulgarlar kendi dillerinde ibadet edebilecekleri bir
papaz evi (mescit) açılmasını talep etmişlerdir. 1860’da Patrikhaneden ayrıldıklarını ilan
ederek şiddetli bir mücadeleye başlamışlardır. Nihayet 1870’de Sultan Abdülaziz bir fermanla
Bulgarların kendi kiliselerini kurmalarına (Bulgar Eksarhlığı) izin vermiştir. Bu şekilde
Bulgarlar ayrı bir millet olarak kabul edilmiş ve kendi dini ve kültürel örgütlenmelerini
başlatmışlardır. Bu kültürel örgütlenme ardından siyasi bağımsızlık hareketini getirecektir.
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Bölüm Soruları
1.Bulgarlar Hıristiyanlığı ne zaman kabul etti?
a. 864
b. 870
c. 780
d. 856
e. 655
2. Bizans Hakimiyetinden sonra Bulgarlar kimlerle mücadele etti?
a. Arnavutlar
b. Osmanlılar
c. Moğollar
d. Romenler
e. Sırplar
3.1870’ten sonra Bulgarlar hangi dini kuruma bağlı?
a. Bulgar Eksarhlığa
b. Rum Patrikhanesine
c. Papalık
d. Sırp Patrikhanesi
e. İpek Patrikliği
4.Bulgarca ayin yapmak ne zaman yasaklandı?
a.1830
b.1835
c.1800
d.1839
e.1856
5.Paisiy Hilendarski kimdir?
a. Papaz
b. Edebiyatçı
c. Tarihçi
d. Voyvoda
e. Kocabaşı
6.İlk Bulgarca eğitim veren okul hangi tarihte açıldı?
a.1830
b.1833
c.1839
d.1844
e.1800
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7.Bulgarların ayrı kilise açma gerekçesi nedir?
a. Baskı görmeleri
b. Rumları sevmemeleri
c. Özerklik düşüncesi
d. Bağımsızlık düşüncesi
e. Ayinlerin Rumca olması
8. Rum Patriğini tanımayacaklarını hangi tarihte ilan ediyorlar?
a.1849
b.1856
c.1860
d.1876
e.1862
9. Bazı Bulgarların Katolik kilisesine bağlanma sebebi nedir?
a. Avusturya yüzünden
b. Rusya’nın kışkırtmaları yüzünden
c. Daha yaygın bir din olması
d. Baskıdan
e. Rumlaştırma girişimine tepki
10.Papazevinin açılması için kim evini bağışladı?
a. Stefanaki Bogoridi
b. İlarion Makariopolski
c. Sofroniy Vraçanski
d. I. Antim
e. I. Yosif

Cevaplar:
1.a, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.b, 7.e, 8.c, 9.e,10.a.
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8. BULGAR İSYANI VE BULGARİSTAN’IN KURULUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

1876 Bulgar İsyanı

•

93 Harbi sonrası imzalanan antlaşmalar ve Bulgaristan’ın durumu

•

Bulgaristan Prensliği ve Tırnova Anayasası

•

Prens Aleksander Battenberg ve Ferdinand’ın yönetimleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bulgaristan isyanı ve sonraki süreç nasıldır?
2. Batak Katliamı nedir ve siyasi süreci nasıl etkilemiştir?
3. Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması Bulgaristan’ın sınırlarını nasıl
belirlemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bulgar Meselesi

Bulgarların ne şekilde milli

Kaynakçadaki ilgili eserler

bir isyana kalkıştığını

okunacak.

açıklayabilmek
Batak Katliamı gibi katliam
haberlerinin Avrupa
kamuoyunu ve Büyük
Güçlerin siyasetini nasıl
etkilediğini tartışabilmek
Büyük Bulgaristan
düşüncesinin nasıl ortaya
çıktığını ortaya koyabilmek
Bulgaristan Prensliği’nin dış
politikasını ve Osmanlı
Devleti ile ilişkilerini ele
alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
93 Harbi, Bulgaristan, Bulgar İsyanı, Batak Katliamı, Bulgaristan Prensliği, Doğu
Rumeli Vilayeti
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Giriş
1870’de bir Bulgar Eksarhlığının kurulmasına izin verilmesi Bulgarların Osmanlı
Devleti içinde ayrı bir millet olarak tanınmasını sağladı. Ayrı bir kilise sahib olmanın
sağladığı avantajla Bulgarlar kendi kiliselerini ve okullarını açmaya, kültürel hayatlarını
geliştirmeye başladılar. Bulgar milliyetçiliğinin hızla geliştiği bu dönemde gazeteler çıkmaya
başladı ve Bulgar Devrim Örgütü adıyla örgütlenmeler başladı. Rusya tarafından da
desteklenen bu hareket Bulgar isyanına zemin hazırlayacaktır.
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8.1. 19. Yüzyılda Bulgar İsyanları
XVIII. Yüzyılda İmparatorluğun değişik yerlerinde çıkan isyanlar Bulgarları da
harekete geçirmişti. 1821 yılında Eflak ve Mora İsyanı başlayınca Bulgarlar da böyle bir
harekete özendiler. Ancak bu isyan hareketini hazırlayanlar ele geçirildi ve böylece bu hareket
başarısızlıkla sonuçlandı. 1835 yılında ise Velço adında Tırnovalı bir Bulgar, Mamarçef
adında Rus ordusunda görev yapmış bir Bulgar ile Bulgaristan’ı istiklale kavuşturacak bir
isyan planı hazırladılar. Ancak bu isyan hareketinin elebaşları kısa sürede ortadan kaldırılarak
bu isyan da önlenmiş oldu.
Niş İsyanı (1841)
Ancak bu başarısızlıklar Bulgarları yıldırmamıştır. 1841 yılında Niş ve Leskofça şehir
kasaba ve köyleri hep birden isyan etmişlerdir. Bu isyanın gerekçesi olarak da kendilerinden
fazla vergi alındığını ve kaldırılan bazı vergilerin, eskiden olduğu gibi hala alındığını iddia
ettiler. Aynı zamanda vergi memurlarının da Bulgarlara kötü davrandığını öne sürdüler. Vali
Sabri Paşa’nın komutasında çok az miktarda asker vardı. Vali, gönüllü Arnavut askerleriyle
isyanı bastırmaya çalıştı. Ancak Arnavut askerlerin emirlere uymayışı bu çabayı da sonuçsuz
bıraktı. İsyan tehlikeli bir hal almaya başlayınca Osmanlı Devleti Niş’e yakın vilayetlerdeki
paşaları bu isyanı bastırmakla görevlendirdi. Her ne kadar isyan başarıyla bastırılsa da Rusya
bunu fırsat bilerek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya kalkıştı. Rusya, Bulgarlara kötü
davranıldığını ileri sürerek bölgede inceleme yapmak üzere memur göndermek istedi. Fransa
ve Avusturya da Rusya’yı yalnız bırakmamak için birer memur göndermeye kalkıştılar. Bu
nedenle Niş İsyanı bölgesel bir nitelik taşırken sonuçları bakımından siyasi bir nitelik kazandı.
Bu durum Bulgarlara büyük devletlerin de kendi yanlarında olduklarını gösterdi.
Vidin İsyanı (1849)
1849 Nisanı’nda Vidin’e bağlı Boynica kasabasındaki Bulgarlar, devlet
memurlarından ve Müslüman halktan şikâyette bulunarak, Sırbistan’dan gelen tahrikçiler
tarafından ayaklandırılmış ve etraftaki bazı köyler de bu isyana katılmışlardır. Bulgarlar bu
isyan hareketine başladıklarında Sırbistan’dan yardım alacaklarını düşünüyorlardı. Ancak
Sırbistan’ın yardım etmemesi Bulgarların Vidin’de çıkardıkları bu isyanın başarısızlıkla
sonuçlanmasına neden oldu..
1867 yılında Bulgaristan’ı istiklale kavuşturmak için yeni bir teşebbüs yapıldığı sırada
diğer bölgelerde isyanlar gündemdeydi. Nitekim Eflak ve Boğdan, Sırbistan ve Girit’de halk
galeyan halindeydi. Ancak Osmanlı Devleti bu ayaklanmalar içinde en çok Bulgar İsyanı’na
önem vermiştir. Bunun nedeni Bulgaristan’ın İstanbul’a çok yakın olması ve Balkanların
merkezi olarak görülmesiydi. Kısaca Bulgaristan’ın durumu Osmanlı Devleti’nin başkenti
olan İstanbul’un ve Balkanların güvenliği açısından oldukça önemliydi.
1860 sonlarında ve 1870 başında Bulgarlar merkezi Kuzey Bulgaristan ve
Romanya’da bulunan gizli bir örgüt kurdular (Bulgar Devrim Örgütü). Bu örgütün lideri Vasil
Levski idi. Vasil Levski Bulgaristan’ı dolaşarak çeteler kuruyordu. Bir Müslümanın evine
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girerek örgüt için para çalmak isterken eve giren evin küçük yaşındaki oğlunu bıçaklayarak
öldürdü. Bunun üzerine aranmaya başlandı. Nihayet arkadaşının ihbarıyla ele geçirildi ve
sorgulamasının ardından 1873 yılında idam edildi. Bu dönemde Bulgarların bağımsızlık
düşüncesi için çalışan isimler arasında Georgi Rakovski, Karavelov, Hristo Botev gibi
devrimciler de vardı. Ayrıca Ivan Vazov Bulgar milliyetçiliğinin öncülerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
Bulgar milliyetçileri arasında en çok anılan kişi Vasil Levski olmuştur. İsmi şehirlere
verilmiş, çok sayıda heykeli dikilmiş ve günümüzde en önemli Bulgar milli kahramanı olarak
anılmaktadır.

8.2. 1876 Bulgar İsyanı (Nisan Ayaklanması)
Bulgarlar arasında Osmanlı Devleti’nden ayrılma düşüncesi 19. yüzyılın ilk yarısında
başlamıştı. Zamanla da Rusya’nın yardım ve teşvikiyle bu düşünce gelişşti. Nitekim 19.
yüzyılın ortalarından itibaren Bulgarlar arasından gelişen ulusçuluk akımından, Rusya, kendi
Balkan politikası için yararlanma yolunu tutmuştu. 20 Nisan 1876 tarihinde Avretalan’da
(Koprivstitsa) Bulgar İhtilal Merkez Komitesi tarafından Bulgar isyanı başlatıldı..
Bulgar ihtilalcileri isyan hazırlıkları esnasında Bulgaristan’ı 4 bölgeye ayırdılar.
1-Tırnova
2-İslimye
3-Ivraca
4. Filibe (Otlukköy)
Her bölgenin başında ayrı ayrı komiteler oluşturuldu. İsyanın 1-2 ay içerisinde
hazırlandığı ve Bulgar kaynaklarında dışardan destek alınmadığı belirtilmektedir. Bu
bölgelerdeki isyancılar halkı organize etti.. İsyana katılmak için listeler oluşturuldu, silah
tedariki başladıve üniformalar dikildi.. 14 Nisan 1876’da Oborişte’de Milli Meclis toplandı..
Bu toplantıda 1 Mayıs isyan tarihi olarak kararlaştırıldı.. Fakat Osmanlı makamlarının isyanı
haber alması üzerine isyanın başlama tarihi erkene alındı.. Özellikle Otlukköy ve civarındaki
köyler isyan ettti. İsyan daha ziyade Türk evlerini yakmakla ve Müslümanlara eziyet etmekle
başlamıştı. Bu isyan Bulgar halkının bağımsızlığı için yapılan bir isyandır.

İsyandan İlginç Notlar:
Todor Kableşkov tarafından yazılan Kanlı Mektup Ayaklanmamın başladığını haber
vermektedir.
Avretalan’da yazılan ve Otlukköy’de bulunan isyancılara gönderilmiştir. Kanlı mektup
ise öldürülen müdürün kanıyla yazıldığı için bu ismi almıştır. Mektup 20 Nisan’da Georgi
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Benkovski’ye gönderilmiştir. 19 yaşında olan Georgi Salçev iki yer arasındaki 5 saatlik
mesafeyi 2 saatte gitmiş ve Ottukköy’e geldiğinde at aşırı yorgunluktan ölmüştür.
Bulgarlar telgraf tellerini keserek, geçitleri tutarak etrafı ateşe vermeye başlamışlar.
Bulgarların bu tutumlarına karşı Müslümanlar aynı karşı koymuşlarve her yer kan ve ateş
içinde kalmış. İsyanın Babıali tarafından duyulması üzerine Osmanlı ordusu Mithat Paşa,
Hüseyin Avni ve Abdülkerim paşa tarafından isyanı bastırmak üzere 18.000 kişilik bir
orduyla bölgeye gönderilmiş. Gönüllülerin de yardımıyla isyan bastırılmış..
İsyanın yaşandığı bu dönemde Romanya’dan Bulgaristan’a geçen Bulgar Devrim
Komitesi üyelerinden şairliğiyle meşhur Hristo Botev de Osmanlı güçleriyle bir çarpışma
esnasında öldürüldü
İsyanın bastırılması esnasında gönüllülerden yardım alınırken bazı Bulgar köylerinde
katliamlar yaşandı. Daha önce Müslümanları katleden Bulgar isyancılardan intikam almak
amacıyla gönüllü birlikler Bulgar köylerini tahrip etti..
İsyan bitiminde Edirne’de Rus konsolos olan Aleksey Tseretelev’e göre 75.000 kişilik
nüfusla beraber köylerin yıkılıp dağıtıldığını yazmıştır. Bulgar arkeolog Nikolay Ovçarov ise
ölülerin yaklaşık 30.000 civarında olduğunu belirtmiştir.
İsyanın bastırıldığı köyler arasında Rodop dağlarının eteklerinde bulunan Bulgar köyü
Batak ön plana çıktı. Avrupa basınına yansıyan iddialara göre bu köydeki halkın tamamı
Türkler tarafından katledilmişti. “Batak Katliamı” olarak tanınan bu olay Avrupa kamuoyunu
ayağa kaldırdı. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin durumunu gözden geçirmek için bir
araya geldiler (Berlin Memorandumu 12 Mayıs 1876).
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Polonyalı ressam Antoni Piotrovski'nin 1892'de resmettiği "Batak Katliamı" adlı tablo
Daha sonra yapılan tarih çalışmalarında Batak Katliamı olayının Bulgar ihtilalciler
tarafından abartılarak İngiliz basınına servis edildiği ortaya konmuştur. Alman tarihçi Ulf
Brunbauer, Sofya’da verdiği konferansta, Batak mitinin tartışılması gerektiğini, meselenin
Bulgaristan’da anlatıldığı gibi olmadığını belirtmiştir. Bu bilgi Bulgar milli kamuoyunda
büyük tepkilere yol açtı..
23 Aralık 1876 tarihinde İngiltere’nin öncülüğüyle Balkanlardaki Ortodoksların
haklarını görüşmek üzere İstanbul'da bir konferans toplanmasına karar verildi. Konferans
Haliç Tersanesinde bulunan Bahriye Nazırlığında toplandığı için Tersane Konferansı adıyla
tarihe geçti. II. Abdülhamid konferansın toplandığı gün I. Meşrutiyet'i ilan etti, ama bu Büyük
Güçleri tatmin etmedi. Elçilerin hazırladığı reform taslağına göre Bulgaristan iki vilayete
ayrılacak ve Hıristiyan valiler tarafından yönetilecekti. Osmanlı meclisi ve hükümet bu teklifi
reddetti. Bu da Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etmesine yol açtı.

8.3. Osmanlı-Rus Savaşı ve Bulgaristan Prensliğinin Kurulması
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı devletinin yenilgisiyle sonuçlandı. Savaş
sonucunda 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos antlaşmasıyla toprakları Ege
Denizine ve Arnavutluk’a kadar uzanan büyük bir Bulgaristan prensliği kuruldu. Osmanlı
devletinin Balkanlardaki varlığı bu şekilde sonlandırılıyordu. Rusya da kurulan bu Bulgaristan
üzerinden Ege Denizine yani Akdeniz’e inmiş oluyordu.
İngiltere bu duruma tepki göstererek antlaşmayı kabul etmeyeceğini ilan etti. Bu
nedenle Ayastefanos Antlaşmasına Ön Antlaşma adı verildi. Sene ortasında Almanya’nın
başkenti Berlin’de bir kongre düzenlendi. Berlin Kongresi ile alınan kararlar doğrultusunda
13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması'yla Bulgaristan prensliğinin
toprakları üçe bölündü. Balkan Dağlarının kuzeyi ile Tuna nehrinin arasında kalan topraklar
Bulgaristan Prensliği, Balkan Dağlarının güneyi ile Rodop Dağları arasındaki bölge Doğu
Rumeli Vilayeti oldu. Rodop dağlarından Ege Denizine kadar uzanan topraklar da Osmanlı
devletine bırakıldı. Bu şekilde Bulgaristan’ın ve dolayısıyla Rusya’nın Ege Denizine inişi
engellenmiş oldu. Doğu Rumeli Vilayeti Sultan tarafından tayin edilecek Hıristiyan bir vali
tarafından yönetilecekti. Bu vilayetin başına İstanbul doğumlu Bulgar kökenli Osmanlı devlet
adamı Aleko Paşa getirildi.

8.4. Bulgaristan Prensliğinin Teşkilatlanması, Tırnova Anayasası ve
Prens Aleksandır Battenberg (1879-1886)
Bulgaristan bir süre Rus askeri işgali altında kaldı. Ardından bir Bulgar hükümeti
oluşturuldu. Dışardan bir prens getirilmesine karar verildi. Bunun için Alman asıllı subay
Aleksandır Batenberg 1879 yılında Bulgaristan’da davet edildi. Batenberg ve maiyetindeki
heyet Bulgaristan prensliğinde göreve başladı. Bulgar aydınlar ve siyasetçiler Tırnova’daki
hükümet konağında 1879 yılında toplanarak bir anayasa hazırlamışlardı. Prens Batenberg bu
anayasaya yemin ederek Sofya’ya geldi ve göreve başladı.
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Tırnova Anayasanın maddeleri şöyledir:
1-3. maddeler: Prensliğin sınırları ile ilgili.
4- 18. maddeler: Prensliğin idare şekli ve çerçevesi hakkında
19-20. maddeler: Prensin ikametgahı hakkında.
21-23. maddeler: Prensliğin Arması, Mühürü ve Milli Bayrağı hakkında.
24. madde: Taht değişimlerinin ne şekilde gerçekleşeceği hakkında.
25-33. maddeler: Prensin reşid olma yaşı, vesayet ve vekaleti hakkında.
34. madde: Prensin tahta oturması ve yemini hakkında.
35-36. maddeler: Prens ve sarayın bakım ve geçimi hakkında.
37- 42. maddeler: Din hakkında. Prensliğin resmi dini Ortodoks Hıristiyanlık olarak
belirlenmiştir.
43-50. maddeler: Kanunlar hakkında
51-53. maddeler: Devlet emlaki hakkında.
54-64. maddeler: Bulgaristan Prensliğinde bulunan vatandaşların genel hakları
hakkında.
65- 66. maddeler: Devlet ve toplumsal hizmetler hakkında.
67-68. maddeler: Mülkiyet hakları hakkında.
69-70. maddeler: Vergiler hakkında.
71-72. maddeler: Askerlik görevi hakkında. Bütün Bulgar vatandaşları için zorunlu
askerlik getirilmiştir.
73-77. maddeler: Şahsi dokunulmazlık, hane ve haberleşme dokunulmazlığı hakkında.
78. madde: Milli eğitim hakkında. İlk öğretim bütün Bulgar vatandaşları için parasız
ve mecburi hale getirilmiştir.
79-81. maddeler: Basın özgürlüğü hakkında.
82. madde: Toplantı özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğü hakkında.
84. madde: Dilekçe verme hakkı ile ilgili.
85. madde: Milletvekilliği hakkında.
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86-92. maddelerde: Genel Meclisin terkibi hakkında.
93-98. maddeler: Meclisteki milletvekillerinin fikir özgürlükleri hakkında.
99-104. maddeler: Millet Meclisindeki toplantıların şeffaflığına dair.
105-107. maddeler: Millet Meclisinin ne tür işler yapacağı ile ilgili.
108-118. maddeler: Proje ve tekliflerin sunumundaki sıra hakkında.
119-122. maddeler: Bütçe hakkında.
123- 126. maddeler: Devlet borçları hakkında
127-139. maddeler: Millet Meclisinin toplanmasına dair.
140-143. maddeler: Millet Meclisinin görevleriyle ilgili.
144-147. maddeler: Büyük Millet Meclisindeki teşkilata dair.
148-166. maddeler: Milletvekili ve Bakanlıklara dair.
167-169. maddeler: Anayasanın ne şekilde değiştirileceği hakkında.
İtalya doğumlu olan Prens Battenberg, Hessen Alman Hanedanından olup, Rus
İmparatorun yeğeni idi. Rusya ile iyi ilişkiler sürdürmek istemesine rağmen, Bulgar
Parlamentosunda (Liberal Parti kazanmıştı) Rus müdahalesi ve nüfuzu istenmemişti. Bunun
üzerine 27 Nisan 1881’de anayasa kaldırıldı. İki Rus General ile idareye kalkıştı, fakat
Bulgarlar büyük bir tepki ile cevap verdi. Tekrar anayasa yürürlüğe girdi.
Doğu Rumeli Vilayeti’nin Bulgaristan tarafından ilhakı:
Berlin antlaşmasında Büyük Bulgaristan’dan ayrılıp Babıali’nin idaresine bırakılmış
olan Doğu Rumeli halkı Bulgaristan’la birleşmeyi istediği için Osmanlı askerlerini kabul
etmemiş ve Bulgar Prensini vali olarak görmüştür. Babıali askeri kuvvet yerine diplomasi ile
sorunu yönetmeye çalışmıştır. Buna rağmen 1885 yılında Bulgaristan ile Doğu Rumeli
birleşti. 5 Kasım 1885 tarihinde toplanan İstanbul Konferansında Doğu Rumeli Vilayeti ve
Bulgaristan prensliğin durumu konuşulduğu sırada Sırbistan Bulgaristan’a harp ilan etme
düşüncesindeydi. Sırp Prensi Milan Rusya’nın Bulgaristan’a yüz çevirdiğini görünce Doğu
Rumeli ile Bulgaristan’ın birleşmesi karşılığında Vidin ve Berkofça’yı Bulgaristan’dan
istedi.Bunun üzerine savaş çıktı. Sırp-Bulgar savaşını Bulgarlar kazandı. Her ne kadar Prens
Battenberg bu zaferle Bulgarlar arasında itibarını artırmışsa da kısa sürede Rus Çarı ile ters
düştü. 7 Eylül 1886’da Prenslikten feragat etti ve Avusturya’ya gitti. İktidarda olan Başbakan
Stambolov Rusya karşıtı idaresini sürdürdü.
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8.5. Ferdinand (1887-1918)
Meclis 7 Temmuz 1887’de Bulgar Prensliğine yine bir Alman asıllı subay Prens
Ferdinand’ı seçti. Viyana doğumlu olan Ferdinand Avusturya ve İngiltere tarafından
desteklenmişti.
Rusya ve Babıali Prensi tanımadı. Rus karşıtı Stambolov’un öldürülmesi üzerine
Rusya Bulgaristan’la dostluk kurdu. Rusya Bulgaristan üzerinde istediği gibi bir nüfuz tesis
edememiştir. İngiltere ve Avusturya da Balkan politikasında etkili olmaya çalışmışlardır.
Bulgaristan’ın hedefi Ayastefanos antlaşmasında tespit edilmiş olan Büyük
Bulgaristan’ın sınırlarını gerçekleştirmek olmuştur. Bu amaçla Osmanlı topraklarına (Edirne
ve Makedonya bölgesi) yönelik fetih politikaları takip etmiştir.
1908 Jön Türk Devriminden sonra Bulgaristan tam bağımsızlığını ilan etmiştir.
Bulgaristan prensi Ferdinand “Bulgarların Çarı” ünvanını almıştır. Osmanlı hükümeti Nisan
1909’da Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanımıştır.
1912-1913 Balkan Savaşlarında Bulgaristan Makedonya ve Edirne’yi ele geçirmeye
çalışmış, fakat bu savaşların sonucunda istediğini elde edememiştir. Birinci Dünya Savaşı’na
da aynı amaçla girmiş, fakat yenik tarafta yer aldığı için yine hedeflerine ulaşamamıştır.
Ferdinand Birinic Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan’ı terk etmek zorunda kalmıştır.
Ferdinand 10 Eylül 1948’da Almanya’da ölmüştür.
Ferdinand’dan sonra yerine oğlu Boris III (1918-1943) ondan sonra da onun oğlu
Simeon (1943-1946) Bulgaristan çarı olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşına da katılan
Bulgaristan yine savaştan yenilgiyle çıkmıştır. Kızıl Ordu’nun Bulgaristan’a girişiyle birlikte
1945’ten itibaren Sosyalist bir rejim kurulan Bulgaristan’da bu rejim Soğuk Savaş’ın sonuna
kadar devam etmiştir.
Bulgaristan Devleti kurulduğu tarihten itibaren ülkedeki Müslüman azınlığı
asimilasyon etme veya göç ettirme politikaları uygulamıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Hüdai Şentürk’ün ve Sacit Kutlu’nun kaynakçada belirtilen eserleri okunacak.
Kazanım:
1. Bulgar isyanlarının Bulgar devletinin kuruluşundaki önemi tespit edilecek.
2. Büyük Güçler’in Bulgaristan’ın kuruluşundaki rolleri anlaşılacak.
3. Bulgaristan’a neden dışardan Prens getirildiği anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Bulgarların Osmanlı yönetimine karşı isyanları nasıl başlamıştır tartışınız.
2. Büyük Güçler’in Bulgar meselesine bakışı hangi faktörlerin etkisiyle değişmiştir
tartışınız?
3. Bulgaristan devleti kurulduktan sonra nasıl yönetilmiştir tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bulgarlar Osmanlı merkezine yakınlıklarının da etkisiyle Osmanlı idaresine karşı
nispeten daha geç baş kaldırmışlardır. İlk büyük milliyetçi örgütlenmeler ancak 1860’larda
başlamıştır. Rusya’nın da teşvikiyle ilk büyük isyan Nisan 1876’de gerçekleşmiştir. Osmanlı
hükümeti bu isyanı bastırmıştır. Fakat Türklerin katliam yaptığı propagandası, özellikle Batak
Katliamı iddiaları ile Avrupa kamuoyu Osmanlı Devleti’nin ayleyhine dönmüştür. Büyük
Güçlerin İstanbul’da düzenlediği Elçiler Konferansı ile Bulgaristan bölgesine yarı özerk
vilayetlerin kurulması teklif edilmiştir. Osmanlı hükümeti bu teklifleri reddedince Rusya
Osmanlı’ya karşı savaş ilan etmiş ve Osmanlı ordularını mağlup etmiştir. 1878’da yapılan
Ayastefanos Antlaşması ile Büyük Bulgaristan kurulmuş, fakat İngiltere ve diğer Avrupa
devletlerinin karşı çıkması sonucu aynı yıl Berlin’de yeni bir antlaşma imzalanmıştır. Berlin
Antlaşması ile Büyük Bulgaristan üçe bölünmüştür. Bulgaristan’ın bu tarihten sonraki hedefi
Ayastefanos’la çizilen Büyük Bulgaristan sınırlarını gerçekleştirmek olmuştur. 1885’te Doğu
Rumeli Vilayeti’ni ilhak etmiş, 1908’de Osmanlı’dan tam bağımsızlığını ilan etmiştir. 19121913 Balkan Savaşlarında yer alan Bulgaristan istediğini elde edememiş, bu nedenle Birinci
ve İkinci Dünya Savaşlarına da katılmış, her iki savaşta da yenik tarafta yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1.Bulgarların bağımsızlık için yapılan ilk isyan teşebbüsü?
a.1835
b.1840
c.1841
d.1876
e. 1877

2. Niş isyanı ne zaman yapıldı?
a.1839
b.1836
c.1841
d.1840
e. 1845

3.Niş isyanını kim bastırmaya çalıştı?
a. Arnavut gönüllüler
b. Vali Sabri Paşa
c. Osmanlı birlikleri
d. Yeniçeriler
e. Pazvantoğlu
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4.Vidin isyanı beklentilerin aksine kimden destek görmedi?
a. Rumlar
b. Karadağ
c. Müslümanlar
d. Sırbistan
e. Vali

5.Bulgar isyanı hangi tarihte yapıldı?
a. 1873
b. 1878
c. 1876
d. 1908
e. 1885

6.Bulgar İsyanı aşağıdaki hangi bölgede gerçekleşmedi?
a. Tırnova
b. İslimya
c. Ivraca
d. Filibe
e. Varna

7. Tersane Konferansı ne zaman yapıldı?
a. 1876
b. 1910
c. 1905
d. 1878
e. 1902
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8. Ayastefanos Antlaşması ne zaman yapıldı?
a. 3 Mart 1878
b. 15 Eylül 1877
c. 5 Kasım 1876
d. 7 Ocak 1878
e. 15 Temmuz 1877

9. Berlin Antlaşmasının tarihi?
a. 26 Temmuz 1877
b. 13 Temmuz 1878
c. 24 Ocak 1879
d. 3 Mart 1878
e. 12 Eylül 1878

10. Bulgar İsyanı sonrası kamuoyu tartışmaları nelerdir?
a. Sözde Batak Katliamı
b. Sopalı Seçimler
c. Jön Türk meselesi
d. Milliyetçilik
e. Vergi meselesi

Cevaplar:
1.a, 2.c, 3.b, 4.d, 5.c, 6.e, 7.a, 8.a, 9.b, 10.a.
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9. EFLAK-BOĞDAN’DAN ROMANYA’YA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Eflak ve Boğdan Beyliklerinin Osmanlı dönemindeki konumu.

•

Osmanlı-Rus savaşlarının Eflak ve Boğdan beyliklerine etkileri.

•

Eflak ve Boğdan beyliklerinde Romen milliyetçilik düşüncesinin yayılması.

•

Eflak ve Boğdan beyliklerinin birleşmesi ve Romanya’nın kurulması ve gelişmesi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eflak ve Boğdan Osmanlı döneminde nasıl yönetilmiştir?
2. Romanya ismi nereden gelmektedir?
3. Romanya’nın bağımsız devlet oluşu ile diğer Balkan devletlerinin kuruluşu ne
şekilde benzeşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eflak-Boğdan

Eflak ve Boğdan

Kaynakçada ilgili eserler

Beyliklerinin Osmanlı

okunacak.

idaresindeki konumu ve
yönetimini açıklayabilmek
İlk Romen milliyetçilik
akımı ve fikir öncülerini
tartışabilmek
Eflak ve Boğdan
beyliklerinin birleşmesi ve
Romanya’nın kuruluşunu
ortaya koyabilmek
Bağımsız Romanya
devletinin iş ve dış
siyasetinin nasıl geliştiğini
açıklayabilmek

143

Anahtar Kavramlar
Eflak, Boğdan, Romanya, Carol, Osmanlı-Rus Savaşarı

144

Giriş
Romanya’nın kuruluşunun ortaya konabilmesi için öncelikle bu devleti oluşturacak
olan Eflak ve Boğdan beyliklerinin Osmanlı dönemindeki konumu ve yönetimi ele
alınmaktadır. Romenlerin önemli bir kısmı Avusturya yöneti altında olduğundan Fransız
Devriminin yaymış olduğu milliyetçi düşüncelerle ilk bu Romenler tanışmıştır. Dacyacılık
diye ortaya çıkan ilk Romen milliyetçiliği Avusturya yönetimi altındaki Romenlerde
çıkmıştır. Ayrıca Osmanlı-Rus ilişkileri Romanya’nın kuruluşu sürecinde önemli rol
oynayacaktır.
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9.1. Osmanlı Döneminde Eflak ve Boğdan Beylikleri
Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan Beyliklerinin yönetiminde üç unsur vardı:
Babıali, Bey ve Boyarlar Meclisi
Eflak (merkezi Bükreş) ve Boğdan (merkezi Yaş) Beylikleri Osmanlı merkezi
yönetimi altında değildi. Beyliklerin hospodar veya voyvoda olarak adlandırılan kendi beyleri
vardı. Beyler atanmalarında ve her sultan değişikliğinde Sultan’a beyliklerinin tasdiği için
hediyeler göndermek zorundaydı.
Boyarlar Meclisi zengin ve güçlü yerli aristokrasiden oluşuyordu, bu meclis
Hospodar’ı (bey) seçiyordu ve Sultan seçilen beyi atıyordu. Bey boyarlar meclisi yardımıyla
beyliği yönetiyordu. Osmanlı birlikleri büyük kalelerde (Kili, Akkerman, Bender vs.)
bulunuyordu.
Beyliklerde Müslümanlar mülk edinmiyordu ve İslami yapılar buralarda yapılmıyordu.
Yıllık vergi ödeme zorunluluğu 1700’lerde yıllık 180.000 ile 220.000 altın düka
arasındaydı.
Beylikler ayrıca askeri ihtiyaçlar ve İstanbul’un yiyecek vs. ihtiyaçlarının önemli bir
kısmını sağlamaktaydı (tarım ürünleri, hayvan vs. ör. Kalas…)
Erdel / Transilvanya (Siebenbürgen) 1699 Karlofça antlaşmasıyla Avusturya’nın eline
geçti.
Avusturya yönetimine giren bölgede Osmanlı millet sistemini andıran bir sistemle
Saxonyalılar, Macarlar ve Szekler tanınmış milletleri, Katolikler, Lutherciler, Kalvinistler ve
Unitaryanlar (Uniyat kilisesi) tanınan dinleri oluşturuyordu. Erdel’deki Romenler arasında ilk
milliyetçi düşünceler oluşmaya başlayacaktır.

9.2. Romen Milliyetçiliğinin Fikir Öncüleri
Romenler de Sırplar gibi Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları arasında bölünmüştü.
Erdel (Transilvanya)’da yaşayan Romenler Ortodoks oldukları için Avusturya
imparatorluğunda uzun bir tanınma mücadelesi vermek zorunda kaldı. Bu süreçte
“Uniyat/Birlişik Kilise” oluştu. Papa’nın ruhani otoritesini kabul edip Ortodoks ritualine göre
ibadet etmeyi kabul eden Ortdoks Romenler bu şekilde ayrı bir kilise olarak kabul gördü ve
birçok Romen eğitim amacıyla Viyana’ya ve Roma’ya gitmeye başladı. Roma’ya giden bu
din adamları Romanya’nın Roma imaparatorluğunun Dakya bölgesini oluşturduğunu
keşfederek Romenlerin Dakyalıların torunu olduğu düşüncesini savunmaya başladılar.
Micu-Klein
Viyana’da dini eğitim alan Samuil Micu-Klein 1778’de Daco-Romen Tarihi üzerine
bir eser kaleme aldı, 1800-1805 arasında Romen tarihi üzerine dört ciltlik bir eser yazdı.
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Dako-Romen milliyetçiliği düşüncesi Osmanlı devletine bağlı Eflak ve Boğdan beyliklerinde
de yayılmaya başladı. 1700’den beri Fenerli Rumlar arasından beyleri atanan Eflak ve Boğdan
beyliklerinde “boyar” adı verilen bir ayan sınıfı mevcuttu. Rusya-Osmanlı savaşları
neticesinde bu beyliklerin özerklik hakları genişletildi.
15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı yönetimine karşı mücadele eden Eflak
Voyvodası Vlad Tsepeş (Kazıklı Voyvoda) Romenlerin Osmanlı’dan kopuş mücadelesinde
bir sembol ve tarihi kahraman olarak görülüyordu.

9.3. 18. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları ve Eflak ve Boğdan
Beylikleri
Rusya’nın güneye doğru genişlemeye başlamasıyla Ortodox Romenler ve Ruslar ilişki
kurmaya başladı. Büyük/Deli Petro döneminde Osmanlı-Rus savaşı ve daha sonra Rus-İsveç
savaşı var. İsveç kralı Demirbaş Şarl (12. Karl) 1709’da kesin olarak yenildi. Eflak Beyi
Constantine Brincoveanu (1688-1714), Boğdan Beyi Dimitrie Cantemir (1710-1711).
Osmanlı-Rus savaşı esnasında Eflak ve Boğdan beyleri Rus Çarı Petro ile 1711’de
anlaştı. Anlaşmaya göre Boğdan Çar’ın himayesinde bağımsız bir devlet olacak, Dimitri
Cantemir beyliği babadan oğula devredebilecek, beyin gücü boyarlar meclisinden daha fazla
olacaktı.
1711 Prut Savaşı ile Rusya Osmanlı’ya karşı savaşı kaybetti. Dimitrie Cantemir
Rusya’ya kaçtı. Beyliği sona erdi. Eflak Beyi Brincoveanu ise 1714’e kadar yerini korudu. Bu
tarihte Osmanlı hükümeti Avusturya ile ilişki kurdukları ve ihanet ettikleri gerekçesiyle
beyliğini sonlandırdı ve dört oğlu idam edildi. Böylece yerli beylerin güvenilmez olduğu
sonucuna varan Osmanlı hükümeti beyleri dorudan İstanbul’dan Fenerli Rumlar arasından
atamaya başladı.
Eflak ve Boğdan beyliklerinde Rum nüfuzu (ekonomik, kültürel ve dini alanda) arttı.
Rum beyler yönetimindeki beyliklerde boyarlar meclisinin gücü azaldı. Boyarlar arasında
Fenerli beylere karşı muhalefet vardı ve muhalifler Viyana veya San Petersburg ile ilişki
içindeydi. 1711-1821 arasında 11 Fenerli aileden toplam 74 kez bey tayin edildi. Fenerli
aileler arasında şiddetli rekabet ve beyliğin alınması için yüksek miktarda ödemeler ve
bunların beyliklerden çıkarılması söz konusudur.
1711-1821 arasında 6 büyük savaş vardı ve bu savaşlarda beyler Osmanlı ordusunu
desteklemek zorundaydı. Yerli boyarlar bu savaşlar döneminde hem Fenerlilere muhalefetleri
ve hem de ekonomik baskılar yüzünden düşmanlarla (Avusturya ve Rusya) işbirliğine girişti.
1716-1718 savaşı esnasında Avusturya ile işbirliği ve Pasarofça Antlaşmasıyla eski düzene
dönüş, 1736-1739 savaşı, Rus ordularının Yaş’a girmesi, fakat 1739 Belgrad barışı ile eski
düzene geri dönüş oldu. Eflak ve Boğdan’da bey olarak görev yapan Konstantin
Mavrokordato’nun vergi reformları (1740’larda) ve çiftçilerin kaçışını engelleme çabaları
oldu.
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Beyliklerde Rus nüfuzunun kurulması
1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya’ya
müdahale hakkı tanındı: Savaşta Rus ordusunun yolunda yer alan beylikler savaş sonunda
özerklik haklarını kuvvetlendirdi ve beyliklerde Rus etkisi oluşturuldu. Anlaşmalarda Rus
elçisine beyliklerin sorunlarıyla ilgili Osmanlı hükümetiyle görüşme hakkı tanındı. Ayrıca
Rusya beyliklerde diplomatik temsilciler bulundurma hakkı da kazandı. 1782’de ilk Rus
konsolosu Bükreş’e geldi. Yaşa ve Kili’ye ise Viskonsoloslar gönderildi. 1783’de Avusturya,
1796’de Fransa ve 1803’te İngiltere benzer şekilde konsolosluklar açtı.
Katerina ve Joseph II Görüşmeleri
Aynı dönemde Rus Çariçesi II. Katerina Avusturya kralı II. Joseph ile Osmanlı
Devleti’nin paylaşılması üzerine görüşmeler yapıyordu. II. Katerina’nın Eflak Boğdan
beylikleri bölgesine bir Dakya devleti kurma düşüncesi var. 1787-1792 Osmanlı-Rus savaşı
oldu ve savaş Yaş Antlaşması ile sonuçlandı. Avusturya 1791’de Osmanlı ile anlaşarak
savaştan çekildi. 1792’de Rusya da anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Rusya Dnyester
bölgesini ele geçirdi ve Boğdan beyliğine komşu oldu. Rusya’nın beylikler üzerideki hakları
korundu ve ilerleyen dönemlerde arttı.

9.4. 19. Yüyzıl Osmanlı-Rus Antlaşmalarında Eflak ve Boğdan
1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı döneminde beylikler yeniden Osmanlı ile Rusya
arasındaki savaşa sahne oldu. Bu savaşta beyliklerdeki nüfus yine Rusya’yı destekledi. 1812
Bükreş antlaşması ile Rusya Boğdan’ın doğu kısmını aldı. Eflak ve Boğdan beylikleri
üzerinde etkisini artırdı. 1821 Yunan isyanı Eflak-Boğdan beyliklerinde başladı. İsyanda
Fenerli Rumların rolü üzerine Osmanlı hükümeti beylerin Fenerli Rumlar arasından atanması
usulünden vazgeçti.
1826 Akkerman Anlaşması
Osmanlı ve Rusya arasında imzalanan bu anlaşmayla Eflak ve Boğdan’ın kendi
beylerini kendi divanları (boyar meclisleri) yoluyla seçmesi kararlaştırıldı. Beyler Babıali ve
Rusya tarafından onaylanacak, beyler 7 yıllığına seçilecek, beylikler Osmanlı ve Rusya’ya
bağlı bağımsız bir milli yönetime sahip olacaktı.
1829 Edirne Antlaşması
1827-1829 Osmanlı Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması: 1826 Akkerman şartları 1829
Edirne Antlaşması ile onaylandı. Edirne antlaşması ile tahıl ve diğer yiyecek ürünlerinin
yalnızca İstanbul’a tahsisi kaldırıldı ve beyliklere serbest ticaret hakkı tanındı. Beyliklerin
Osmanlı’ya ödediği vergi yıllık bir vergiye indirildi. Müslümanların beyliklerde mülk edinme
ve yaşaması yasaklandı. Mevcut Müslümanların mülklerini 8 ayda satıp terk etmeleri
kararlaştırıldı. Osmanlı birliklerinin Turnu Severin, Giurgiu ve Braila’dan çekilmesi
kararlaştırıldı. Beyliklerin kendi milislerini (birliklerini) kurması kararlaştırıldı. Nihayet
beyliklerdeki Osmanlı hakimiyeti yıllık bir vergi ve bey seçimini onaylamakla sınırlandırılmış
148

oldu. Edirne Antlaşması şartlarına göre Osmanlı hükümeti savaş tazminatını ödeyene kadar
Eflak ve Boğdan beylikleri Rus ordusunun işgalinde kalıyordu (1834’e kadar). Bu şekilde
1829-1834 yılları arasında beylikler Kont Pavel Kiselev tarafından yönetildi. Kiselev
beyliklerdeki yeni yönetimi organize etti ve milis kuvvetleri oluşturdu.
Rus konsolosu gözetiminde her iki beylikte de birer idare nizamnamesi hazırlandı
(1831 Eflak, 1832 Boğdan). Nizamname San Petersburg’un onayından sonra yürürlüğe
kondu. Bu nizamnameler beyliklerin ilerdeki birleşmesi için önemli bir aşama oluşturdu.
Nizamnameye göre boyarlardan oluşan bir meclis büyük boyarlar arasından hayat boyu
yönetecek beyi seçecekti.
1834 San Petersburg Konvensiyonu
1834’te Rusya ile Osmanlı arasında yapılan San Petersburg Protokolüne göre Osmanlı
hükümeti beyliklerin yeni nizamnamesini onayladı. Rusya’nın desteklediği Aleksander Ghika
Eflak Beyi, Mihail Sturdza ise Boğdan beyi seçildi ve atandı. Bundan sonra Rus ordusu
beyliklerden çekildi. 1834-1854 arası siyasal sistem aynı kaldı. Siyasal güç merkezleri beyler,
boyar meclisleri ve Rus konsolosluklarıydı. Sultan ise beyleri onaylıyor ve senelik vergi
alıyordu. Her iki beylikte de şikâyetler hem Sultan’a hem de Çar’a yapılabiliyordu.
1848 Devrimleri
Eflak’da Rusyanın dayatmalarına ve Bey Ghika’ya karşı şiddetli muhalefet başladı.
1842’de Ghika’nın yerine yeni bir bey (Bibescu) seçildi. Bibescu döneminde Boğdan ile
1847’de bir Gümrük birliği yapıldı ve düzenlemelerle beylikler arasında vatandaşlığa geçişler
kolaylaştırıldı. Avrupa’da birçok yerdeki isyanların da etkisiyle 1848’de Eflak ve Boğdan
beyliklerinde iki beyliğin bir anayasa çerçevesinde birleşmesi düşüncesiyle ayaklanmalar
başgösterdi. İsyancılar beyliklerin nizamnamesine ve Rus himayesine karşı isyan ediyordu.
Bükreş’te Bibescu devrildi ve devrimciler yeni bir hükümet kurdu.
Osmanlı hükümeti devrimcilerle pazarlık ederek bir uzlaşmaya vardı. Fakat Rusya’nın
uzlaşmaya karşı çıkarak eski nizamnameye geri dönülmesini istemesi üzerine Osmanlı
hükümeti de aynı tavrı gösermek zorunda kaldı.
Rus orduları Boğdan üzerinden Osmanlı ordusu da Tuna nehri üzerinden beyliklere
girdi ve devrimciler bastırılarak beylikleri terketmek zorunda kaldılar. Rusya tekrar beylikler
üzerindeki otoritesini tesise başladı.
1849’da Rusya ile Osmanlı arasında Balta Limanı Protokolü.
Beyler Rusya ve Babıali tarafından seçilecek, meclisler yerine beylerin ve Osmanlı
hükümetinin seçeceği divanlar kurulacak. Rus ordusu beylikleri 1851’e kadar işgal altında
tuttu.
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Kırım Savaşı 1853-1856
Kırım savaşı arefesinde 1853’te Rus orduları tekrar Eflak ve Boğdan’a girdi. Kırım
Savaşında Osmanlı’nın yardımına İngiltere, Fransa ve Piemento’nun gelmesiyle birlikte
Rusya yenildi. 1856 Paris Antlaşması ile en önemli düzenlemeler Eflak ve Boğdan
beylikleriyle ilgiliydi: Rusya’nın beyliklerdeki nüfuzu sonlandırılıyor, beyliğin özerkliği
Avrupa devletlerinin garantisi altına alınıyordu. Beyliklerde yeni idare tarzı için 1858’de Paris
konferansı toplandı ve yeni bir nizamname hazırladı. Fakat birleşmeyi sağlamadı. Her iki
beylikte de ayrı meclisler olacak ve kendi beylerini seçeceklerdi. Birleşme taraftarları için ise
bir komisyon kuruldu.

9.5 Aleksander Cuza ve Birleşme
1858-1859’da her iki meclisin yaptığı seçimlerde aynı kişiyi Aleksander Cuza’yı bey
seçtiler ve böylece iki beylik tek bey tarafından yönetilmeye başlandı. Osmanlı ve Avusturya
imparatorlukları bu seçime karşı çıksa da Fransa, Rusya, Prusya ve Sardinya (Piemento)
birleşmeyi destekliyordu. Nihayet 1859’da Alexander Cuza’nın beyliği sırf ona mahsus ve
hayatı boyu olmak üzere onaylandı. 1861’e kadar idari ve hukuki birleşmeyi sağlayan Cuza
«Eflak Boğdan Birleşik Beylikleri» resmi adıyla birleşmeyi yine kendi hayatıyla sınırlı olmak
üzere garantör güçlere kabul ettirdi.
Cuza döneminde 1863’te beyliklerdeki manastırlar mülklerine el koyulması
kararlaştırıldı ve Rumların ellerinde bulunan ve Patrikhaneye bağlı manastırların mallarına el
konulması Patrikhane’nin tepkisini çekti. 1864’te Tarım Kanunu çıkarıldı. Amacı köylüye
yetecek kadar toprak dağıtmak. Kanun umulan sonucu vermedi. Zengin boyarlar ve fakir
çiftçiler arasındaki uçurum var olmaya devam etti. Cuza yeni bir idare sistemi kurdu (Fransız
usulüne göre). İlk ve Orta öğretim sistemi kuruldu ve Bükreş ve Yaş’ta birer üniversite
kuruldu.

9.6. Carol ve Romanya’nın Bağımsızlığı
Cuza’nın devrilmesi ve Carol’un seçimi
1866’da Cuza devrildi. Varisi yoktu ve metresi Marie Obrenoviç’in çocukları da varis
olarak kabul edilmiyordu. Muhafazakarlar ve Liberaller birlikte hareket ederek bir darbeyle
Cuza’yı devirdi. Geçici bir hükümet kuruldu. Avrupa ülkelerinden bir bey seçmeye karar
verildi. İlk seçilen bey Belçika kralının kardeşiydi ve teklifi reddetti. Bir sonraki tercih
Hohenzollern-Sigmaringen ailesinden (Prusya hanedanından) ve III. Napolyon’un kuzeni olan
Karl seçildi. Prusya ordusunda subay olan Karl Carol adıyla bey seçildi.
Yeni bey Carol’un hedefi nominel Osmanlı bağımlılığını sonlandırıp tam bağımsızlığı
elde etmekti. İstanbul’dan mümkün olduğunca bağımsız hareket etmeye başladı. Beyliklerde
büyük bir modernleşme hareketi başlattı. Özellikle de uzman olduğu ordu konusunda önemli
önlemler aldı. Beylikler için «Romanya» isminin resmen kullanılması ve uluslararası düzeyde
kabul görmesi için çalıştı. 1869’da evlendi, fakat oğlu olmadı. 1870-71 Prusya-Fransa
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savaşında Carol memleketi Prusya’yı tutarken Romenler kendilerine dil yönünden akraba
gördükleri ve Romen özerkliğini destekleyen Fransa’yı tutuyordu. Bey ile Romenler arasında
kriz ortaya çıktı.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bağımsızlık
Fırsatı değerlendiren Rusya Paris antlaşmasının getirdiği Karadeniz’de donanma
yasağını tanımadığını ilan etti. Romenler yeni bir Rus müdahalesinden korkmaya başladı.
Prusya savaşı kazandı, Beyliklerde gerginlik yumuşatıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında
Romanya Osmanlıya karşı savaşa katıldı ve Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarıyla
Romanya’nın bağımsızlığı kabul edildi. Osmanlı’ya bağlı Dobruca toprakları Romanya’ya
verildi.
Romanya parlamentosu Mart 1881’de Prens Carol’a kral tacı giydirdi ve Romanya
krallık haline geldi. Carol kendisi gibi Hohenzollern ailesine mensup yeğeni Ferdinand’ı
Romanya’ya getirerek varisi ilan etti.
Diğer Balkan devletlerinde olduğu gibi Romanya da milli sınırlarının henüz tam
anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunu düşünüyor, yani irredentist bir siyaset izliyordu. Fakat
bu irredenta diğer Balkan devletleri gibi geri kalan Osmanlı topraklarına yönelik olmayıp
Besarabya ve Erdel/Transilvanya’ya yönelikti. Bunlardan birincisi Rus çarlığının diğeri ise
Habsburg (Avusturya-Macaristan) imparatorluğunun egemenliği altındaydı.
Avusturya 1867’de gerçekleştirilen Ausgleich’dan sonra Avusturya-Macaristan
imparatorluğu adını almış, Macarların imparatorluk içinde etkinliklerinin artmasıyla
Erdel/Transilvanya’da yaşayan Romenlerin durumu daha da kötüleşmişti.

9.7. 20. Yüzyılda Romanya
II. Balkan Savaşı
Balkan ittifakını oluşturan devletler toprakların paylaşımında anlaşamadı. Bunun
üzerine Bulgar ordusu Sırbistan ve Yunanistan’a karşı saldırıya geçti ve İkinci Balkan Savaşı
başladı. Karadağ, Osmanlı devleti ve Romanya da Bulgaristan’a karşı savaşa girdi. Kısa süren
savaş sonunda Osmanlı devleti Edirne’yi geri aldı. Romanya ise Güney Dobruca’yı ele
geçirdi. 10 Ağustos 1913’te Bükreş Anlaşması imzalandı ve Romanya’nın kazanımları
onandı. Fakat bundan sonraki dönemde Güney Dobruca Bulgaristan ile Romanya arasında bir
çatışma potansiyeli olarak var olmaya devam etti.
Birinci Dünya Savaşı
1914’te I. Dünya Savaşı patlak verince Romanya tarafsızlığını ilan etti. Romanya kralı
Carol I. 1914’te öldü ve yerine yeğeni Ferdinand I. (1914–1927) geçti. Merkezi Güçlerle
ittifak anlaşması bulunan Romanya savaş döneminde İtilaf devlerine yaklaşmaya başladı.
14/27 Ağustos 1916’de İtilaf devletlerine katılarak Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etti.
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Transilvanya’ya (Erdel) doğru ilerleyen Romen ordusu Alman ordusu tarafından mağlup
edildi. Bunun üzerine Kral Ferdinand ve Romen hükümeti Yaş’a (Iaşi) kaçmak zorunda kaldı.
1917 yazında Alman-Avusturya ordularının Romen cephesine karşı saldırıları
durdurulabildiyse de Rusya’nın Ekim Devriminin gerçekleşmesinden sonra savaştan
çekilmesiyle Romanya’nın konumu zayıfladı. Bunun üzerine Romen hükümeti Merkezi
Güçlerle ateşkes görüşmeleri yapmak zorunda kaldı. 26 Kasım/9 Aralık 1917’de Focşani
Ateşkes anlaşması ve bunun ardından 24 Nisan/7 Mayıs 1918’de Romanya için ağır şartlar
içeren Bükreş Anlaşması imzalandı. Fakat savaşın gidişatı Merkezi Güçlerin aleyhine dönüp
Almanya’nın yenilgisi kesinleşince Romen hükümeti Bükreş anlaşmasını tanımadığını ilan
ederek Merkezi Güçlere karşı saldırıya geçti.
Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkılarak yerine
yeni devletler kurulurken Romanya Transilvanya (Erdel) ve Banat bölgesini topraklarına kattı.
Birleşme Transilvanya ve Banat’ta toplanan ulusal bir meclisin 1 Aralık 1918’de aldığı
Romanya ile birleşme kararıyla gerçekleşti. Rusya’da gerçekleşen ihtilalden sonra Rusya’nın
elinde bulunan Besarabya ve Bukovina bölgeleri savaş esnasında 1918 Nisan ve Kasım
aylarında Romanya topraklarına katıldı.
İki Savaş arası dönemde Romanya
1933’te Romanya’nın girişimiyle ‘Küçük İttifak’ (Little Entente) yeniden organize
edildi ve Romanya Londra Konvensiyonu’nu imzaladı. 1934’te Yugoslavya, Türkiye,
Yunanistan ve Romanya Balkan Paktı’nı kurdu. Bu dönemde Sovyetler Birliği ile de
yakınlaşmaya çalışan Romanya 1934’te SSCB ile diplomatik ilişkilerini başlattı. 1936’da bir
Romen-Sovyet Paktı oluşturma girişiminde bulundu.
Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi 1930’ların başında Romanya’da da aşırı
milliyetçi partilerin sayısında büyük bir artış oldu. Özellikle faşist Demir Birlik hareketi
Yahudilerin ve yabancıların ekonomideki egemenliği ve komünizm tehlikesini öne sürerek
geniş bir propaganda faaliyeti başlattı. Aşırı Bolşevik ve Yahudi karşıtı görüşleri nedeniyle
tutuklanan bir öğrenci lideri 1927’de “Mikail Peygamber Lejyonu” adlı bir örgüt kurdu ve
1930 yılında yeşil gömlekli militarist bir gençlik birliği kuruldu. Demir Birlik (Iron Guard)
adı verilen bu örgütün Besarabya’da faaliyetlerine izin verildi.
1938 başlarına gelindiğinde Demir Birlik hareketi iyice güç kazanmış ve hükümette
söz sahibi olacak bir konuma gelmişti. Kurulacak hükümette Demir Birlik’e mensup bakanlar
da bulunacaktı ve Almanya’nın faşist lideri Adolf Hitler Romanya’daki bu harekete açık
destek veriyordu. Bunun üzerine kral Carol II 10 Şubat 1938’de hükümeti dağıtarak
diktatörlüğünü ilan etti. 1938–1940 arasında Romanya Demir Birlik ile diğer siyasal gruplar
arasındaki sürtüşmeler nedeniyle bir iç savaşa sürüklenmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı’nın
patlak vermesinden üç hafta sonra 21 Eylül 1939’da başbakan Călinescu Demir Birlik
komandoları tarafından öldürüldü.
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II. Dünya Savaşı esnasında Romanya Macaristan’a ve Bulgaristan’a toprak
kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Romen faşistler iktidara gelerek Almanya ile ittifak
kurdu. Ülkedeki tek egemen siyasal güç Demir Birlik’ti ve bu örgüt Yahudilere ve
muhaliflere karşı büyük bir baskı ve katliam uyguluyordu. Bu katliamlar esnasında
Romanya’nın en meşhur tarihçisi ve 5 ciltlik Osmanlı Tarihi’nin yazarı, Romen siyasetinde
başbakan ve bakan olarak görev yapmış Nicolae Iorga (1871-1940) da öldürüldü. Sovyet
topraklarına doğru ilerleyen Alman orduları yanında Romen ordusu de yer almaktaydı. Fakat
1942–43 yıllarında Almanya’nın cephelerde başarısızlığa uğraması üzerine Romanya içindeki
muhalefetin gücü arttı. Ulusal Çiftçi Partisi ile Ulusal Liberal Parti gizlice İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeye başladı. Öte yandan 1943’te birçok siyasal grubu
ve özellikle Romanya Komünist Partisi’ni de içeren muhalif gruplar Hitler-Karşıtı
Yurtseverler Cephesi’ni kurdu. Kızıl Ordu’nun 20 Ağustos 1944’te başlattığı Yaş-Kişinev
Operasyonu birkaç gün içinde büyük başarılar elde etti. Bunun üzerine Romanya’da 23
Ağustos 1944’te Antiemperyalist ve Antifaşist Sosyal ve Ulusal Kurtuluş Devrimi adıyla bir
hükümet darbesi gerçekleştirildi ve Romanya Sovyetler Birliği tarafına geçti. Romanya’da
kurulan Sosyalist rejim Soğuk Savaş’ın sonuna kadar devam etti.
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Uygulamalar
Uygulama:
Kaynakçada B. Jelavich’in belirtilen eserleri okunacak.
Kazanım:
1. Eflak ve Boğdan Beyliklerinin nasıl birleşip Romanya’yı kurduğu anlaşılacak.
2. Romanya’da yerli beyler ve yabancı beylerin rolü açıklanabilecek.
3. Romanya’nın bağımsızlık süreci ve topraklarını genişletmesi süreci anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Eflak ve Boğdan beyliklerinin özerklikleri nasıl gelişmiştir tartışınız.
2. Romanya’da Cuza dönemi ve önemini tartışınız.
3. Carol ve Romanya’nın bağımsızlığını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devletine bağlı iki özerk beylik olan Eflak ve Boğdan Beylikleri OsmanlıRus savaşları neticesinde gittikte Rusya’nın etkisi altına girmeye başladı. 18. Ve 19. Yüzyılda
yaşanan bir dizi savaş ve anlaşmalarla beyliklerin özerklik hakları genişletildi. 19. Yüzyılın
ortalarında Osmanlı’dan çok Rusya’nın etkisi altına giren beyliklerde birleşme için en önemli
hamle 1853-1856 Kırım Savaşı’ndan sonra gerçekleşti. Savaşta yenilgiye uğrayan Rusya’nın
beylikler üzerindeki etkisi yıkılarak beylikler Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı.
Gelişen Romen milliyetçiliğinin etkisiyle iki beyliğin meclisi de Cuza’yı bey seçerek
beyliklerin birleşmesi için en önemli adımı attılar. Ardından Romanya ismi de kullanılarak iki
beylik birleştirildi. Cuza’nın muhalifler tarafından yönetimden uzaklaştırılması ile beyliklere
Almanya’dan bir bey getirildi. Yeni bey Carol döneminde beylikler üzerinde Osmanlı
egemenliği

sonlandırılarak

1877-1878

Osmanlı-Rus

Savaşı

sonucunda

Romanya

bağımsızlığını ilan etti. Ardından krallık haline gelen Romanya Balkan Savaşları ve Birinci
Dünya Savaşı döneminde topraklarını genişletti. II. Dünya Savaşı’nda toprak kaybetmekle
birlikte, savaşın Almanya’nın yenilgisiyle sonuçlanması üzerine Sovyetler Birliği’nin yanına
geçen Romanya eski topraklarını geri kazandı. Ülkede kurulan sosyalist rejim Soğuk Savaş’ın
sonuna kadar devam etti.
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Bölüm Soruları
1.Erdel hangi antlaşma ile Avusturya’nın eline geçti?
a. Küçük Kaynarca
b. Ziştovi
c. Yaş
d. Karlofça
e. Prut

2. Romenlerin milli kahraman olarak kabul ettikleri devlet adamı?
a. Dimitri Candemir
b. Kazıklı Voyvoda
c. Constantine Brincoveanu
d. Carol
e. Ferdinand

3.Hangi sebepler yüzünden Romanya’daki Yerli Boyarlar savaşlarda düşmanla işbirliği yaptı?
a. ekonomik sebepler
b. siyasi sebepler
c. antlaşmalar
d. çıkarları
e. Müslümanlar
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4.Hangi antlaşmayla Rusya’ya Beyliklere müdahale hakkı tanındı?
a. Londra
b. Edirne
c. Küçük Kaynarca
d. Bükreş
e. Berlin

5.Bükteş’e ilk Rus Konsolosu hangi tarihte açıldı?
a.1786
b.1774
c.1776
d.1782
e. 1784

6.1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı sonrası imzalanan antlaşma?
a. Ziştovi
b. Prut
c. Küçük Kaynarca
d. Yaş
e. Bükreş
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7.Osmanlı devleti Beyliklere Fenerli Rumlardan atama usulünden ne zaman vazgeçti?
a. Vidin İsyanından sonra
b. Niş isyanı öncesi
c. Yunan isyanından sonra.
d. Niş isyanı sonrası
e. Bulgar isyanı

8.1826 Akkerman Antlaşması sonrası Eflak Beyleri hangi iki devlet tarafından onandıktan
sonra seçilebilecektir?
a. Avusturya-Rusya
b. Osmanlı devleti-Rusya
c. Fransa-Avusturya
d. Osmanlı devleti- Avusturya
e. Fransa-İngiltere

9.Hangi antlaşmayla Beyliklerde serbest ticaret yapma tanındı?
a. Ziştovi
b. Akkerman
c. Ayastefanos
d. Edirne
e. Balta Limanı
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10. Hangi antlaşmayla Müslümanların Beyliklerdeki mülk edinme ve yaşama hakkı
yasaklandı?
a. Edirne
b. Bükreş
c. Ayastefanos
d. Berlin
e. Prut
Cevaplar:
1.d, 2.b, 3.a, 4. c, 5.d, 6. e, 7. c, 8. b, 9. d, 10.a.
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10. KARADAĞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Karadağ kabileleri ve idari yapısı

•

Karadağlıların bağımsızlık mücadelesi

•

Karadağ’ın I. ve II. Petır dönemleri

•

Osmanlı – Karadağ savaşları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı idaresi ve Karadağ’da siyasi ortam nasıldır?
2. Karadağ devletinin tesisi ve oluşan problemler nelerdir?
3. Osmanlı-Karadağ savaşı ve Avrupa devletlerinin turumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
Karadağ

Karadağ

kabilelerini

temel

ve

Kaynakçadaki

ilgili

problemleri eserler okunacak.

açıklayabilmek
Osmanlı-Karadağ arasındaki
siyasi durumu tartışabilmek
Karadağı

dış

politikasını

ortaya koyabilmek
Karadağ’ın
devletine

Osmanlı
karşı

askeri

faaliyetlerini ele alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Karadağ, Dış Politika, Kabile, Osmanlı-Karadağ mücadelesi.

165

Giriş
Karadağ Batı Balkanlarda adı üzerinde dağlık bir bölgeydi. Bu nedenle merkezi
Osmanlı idaresi burada pek hissedilmiyordu. Kendi dini liderleri tarafından idare edilen
Karadağ kabileleri 19. Yüzyılda Osmanlı idaresine karşı isyan etmeye başladılar. Bunun
üzerine Osmanlı hükümeti bölgeyi kontrol altına almaya çalıştıysa da bunda kesin bir başarı
elde edemedi. Sırplar gibi Karadağlılar da kendi beylerini çıkararak Osmanlı’ya karşı
bağımsızlık mücadelesine başladılar.
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10.1. 19. Yüzyıla Kadar Karadağ
Daha Fatih Sultan Mehmet döneminde fethine başlanan Karadağ, ancak 1499 yılında
kesin olarak fethedildi. Beş nahiyeden meydana gelen Karadağ Osmanlı tımar sistemi ile idare
edildi.. Merkezi idarenin temsilcisi olarak Subaşı ve kadı vardır. Daha sonraki dönemlerde
Osmanlılar tımarları dağıtarak bütün bölgeyi has olarak kaydetti.Bu durumun sebeplerinden
başlıcası coğrafya olarak dağlık ve taşlık bir bölge olmasıdır.
Osmanlı dönemindeki nüfus verilerine baktığımızda 1570 yılında 30.000; 1712 yılında
50.000; 1796 yılında 80.000; 1840 yılında 120.000 kişiden meydana gelmektedir.
Karadağlılar Osmanlı devleti sınırlarına dahil, fakat bazı vergilerden muaf durumda
bulunmaktadır. Bu bölgede Osmanlı idaresinin kanun ve emirleri uygulanıyor, ama bunun
yanında kendi geleneksel örf ve adetleri üzerine kurulan hukukla idare ediliyordu. Bu sebeple
Osmanlı devletindeki statüleri tam olarak tanımlanmamıştı. Karadağlılar bağımsız olarak
hareket etmişse de Osmanlı devleti bu toprakların kendine ait olduğunu kaydetmiştir. Fakat
15. Yüzyıldan 1878 yılına kadar Osmanlı yönetimine karşı yaklaşık 400 yakın isyan
çıkarmışlardır.
Aslında Karadağ bir nevi özerk bir bölge ve her bir nahiye bir «Knez» tarafından
idare edilmekteydi. Nahiyenin her meselesi Knezlerin toplandığı bir meclis tarafından
kararlaştırılmaktaydı. Bütün bu Knezlerin başında ise bir “Baş knez” bulunmaktaydı. 17.
yüzyıl başlarında bütün Karadağ için resmi bir “Başknez” seçilmiştir.
Karadağ metropolitliği bağımsız bir şekilde Sırp kilisesine bağlı olup merkezi
Çetine’deydi. Dini yapısından ziyade metropolitliğin birde siyasi önemi vardı. Özellikle
piskoposların Karadağlılar üzerinde itibarı büyüktü.

10.2. Karadağ Kabileleri ve Karadağ’ın Konumu
16-17. Yüzyılda Karadağ’da kabileler veya aşiretler üzerine kurulmuş bir idare sistemi
bulunmaktaydı. Kabilede en üst makam kabile meclisidir. Genellikle bu mecliste alınan
kararlara herkes uymak zorundadır. Kabileler genelde aynı kan bağından, akraba kimselerdi.
Örfe dayalı bir hukuk sistemi uygulanıyordu. Kabileler arasında anlaşmazlıklar mevcut olsa
da bazı meşhur kabileler daha sonraki yüzyıllarda birlik sağlayarak Karadağ devletini
kuracaklardır. Kabile tek bir kişinin idaresi altındadır. Kabileler ortak orman, su vs.
kullanmaktadırlar. Fakat ayrıca herkesin malı mülkü vardır. 19. yüzyılda 120.000 kişi; 36
kabile ve 240 köy mevcuttu. Kabilelerin başında «Kabile şefleri» bulunmaktaydı.
Adalet sistemi kabilenin en yaşlı üyelerinin elindeydi. Dolayısıyla yargıçlık vazifesini
onlar yapıyordu. Geleneksel hukuk uygulanıyordu. Kabileler arasında kan davaları vardı.
Ulaşım pek gelişmemiş, yollar yapılmamıştı. Genellikle at sırtında ulaşım
sağlanmaktaydı.
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Karadağ bir orduya sahip değildi, fakat kan davalarından dolayı sürekli kabileler
arasında ölümler gerçekleşiyordu. Bu şekilde silahlı bir düzen hüküm sürüyordu. Dolayısıyla
bir adalet sistemi yoktu.
Çetine bölgesinde idari amir olarak Vali, dini temsilci olaak ise Piskopos ön plana
çıkmaktadır.
Daha ziyade tarım ve hayvancılıkla uğraşan Karadağlılar keçi ve koyun
beslemekteydiler.
Hayvan satarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar. Coğrafi konumundan dolayı
verimsiz toprak, deniz çıkışı olmayan bir bölge olmasından dolayı halk fakirdir. Özellikle
Podgoriçe ve Dalmaçya kıyılarına sahip olmak istiyorlardı. Açlık sınırına yaklaşan
Karadağlılarda geçim kaynağı olarak yağmacılık ve sığır hırsızlığı ön plana çıkmıştı. Bu
yüzden halkın bir kısmı Sırbistan, Rusya veya Habsburg topraklarına göç etmişti.
Osmanlılar Karadağlıların bu “özerkliğine” karşı yüzyıl boyunca mücadele
etmişlerdir. Fakat kabileler sadece merkeze yani İstanbul’a bağlı olduklarını ve oradan gelen
emirleri uygulayacaklarını belirtmekteydiler. Osmanlı-Venedik savaşlarında Venediklilerin
tarafında savaşmışlardır. Karadağ’dan vergi toplanamaz hale gelmişti. 1768-1774 yılında
Osmanlı-Rus savaşında da Osmanlılara karşı mücadele etmişlerdir. Valilik Radonjiç ailesinin
elinde bulunmaktaydı. Piskoposluk ise Petroviç ailesindeydi. Piskoposluk amcadan yeğene
geçmekteydi. 19. yüzyılda piskopos Rade Petroviç (II. Petır ismi alıyor) piskoposluk ile
valilik kurumları arasındaki rekabetten dolayı valilik kurumunu kaldırmak istedi. Kabilelerin
desteği ile o dönem vali Vuk Radonjiç’i ve bütün ailesini öldürttü. Böylece valilik kurumu
ortadan kaldırıldı.

10.3. II. Petır (1830-1851)
Bu çıkışından dolayı Ruslar ona ilgi gösterip ve destek vermeye başladılar. Petır’ın
amacı Osmanlı idaresinde ayrılıp bağımsız bir Karadağ devleti kurmak istedi.. Aynı dönemde
Ruslar İvan Vukotiç ve Matey Vuçikeviç adında iki Rus diplomatı Karadağ’a gönderdi..
Maddi destekle gelen Ruslar reformların yapılmasını da istedi.. 16 kişiden meydana gelen
İdari senato kuruldu.. Başkanlığa Ruslar getirildi. (1831).
Muhafız (polis ve yargı)
Kaptan (sınırları korumak) gruplar oluşru.
Özellikle piskopos kan davalarını durdurmak ve bir adalet sistemini teşkilatlandırmak
istedi.
Kurulan senatoda çalışacak memurların maaşlarını ve devlet harcamalarının tümünü
Ruslar karşıladı. 1833 yılından itibaren bir vergi sistemi oluşturuldu ve vergiler veznedar
mahiyetinde toplanmaya başlandı.. 1833 yılında II. Petır Rusya’ya gitti. Buradan yardımlar
alarak gelmiştir.. Daha sonra 1837 senesinde tekrar gidecektir. Adriatik denizine çıkış
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noktaları arayan piskopos Podgiriçe’yi ele geçirmek istedi. Fakat başaramadı. Vergilerin ağır
olduğunu düşünen bazı kabile reisleri vergi ödemek istemedi. Dolayısıyla iç mücadeleler
büyük bir sorun oluşturmaya devam etti.
Devletin hazinesi yoktu. Ancak 1833 yılından sonra okullar açılmaya başlandı. Eğitim
seviyesi düşüktü. Petır 1851 yılında vefat etti..

10.4. Danilo (1851-1860) ve Nikola (1860-1918)
Aslında dini gelenek olarak piskoposların evlenmeleri yasaktı, fakat Danilo buna karşı
çıkmıştır. 1852 yılında Prens unvanı aldı. 1855 yılında “hukuk önünde herkesin eşit
olduğunu” ilan etti. Bir dizi reformlar gerçekleştirdi. Fransa ile yakın ilişkiler içerisindeydi.
Yeni bir ordu kurdu. 1858 yılında Osmanlılarla mücadelelerde bulundu ve Grahova’yı aldı.
Fransa, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Karadağ lehine Babıali’ye müdahale ettiler. Bu
müdahalede Kadarağ artık sınırları belli olan bir devlet konumuna getirildi. 1860 yılında
Danilo öldürüldü.
Yerine geçen Nikola 1841 yılında doğmuş ve Fransa’da eğitim almıştı. Askeri ve
eğitim sisteminde reformlar gerçekleştirildi.. 1862 yılında Ömer Paşa 50.000 kişilik bir ordu
ile Karadağ’a ve Hersek’teki isyana müdahalede bulundu.. Nikola 1862-1878 yıllar arasında
Osmanlı ile sürekli mücadele içindeydi. 1867’de III. Napolyon’la, 1868’de II. Aleksandır
(Rusya) ile görüştü.. Bu görüşmeler sonucu Rusya’dan maddi destek ve silah tedarikinde
bulundu.. 1871 yılında Prens Dolgorukov Karadağ’a gelerek halka para dağıttı.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda yapılan Ayastefanos ve Berlin
Antlaşmaları ile Karadağ bağımsızlığını kazandı.. Bağımsızlıkla birlikte Karadağ topraklarını
iki katına çıkardı.. Ama Arnavutların direnmesi yüzünden 1880’e kadar güney sınırları
üzerinde anlaşmaya varılamadı. Sonunda Podgorica Ovasının tümü ve Bar (Antivari) ile
Ulkini (Dulcigno) adlı küçük limanların yer aldığı 40 km'lik kıyı şeridi Karadağ'a verildi.
1860’tan 1918’e kadar hükümdarlık yapan I. Nikola Petrovic, 1910’da kendini
Karadağ kralı ilan etti. 1912-1913 Balkan Savaşları’nda Osmanlılara karşı Sırbistan ile
birleşen Karadağ bu savaşta topraklarını kuzeye ve doğuya doğru genişleterek Sırbistan’a
komşu oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Sırbistan’ı destekledi. Kasım 1918’in ilk günlerinde
Karadağ'dan çekilen Avusturya-Macaristan birliklerinin yerini Sırp ordusu ve düzensiz
birlikler aldı. Ardından Podgorice'da toplanan ulusal meclis 26 Kasım da Nikola'nın tahttan
indirilmesine ve Karadağ'ın Sırbistan'a katılmasına oybirliğiyle karar verdi. Kral Nikola 1918
yılında Fransa’ya gönderilmiştir.

10.5. Günümüzde Karadağ
Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, BosnaHersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorice’dir. Karadağ, eski
Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra
Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın çabalarıyla
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2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur.
Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile
bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006'da Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan
sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilân etti.
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Uygulamalar
Uygulama:
Kaynakça B. Jelavich’in ve U. Özcan’ın belirtilen eserleri okunacak.
Kazanım:
1. Karadağ’ın Osmanlı idaresi altındaki fiili özerk konumu anlaşılacaktır.
2. Karadağ ile Rusya’nın ilişkileri ve bunun Karadağ’ın bağımsızlık hareketine etkileri
anlamlandırılacaktır.
3. Karadağ’ın bağımsız olması ve daha sonra Sırbistan’la birleşmesi anlaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Karadağ neden Osmanlı’da fiili bir özerkliğe sahip olmuştur tartışınız.
2. Karadağ’ın yönetiminde kimler etkili olmuştur tartışınız?
3. Karadağ hangi süreç sonucunda bağımsız olmuştur tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı egemenliği altında bulunan Batı Balkanlarda Karadağ dağlık konumu ve
verimsiz arazisi nedeniyle doğrudan merkezi yönetim altına alınamamıştır. Bölgede kabileler
ve metropolitler egemen olmuş, kendi içlerinde bir hukuk sistemiyle yönetilmişlerdir. Kan
davalarının bulunduğu kabileler arasındaki mücadeleler de bölgeyi istikrarsızlaştırmıştır. 19.
Yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın da desteğiyle Karadağ bir devlet teşkilatı kurmaya
başlamıştır. Metropolit dünyevi beyliği ortadan kaldırmış ve hem dini hem de dünyevi bey
haline gelmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda yapılan Ayastefanos ve Berlin
Antlaşmaları ile bağımsız olan Karadağ Birinci Dünya Savaşı sonunda Sırbistan’la
birleşmiştir. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 2006’da referandumla yeniden bağımsız bir
devlet haline gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Karadağ’ın kesin fetih tarihi?
a.1455
b. 1499
c.1466
d.1467
e. 1490

2. Karadağ kim tarafından idare edilmiştir?
a. Kabileler
b. Boyarlar
c. Başknez
d. Çar
e. Prens

3. 17. Yüzyılda Sırp Kilisesine bağlı Karadağ Piskoposluğun merkezi neresidir?
a. Sveti Stefan
b. Kotor
c. Virpazar
d. Çetine
e. Bar
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4. Karadağ’daki idare sistemi ne üzerine kurulmuştur?
a. Knezler
b. Müslümanlar
c. Askerler
d. Göçmenler
e. Kabileler
5. Karadağ’daki kabileler arasındaki en büyük problem nedir?
a. Toprak azlığı
b. Kan davaları
c. Nüfus
d. Geçimsizlik
e. Su sorunu

6. Kabilelerin başında kim bulunmaktadır?
a. Kabile şefleri
b. Kocabaşılar
c. Voyvoda
d. Valiler
e. Kabile müdürleri

7. 18. Yüzyılda Karadağ bölgesinin geçim kaynağı nedir?
a. Aba ticareti
b. Gemi ticareti
c. Hayvancılık
d. Balcılık
e. Balık
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8.19. Yüzyılda Karadağ’da valilik kurumu hangi ailenin elindedir?
a. Georgioviç
b. Petroviç
c. Yovanoviç
d. Radomir
e. Radonjiç

9. II.Petır dönemi hangi tarihleri kapsar?
a.1834-1835
b. 1830-1851
c.1823-1834
d.1833
e. 1844

10. 19. yüzyılda Karadag hangi devletten maddi yardım almıştır?
a. Osmanlı devleti
b. Avusturya
c. Fransa
d. Rusya
e. İngiltere

Cevaplar:
1.b, 2.c, 3.d, 4.e, 5.b, 6.a, 7.c, 8.e, 9.b, 10.d.
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11. “BÜYÜK DOĞU KRİZİ” VE OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ)
1877/1878
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• 1875-1878 arasında yaşanan Bosna-Hersek, Bulgar isyanları, Osmanlı-Sırp ve
Osmanlı-Rus savaşları
• Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
• Balkan devletlerinin bağımsızlık ilanları
• Bağımsız Balkan devletlerinin takip etmeye başladıkları siyaset
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Balkanlarda hangi ayaklanmalar gerçekleşmiştir ve bu ayaklanmaların nedenleri
nelerdir?
2. İsyanlar sürecinde Büyük Güçlerin politikaları nasıl olmuştur?
3. Osmanlı-Rus savaşının sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
93 Harbi

Balkanlardaki
milliyetçi

Kaynakçadaki

ilgili

isyanları eserler okunacak

açıklayabilmek
İngiltere’nin ve diğer
Büyük

Devletlerin

müdahalesini tartışabilmek
Osmanlı-Rus
savaşının sonuçlarını ortaya
koyabilmek
Balkan
bağımsızlık

ülkelerinin
süreçlerini

alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Hersek İsyanı, Osmanlı-Sırp Savaşı, Bulgar İsyanı, 93 Harbi, Ayastefanos, Berlin
Kongresi
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Giriş
19. yüzyılın başından itibaren başlayan milliyetçilik hareketleri ve ulusal bağımsızlık
mücadeleri 1878’de üç devletin bağımsızlığıyla ve yeni bir devletin kurulmasıyla
sonuçlanmıştır. Balkanlardaki Osmanlı egemenliği büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu
süreçte Rusya Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ana düşmanı rolünü oynamıştır. Fakat diğer
Avrupa devletleri de kendi menfaatlerine uygun siyasetler takip ederek Osmanlı’ya karşı bir
pozisyon almışlardır. Bu süreçte en çok zarar gören Balkan Müslümanları olmuştur.
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11.1. Rusya’da Gelişmeler ve Rusya’nın Balkan Politikası
Çar Aleksander (1855-1881)
Çar Aleksandır Kırım Savaşı devam ederken tahta geçti. Sevastopol’un düşmesi
üzerine Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri ile ateşkes görüşmelerini başlattı. 1856’da
Rusya ile Müttefikler arasında Paris Barış Antlaşması imzalandı. Paris Barış Antlaşması ile
Rusya’nın Balkanlardaki etkisi sona erdirildi ve Karadeniz’deki gücü sınırlandırıldı. Osmanlı
devletinin varlığı Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı. Aynı garanti Eflak ve Boğdan
Beylikleri için de verildi.
II. Aleksandır kapsamlı bir reform hareketi başlattı. Kırım Savaşındaki ağır yenilgi
Rusya’nın Avrupa devletleri karşısında ne kadar geri kalmış olduğunu göstermişti. Rusya’yı
bu durumdan kurtarmak için bir dizi reformlar yaptı. II. Aleksandır’ın en önemli reformu
1861’de Serfliğin Kaldırılması (Toprak köleliğinin sonlandırılması) oldu. Topraksız köylülere
belli bir sürede geri ödemek kaydıyla toprak dağıtıldı. Fakat bu önlem toprak sorununu
çözmek için yeterli olmadı. Yıllık ödemesini yapamayan köylüler yeniden soylulara borçlandı
ve topraksız ve sahipsiz kalan köylülerden birçoğu şehirlere kaçmaya başladı.
Toprak sorununun çözülememesi üzerine ilk sosyalist örgütlenmeler bu dönemde
başladı. Kurulan Narodna Volya (Halk İradesi) isimli radikal örgüt 1881’de Çar Aleksandır’ı
bombalı bir suikastle öldürecektir. Çara karşı bu örgüt toplam 7 kez suikast planlanmıştı.
Sonunda başarılı oldu.
Çar Aleksandır’ın önemli reformlarından biri de askerlik alanındadır. Orduyu ve
donanmayı yeniden düzenleyerek 1 Ocak 1874’te zorunlu askerlik sistemini ilan etti. Böylece
belli bir yaşa gelen bütün erkeklere askerlik yapma zorunluluğu getirildi. 1864’te önemli bir
yargı reformu yapıldı. Yine 1864’te yerel yönetim (vilayet) reformu yapıldı. Aynı reform
1870’de büyük kasabalara genişletildi. Yerel yönetimler (Zemstvo) kuruldu. Zemstvo’lar bir
çeşit vilayet, kaza meclisleri gibi çalışmaya başladı.
II. Aleksandır yönetiminde Rusya Kafkasya ve Orta Asya’ya doğu topraklarını
genişletirken Osmanlı Devletiyle de büyük bir savaşa girdi. Bu gelişmler şöyledir:
Polonya İsyanı:
1863’te bağımsızlık için isyan eden Polonyalıların isyanını kanlı bir şekilde bastırdı ve
binlerce Polonyalı Sibirya’ya sürdü. İsyanı bastıran General Muravyev’e “Asıcı Muravyev”
lakabı verildi. Bundan sonra Lehliler bir daha büyük bir isyana teşebbüs edemeyecek, ancak I.
Dünya Savaşı sonucunda Polonya bağımsızlığını kazanacaktır.
Çerkes Tehciri ve Katliamı:
Kuzey Kafkasya’daki Müslüman (Dağlı) direnişine karşı mücadeleyi artırdı. Rus
kuvvetlerini bu bölgeye sürerek 1859’da Şeyh Şamil’i teslim olmaya zorladı. Şeyh Şamil’in
teslim olmasından sonra daha da zafıylayan direnişi 1864 yılında tamamen kırdı. 21 Mayıs
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1864’de Rusya Kuzey Kafkasya’yı tamamen kontrolü altına alarak yüzbinlerce Çerkesi zorla
tehcir etti. Bunların önemli bir kısmı Osmanlı devletine göç etti. Yüzbinlerce Çerkes bu tehcir
esnasında öldü. Bu nedenle 21 Mayıs günü Çerkes tehcirini anma günü olarak kabul
edilmektedir. Çerkesler bu tehcirin “Çerkes Soykırımı” olarak kabul edilmesini talep
etmektedir.
Orta Asya’nın Ele Geçirilmesi:
Balkanlar ve Karadeniz’deki nüfuzu kırılan Rusya Kafkasya ve Orta Asya’ya yöneldi.
1853’te Hokand Hanlığına ait Akmescit, 1865’te Taşkent alındı. Buhara Emirliğine karşı
savaşlarla 1868’de Semerkand ele geçirildi. Buhara Emirliği ve Hokand Hanlığı Rus
himayesine girdi. 1873’te de Hiva Hanlığı Rusya’nın himayesine girmeyi kabul etmek
zorunda kaldı. 1884’te Merv şehrini da alan Ruslar Türkistan’ın fethini tamamlamış oldu.
Rus Panslavizmi
Panslavizm başlangıçta kültürel ve dilbilimsel olarak Slav halklarını bir araya
getirmeye çalışan bir düşünceydi. Bu düşünce ilk olarak Slovak J. Herkel tarafından 1826
yazdığı bir makalede ortaya konmuştu. Özellikle Batı Slavları (Polonya, Çek, Slovak)
arasında taraftar bulmuştu.
Fakat 19. Yüzyılın İkinci yarısında Ruslar arasında da yayılmaya başladı. Ruslar’ın
anlayışına göre Panslavizm Rusya’nın diğer Slav toplumları üzerine etkisini genişletme
anlamına geliyordu.
Kırım Savaşından sonra Balkanlardaki siyasi etkisini kaybeden Rusya Panslavizm
propagandasına sarılarak yeniden bölgedeki Rus etkisini kurmaya yöneldi. Bulgarların kilise
mücadelesinde Rusya İstanbul elçisi İgnatiev aracılığıyla meseleye müdahil oldu ve Bulgar
Eksarhlığının kurulmasında önemli rol oynadı. Rus konsolosları Balkan şehirlerinde Slav
topluluklar arasında faaliyet göstererek propaganda faaliyetlerini sürdürdü.

11.2. Büyük Doğu Krizi 1875-1878
1875 yılında Hersek’te Osmanlı yönetimine karşı isyanlar başladı. Üç İmparatorluk
Birliği (1872) üyeleri Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya adına Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu dışişleri bakanı Andrassi Osmanlı hükümetine bir nota verdi. İngiltere ve
Fransa’nın onayıyla 31 Ocak 1876’da Sultan’a iletilen bu notayla Sultan’dan Hıristiyanlar
lehine reform yapması isteniyordu. Sultan bu talepleri kabul etse de Hersek’teki isyancı
liderler Sultan’ın daha önce de söz verdiği reformları yapmadığını öne sürerek bu öneriyi
reddetti.
Üç İmparatorluk Birlği üyeleri Berlin’de toplanarak Hersekli liderleri ikna etmek için
görüşmeler yaptı. Bu sırada Osmanlı başkentinde taht değişikliği ve hükümet krizi
başgösterdi. Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine tahta geçirilen V. Murad da birkaç ay içinde
tahttan indirildi. Nihayet II. Abdülhamid tahta geçirildi. Hersek’teki karışıklıklar yaşandığı
dönemde Osmanlı’ya kağıt üzerinde bağlı olan Sırbistan Osmanlı topraklarına girdi. Bunun
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üzerine Osmanlı-Sırp savaşı başladı. Nisan 1876’da ise bu sefer Bulgaristan’da büyük bir
ayaklanma başladı. Osmanlı kuvvetleri Sırbistan’ı yendi ve Bulgar Ayaklanmasını bastırdı.
Fakat bu dönemde ileri sürülen Türklerin katliam yaptığı iddiaları Rusya’ya beklediği savaş
açma fırsatını verecektir. Özellikle Batak Katliamı olarak bilinen iddia Osmanlı’ya karşı bu
propagandada en etkili olmuş olaydır.
Rusya’nın bu niyetine karşı Avrupalı güçler Osmanlı hükümetiyle görüşmeler yaparak
reform taleplerinde bulundular. İtalya’nın da katılımıyla sayıları beşe çıkan bu devletler
reformların Avrupalı gözlemciler tarafından denetlenmesini istediler. Osmanlı hükümeti bu
talebi reddetti.

11.3. İstanbul Konferansı / Tersane Konferansı 1876/1877
Nihayet İstanbul’da 23 Aralık 1876’da başlayıp 20 Ocak 1877’de sona erecek bir
konferans düzenlendi. Büyük Güçler İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, AvusturyaMacaristan ve İtalya’nın elçilerinin katıldığı bu konferansla Balkan sorunu için bir çözüm
önerisi hazırlanması amaçlanmaktaydı.
Tersane konferansının toplandığı gün 23 Aralık 1876’da Osmanlı başkentinde I.
Meşrutiyet top atışlarıyla ilan edildi. Bu şekilde artık Osmanlı’da bir anayasa ilan edildiği,
başka reformalara ihtiyaç olmadığı öne sürüldü. Fakat Büyük Güçlerin temsilcileri bu teklife
sıcak bakmayarak çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar sonunda Bosna-Hersek ve Bulgarların yoğun yaşadığı Osmanlı toprakları
için bir reform programı hazırlandı.
Bu reform programına göre Sultan’a bağlı yerinden yönetimler oluşturulacaktı.
Bulgarların yaşadığı topraklar iki merkezli özerk vilayetler olarak belirlendi.
Osmanlı hükümeti bu programı reddetti.
Bunun üzerine Rusya Osmanlı devletine savaş ilan etti.

11.4. 93 Harbi (1877-78), Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
Balkanlar ve Doğu Anadolu’dan Osmanlı topraklarına saldıran Rus orduları savaşın
sonunda Batıda İstanbul önlerine ulaşırken, doğuda Kars, Ardahan ve Batum Rusya’nın eline
geçti. Savaşta yenilen Osmanlı Ocak 1878’de Rusya ile Edirne’de bir ateşkes antlaşması
imzaladı. Ardından Edirne ve Ayastefanos (Yeşilköy)’de yapılan müzakereler sonunda 3 Mart
1878’de Ayastefanos Antlaşması imzalandı. Rus delegeleri: İgnatiev ve Nelidov, Osmanlı
delegeleri ise Safvet Paşa ve Sadullah Bey.
Ayastefanos Antlaşmasına göre
Romanya Dobruca bölgesini alarak bağımsız oldu. Sırbistan Niş ve çevresini alarak
bağımsızlığını ilan etti. Karadağ bir kısım toprakları alarak bağımsız oldu. Ege Denizine
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kadar uzanan bir Bulgaristan Beyliği / Prensliği kuruldu. Ayasetefanos Antlaşmasının
imzalanma tarihi Bulgaristan’da bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. Fakat bu kadar
büyük Bulgaristan devletinin kurulması, özellikle de bu beyliğin Ege Denizine kadar geniş
sınırlara sahip olması Büyük Güçleri, özellikle İngiltere’yi rahatsız etti. Bu nedenle bu güçler
bu antlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Sanstefano Antlaşmasına “Ön Antlaşma”
denmeye başlandı. Yeni bir antlaşma yapılmasını teklif ettiler.
Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen 13 Haziran 1878’de Berlin Kongresi düzenlendi.
Yapılan müzakereler sonunda 13 Temmuz 1878’de yeni bir antlaşma (Berlin Antlaşması)
imzalandı. Berlin Kongresi başkanı Otto von Bismarck (Alman İmapatorluğu Başbakanı)
kongredeki rolü nedeniyle “dürüst emlakçı” diye adlandırılıyordu. 1871 başında birliğini
tamamlayan Almanya da bu şekilde diğer Büyük Güçler arasına girerek Avrupa siyasetinde
söz sahibi olmaya başlıyordu.
Berlin Antlaşması’na göre:
Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsızlıkları kabul edildi. Büyük Bulgaristan
Beyliği üç parçaya ayrıldı. Balkan Dağının kuzeyinde Tuna nehrien kadar uzanan topraklar
Bulgaristan Beyliği (Emareti) oldu. Balkan Dağının güneyinde Rodop dağlarına kadar uzanan
topraklar Doğu Rumeli Vilayeti (Rumeli-i Şarki Vilayeti) olarak düzenlendi. Bu vilayet
padişah tarafından tayin edilecek Hıristiyan bir vali tarafından yönetilecekti. Rodop
dağlarından Ege Denizine kadar uzanan topraklar ve Makedonya bölgesi Osmanlı devletine
bırakıldı. Berlin Antlaşmasınaın 23. Maddesine göre bu topraklarda Osmanlı hükümeti
Hıristiyanlar lehine reformlar yapacaktı. Bosna-Hersek ise Avusturya-Macaristan tarafından
işgal edildi. Hindistan kolonisine giden yolu güven altına almak isteyen İngiltere, bu kongre
öncesinde Osmanlı devletinden Kıbrıs’ı aldı. Berlin Antlaşmasına göre kurulan Doğu Rumeli
Vilayetinin merkezi Filibe (Plovdiv) oldu. Fakat Osmanlı askerlerinin bu vilayete girmesine
izin verilmedi. Osmanlı’dan bağımsız bir Bulgar devleti gibi davranmaya ve Bulgaristan
Beyliğiyle birlikte hareket etmeye başladı.
1885 yılında Bulgaristan Beyliği Doğu Rumeli Vilayetini ilhak etti. Vilayetle
birleştiğini ilan etti. Birleşme günü 6 Eylül Bulgaristan’da milli bayram olarak
kutlanmaktadır. Bunun üzerine Sırbistan Bulgaristan’a savaş ilan etti. Savaşı Bulgaristan
kazandı. Ardından yapılan 24 Mart 1886 Tophane Antlaşması ile Osmanlı hükümeti
Bulgaristan ile Doğu Rumeli Vilayetinin birleşmesini kabul etti. Berlin Antlaşmasına
uygunluğunu sağlamak için de II. Abdülhamid Bulgaristan Beyi Aleksander Batenberg’i
Doğu Rumeli Vilayeti valisi tayin etti. Doğu Rumeli Vilayeti sınırlarına girmeyi reddeden
Rodop / Tamraş Cumhuriyeti ve Kırcaali Bölgesi ise Osmanlı devletine bırakıldı. Bu topraklar
Balkan Savaşında Bulgaristan’ın eline geçecektir.
Berlin Konresi ile kurulan düzen 1912/1913 Balkan Savaşları ile yıkılıp yeni bir düzen
kurulacaktır.
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Uygulamalar
Uygulama:
93 Harbi hakkında War and Diploması başlığıyla kaynakçada belirtilen derleme eser
ve A. Babuna’nın Bosna hakkındaki eseri okunacak.
Kazanım:
1. Rusya’nın Balkan politikası anlaşılacak.
2.

Balkanlardaki

isyanlar

ve

bu

isyanlara

büyük

güçlerin

müdahaleleri

yorumlanabilecek.
3. Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nin Balkan tarihindeki önemi anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Rusya’nın Balkan politikasını ve Panslavizmi tartışınız.
2. Balkanlarda 1875-1878 arasında hangi olaylar yaşanmıştır tartışınız?
3. Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tekrar Balkanlarda söz sahibi olmak isteyen Rus Çarlığı II. Aleksandır döneminde
önemli reformlar yapmış ve bu arada Panslavizm politikasına yönelmişti. Balkan Slavları
arasında ilk önce 1875’te Hersek’te başlayan isyanlar daha sonra 1876’da Bulgaristan’a
yayıldı. Osmanlı’ya kağıt üzerinde bağlı Sırbistan Beyliği Osmanlı Devletine karşı savaşa
başladı. Rusya’nın Osmanlı’ya savaş ilan etme niyetine karşı diğer Büyük Güçler İstanbul’da
bir konferans düzenleyerek Balkan topraklarına kısmı özerklik veren bir reform programı
hazırladılar. Osmanlı hükümetinin bu reform programını reddetmesi üzerine Osmanlı-Rus
Savaşı başladı. Hicri 1293 (Miladi 1877-1878) tarihinde yaşanan bu kanlı savaşa 93 Harbi
denir. Savaş kaybeden Osmanlı İstanbul önlerinde Rusya ile 3 Mart 1878’de Ayastefanos
Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Balkan topraklarının neredeyse tamamını
kaybediyordu. İngiltere’nin müdahalesiyle bu antlaşma gözden geçirilerek 13 Temmuz
1878’de Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşma ile birlikte Romanya, Sırbistan, Karadağ
toprak kazanımlarıyla birlikte bağımsız olurken, yeni bir Bulgaristan Prensliği kuruldu.
Ayastefanos’la kurulan Büyük Bulgaristan üç kısma ayrıldı ve en güneyi Osmanlı yönetimine
bırakıldı. Bulgaristan Prensliği ile Osmanlı’ya bırakılan topraklar arasına Doğu Rumli
Vilayeti isimli bir vilayet kuruldu.
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Bölüm Soruları
1.Bulgar Eksarhlığın kurulmasında önemli rol oynayan hangi devlettir?
a. Yunanistan
b. Rusya
c. Arnavutluk
d. Fransa
e. İngiltere
2. Hersek İsyanı hangi tarihte başladı?
a.1871
b.1872
c. 1876
d. 1875
e. 1874
3.Osmanlı-Sırp savaşı hangi tarihte yapıldı?
a. 1885
b.1887
c.1890
d.1874
e. 1876
4. Batak Katliamı tablosu kim tarafından yapıldı?
a. Rudolf Ernst
b. Thomas Allom
c. Felix Ziem
d. Salvatore Valeri
e. Antoni Piotrovski
5. 23 Aralık 1876-20 Ocak 1877 tarihler arasında Büyük Güçlerinde içinde bulunduğu
toplantının adı nedir?
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a. Akkerman
b. Londra
c. Tersane Konferansı
d. Yaş
e. Berlin

6. 1856 Paris Antlaşması hangi savaştan sonra imzalandı?
a. Yunan İsyanı
b. Kırım Savaşı
c. Bulgar- Sırp
d. Osmanlı-Rus
e. Osmanlı-Avusturya

7. Doğu Rumeli’nin merkezi neresidir?
a. Rusçuk
b. Varna
c. Eski Zağra
d. Filibe
e. Sofya

8. Doğu Rumeli Vilayeti ve Bulgaristan Prensliği’nin birleşmesi hangi tarihte gerçekleşti?
a. 1876
b. 1878
c.1885
d. 1880
e. 1882
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9. 1885’te Sırbistan hangi sebeple Bulgaristan’a savaş ilan etti?
a. Müslüman göçler
b. Batı Devletlerin tesiri
c. Doğu Rumeli vilayeti ile Bulgaristan Prensliğinin birleşmesine karşı çıktığı için
d. Yunan isyanı
e. Osmanlı devleti

10. Bulgaristan Prensliği hangi anlaşmayla kuruldu?
a. Berlin
b. Ayastefanos
c. Paris
d. Edirne
e. Londra

Cevaplar:
1.b, 2.d, 3.e, 4.e, 5.c, 6.b, 7.d, 8.c, 9. c, 10.a
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12. ARNAVUT BAĞIMSIZLIK HAREKETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Arnavutların Osmanlı devletindeki konumları

•

İlk milliyetçilik hareketleri

•

Prizren Birliğinin kuruluşu ve amacı

•

Osmanlı idaresinin Arnavutlara yönelik politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı devletinin Arnavutlara yönelik siyaseti nasıldı?
2. Prizren Birliğinin kuruluş amacı nedir?
3. Arnavutların faaliyetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Arnavutlar

Arnavutların Osmanlı

Kaynakçadaki ilgili eser

devletindeki konumunu

okunacak.

açıklayabilmek
Prizren Birliği’nin kuruluş
amacını tartışabilmek
Makedonya Sorunu
çerçevesinde Arnavutların
durumunu tartışabilmek
Arnavutluk’u bağımsızlık
ilanına götüren süreci ele
alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Prizren Birliği, Arnauvtluk, Arnavut Komitesi, Balkan Savaşları
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Giriş
Osmanlı yönetimi altında Arnavutluk ve Arnavutların özel bir konumu olmuştur.
Arnavutların büyük çoğunluğu Müslüman olarak Osmanlı yönetimine çok sayıda sadrazam ve
asker vermiştir. Müslüman olmaları ve Osmanlı yönetiminde önemli bir yere sahip olmaları
nedeniyle Arnavutlarda milliyetçilik düşüncesi diğer Hıristiyan Balkan halklarına göre
oldukça geç başlamıştır. Osmanlı Devletinden ayrılmak ve bağımsız bir devlet kurmak
düşüncesi bağımsızlık ilanı tarihinde bile Arnavutluk’ta yaygın bir düşünce haline
gelememiştir.
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12.1. Osmanlı’da Arnavutluk ve Arnavutlar
Fatih Sultan Mehmed döneminde kesin olarak Osmanlı yönetimine giren Arnavutluk
toprakları Osmanlı son döneminde dört vilayete ayrılmıştı: İşkodra, Yanya, Kosova ve
Manastır Vilayetleri.
Arnavutlar farklı kabilelerden oluşmaktaydı. Arnavut kabilelerin Orta ve Kuzeyde
yaşayan kısmına: Gegler; Güneyde yaşayan kısmını da Tosklar denmektedir.
İskender bey
Arnavut tarihinin en önemli kişiliği / kahramanı olarak İskender Bey kabul edilir.
Arnavut millyetçiliğinin dayandığı en önemli tarihi kişilik odur.
Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı sarayında yetişen İskender Bey Osmanlı’ya
karşı uzun bir direniş örgütledi ve bu direnişi nedeniyle efsanevi bir kahraman haline geldi.
İskender Bey’in ilk adı Gjergj Kastrioti’dir. Babası Gjon Kastrioti Osmanlı devletine
karşı savaşan bir beydi. Bir yenilgi üzerine üç oğlunu Edirne sarayına rehin verdi. Gjergj
Kastrioti Yeniçeri ordusuna alındı. Müslüman oldu. İskender adını aldı. 1438 yılında Kruja
beyi tayin edildi. Osmanlı devletinin bir beyi olarak görev yaparken 1443 yılında Macar
ordusunun Osmanlı’ya karşı bir savaş kazanması üzerine Osmanlı ordusunu terketti. Kruja
kalesine çekildi ve Osmanlı’ya karşı isyan etti. Padişah’a karşı bir kabileler ittifakı kurdu
(1444) ve 18 yıl boyunca Osmanlı ordusunun Orta ve Kuzey Arnavutluk’a girişini engelledi.
Osmanlı devleti defalarca İskender Bey’in üzerine ordular gönderdi ama mutlak başarı elde
edemedi. İskender Bey’in yeğeni Hamza Kastrioti de Osmanlı ordusunda yeniçeri olarak
yetiştirilmişti. 1457 yılında amcası İskender Bey’e karşı sefere gönderildi. Fakat İskender
Bey’in ordusu Hamza’nın birliklerini yenip Hamza’yı esir aldı ve Napoliye’ye sürgüne
gönderdi.
1461’de Fatih Sultan Mehmed İskender Bey ile beş yıllık bir ateşkes yaptı. Bu süre
içinde İskender Bey İtalya’ya giderek Osmanlı’ya karşı yardım topladı. İskender Bey 1468’de
öldü. Tekrar Hıristiyan olan İskender Beyin naaşı bir kiliseye defnedildi.
Osmanlı’da Arnavut Devlet Adamları
Osmanlı devlet yönetiminde çok sayıda Arnavut yer almıştır. Bunlar genellikle soylu
Arnavut aileleri mensupları olup bunların bir kısmı sadrazamlık da dahil olmak üzere valilik
ve vezirlik gibi üst düzey devlet görevlerinde bulunmuşlardır. Bu şekilde Arnavutlar ile
Osmanlı yönetimi arasında yakın bir ilişki ortaya çıkmıştır.
Arnavutlar ve Ayanlık
Ayanların taşrada etkin olduğu dönemde (18. yüzyıl ve 19. yüzyıl başları) Balkanlarda
ayanların etrafında toplanan askerler genellikle Arnavutlardan oluşmaktaydı. Güney
Arnavutluk’ta Osmanlı yönetiminin etkisi özellikle Yanyalı (Tepedelenli) Ali Paşa zamanında
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azaldı. Kuzeyde ise Buşatlı ailesinden Mehmed Paşa, Kara Mahmud Paşa, Mustafa Paşa
döneminde yarı özerk bir yönetim sürdürüldü.
Tepedelenli Ali Paşa, Yanya merkez olmak üzere Mora’ya kadar bütün Tesalya ve
Epir bölgelerini kontrolü altında tutuyordu. Yunan İsyanı başladığında Ali Paşa Osmanlı
hükümetine karşı isyancılarla işbirliği yaptı. Nihayet 1822’de bertaraf edildi.

12.2. Osmanlı Rus Savaşı ve Prizren Birliği (Lidhja e Prizrenit)
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Arnavutların yaşadığı bir kısım
toprakların Sırp, Bulgar ve Karadağlılara verilmesi üzerine Osmanlı’daki Arnavut ileri
gelenleri bir araya gelerek 1 Temmuz 1878’de Prizren Birliğini kurdular.
Berlin Kongresine başvuran birlik Arnavutluk’un Arnavutlara bırakılmasını talep etti.
Arnavut topraklarının komşu ülkelere (Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a) verilmesini
engellemeye çalıştı.
Prizren Birliği’nin Berlin Kongresine Çağrısı:
“… Arnavut komitesi, Arnavut haklarını, Avrupa diplomasisi ve dünya kamuoyu
önünde savunmak üzere tüm güçlerini seferber edecektir. Biz bütün komşularımızla dost ve
barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz komşularımızdan hiçbir şey aramıyor ve talep etmiyoruz.
Fakat biz bize ait olan şeyleri ısrar ve azimle korumak için tamamen azimliyiz. Bu nedenle,
Arnavutlara ait topraklar Arnavutlara verilmelidir…”
İsteklerinin yerine getirilmemesi üzerine silahlanan Arnavutlar silahlı direniş başlattı
(1879-1880).
Nihayet Osmanlı hükümeti tarafından gönderilen ordu 1881’de Prizren Birliği’ni
ortadan kaldırdı.
Prizren Birliği ilk milliyetçi Arnavut örgütlenmesi olarak tarihe geçti.

12.3. Makedonya Reformları ve Arnavutlar
1898’den sonra İMRO (İç Makedonya Devrimci Örgütü) Makedonya’da (Selanik,
Manastır ve Kosova vilayetlerinde) çeteler kurarak Müslüman köylerine saldırmaya başladı.
1902 ve 1903 yıllarında Makedonya’da başlatılan isyanlar üzerine Avusturya ve Rusya diğer
büyük güçlerin de desteğini alarak Osmanlı Devleti’nden Berlin Antlaşmasının 23. Maddesini
yürürlüğe koymasını istediler. Osmanlı hükümetinin reform yapma zorunluluğu üzerine aldığı
reform kararları ise Arnavutların tepkisine ve ayaklanmalara yol açtı.
Bu ayaklanmaları bastırmak için II. Abdülhamid 1903 yılında sadrazamlığa Avlonyalı
Ferid Paşa’yı getirdi. Ferid Paşa önce müzakerelerle Arnavutları sakinleştirmek istediyse de
başarılı olamadı. Nihayet isyanları orduyla bastırarak Makedonya’da reform programı
uygulanmaya başladı. 1904’ten sonra Yunan ve Sırp çeteleri de ilgili ülkelerin desteğiyle
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İMRO’ya karşı savaşmaya başlıyor. Osmanlı devleti bölgeyi Vilayat-ı Selase (Üç vilayet)
Müfettiş-i Umumisi (Genel Müfettişi) Hüseyin Hilmi Paşa’nın yönetiminde kontrol altında
tutmaya çalıştı..
Arnavut Komitesi
1905 yılında Arnavutlar da silahlı bir komite kurdu. (Bulgar, Sırp ve Yunan
komitelerini örnek alarak). 1906-1907 yılında Çerçis ve Bayo Topulli kardeşler komitenin
başında silahlandı.adı. Çerçis’in çetesi 1908 başlarında Osmanlı jandarmasıyla diğer
Makedonya komiteleri gibi çarpışmaya başladı. Bu şekilde Arnavut milliyetçileri
Osmanlı’dan ayrılmak için silahlı bir harekete yöneldiler.

12.4. 1908 Jön Türk Devrimi ve Arnavutlar
Makedonya’da (özellikle Manastır’da) gerçekleşen Jön Türk devrimi döneminde
devrimin liderlerinden Arnavut asıllı Resneli Niyazi Bey Arnavut Komitesiyle pazarlık ederek
onların Jön Türklere desteğini almayı başardı.
Arnavut Komitesi bir süre silahlı hareketi bıraktı ve Çerçis gibi komite liderleri Jön
Türklerle biraraya gelerek «Hürriyet» kutlamalarına katıldılar.
Arnavutlar önemli şehirlerde Siyasal Parti teşkilatına benzer «Başkimi» (Birlik/İttihat)
derneklerini kurdular.
Arnavut Örgütler ve Siyasal Talepler
Arnavut «Başkimi»leri (Meşrutiyet Kulüpleri) üç ana merkeze bölünmüştü: Manastır
Kulübü Arnavut milliyetçisi iken, Selanik ve İstanbul kulüpleri ise Jön Türk politikasına daha
olumlu bakmaktaydı.
Milliyetçi Arnavutların Jön Türk hükümetinden talepleri: Ortodoks Hıristiyan
Arnavutlar için kilise özerkliği, anadilde devlet okullarının açılması, Arnavut bölgelerinde
ademi merkeziyetçi yönetim, bölgenin ekonomik gelişmesi için gerekli önlemlerin alınması.
Jön Türkler (İttihat ve Terakki Cemiyeti) merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahip ve
Arnavutların Osmanlı’dan kopacaklarından korkarak bu talepleri desteklemedi..
1908 Meclis-i Mebusan Seçimleri
1908 Ekim-Kasım aylarında yapılan seçimlerle yaklaşık 25-26 Arnavut Osmanlı
meclisine milletvekili (mebus) olarak seçildi. Başlangıçta diğer Müslümanlarla birlikte
hareket eden Arnavutlar ilerleyen yıllarda Jön Türklerden ayrılamaya ve muhalefet etmeye
başladı.
1909’da 31 Mart Vakasında Arnavutların önemli bir kısmı isyanı destekledi. Jön
Türklerin Arnavutluk’a yönelik merkezileştirme politikasına karşı Arnavutluk’ta silahlı
direniş başladı (1909)
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Arnavutluk’ta İsyanlar ve İttihat ve Terakki (Jön Türk) Hükümeti
Arnavutluk’taki isyanlar üzerine Osmanlı hükümeti Arnavutluk’ta zorla silah topladı
(1910). Arnavutların tepkisi daha da büyüdü ve yeni isyanlar başgösterdi. Arnavutlar kendi
alfabelerini oluşturmak için kongreler yapmaya başladılar ve Latin alfabesi kullanma kararı
aldılar. Osmanlı hükümeti Arnavutların ayrılıkçı hareketlerini engellemek istedi. Alfabe vb.
konularda engeller çıkarmaya başladı.
Arnavut milliyetçiliğinin yükselişi
1908 Devrimi sonrasında başlayan basın özgülüğü sayesinde çok sayıda Arnavutça
gazete çıkmaya başladı, siyasi kulüpler ve dernekler kuruldu, okul dernekleri açılarak yeni
okullar açıldı. Bütün bu gelişmeler Arnavut milliyetçiliğinin hızla yayılmasını sağladı.
Arnavut Komitesi bu dönemde milliyetçi propagandasını sürdürdü. Örneğin
«Arnavutları çok seven sevgili padişahı İttihatçılar Selanik’te bir Yahudinin evine hapsetti»
diye söylentiler yaydılar. Oysa Abdulhamid Selanik’te Alatini Köşkünde yaşıyordu. Arnavut
milliyetçileri muhafazakar Arnavutları Osmanlı hükümetine karşı kışkırtmak için «Bundan
sonra Cuma hutbesi Padişah adına değil Enver ve Niyazi adına okunacakmış» gibi söylentiler
yayarak, İttihatçıları «din düşmanlığı» gibi yakıştırmalarla karaladı. Halkın isyanını teşvik
için «Bundan sonra hükümet bıyık ve sakal vergisi alacakmış» gibi yalan söylentiler yayıldı.
1912 Seçimler ve Arnavut İsyanları
İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif Arnavutlar 1911’de de isyanlar çıkardı. İsyanlar
bastırıldı. Fakat İttihatçıların gücü mecliste azalınca ve muhalefet güçlenince meclis
feshedilerek 1912 başında yeni seçimler yapıldı. Seçimlerde İttihatçılar baskı uygulayarak
(Sopalı Seçimler) muhalif Arnavutların milletvekili seçilmesini engelledi. Bunun üzerine
seçilemeyen milletvekilleri 1912 ortalarında Kosova’da büyük bir isyan başlattı.
Osmanlı ordusunda da İttihatçılara karşı bir muhalif grup ortaya çıktı (Halaskar
Zabıtan / Kurtarıcı Subaylar) ve hükümet devrildi.

İlanı

12.5 1912 Balkan Savaşı’nın Başlaması ve Arnavutluk’un Bağımsızlık

Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlı’daki iç karışıklıklardan
yararlanarak ittifak yaptılar ve Osmanlı’ya karşı Ekim 1912’de birlikte savaşa başladılar.
Savaş esnasında Arnavut milliyetçileri Osmanlı ordusunda çarpışmamaları için
Arnavut askerler arasında propaganda yaptılar. Bunun üzerine Osmanlı ordularının yenilgileri
daha da hızlandı. Birkaç hafta içinde Osmanlı orduları hemen her cephede yenildi. Bulgar
orduları 1913 başlarında Çatalca’ya kadar ilerledi.
Arnavutluk Bağımsızlığının İlanı
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28 Kasım 1912'de savaşı fırsat bilen Arnavut milliyetçileri Arnavutluk’un
bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık Avlonya’da (Valona, şimdiki ismi Vlora) İsmail Kemal
Bey tarafından ilan edildi. İsmail Kemal Bey eski İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi ve 19081912 Osmanlı meclisinde milletvekili olarak bulunmuştu. İkinci Balkan Savaşı sonucunda
büyük güçlerin de desteğiyle (özellikle Avusturya ve İtalya) Arnavutluk bağımsızlığını
koruyabildi. Fakat Arnavutların yaşadığı toprakların önemli bir kısmı Sırp, Karadağ ve Yunan
devletlerinin içinde kaldı.
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Uygulamalar
Uygulama:
Arnavut bağımsızlık hareketi hakkında P. Bartl’ın ve B. Çelik’in kaynakçada belirtilen
eserleri okunacak.
Kazanım:
1. Arnavutların Osmanlı’daki konumunu analiz edebilece.
2. Arnavut milliyetçiliğinin hangi şartlarda doğup geliştiği anlaşılacak.
3. Arnavutluk’un bağımsızlık ilanının ne şekilde gerçekleştiği açıklanabilecek.
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Uygulama Soruları
1. İlk Arnavut milliyetçi örgütlenmesi nedir ve neden kurulmuştur.
2. Jön Türk yönetimiyle Arnavutların ilişkileri nasıldır?
3. Arnavutluk’un bağımsızlığı hangi şartlarda ilan edilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı’ya karşı direnen İskender Bey Arnavut
milliyetçileri arasında tarihsel kahraman olarak kabul edilmiş ve Arnavut milliyetçiliğinin ana
dayanağını oluşturmuştur. Oysa Osmanlı devleti yönetiminde çok sayıda Arnavut paşa görev
yapmış, Osmanlı çatısı altında Arnavutların önemli rolleri olmuştur. Arnavutların Müslüman
olması nedeniyle milliyetçilik hareketleri oldukça geç başlamıştır. İlk örgüt 1878’de kurulan
Prizren Birliği’dir. Bu birlik Arnavutların yaşadıkları toprakların Sırp, Karadağ, Yunan ve
Bulgar devletlerine verilmesine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Birkaç yıl sonra dağıtılmıştır.
Daha sonra Makedonya reformları çerçevesinde nüfuz kaybeden Arnavutlar 1905 yılından
itibaren Arnavut Komitesi’nin kurmuş ve ilk silahlı faaliyetleri 1908 başlarında başlamıştır.
1908 Jön Türk Devrimi ile duran komite hareketi yerine 1909’dan itibaren kitlesel isyanlar
geçmiştir. Jön Türk Devriminin yarattığı özgürlükçü ortamda Arnavut dernek ve gazetelerinin
açılması ile Arnavut milliyetçiliğinde hızlı bir yükseliş olmuştur. Jön Türk politikaları
Arnavutları kışkırtmış, 1909’dan itibaren büyük isyanlar yaşanmaya başlamıştır. 1912’de
Balkan Savaşları başlayınca Arnavut milliyetçileri eski Jön Türk İsmail Kemal Bey’in
liderliğinde Avlonya (Vlora)’da Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmişlerdir.
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Bölüm Soruları

1.Arnavutların önemli milli kahramanı kimdir?
a. Hamza
b. Tepedelenli Ali Paşa
c. Avlonyalı
d. Ferid Paşa
e. Gjergi Kastrioti

2. Fatih Sultan Mehmet İskender Bey’le beş yıllık ateşkes ne zaman imzaladı?
a.1460
b.1463
c.1461
d.1456
e. 1467
3. Prizren Birliğinin neden kuruldu?
a. Arnavutların bağımsızlığı
b. Arnavutların özerkliği
c. 93 harbi sonucu
d. Arnavutların yaşadığı toprakların Sırp, Bulgar ve Karadağ’a verilmesi
e. Karar gereği
4. Prizren birliği hangi tarihte kuruldu?
a. 23 Eylül 1877
b. 15 Mayıs 1876
c. 1 Temmuz 1878
d. 1 Ekim 1900
e. 27 Haziran 1878
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5. Prizren Birliği kimler tarafından kuruldu?
a. Arnavut ileri gelenler
b. Siyasetçiler
c. Komiteciler
d. Aydınlar
e. Tüccarlar

6. Arnavut direnişini kırmak için II. Abdülhamid hangi devlet adamını sadrazam atadı?
a. Emin Paşa
b. Ferid Paşa
c. Tepedelenli Ali Paşa
d. İskender Paşa
e. Mustafa Paşa
7. Bağımsızlık hangi Arnavut şehrinde ilan edildi?
a. Avlonya
b. Tiran
c. Yanya
d. Üsküp
e. Niş
8. Arnavutluk’un bağımsızlığı ne zaman ilan edildi?
a.1912
b. I.Dünya savaşından sonra
c. 93 Harbinden sonra
d.1878
e. 1914

208

9. Arnavutlar ile Osmanlılar arasındaki hangi sebepten dolayı mecliste tartışmalar yaşandı?
a. Silah toplama
b. Alfabe
c. İsyan çıkarmaları
d. Gazete basmaları
e. Milliyetçi propaganda yapmaları

10.Bağımsızlık kim tarafından ilan edildi?
a. Padişah tarafından
b. İskender Bey
c. Ferid Paşa
d. İsmail Kemal Bey
e. Enver Paşa
Cevaplar:
1.e, 2.c, 3.d, 4.c, 5.a, 6.b, 7.a, 8.a, 9.b, 10.d.
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13. MAKEDONYA SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Makedonya Sorununun kökenleri

•

Makedonyada reform hareketleri

•

Makedonya komiteleri ve çete faaileytleri

•

Jön Türk Devrimi sonrası Makedonya Sorunu.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Makedonya ismi nereden gelmektedir?
2. Komitacılık ve Makedonya Komiteleri nelerdir?
3. Jön Türk Devrimi nerede gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Makedonya Sorunu

Osmanlı Devletinin

Kaynakçadaki ilgili eserler

Balkanlardaki durumunu

okunacak.

açıklayabilmek
Balkan Devletlerinin
Makedonya’ya yönelik
politikalarını tartışabilmek
Makedonya’da kurulan
Bulgar, Sırp, Yunan vs.
komiteleri ortaya
koyabilmek
Jön Türklerin Makedonya
Sorununun nasıl çözmeye
çalıştığını faaliyetlerini ele
alabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Makedonya Sorunu, Jön Türk Devrimi, Makedonya Komiteleri, Mürzsteg Reform
Programı, Makedonya isyanları, Balkan Savaşları
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Giriş
Makedonya Sorunu Osmanlı Devleti’nin Berlin Kongresinden sonra elinde kalan
toprakların kaderi sorunuydu. Bağımsı Balkan devletleri geri kalan Osmanlı topraklarını
paylaşma planları ve faaliyetleri yapıyordu. Bu faaliyetler çerçevesinde oluşan komiteler
Osmanlı topraklarında terör estirmeye başladı. Osmanlı tahtında bulunan II: Abdülhamid
Büyük Güçlerin dayattığı reform programlarıyla sorunu yumuşatmaya çalışıyordu.
Makedonya Sorunu aynı zamanda Jön Türk Devrimini doğuran bir ortam da hazırladı.
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13.1. Makedonya Sorunu’nun Ortaya Çıkışı
Makedonya İsmi ve Kullanımı
Makedonya ismi Eski Makedonya’ya dayanarak 19. yüzyılda yeniden kullanılmaya başlandı.
Fakat Osmanlı devleti bu ismin kullanımını reddetti. Çünkü bu kavram bölücü olarak görüldü.
Makedonya diye adlandırılan coğrafya, Selanik, Manastır ve Kosova Vilayetlerinin sınırları
içinde kalan bir bölgeydi (Selanik Vilayetinin tamamı, Manastır Vilayetinin çoğu, Kosova
vilayetinin ise yarısına yakını).
93 Harbi ve Makedonya
93 Harbi (1877/78 Osmanlı-Rus Savaşı) sonucunda yapılan Ayastefanos Antlaşmasıyla
Büyük Bulgaristan Kuruldu. Makedonya diye adlandırılan coğrafya Büyük Bulgaristan’a
verildi.
1878 Berlin Antlaşmasında Makedonya
Berlin Antlaşması Ayastefanos’la kurulan Büyük Bulgaristan’ı 3’e böldü: Bulgaristan
Prensliği, Doğu Rumeli Vilayeti ve «Makedonya» (üç vilayet).
Berlin Antlaşmasına Tepkiler
Berlin Antlaşmasıyla Makedonya topraklarının tekrar Osmanlı’ya bırakılması üzerine
Bulgaristan prensliğine yakın bölgelerde Bulgarlar-Makedonlar arasında isyanlar görüldü.
Bunların en meşhuru Kresna-Razlık İsyanlarıdır. 1878’de gerçekleşen bu isyanları Osmanlı
hükümeti kısa süre içinde bastırdı.
Berlin Antlaşması’nın 23. Maddesi
Berlin Antlaşmasının 23. Maddesine göre Osmanlı hükümeti kendisine bırakılan
Makedonya’da (Selanik, Manastır ve Kosova Vilayetleri) Reform yapmayı kabul ediyordu.
Bölgeye Makedonya demeyi uygun bulmayan Osmanlı bu üç vilayeti kapsayacak şekilde
«Vilayat-ı Selase», yani «üç vilayet» kavramını kullanmaya başladı. Abdülhamid yönetimi
reformlar konusunu erteleyerek gündeme getirmemeye çalışıyordu.
Makedonya’da Nüfus
Osmanlı nüfus sayımlarına göre (1905) Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde:


1.508.507 Müslüman



896.496 Eksarhlığa bağlı Ortodoks (Bulgar)



307.000 Rum Patrikhanesine bağlı Ortodoks (Rum)



100.717 Sırp
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99.000 Ulah (Romenceye yakın bir dil konuşan Ortodokslar)



Ve diğer gruplar

Fakat Osmanlı’nın yaptığı bu nüfus sayımı üç vilayetin Makedonya dışındaki topraklarını da
kapsadığından Makedonya nüfusu olarak kabul edilmedi.. Bulgarlar Bulgarların çoğunlukta
olduğunu, Rumlar Rumların çoğunlukta olduğunu, Sırplar ise Sırpların çoğunlukta olduğunu
iddia ediyordu.
Makedonya’da Eğitim ve Propaganda
Makedonya’daki en yaygın eğitim sistemi Rum Patrikhanesine bağlı eğitim sistemiydi:
1877’de Rum okullarının sayısı 256 iken (10.968 öğrenci) 1896’da Rum okul sayısı 907’ye
yükseldi (53.633 öğrenci).
Bulgarlar da 1870’de Eksarhlık’ın kuruluşundan sonra kendi okullarını açma hakkı
kazandı. 1882-83 yılında Makedonya’da 323 Bulgar öğretmen ve 14.815 öğrenci vardı.
Selanik’te bir Bulgar lisesi açıldı ve bu lise önemli şahsiyetler yetiştirdi (birçok ihtilalci bu
okuldan yetişti).

13.2. Makedonya Komitelerinin Kurulması ve İsyanlar
1893’te Selanik’te Vıtreşna Makedono-Odrinska Revolyutsionna Organizatsiya
(VMORO) İç Makedonya-Edirne Devrimci Örgütü (İMDÖ) kuruldu. Örgütün İngilizce
isminden kısaltması ise IMRO’dur. Örgütün amacı Makedonya’nın Osmanlı yönetiminden
çıkarılması ve Bulgaristan ile birleşmesiydi. Örgütün içindeki solcuların amacı ise kurulacak
bir Balkan Federasyonuna Makedonya’nın bağımsız bir devlet olarak katılmasıydı.
1895’te doğrudan Bulgar hükümetinin eliyle Vırhoven Makedonski Komitet (VMK)
(Türkçesi: Yüksek Makedonya Komitesi) kuruldu. Bulgar milliyetçisi olan bu örgütün amacı
da Makedonya’nın Bulgaristan’a kazandırılmasıydı.
Makedonya’da Melnik İsyanı 1895
Yüksek Makedonya Komitesi 1895’te Melnik İsyanını organize etti (Bulgar
hükümetinin talimatıyla). Osmanlı isyanı bastırdı, ama Bulgaristan Makedonya Sorununu
kendi adına dünya kamuoyuna duyurmayı başardı.
Bulgarların Makedonya’yla İlgili Politikası
Bulgar hükümeti kendisine bağlı komiteler yoluyla Makedonya’yı bir Bulgar meselesi olarak
gündeme getirerek bir savaş yoluyla ele geçirmek istedi.. Bulgar Eksarhlığı (merkezi
İstanbul’da) «Evrimci» bir yolla, yani okullar ve kiliseler yoluyla Makedonya’nın
Bulgarlaşmasını ve bu sürecin sonunda Bulgaristan’a katılmasını savundu. Devrimciler
(Komiteler) Makedonya’nın bir devrim yoluyla özerk olmasını veya Bulgaristan’a katılmasını
istedi..
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1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Etkileri
1897 yılında Girit Meselesi ve Osmanlı-Yunan Savaşı gerçekleşti.. Girit’in Yunanistan’la
birleşmesini ilan etmesi üzerine Osmanlı-Yunan Savaşı başladı. Osmanlı devletinin zafer
kazanmasına rağmen Girit’in özerklik hakları genişletildi. Öyle ki Osmanlı devleti Girit’ten
ordusunu çekmek zorunda bırakıldı. Girit Makedonya örgütlerine de örnek oldu: İhtilal
yoluyla uluslararası dikkatleri çekmek ve Makedonya’ya özerklik kazandırmak düşüncesi
kabul edildi.
Makedonya’da Çete Hareketinin Başlaması
1898’de İMDÖ (İç Makedonya Devrimci Örgütü) Makedonya’nın ancak çetecilik yoluyla
dünya kamuoyunun gündemine getirilebileceğini ve Makedonya halkının bir ihtilal hareketine
hazırlanması gerektiğine karar verdi. Bu iş için Gotse Delçev (Bulgar okullarında öğretmenlik
yapan solcu bir ihtilalci) görevlendirildi.
1902 Cuma-i Bala İsyanı
1902: Yüksek Makedonya Komitesi (Bulgar hükümetine bağlı) Bulgaristan sınırına yakın
Cuma-i Bala bölgesinde büyük bir isyan başlattı. İsyanın amacı Avrupa devletlerinin dikkatini
ve desteğini kazanmaktı. Osmanlı birlikleri isyanı bastırdı.
1902: Selanik Suikastleri: Gemiciler diye adlandırılan Bulgar-Makedon bir grup Selanik’te
bombalı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıda yabancı ülkelerin binaları da zarar gördü.
İsyanlar bastırıldı, çeteciler takip edilirken Gotse Delçev Osmanlı jandarmasıyla bir
çarpışmada öldürüldü.
Gotse Delçev ve Kahraman Kültü
Bugünkü Makedonya’da en büyük devrimci kahraman olarak Gotse Delçev kabul edilir.
Bulgaristan’da milli kahramanlardan biri olarak kabul edilen Gotse Delçev Makedonya’da
Bulgar kahramanı olarak görülür.

13.3. Ilinden İsyanı ve Osmanlı Reformları
Makedonya’da isyanlar ve suikastlerin artması üzerine Büyük Güçlerin baskısıyla
Abdülhamid hükümeti Vilayat-ı Selase’ye bir olağanüstü vali atadı (Müfettiş-i Umumi):
Hüseyin Hilmi Paşa (eski Yemen valisi). Hüseyin Hilmi Paşa Aralık 1902’de Müfettişlik
merkezi Selanik’e geldi (Vilayat-ı Selasenin Genel Müfettişi olarak).
1903 Şubat’ta Avusturya-Rusya tarafından hazırlanan Reform programını Osmanlı hükümeti
kabul etti ve Hilmi Paşa uygulamaya başladı.
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İlinden İsyanı 20 Temmuz 1903 ve Mürzsteg Reform Planı
Reformları yetersiz bulan İç Makedonya Devrimci Örgütü (içinde Yane Sandanski gibi bir
grubun muhalefetine rağmen) büyük bir isyan başlatmaya karar verdi. İhtilalin başlangıç günü
olarak İlyas Peygamber günü 20 Temmuz 1903 kabul edildi. İhtilal başladı ve hızla çevreye
yayıldı. İhtilal merkezlerinden Kruşevo’da geçici bir hükümet kuruldu.
Osmanlı kuvvetleri, Arnavut gönüllülerin de yardımıyla İlinden isyanını hızla bastırdı.
İsyancılardan önemli bir kısım Bulgaristan’a kaçtı. Köyler yıkıldı vs. Daha sonra Osmanlı
hükümeti genel bir af çıkararak kaçanlara geri dönme hakkı tanıdı. Evleri yıkılanlara yeniden
yapılması için yardım etti. İsyan Avrupa devletlerinin dikkatlerini Makedonya sorununa
çekmeyi başardı. Avusturya-Macaristan ve Rusya Makedonya için yeni bir Reform programı
hazırladı.
Müfettiş-i Umumi yanında Avusturya ve Rusya’dan ve diğer Avrupa devletlerinden
danışmanlar bulunacak ve bunlar reformların uygulanışını denetleyecekti. Osmanlı jandarması
bir Avrupalı general tarafından ıslah edilecek, yanına büyük güçlerden subaylar verilecekti.
Osmanlı hükümeti isyanın bastırılmasında ortaya çıkan zararları tazmin edecekti. Osmanlı
hükümeti bu talepleri hükümranlık haklarının ihlali olarak görüp kabul etmek istemiyor, ama
baskılar üzerine kabul etmek zorunda kalıyor. Bu şekilde Makedonya Osmanlı sınırları içinde
bir dereceye kadar özerk bir yapıya kavuştu..
Reformların uygulanışı
1904 başında Avrupalı 2 müşavir ve 25 subay Makedonya’da göreve başladı. (reformları
uygulamak için). Osmanlı hükümeti Avrupa’nın müdahalesini azaltmak için reformları
uyguladı.. Selanik’te bulunan 3. Ordu subaylarından «Avcı Taburları» oluşturularak çete
takibi geliştirdi.. Jandarma reformu gerçekleştiriliyordu. Hüseyin Hilmi Paşa’nın Abdülhamid
ile uyumlu, oldukça usta bir yönetimi söz konusu, fakat şikayetlerin önü alınamıyor ve çete
faaliyetleri sürüyordu.
Yunan ve Sırp Komiteleri
Yunanistan ve Sırbistan, Makedonya’da Avusturya-Rus müdahalesini ve Mürzsteg
Reformlarını Bulgaristan’ın lehine olarak değerlendirildi.. 1904: Bulgar-Makedon çetelerine
karşı Yunanistan ve Sırbistan devlet eliyle çeteler kurmaya karar verdi.. Selanik ve diğer
şehirlerdeki konsolosluklara sözde konsolosluk memuru olarak gönderilen Yunan subaylar
Müslümanlardan da destek alarak hızla Yunan çeteleri kuruyordu. Aynı şeyi Sırplar da
yapmaya başladı. Müslümanların Rumlara desteğinin sebebi o zamana kadar en çok zararı
Bulgar komitelerden gördüler.. Nitekim Yunan ve Sırp çetelerinin hedefi de Bulgar-Makedon
çetelerine karşı savaşmaktı.
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Yunan, Sırp çetelerinin başarısı
Yunan Makedonya Komitesi ve çeteler İç Makedonya Devrimci Örgütüne karşı büyük başarı
kazanıyor ve güney ve güney batı Makedonya’da Yunan çeteleri üstünlüğü ele geçiriyor. Sırp
çeteleri de Kosova vilayetinde Bulgarlara karşı üstünlük sağlamaya başladı.
1906’da Selanik’te bir Jön Türk örgütü kuruldu ve 3. Ordu subaylarının önemli bir
kısmı bu örgüte katıldı.. İç Makedonya Devrimci Örgütü ikiye bölündü.İç Makedonya
Devrimci Örgütü Sağcılar ve Solcular olarak ikiye bölündü ve bu iki fraksiyon birbirine karşı
savaşmaya başladı. Sağcıların liderleri Boris Sarafov, İvan Garvanov, Hristo Matov.
Solcuların lideri Yane Sandanski idi. Sandanski’nin arkadaşı sağcıların iki liderini (Boris
Sarafov, İvan Garvanov) 1907’da bir suikastle öldürdü. Bu iç mücadeleler döneminde
Osmanlı kuvvetleri de çete hareketlerine karşı büyük başarılar elde etmeye başladı. Osmanlı
subayları arasında en meşhur olan çete takipçisi Enver Bey’di.

13.4. Jön Türkler ve Makedonya Sorunu
İttihat ve Terakki Cemiyeti Selanik merkezinden hareketle Makedonya komiteleriyle bağlantı
kurdu.. İlk aşamada Yunan Makedonya Komitesi ile işbirliği yaptı.. 1907 sonlarında Jön
Türklerin etkisinin artmasıyla Yunan komitesiyle ilişkileri bozuldu. Bunun üzerine İttihat ve
Terakki Cemiyetine bağlı subaylar Yunan komitecilerine desteği kesti.
1907 Jön Türk Kongresine Davet
1907 sonlarında Paris’te düzenlenen 2. Jön Türk Kongresine (birincisi 1902’de yine Paris’te
yapılmıştı) Makedonya komiteleri davet edildi.. Ermeni örgütler davete aracılık etti.
İMDÖ’nin sağcılarının lideri Hristo Matov daveti reddetti. İMDÖ’nün solcuları katılmak
istedi, ama başaramadı.
Jön Türk Devrimi ve II. Meşrutiyet’in İlanı
İngiliz ve Rus hükümdarları Reval’de buluşarak karşılıklı çıkarları üzerine görüştü..
Makedonya üzerine de kararlar almayı planladı.. Jön Türkler arasında «Makedonya elden
gidiyor!» diye bir panik başladı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Haziran 1908’de isyançıkarttı. .
Resne’li Niyazi Bey (Kolağası) ve Binbaşı Enver Bey kuvvetleriyle dağa çıktı.. Bunlara daha
sonra diğer subaylar da katıldı. İMDÖ’nün Solcularının Lideri Yane Sandanski Jön Türk
Devrimine Destek Verdi.: İhtilali desekleyen bir bildiri yayınladı.. İMDÖ’nün sağcılarının
lideri Hristo Matov, Jön Türk ihtilaline muhalefet etti., fakat ihtilalden sonra çetelerin dağdan
inmesine engel olamadı.. İsyancı Jön Türkler II. Abdulhamid’e telgraflar göndererek
anayasayı (1876 Anayasası) tekrar ilan etmesini istiedi.. Bu sırada Firzovik (Ferizovic)’de
toplanan Arnavutlar da gösterilere başladı.. Jön Türklerin etkisiyle onlar da anayasa talep
ettiler. 10 Temmuz 1908: Makedonya şehirlerinde (Manastır, vs.) «Hürriyet» ilan edildi..
İhtilalin sloganları «Hürriyet, Musavat (eşitlik), Uhuvvet (kardeşlik), Adalet». 11 Temmuz
1908’de II. Abdulhamid Anayasayı ilan eden bir ferman yayınlandı.
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II. Meşrutiyet’in İlanının Makedonya’ya etkileri
Osmanlı’da anayasa ilanıyla Jön Türkler Makedonya’daki reform programına ve özel
duruma son verdiklerini ilan edildi. Avrupalı reformcular ülkelerine geri döndü.. Makedonya
diğer Osmanlı toprakları gibi merkezin tam kontrolünde bir bölge oldu. Bu durum Balkan
devletleri Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan tarafından endişeyle karşılandı. Ama ihtilalin
Avrupa’nın büyük desteğini alması üzerine bir tepki veremediler..
Makedonya’da Jön Türk İdaresi
1908 Ekim-Kasım: Osmanlı’da genel seçimler yapıldı ve Aralık 1908’de Osmanlı
Meclis-i Mebusanı (Parlamentosu) açıldı.. Meclisin yanında bir de Meclis-i Ayan açılıyor
(üyelerini padişah atıyor). Meclis’e Makedonya’dan hemen her grup temsilci gönderebildi.
Arnavut 25, Yunan 23, Sırp 3, Bulgar (Sağcı 2, solcu 2) 4, Ulah 1, Yahudi 5 vs. (bunlar
meclisteki toplam rakamları, hepsi Makedonya’dan değil). Osmanlı meclisinde Bulgar,
Yunan, Sırp, Ulah, Arnavut ve diğer grupların temsilcileri Makedonya üzerinde sert
tartışmalar yaptılar..
Jön Türk Makedonya Politikasının Aşamaları
Makedonya’daki ayrılıkçı hareketleri (Rum, Bulgar, Sırp vs.) önlemek için Jön
Türkler 4 aşamalı bir politika uyguladı.
1. Pazarlık yoluyla Osmanlı birliğine ikna dönemi (1908 Temmuz-1909 Nisan/31 Mart
Vakası)
2. Kanunlar yoluyla Osmanlı birliğine zorlama (Nisan 1909-1910 başları)
3. Silah/Jandarma gücü zoruyla Osmanlı birliğine zorlama (1910-1911 ortaları):
Arnavutluk ve Makedonya’da her türlü çete hareketini bastırmak için zorla silah toplama gibi
uygulamalara başvuruldu..
4. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı genel muhalefetin yükselmesi üzerine meclisin
feshi ve 1912 başında yeni genel seçimler (sopalı seçimler): İttihat ve Terakki cemiyetinin
baskıları üzerine yalnızca ona yakın olan gruplar meclise girdi.
Jön Türklere karşı suçlamalar
Bulgar, Sırp, Yunan partileri ve hükümetleri Jön Türkleri Makedonya’da
«soydaşlarını» zorla asimile etmeye çalışmakla suçlandılar.. Bunun için delil olarak 1909’da
çıkarılan zorunlu askerlik kanunu gösterildi.. Artık gayrimüslimler de askere alınmaya
başlandı.. Müslümanlarla yanyana askerlik Türkleştirme olarak algılandı.. Osmanlı
hükümetinin Rum, Bulgar vs. cemaat okullarını kontrol altına almaya çalışması ve buna
yönelik çıkarılan kararnameler Türkleştirme olarak değerlendirildi. Makedonya’ya Bosna’dan
ve Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin yerleştirilmesiyle bölgenin nüfus yapısını Müslümanlar
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lehine değiştirmeye çalıştığı iddia edildi. Silah zoruyla Hıristiyanların sürgün edildiği, baskı
altına alındığı gibi iddialar vardı.
Jön Türklerin Cevabı:
«Biz özgürlük, eşitlik, anayasa vs. getirdik, ama Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar, vs.
ayrılıkçı hareketlerinden vazgeçmediler. Ayrıca Balkan devletleri Osmanlı içindeki bu eşkıya
çetelerini destekliyor.» «Biz bu duruma Abdulhamid hükümeti gibi müsamaha edemeyiz. Bu
hareketleri bastırmak için her türlü yola başvurmaya hazırız.»
İttihatçıların bu sert tutumu Balkan devletlerini kendi aralarındaki düşmanlıkları ve
rekabeti bir kenara bırakarak Osmanlı devletine karşı birleşmeye itti. Çünkü böyle devam
ederse Makedonya’daki bütün etkilerini kaybetmekten korkuyorlardı. Balkan devletleri
arasındaki ittifaka Okul ve Kilise Sorununun 1910’da çıkarılan bir kanunla çözülmesinin de
etkisi olduğu kabul edilmektedir.
Balkan İttifakı ve I. Balkan Savaşı
Osmanlı’da 1912 seçimleriyle açılan meclis Arnavut isyanları ve «Halaskar Zabıtan
Grubu» diye adlandırılan bir grup Osmanlı subayının müdahalesi sonucu kapatıldıve İttihat ve
Terakki Cemiyeti hükümeti düştü. 1911’de başlayan Trablusgarb savaşı nedeniyle de zor
durumda olan Osmanlı devletine karşı Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve
Karadağ birleşti.. Ekim 1912’de Osmanlı devleti ile Balkan ittifakı devletleri arasında savaş
başlıadı. I. Balkan Savaşı sonucunda Makedonya toprakları bu üç devlet arasında paylaşıldı.
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Uygulamalar
Uygulama:
Makedonya Sorunu hakkında F. Adanır’ın ve M. Hacısalihoğlu’nun kaynakçada
belirtilen eserleri okunacak.
Kazanım:
1. Berlin Kongresi sonrası Balkanların durumu anlaşılacak.
2. Makedonya’da kurulan komiteler ve çıkardıkları isyanlar anlaşılacak.
3. Jön Türklerin Makedonya Sorununu çözmek için takip ettikleri politika
anlamlandırılacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Berlin Antlaşması’nın 23. Maddesinin konusu nedir?
2. Makedonya’da kurulan komitelerin isimleri ve hedeflerini tartışınız?
3. Jön Türklerin Makedonya politikası hangi aşamalardan oluşmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
93 Harbi sonrasında yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı’ya bırakılan Balkan
toprakları yeni kurulmuş Balkan devletlerinin yayılma hedefini oluşturuyordu. Bulgaristan,
Yunanistan ve Sırbistan Makedonya diye adlandırdıkları Selanik, Yanya ve Kosova
vilayetlerini ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkelerin desteğiyle kurulan komiteler ve çeteler
bölgeyi istikrarsızlaştırmıştı. Büyük Güçler Osmanlı hükümetini bölgede reform yapmaya
zorluyordu. Bu şartlara karşı gelişen Jön Türk hareketi 1908’de bir devrimle Osmanlı
yönetimine geçti. Makedonya’yı Osmanlı elinde tutmak için önce müzakereler yoluna
başvurdu. Bundan sonuç alamayınca da sert bir politika takip etmeye başladı.
Makedonya’daki kazanımlarını tamamen kaybetme korkusuna kapılan Balkan devletleri
aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan İttifakını kurdu.
Rusya’nın da desteğiyle oluşan bu ittikaf Ekim 1912’de Osmanlı Devletiyle savaşa başladı.
Balkan Savaşları ile birlikte Makedonya Balkan devletleri arasında paylaşıldı. Bölgedeki
Müslümanlar büyük katliamlara maruz kaldı.
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Bölüm Soruları

1. Kresna Razlık isyanı hangi tarihtedir?
a. 1878
b. 1876
c. 1879
d. 1875
e. 1874

2.Berlin Antlaşmasının 23. Maddesine göre Osmanlı Hükümeti ne yapmayı kabul etmiştir?
a. Ateşkes yapmayı
b. Doğu Rumeli Vilayetini vermeyi
c. Makedonya’da reform yapmayı
d. Tazminat ödemeyi
e. Askeri destek sağlamayı

3.Makedonya’nın Bulgaristan’a kazandırılması amacıyla hangi örgüt kuruldu?
a. Filiki Eterya
b. Megali İdea
c. Yüksek Makedonya Komitesi
d. İMDÖ
e. Prizren Birliği

4. Melnik isyanı ne başladı?
a. 1893
b. 1879
c. 1867
d. 1895
e. 1890
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5. Cuma-i Bala isyanı hangi amaçla başladı?
a. Antlaşmalara karşı çıkmak
b. Askeri destek sağlamak
c. Toprak genişletmek
d. Bağımsızlık kazanmak
e. Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek

6. Jön Türk devriminde destek veren solcu lider kimdir?
a. Hristo Botev
b. Vasil Levski
c. Gotse Delçev
d. Yane Sandanski
e. Stefan Stanbolıyski

7. Jön Türklerin etkisiyle hangi millet Anayasa talebinde bulundu?
a. Bulgarlar
b. Arnavutlar
c. Karadağlılar.
d. Romenler
e. Sırplar

8. Osmanlı devleti II. Meşrutiyeti ilan edince Jön Türkler ne ilan etti?
a. Savaş
b. Nota
c. Makedonya’daki reform programına son verdiler
d. Ateşkes
e. Bağımsızlık
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9. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı genel muhalefet yükselince meclis feshediliyor ve
hangi seçimler yapılıyor?
a. 1911
b. 31 Mart
c. Jön Türk
d. Sopalı
e. Baskıcı

10. Balkan milletleri Jön Türklere yönelik yapmış oldukları suçlamalardan biri değildir?
a. Zorla asimile etmek
b. Türkleştirmek
c. Sürgün etmek
d. Baskı altına almak
e. Müslümanlaştırmak

Cevaplar:
1.a, 2.c, 3.c, 4.d, 5.e, 6.d, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e.
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14. BALKAN SAVAŞLARI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

I.Balkan Savaşının başlama nedeni

•

Balkan Savaşı sonuçları

•

Balkan savaşı neden ve sonuçları

•

Birinci Dünya Savaşı’nın Balkanlara etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Balkan Savaşlarının başlama sebepleri nelerdir?
2. I. Balkan Savaşı ve II. Balkan Savaşı sonrası hangi antlaşmalar yapıldı?
3. Birinci Dünya Savaşında Balkanların konumu nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Balkan Savaşları

Balkan devletlerinin
bağımsızlık süreci sonrası

Kaynakçadaki ilgili
eserler okunacak.

politikalarını açıklayabilir.
Bulgaristan’ın savaşa
katılma nedenlerini
saptayabilmek.
I.Balkan ve II.Balkan
Savaşları Balkan milletlerine
arasındaki problemleri
tartışabilmek.
Birinci Dünya
Savaşı’nın Balkan ülkelerine
etkilerin tartışabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Balkan Savaşları,
Birinci Dünya Savaşı.
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Giriş
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası 3 Mart 1878’de Ayastefanos Antaşması
imzalandı. Bu antlaşmada geniş toprak sahibi olan Bulgarlar hayal ettikleri “Büyük
Bulgaristan” sınırlarına ulaştılar. Fakat çok kısa süre sonra Avrupa devletlerinin Berlin
Antlaşmasının imzalanmasıyla Bulgaristan sınırları değişmişti. Bu sebeple Bulgarlar özellikle
Makedonya’nın Osmanlı Devleti sınırlarına ait olmasını istemediler.
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14.1. Birinci Balkan Savaş Öncesi Durum ve Savaş Nedenleri
Ayastefanos antlaşmasına göre Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsızlıklarını ilan
etti. Bulgaristan ise “Büyük Bulgaristan Prensliği” olarak özerk bir statü kazandı. Sınırları
Tuna’dan Ege’ye, Trakya’dan Arnavutluk’a kadar genişletti. Ancak Rusya’nın Panslavizm
politikasına yönelik düşünceleri Avrupa devletlerini telaşlandırdı. Zira Rusların Bulgaristan
üzerinden sıcak denizlere inmesi kolaylaştırılmış olacaktı. Bunun üzerine 13 Temmuz 1878
tarihinde Berlin Antlaşması imzalandı. Osmanlı devleti açısından Berlin antlaşmasının şartları
devletin lehine sayıldı. Çok toprak kaybetse de Osmanlı devleti Balkanlarda varlığını
koruyabildi.
Berlin antlaşmasından sonra “Büyük Bulgaristan” toprakları üçe bölünmüştü:
Bulgaristan Prensliği özerk devlet olarak, “Doğu Rumeli Vilayeti” ve “Makedonya” bölgesi
ise Osmanlı devletine bağlı kalmışlardı. Doğu Rumeli Vilayeti’ne özerklik imtiyazları tanındı
ve başında Hıristiyan Vali tarafından idare edildi. 1885 yılında Doğu Rumeli Vilayeti ile
Bulgaristan Prensliği birleştiklerini ilan etti. Doğu Rumeli’yi aldıktan sonra Bulgaristan’ın
hedefi Makedonya’yı ele geçirmekti. 1908 yılında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
Ardından “Büyük Bulgaristan” sınırlarına ulaşmak ve Makedonya topraklarını kendisine dahil
etmek için savaş hazırlıklarına hız verdi.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1908 yılında Bosna-Hersek’i ilhak etmesi
ise Sırbistan’ı aynı yönde bir politika izlemeye itti. 1912 yılında Rusya bu iki devletin
çıkarlarının çatışmaması için Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk yapmaya başladı.
Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.
Rusya diplomatik temsilcileriyle Balkan devletlerinin bir araya gelmesinde önemli bir
rol oynadı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ bu şekilde anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler.
1911’de İtalya’nın saldırısıyla başlayan Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi.
Balkan İttifakı için ilk anlaşma 13 Mart 1912 tarihinde Bulgaristan ve Sırbistan
arasında gerçekleşti. Buna göre taraflar birbirine bağımsızlık ve toprak bütünlüklerini
koruyacaklar, birine bir saldırı olursa diğeri yardım edecektir. Savaş başlaması halinde ortak
hareket edecekler ve savaş sonunda ele geçirilen topraklar paylaşılacaktır. Bundan sonra ise
29 Mayıs 1912’de Bulgar-Yunan ittifakı yapılacaktır. Bu iki devlet arasında da Osmanlı
devletinin saldırması durumunda diğeri yardım edecektir. Fakat Yunaistan’ın Girid meselesi
sebebiyle savaş ilan edilmesi durumunda Bulgaristan tarafsız kalacaktır. 6 Ekim 1912’de ise
son ittifak Karadağ ile Sırbistan arasında yapılmıştır. Bu anlaşmadan sadece iki gün sonra
Karadağ Osmanlı devletine savaş ilan edecektir.
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14.2. Birinci Balkan Savaşı
8 Ekim 1912’de başlayan savaşa, 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan katılmış, 19
Ekim’de ise Yunanistan da Osmanlı devletine savaş ilan etmiştir. Osmanlı devleti savaşa zor
şartlarda ve hazırlıksız bir şekilde girdi. “Doğu Ordusu” Trakya’da Bulgarlarla savaşırken,
“Batı Ordusu” ise Selanik’te Sırp, Yunan ve Karadağ ordularıyla savaştı. Bulgarlar çok kısa
süre içerisinde ilerleyerek Lüleburgas’a kadar geldiler. Burada geçen savaşları kaybeden
Osmanlı ordusu Çatalca’ya kadar geriledi. “Batı Ordusu” ise Kumanovo’da Sırplara yenilerek
Manastır’a çekilmiştir. Savaşın başlamasıyla birlikte Balkan ordularının hızlı ilerleyişinden
dolayı Rumeli toprakları Balkan devletlerinin eline geçmiştir. Bu durumda Osmanlı devleti
savaşın derhal durdurulmasını istemiştir. 28 Kasım 1912’de Osmanlı Devleti ile Balkan
devletleri arasında Çatalca’da görüşmeler başlamıştır. Görüşmeler başladığında ise fırsattan
yararlanan Arnavutluk 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan edecektir.
Balkan ordularının ulaştığı topraklar şu şekildedir: Bulgaristan ordusu, Çatalca'ya
kadar ilerleyerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladı. Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan orduları,
Makedonya’yı tamamen işgal ettiler. Yunanistan, Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada dışındaki
Ege Adaları’nı işgal etti.
Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 30 Mayıs 1913’de Londra'da imzalandı.
Londra Antlaşması'na göre: Arnavutluk bağımsızlığını kazandı, Girit Adası Yunanistan'a
verildi. Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne ve Kırklareli illerini dışarıda bırakacak
şekilde Midye-Enez Hattı olmuştur. Bu antlaşma ile Edirne Bulgarların eline geçmiştir.
Bulgaristan Kavala ve Dedeağaç arasındaki yerlere sahip olarak Ege Denizine kadar
inebilecektir. Böylece Osmanlı Devleti sadece Bulgaristan’la ortak sınıra sahip oluyordu.

14.3. II. Balkan Savaşı
Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ,
Sırbistan ve I. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya arasında Bulgaristan’a karşı bir ittifak
oluştu. Bulgaristan da Selanik gibi bölgelerin Yunanların eline geçmesinden rahatsızdı.
Çünkü Makedonya topraklarının tamamına sahip olmak istiyordu. Özetle Balkan devletleri
Osmanlı’dan kopardıkları toprakların paylaşılmasında anlaşamayıp kendi aralarında kavgaya
tutuşacaklardı.
Bundan dolayı Sırbistan ile Yunanistan arasında Bulgaristan’a karşı birlikte hareket
etme anlaşması (19 Mayıs- 1 Haziran 1913) imzalanmıştır. Bulgaristan ordusu Ferdinand’ın
emriyle Sırp ve Yunan birliklerine saldırmıştır. Diğer taraftan Romanya Bulgaristan’a
saldıracağını bildirmiştir. Bu durumda Makedonya’daki saldırıların durdurulması
emredilmişse de, bu defa Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan’a resmen savaş ilan etmiştir.
Savaşa Karadağ da dahil olmuştur. Yaklaşık bir ay süren savaşta Bulgarların üst üste
yenilerek Doğu Trakya’daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu,
Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Romanya ordusu da Bulgaristan
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topraklarına ilerlemiş ve Dobruca’yı ele geçirmiştir. II. Balkan Savaşında Bulgaristan’ın
yenilgisi üzerine savaş sona ermiş ve barış görüşmeleri başlamıştır.
II. Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile
Bulgaristan; Silistre, Tutrakan ve Dobruca’yı Romanya'ya, Kavala’yı Yunanistan'a vermiş ve
Makedonya'dan ufak bir toprak parçası almıştır. Osmanlı Devleti ise Bulgaristan’la 29 Eylül
1913’te İstanbul Antlaşması'nı imzaladı. Buna göre Meriç nehri sınır kabul edilecek,
Kırklareli, Dimetoka ve Edirne Osmanlı Devleti'ne geri verilecektir. Batı Trakya ve
Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la 14 Kasım
1913’te Atina Antlaşması'nı yaptı. Girit Yunanistan'a verildi. Bu antlaşma ile Yunanistan'da
kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Osmanlı Devleti, Sırbistan ile de Bulgaristan'la
yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır. Her üç anlaşmada da Balkan
devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta,
Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta
okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir.
İtalya ile Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osmanlı toprağı olan Ege Adaları
konusunda bu anlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktur. Bu konu ile Londra'da toplanmış
bulunan "Elçiler Konferansı" uğraşıyordu. Konferans 1914 Şubat ayında Meis adası dışında
İtalya'nın işgal ettiği adaların İtalya’ya, İmroz ve Bozcaada dışında Yunanistan'ın işgal ettiği
adaların ise Yunanistan'a bırakılması kararını aldı. Ancak, yine konferansa göre bu kararın
hukuki değer kazanabilmesi için İtalya ve Yunanistan'ın Osmanlı ile ayrı ayrı birer antlaşma
yapması gerekiyordu. Bu antlaşmalar imzalanamadan I. Dünya Savaşı patlak vermiştir.

Sonuçlar
Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda Meriç Nehri'nin batısındaki tüm
topraklarını kaybetmiş, Ege Adaları'nın kaderini de büyük devletlerin eline bırakmak zorunda
kalmıştır.
Bulgarlar, yönünü doğuya yöneltti ve Trakya'nın önemli kısmını işgal etti.
Sırplar, Priştine, Üsküp ve Manastır'ı aldılar. Kosova Sırpların eline geçmiş oldu.
Yunanlar ise Serfice, Selanik, Bozcaada, Limni, Sakız ve Midilli adalarını kolayca
işgal etti.
Sırplar ve Karadağlılar Arnavut topraklarının bir kısmını paylaştılar. Osmanlı Ordusu,
bu yenilgilere karşı önemli bir harekatta bulunamıyordu. Osmanlı Devleti büyük bir kayba
uğradı. Bu kayıp şöyledir:
Osmanlı Devleti, 167.312 km2'lik alan kaybetti. Bu alanda, 6.582.000 nüfus vardı.
Bulgaristan, 25.257 km2
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Yunanistan, 55.919 km2
Sırbistan, 41.873 km2
Karadağ, 5.590 km2
Arnavutluk, 25.734 km2'lik alan kazandı.
Balkan Devletlerinin, bu toprak kazancı ile nüfusları, önemli oranda arttı. Bu
devletlerden, Bulgaristan, en çok toprak kazanan devlet olurken, en az toprak kazanan devlet
ise Karadağ oldu. Bu savaş sonucunda, Kırklareli'ye kadar olan tüm topraklar kaybedildi.
Ancak, bu toprak dağıtımında birçok devlet birbirine düştü. Toprak paylaşımının adaletsizliği
bahane edildi.

14.4. Osmanlı'nın savaşı kaybetme sebepleri

Osmanlı Devletinin Balkan Savaşında yenilgisi hakkında çok farklı görüşler ve
iddialar vardır. Bu görüşler şöyle özetlenebilir:
Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911), Balkanlarda bir karışıklığın meydana
gelmeyeceği fikriyle bölgeden, 200 taburluk (75,000 askerlik) bir kuvvetin terhis ettirilmesi,
Ordunun teçhizatının düşman güçlerden çok daha üstün olmasına rağmen birliklerin sabotaj
ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmesi, Sırbistan'ın Almanya'dan satın aldığı
ağır silahların Selanik Limanı üzerinden geçirilmesine şaşırtıcı bir biçimde izin verilmiş
olması ve dolayısıyla Balkan devletlerinin silahlanması hususunda kayıtsız kalınması,
Askerlikle politikanın, birbiri içine dahil edilmesi neticesinde İttihat ve Terakki Fırkası ile
Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farklılıkları
sebebiyle birbirine yardımdan yüz çevirmesi.
Çok kısa zaman zarfında; Osmanlı Devleti yüzbinlerce asker ve yılların çabasıyla elde
edilmiş binlerce top ile silah stoklarını kaybetti. Savaş, çok sayıda Türk, Pomak, Arnavut ve
diğer Müslümanların bir çoğunun katline ve zorunlu göçüne yol açtı. Balkanlardaki nüfus
dağılımı büyük ölçüde değişti.
Ordu tecrübesiz ve mesuliyet duygusundan uzak subaylarca idare edildiğinden Doğu
ve Batı cephesi olarak iki tertipte savaşan Osmanlı Ordusunun ilk önce doğu kısmı Bulgarlar
tarafından mağlup edilmiştir. Daha sonra Batı cephesiyle irtibatı kesilen Osmanlı Ordusu, Sırp
ve Yunanlarla savaşan birliklerini de kaybetmiştir.
1910 daki olaylar nedeniyle Arnavutlar Osmanlı tarafında yer almamıştır. İttihatçı
askeri örgütlenme ve taraftarların beceriksizliği nedeniyle Trakya Türkleri ancak 45,000
civarında bir seferberlik ordusu çıkarabilmiştir. Öte yandan savaşın kısa sürmesi Osmanlı
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Devleti'nin Anadolu ve Arap Yarımadası'ndaki birliklerinin bölgeye nakledilmesine dahi
fırsat tanımamıştır

14.5. Birinci Dünya Savaşı
Avrupa’da sanayi devrimi sonrası gelişen ekonomik ve siyasi rekabet ve sömürgecilik
yarışı Büyük Güçler diye tanımlanan devletleri karşı karşıya getirdi. 1871’de birliğini
tamamlayan Almanya yeni ve dinamk bir güç olarak dünya siyasetine girdi. Almanya ile
Fransa arasındaki düşmanlık Birinci Dünya Savaşına giden yoldaki ilk kıvılcımı oluşturur.
Almanya’nın İngiltere ile sömürge rekabetine kalkışması ise bu kıvılcımı büyüterek dünya
savaşının temelini oluşturdu. 1914 öncesinde Almanya etrafında İttifak Bloğu ve Fransa
etrafında İtilaf Bloğu diye adlandırılan iki düşman blok ortaya çıktı.
İttifak Bloğu ve oluşması
•

1879 Almanya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ittifakı

•

1882 Almanya-İtalya İttifakı

İtilaf Bloğu ve oluşması
•

1894 Fransa – Rusya İtilafı

•

1904 Fransa – İngiltere (Birleşik Krallık) İtilafı

•

1907 İngiltere - Rusya İtilafı
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Bununla birlikte Büyük Güçler arasındaki rekabetin sıcak bir çatışmaya dönüşmesi
Balkanlarda ortaya çıkan krizlerle olmuştur. Balkan Savaşları sonrasında iki kat büyüyen
Sırbistan ile Hırvatistan ve Bosna-Hersek’i elinde bulunduran Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu arasındaki gerilim arttı. Avusturya veliahtı Franz Ferdinand 28 Haziran 1914’te
Sarajbosna’yı ziyaret ederken bir Sırp tarafından (Gavrilo Princip) silahlı bir saldırı sonucu
karısı Sophia ile birlikte öldürüldü. 28 Haziran Aziz Vitus günü (Vidovdan) olup 1389
Kosova Meydan Savaşının da 525. Yıldönümü idi ve Sırpların milli bayram günüydü. Böyle
bir günde işgalci olarak görülen Avusturya veliahtinin Bosna seyahati Sırp milliyetçilerini
kışkırtmıştı. Avusturya-Macaristan hükümeti Sırbistan’a bir notayla ağır talepler iletti.
Sırbistan bu taleplerin tamamını karşılayamadı. 28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Rusya’nın
Sırbistan’ı desteklemesi üzerine Almanya 1 Ağustos 1914’te Rusya’ya savaş ilan etti.
Almanay 3 Ağustos’ta Rusya’nın müttefiği Fransa’ya savaş ilan etti. 4 Ağustos’ta İngiltere
Almanya’ya karşı savaş ilan etti. 6 Ağustos’ta da Avusturya Rusya’ya karşı savaş ilan etti.
Ardından takip eden diğer savaş ilanlarıyla savaş küresel bir savaşa dönüştü.
Savaşın ilk aşamasında Sırbistan dışında kalan Balkan devletleri tarafsız kaldı.
Osmanlı Devleti savaş öncesinde Fransa, İngiltere ve Rusya ile ittifak arayışlarına
girdiyse de İtilaf devletleri Osmanlı devletiyle ittifaka yanaşmadı. Savaş öncesinde General
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Liman von Sanders kumandasında bir Alman askeri heyet Osmanlı devletine gelmişti ve
Liman von Sanders İstanbul Kumandanlığına tayin edilmişti. Alman komutanların
takviyesiyle Osmanlı ordusunun Almanya için yararlı olacağına inanılıyordu. Birinci Dünya
Savaşının ilk günlerinde 2 Ağustos 1914’te Osmanlı hükümeti ile Almanya arasında gizli bir
ittifak antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı devleti Sırbistan ile Avusturya
arasındaki savaşta tarafsız kalacaktı. Fakat Rusya Avusturya’ya karşı savaşa girer ve Almanya
da müttefiki Avusturya’nın yardımına giderse Osmanlı devleti de savaşa girmeyi taahhüt
ediyordu. Aynı antlaşmaya göre savaş durumunda Osmanlı ordusunun dörtte birinin
kumandasının Alman askeri heyetine verilmesi kabul ediliyordu.
Osmanlı hükümeti İngiltere’ye sipariş ettiği iki büyük savaş gemisini talep etti. 3
Ağustos’ta İngiliz hükümeti gemilere kendisinin ihtiyacı olduğunu belirterek parası ödenmiş
gemileri teslim etmedi. Bu sırada Akdeniz’de seyreden Amiral Souchon kumandasındaki iki
Alman gemisi Goben ve Breslau İngiliz filosundan kaçarak 10 Ağustos’ta Çanakkale
Boğazı’nı geçerek Osmanlı’ya sığındı. Bu büyük gemilerin Osmanlı karasularından
çıkarılmasını isteyen İngiltere’ye karşı Osmanlı hükümeti bu gemileri satın aldığını ilan etti.
Yavuz ve Midilli adını alan gemilere Osmanlı bayrağı çekildi. Fakat bu gemiler Amiral
Souchon’un komutasında kaldı. Amiral Souchon Osmanlı Donanması Birinci Komutanlığına
atandı. Souchon kumandasındaki Osmanlı donanması 29 Ekim 1914’te Karadeniz’e açılarak
Enver Paşa’nın bilgisi dahilinde Rus limanları Odesa ve Sevastopol’u bombaladı. 2 Kasım
1914’te Rusya Osmanlı devletine karşı savaş ilan etti. Bu şekilde Osmanlı devleti
Almanya’nın yanında Rusya’ya karşı resmen savaşa girmiş oldu.
14 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti İtilaf Devletlerine karşı “Cihad-ı Ekber” ilan etti.
Bu şekilde bütün Müslümanların İngiltere’ye karşı isyan etmesi umuluyordu. Cihad ilanı
özellikle Alman imparatorunun talebi üzerine yapıldı. Osmanlı devletini ele geçirip savaş dışı
bırakmak isteyen İngiltere ve Fransa boğazlara saldırdı (Çanakkale savaşı). İtilaf devletlerinin
boğazları geçememesi üzerine Bulgaristan İttifak devletleriyle bir ittifaka sıcak bakmaya
başladı.
6 Eylül 1915’te Sofya’da Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir ittifak
antlaşması yapıldı. Aynı gün Bulgaristan ile Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında da
ittifak imzalandı. Antlaşmaya göre Bulgaristan Sırbistan’a karşı savaş ilan edecekti.
Yunanistan ve Romanya’nın İtilaf devletleri yanında savaşa başlaması durumunda ise
Bulgaristan 1913 Bükreş Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabilecekti. Ayastefanos
Bulgaristanı’nı kurmak isteyen ve “revizyonist” devletler arasında yer alan Bulgaristan 14
Ekim 1915’te Sırbistan’a savaş ilan etti. Romanya ise Avusturya-Macaristan yönetiminde
olan Erdel (Transilvanya), Bukovina, Banat ve Rusya yönetimindeki Besarabya’yı almak
istiyordu. 17 Ağustos 1916’da İtilaf devletleriyle bir ittifak antlaşması imzaladı. 28 Ağustos
1916’da İtilaf devletleri yanında savaşa girdi. Fakat Romanya kısa sürede İttifak devletleri
güçlerine yenilerek 1917’de ateşkes imzalamak zorunda kaldı. Yunanistan ise kralın ve
Venizelos’un farklı düşünceleri nedeniyle uzun süre savaş dışında kaldı. Venizelos İtilaf
devletleri tarafında savaşa girilmesini savunurken kral İttifak devletlerinden yanaydı. Nihayet
Ağustos 1916’ta Venizelos Selanik’te geçici bir hükümet kurdu ve İtilaf devletlerinin yanında
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olduğunu ilan etti. Kral 1917 Haziran ayında tahttan çekilmek zorunda kaldı. Venizelos
Atina’ya geldi ve 26 Haziran 1917’de İttifak devletlerine savaş ilan etti. Aynı sene (6 Nisan
1917) ABD de İtilaf devletleri yanında savaşa girmişti. 1916 Ocak’ta Fransız ve İngiliz
birlikleri Selanik’e gelerek Balkanlardaki cepheye sevk etti.

14.6. Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
1917 Ekim Devrimi sonucunda Rusya savaştan çekildiğini ilan etti. 1918 yılında savaş
İttifak devletlerinin aleyhine gelişti ve 29 Eylül 1918’de Bulgaristan ateşkes ilan ederek
savaştan çekildi. 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaştan
çekildi. 4 Kasım’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 11 Kasım’da ise Almanya ateşkes
antlaşmaları imzaladılar. Balkanlardaki duruma gelince, İtilaf bloğunun yanında savaşa giren
taraflar Birinci Dünya Savaşından kârlı çıktı. 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı başladı.
28 Haziran 1919’da (Saraybosna suikastinin 5. Yıldönümünde) Almanya ile İtilaf devletleri
arasında Versailles (Versay) Antlaşması imzalandı. 19 Eylül 1919’da Avusturya ile Saint
Germain, 27 Kasım 1919’da Bulgaristan ile Neuilly, 2 Haziran 1920’de Macaristan ile
Trianon, 10 Ağustos 1920’da Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmaların tamamı hayata geçirilirken yalnızca Sevr Antlaşması uyugulanamayacaktır.
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Antlaşması (24 Temmuz
1923) imzalanacak ve Sevr Antlaşması hükümsüz hale gelecektir. Savaş sonucunda
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve
Rusya Çarlığı yıkılmıştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yıkılmasıyla Avusturya,
Macaristan, Çekoslovakya devletleri kurulacaktır. Avusturya-Macaristan yönetiminden çıkan
Slovenler, Hırvatlar ve Sırpların Tuna nehrinin kuzeyinde yaşayan kısmı birleşerek SırpHırvat-Sloven Krallığını kurdular. Bu krallığın lideri Sırp Kralı oldu. Avusturya-Macaristan’a
bağlı Erdel (Transilvanya), Bukovina ve Banat bölgesi Romanya’ya verildi. Bulgaristan’dan
ise Dobruca bölgesi Romanya’ya verildi. Yunanistan Batı Trakya bölgesini Bulgaristan’dan
aldı (Neuilly Antlaşmasıyla). Yunanistan ayrıca İzmir ve Doğu Trakya topraklarına da asker
çıkarmışsa da Türk Kurtuluş Savaşı sonucunda bu toprakları alamadı. Arnavutluk ise savaş
döneminde farklı işgal bölgelerine ayrılmışsa da savaş sonunda eski sınırları içinde
bağımsızlığını koruyabildi.
Birinci Dünya Savaşı Sonunda:
Revizyonist ülkeler arasında yer alan Bulgaristan Büyük Bulgaristan veya Ayastefanos
Bulgaristan’ı hedefini gerçekleştiremedi. Bulgaristan Makedonya’yı almak düşüncesini
koruyacak ve İkinci Dünya Savaşına da aynı hedefle katılacaktır. Sırbistan topraklarını
genişleterek diğer güney Slav topluluklarıyla büyük bir devlet kuracaktır. Yunanistan
Balkanlardaki topraklarını genişleterek bugünkü sınırlarına ulaşacaktır. Fakat Anadolu’ya
asker çıkarması neticesinde Türk ordularıyla başlattığı savaşı kaybedecektir. Bu savaş
sonucunda Türkiye’deki Ortodoks Hıristiyanlar ile Yunanistan’daki Müslümanlar 1923’te
yapılan Mübadele antlaşmasıyla değiş-tokuş edilecektir. Yunanistan’da bu savaş ve sonuçları
“Küçük Asya Felaketi” olarak adlandırılmaktadır. Yunanistan 1920’li yıllarda birçok hükümet
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krizi yaşamaya başlayacaktır. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan
edilecektir.
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Uygulamalar
Uygulama:
Balkan Savaşları hakkında War&Nationalism, The Balkan Wars, 1912-1913 başlıklı
derleme, Balkan Savaşlarının 100. Yılı. Bildiriler ve Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde
Trablusgarp ve Balkan Savaşları başlıklı bildiri kitapları okunacak.
Kazanım:
1. Balkan devletlerinin amaçları tespit edilecek.
2. Balkan savaşları sonucu Osmanlı devletindeki sorunlar anlaşılacaktır.
3. Birinci Dünya Savaşı ile Balkanların nasıl şekillendiği anlaşılacaktır.

244

Uygulama Soruları
1. Bulgaristan’ın I. Balkan savaşına girme nedenini tartışınız.
2. Balkan devletlerini birbirleriyle ittifak yapma düşünce neydi?
3. Balkan Devletleri Birinci Dünya Savaşına neden ve hangi bloğun yanında
katılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Balkan Devletleri ve özellikle Bulgaristan’ın Ayastefanos’taki “Büyük Bulgaristan”
sınırlarına ulaşma hayalleri Balkan savaşlarının çıkmasına sebep oldu. Balkan devletleri
Makedonya’nın Osmanlı devletinde kalmasını istemedikleri gibi, Osmanlı idaresinde bulunan
Balkan topraklarına sahip olmak istedi. Bu sebeple Balkan devletleri kendi aralarında ittifak
kurarak Osmanlı devletine karşı hareket ettiler. Bu savaşta Osmanlı devleti önemli toprak
kayıpları verdi. Balkan Savaşlarının sonuçlarından memnun olmayan Osmanlı Devleti ve
Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında Birinci Dünya Savaşına girdi. Sırbistan, Romanya ve
Yunanistan ise İtilaf devletlerinin yanında yer aldı. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri
kazanınca Sırbistan, Yunanistan ve Romanya kazançlı çıkan taraflar oldu ve topraklarını
genişlettiler. Yıkılan Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti’nin toprakları bu devletler
arasında paylaşıldı.
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Bölüm Soruları
1.14 Ekim 1915’te Bulgaristan kime savaş ilan etti?
a. Sırbistan
b. Osmanlı devleti
c. Romanya
d. Karadağ
e. Yunanistan

2. Osmanlı devleti I. Dünya savaşında hangi limanları bombaladı?
a. Varna
b. Köstence
c. Odesa
d. Karadeniz
e. Akdeniz

3.1908’de Avusturya nereyi ilhak etti?
a. Limdi
b. Adaları
c. Girid
d. Bosna-Hersek
e. Makedonya

4.Ege adaları meselesini görüşmek için hangi konferans yapıldı?
a. Tersane
b. Londra
c. Elçiler
d. Balta Limanı
e. Berlin
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5.”Elçiler Konferansı” nerede toplandı?
a. Berlin
b. İstanbul
c. Atina
d. Bükreş
e. Londra

6. Balkan savaşının amacı neydi?
a. Türkleri Balkanlardan atmak
b. Osmanlı devletini bölmek
c. Daha fazla toprak sahibi olmak
d. Bu toprakları idare etmek
e. Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale etmek
7. Osmanlı devletinin I. Balkan savaşını kaybetme nedenleri arasında değildir.
a. Asker terhisi
b. Balkan devletlerinin Selanik limanından silah geçirmesi
c. Askerlikle politikanın iç içe olması
d. Silah stoklarını kaybetmesi
e. Müslümanların Göç etmesi
8. I. Balkan savaşında Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ hangi bölgeyi tamamen işgal etti?
a. Dobruca
b. Trakya
c. Makedonya
d. Vardar
e. Eski Zağra
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9. I.Balkan Savaşı sonrası Kavala hangi devlete verildi?
a. Bulgaristan
b. Yunanistan
c. Romanya
d. Osmanlı devleti
e. Sırbistan
10. I.Dünya savaşı döneminde Bulgaristan’ı idare eden kimdi?
a. Aleksandır
b. Ferdinand
c. Stanboliyski
d. Boris
e. Batenberg

Cevaplar:
1.a,.2.c, 3.d, 4.c, 5.e, 6.a, 7.e, 8.c, 9.b, 10.b.
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