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970’de Almanya’nın Hilpoltstein kentinde dünyaya
geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun/Bafra’da
tamamladı. 1987 yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tarih Bölümüne kaydoldu. 1991 yılında
üniversiteden mezun olan Gölen, aynı yılın Kasım ayında
Adana Kadirli Yoğunoluk Ortaokulunda Tarih öğretmeni
olarak göreve başladı. 1995 yılında Süleyman Demirel
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne araştırma görevlisi
olarak atandı. 1996 yılında Yüksek Lisansını, 2001
yılında doktorasını tamamladı. 2010’da doçent, 2015’de
profesörlüğe yükseltildi. Akademik çalışmalarını Balkan
Tarihi üzerine yoğunlaştıran Gölen’in Baruthane-i Amire;
Çanakkale’den Cumhuriyet’e Cumhuriyetten Geleceğe;
Tanzimat Dönemi Bosna Hersek İsyanları; Tanzimat
Döneminde Bosna Hersek; Şark Meselesi ve Milli
Mücadele adlı basılı 5 kitabı bulunmaktadır. Gölen ayrıca
Burdur Kitabı-I, II, III, IV; Kuva-yı Milliye’den
Cumhuriyete Burdur; Balkan Tarihi-I-II, Osmanlı
Dönemi Balkan Şehirleri 3 Cilt, adlı 8 kitabın da
editörlüğünü yapmıştır. Gölen’in çoğunluğu Bosna
Hersek’le ilgili olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında
yayınlanmış 60’ın üzerinde makale ve tebliği vardır.
Zafer Gölen evli, İlayda ve İlber adlı iki çocuk babasıdır.
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981 yılında Van’ın Gürpınar ilçesinde doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Lisans
Eğitimini 1999-2003 yılları arasında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde 2007 yılında
Yüksek Lisans eğitimini “Osmanlı-Karadağ Sınır
Anlaşmazlıkları ve Çözümü (1878-1912)” başlıklı tezi
ile; Doktora Eğitimini 2013 yılında “Karadağ’ın Sosyal
ve Ekonomik Yapısı (1853-1913)” başlıklı tezi ile
tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi, 20092014 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü’nde Okutman olarak
çalıştır. 2014 yılı Mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak
atanan Temizer, 2015 yılında doçentliğe yükseltildi.
Abidin Temizer’in çalışmaları Karadağ ve Balkan tarihi
üzerine yoğunlaşmaktadır. Osmanlı’dan Cumhuriyete
Karadağ’da Türk Sefirleri ve Şehbenderleri; Şefik Avni
Özüdoğru’nun Serbest Fırka Hatıratı, Türk İnkılabı
Tarihi adlı üç kitabı bulunmaktadır. Balkan Tarihi
Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Balkan Tarihi
I-II; Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri 3 Cilt, South-East
European Diplomacy: 100 Years Since the Balkan Wars
isimli kitaplara da editörlük yapmıştır. Karadağ, Sırbistan,
Romanya ve Samsun ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında
yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi
bulunmaktadır. Abidin Temizer evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ön Söz
Balkanlar sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle
tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Medeniyetlerin hem kavuşma hem de ayrılma kavşağında
olan Balkanlar büyük göçlere, savaşlara, sosyal, kültürel
ve ekonomik gelişmelere tanıklık etmiştir. Özellikle her
ikisi de uzun soluklu olan Roma ve Osmanlı
İmparatorlukları bu bölgenin kaderini derinden
etkilemiştir. Balkan coğrafyasının kırsaldan şehre her
bölgesinde kalıcı izler bırakmış bu iki imparatorluk hiç
şüphesiz bölge halkının geçmiş ve geleceğini de
şekillendirmiştir. Nihayet 1789 Fransız İhtilâli sonucu
gelişen milliyetçi akımdan ve her milletin kendi geleceğini
kendi tayin hakkından esinlenen Balkan milletleri XIX.
yüzyıl sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak
bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Ancak her birinin
tarihsel savlarla desteklenen “büyüklük” hayalleri
dönemin büyük güçleri tarafından istismar edilmiş, Balkan
milletlerinin umduğu barış ve istikrar bir türlü bölgeye
gelmemiştir. Bu yüzden neredeyse tüm Balkan devletleri
XX. yüzyılda da sınır değişikliklerine maruz kalmış, her
biri başka bir Büyük gücün etkisi altında kalarak varlığını
devam yolunu seçmiştir. Böylesine dinamik bir siyasî,
etnik,
kültürel
yapıya
sahip
bölge
Roma
İmparatorluğu’ndan başlayıp günümüze kadar gelen
süreçte, özellikle de Osmanlı döneminde, Balkanlar’da
meydana gelen siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler ne
yazık ki ülkemizde yeteri kadar incelenmemiştir. Bu
maksatla 20-22 Eylül 2018 tarihinde Balıkesir’de VI.
Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
gerçekleştirilmiş ve Balkan ülkelerinin siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkileri ele alınmıştır.
Sempozyumun amacı, Roma’dan günümüze Balkan devlet
ve milletlerinin yaşadığı siyasî, kültürel ve ekonomik
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ilişkileri ele almak, bu konudaki bilgi açığının
giderilmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Bu
kitapta özellikle siyasî ilişkiler alanına yoğunlaşılmıştır.
Sempozyuma verdikleri katkılarından dolayı TİKA’ya,
Karesi Belediyesi’ne ve Balıkesir Üniversitesi’ne
teşekkürü borç biliriz.

Prof. Dr. Zafer Gölen & Doç. Dr. Abidin Temizer
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BALKANLAR'DA TARİHÇİ OLMAK
Ekrem ČAUŠEVIĆ
Balkanlar sadece Avrupa ile Asya arasında bir
“köprü” olmakla kalmayıp, aynı zamanda etnik, dini ve
kültürel açıdan ilginç bir coğrafya alanı da temsil
etmektedir. Asırlarca bu coğrafyada yürütülen savaşlar ve
çatışmalar, Balkanlar’ın küresel, jeopolitik ve jeostratejik
konumunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Balkan Yarımadası'nın önemini ilk fark eden Roma,
ardından Bizans ve en son Osmanlı İmparatorluğu,
Balkanlar’da kendi ana topraklarındaki medeniyet
modellerini oluşturdular. Ne var ki Osmanlı
İmparatorluğu’nun Balkanlar’a etkisi en kuvvetli ve en
kalıcı olmuştur. Güneydoğu Avrupa’ya kendi din ve
medeniyet damgasını vurarak onu mecazi anlamda
Balkanlar’a dönüştüren Osmanlılar, çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin de bir Avrupa ülkesi olarak
algılanmasına yol açmışlardır.
Resmi olarak 1299’da kurulup 1918’e kadar varlığını
sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu, bu süre zarfında
Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika,
Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar coğrafyalarında hüküm
sürdü. Doğal olarak askeri yönden üstün olan bu büyük
imparatorluk, ele geçirdiği ve üzerlerinde yüzyıllar boyu
sürdürdüğü hakimiyeti kurumsallaştırdığı coğrafya ve
milletlere değişik alanlarda (iktisat, siyaset, kültür, din,
teknoloji vs.) miraslar bırakarak kendisinden daha zayıf
devlet ve toplumları etkiledi. 1354-1683 döneminde
Balkanlar’da hakimiyetini kurup, 1683 Viyana Kuşatması
sonrasında gerileyen, 1878’de Bosna Hersek'ten, 18211913 döneminde Doğu Trakya hariç Balkan
topraklarından çekilen ve nihayet 1918’de Birinci Dünya
Savaşı sonucunda tamamıyla yıkılan Osmanlı


(Prof. Dr.); Zagreb Üniversitesi, Türkoloji Bölümü
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İmparatorluğu, bu uzun zaman sürecinde geniş kapsamlı
ve köklü bir siyasal, iktisadi ve sosyo-kültürel
kurumsallaşma gerçekleştirdi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan Yarımadası’nda
yüzyıllar boyunca hakim olan bu kurumsal yapısı, hakimi
olduğu diğer bölgelerde de olduğu gibi, Balkanlar’ı
değişik alanlarda derinden etkiledi. Hal böyle iken
imparatorluğun çekilmesinden sonra Osmanlı hakimiyeti
döneminin Balkan tarihçileri tarafından nasıl işlendiğini,
yazdıkları eserlerin okurlar tarafından nasıl algılandığını
ve Osmanlıların bıraktığı maddi ve manevi mirasın hangi
yöntemlerle değerlendirildiğini öğrenmek için Balkan
tarihinin yazımını eleştirel bir şekilde sorgulamak lazım.
Böyle bir sorgulamayı ustaca yapanlardan biri, Arnavut
tarih uzmanı Dritan Egro'dur. Egro, 19. yüzyılın ikinci
yarısının hemen başlarında ulusal/ulusçu tarihçiliğin
Balkan halklarının ulusal bilince ulaşmasına en fazla
katkı yapan disiplin olduğunu ve bundan dolayı siyasi ve
kültürel yapıtların/ürünlerin en önemli parçası olarak
kabul edilmesi gerektiği düşüncesini dile getiriyor
(EGRO 2011:132).
Aynı yazar, Tarihçi mi? Siyasetçi mi? Devlet
İnşacıları Olarak Balkan Tarihçileri adlı makalesinde
tarihçinin aynı zamanda siyasetçi, siyasetçinin de tarihçi
olduğunu, yani siyaset ile politika kaynaşıp tarihçiliğin
siyaset ile derinlemesine iç içe geçmiş bir söylem
olduğunu vurguluyor ve tarihçinin bir devletin inşasında
oynadığı işlevi şöyle örneklendiriyor: “Modern Sırp
tarihçiliğinin kurucusu Stojan Novakoviç tarihçiliğinin
yanında siyasi faaliyetlerde de bulunan akademisyen
örneğidir. Novakoviç, Ulusal Kütüphane müdürlüğü
(1869-1874), Sırp İlimler Akademisi başkanlığı (19061915), Sırbistan’ın İstanbul (1886-1891, 1897-1899),
Paris (1900), St. Petersburg (1900-1905) büyükelçiliği ile
üç kez Mili Eğitim Bakanlığı (1873, 1875, 1880-83) ve
iki kez de başbakanlığın (1895, 1909) yanında ‒ ki
bunlara bir de 1914’te Sırp delegasyonun başkanı olarak
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Osmanlı Devleti ile Balkan savaşlarının sonuç
anlaşmasını imzaladığını eklemek gerekir ‒ hem hususi
tarihi yayınlar yapıp hem de Ortaçağ Sırp tarihine dair
bir çok önemli belgeyi yayınlayarak tarihçilik uğraşısına
da önemli katkılar yapmıştır“ (EGRO 2011:132, 133).
Sırpları bir örnek olarak sunan Egro, bu uygulamanın
yalnız Sırp tarihçilere değil, Hırvat, Bulgar, Romen,
Arnavut, Yunan v.s. tarihçilere de özgü olduğunu seçkin
örneklerle kanıtlamaktadır.
Olgucu bakış açısından kurtulamadığı, işleniş şekliyle
yeterisiz ve özellikle yanlı ve milliyetçi tavır sergileyen
tarihçilerin “ürünü” olduğu için, o zamanki Balkan
tarihiçiliğinin
çağdaş
Batı
Avrupa
ölçüleriyle
değerlendirildiğinde çok geride bulunmuş olduğu
anlaşılmaktadır. Bir de Osmanlı tarihinin kapsadığı geniş
alan içinde yer alan önemli belge ve kaynakların bazıları
bilinçli olarak ihmal edilip bazıları ise ‒ örneğin Osmanlı
İmparatoruluğu'nda gayrimüslim millet ve cemaatlerin
siyasi ve sosyal durumu ‒ çoğu zaman yanlış ve yanlı
olarak işlenip değerlendirilmişir.
İkinci Dünya Balkan sonraki dönemde Balkan
ülkelerinde milli tarih araştırmalarına yönelen ve
özellikle ‒ eski Yugoslavya dahil ‒ komünist ülkelerde
“gerici tarih yazımının ideolojik hata ve yanıltmacalarını”
düzeltmek ve “yeni nesillere şanlı geçmişlerini
öğretmek” için yeni tarih kurum ve kürsüleri açılmıştır.
Bu, tarih yazımının devletin ve devlet ideolojisinin
hizmetinde bulunmuş olduğunun bir göstergesidir.
Doğrusunu söylemek gerekirse, Balkanlardaki Osmanlı
dönemi tarih araştırmalarını yönetenlerin bir kısmı hem
kendi ülkeleri hem de yurt dışında adlarını duyurmuş
olan bir takım değerli hocalar ve tarih uzmanlarıdır. Ne
var ki tarihçiliği Marksist ideolojiden, ideolojiyi
tarihçilikten ayırmayan ya da ayıramayan ve milli
devletlerinin inşasında büyük bir katkısı olan tarihçiler
çoğunlukta idiler. Devlet tarafından desteklenen bu devlet
tarihçileri, tarih uğraşısının siyaset ile biraraya geldiği
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merkezlerin müdürleri, yeni kurulan tarih bölümlerin ve
bilimler akademisin üyeleri olmuşlardır. Egro'nun
sözüyle, bilhassa Balkan ülkelerinde bu enstitüler adeta
siyasetin
merkezine
yerleştirilmişlerdir
(EGRO
2011:133).
Yanlı ve milliyetçi ideolojilerin en önemli kültürel
parçası olarak kabul edilen milli tarih ürünlerinin, “bir
milleti millet yapan” Balkan eğitim kurumlarına ve tarih
kitaplarına aktarılması, müfredatların Osmanlı dönemini
anlatan bölümlerinde agresif ideolojiyle nefret
ifadelerinin bulunmasına ve milliyetçi söyleme yol
açmıştır. On yıllarca öğrencilere öğretilen bu söylem,
“Avrupa'nın barut fıçısı” tekrar patlayınca Sosyalist
Yugoslavya’da başlatılan savaşların güçlü ve öldürücü
propaganda silahı olmuştur. Bunu göz önünde
bulundurarak Avrupa Birliği 2004 yılında Balkan
ülkelerinden tarih ders kitaplarının yeniden gözden
geçirilmesini istedi ise de, tarih ders kitaplarının Osmanlı
dönemini anlatan bölümlerinde yer alan milliyetçi
ideoloji ve nefret ifadelerinin değiştirilmesi, Arnavutluk
başta olmak üzere bazı ülkelerin siyasetçi ve tarihçiler
tarafından “bir revizyon olarak” algılanmıştır (KOSOVA
HABER 20/4 2013).
Ders kitaplarında tarihin aşırı milliyetçiliğin dikte
ettiği şekilde yazılması ve yansıtılmasının Balkanlardaki
halkların geleceği açısından “sağlıklı olmadığı” görüşünü
savunan ve Bosna ve Kosova’nın tarihi hakkında yazdığı
kitaplarla bu iki ülkenin tarihinin yakından tanımasına
fırsat sağlayan tarihçi Noel Malcolm, Balkanlar’da tarih
derslerinde okutulan metinlerle sorun yaşandığını ifade
etti. Malcolm, tarih ders kitaplarında geçmişin, milliyetçi
siyasetin arzuladığı şekilde yansıtılması sebebiyle
Balkanlarda tarih kitaplarının sorun haline geldiğini dile
getirdi (KOSOVA HABER 20/4 2013). Hırvatistan
Cumhuriyeti'nde ise 1994 yılında Zagreb Felsefe
Fakültesi Türkoloji Bolümü’nün açılması ve Osmanlı
tarihi araştırmalarının başlatılmasından sonra, özellikle
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2000 yılından itibaren Hırvat Tarih yazımında milliyetçi
ve yanlı eserler ile Osmanlı karşıtı nefret ifadeleri hemen
hemen tamamen ortadan kaybolmuştur.
Günümüz tarih yazımının Balkan tarihçiliğinin geride
bırakmış olduğu dönemeçlerdeki tarih yazımına göre çok
ilerlemiş olduğu kesindir. Bu ilerleme, yeni teorik ve
metodolojik yaklaşım ve yöntemler uygulayan tarihçiler
sayesinde gerekleştirilmiştir. Buna rağmen hem Balkan
hem de Türkiye tarih yazımında eski durumun bir ölçüde
bugünkü çalışmalara yansıdığının farkındayız. Tarih
yazımı üzerine tenkitçi bir makale yazan Edhem Eldem,
belgeyi birincil görürken kuram, yöntem ve sorunsalı
ikincil gören, transkripsiyon yapmayı tarihçilik sayan,
belge tenkidine ve bağlama önem vermeyen ve “eski
usul”
metotlar
kullanan
tarih
anlayışından
bahsetmektedir. Eldem, Türkiye’de birbirinden epeyce
farklı iki tarihçilik dünyasının olmasına şöyle değiniyor:
“Bu sorunun arkasında uzun süredir Tükiyede’ki
tarihçiliği bölen bir geleneksel/çağdaş tarihçilik
ikililiğinin yattığı tabii ki akla gelmektedir. Bir taraftan
‘eski usul’ diye nitelendirilen, belgeye nerdeyse kutsallık
atfeden, siyasi tarihi öne çıkaran, devlet ve çevresinin
ürettiği malzemeyi el üstünde tutan, usta-çırak ilişkilerine
dayanan, başta yabancı kaynaklar olmak üzere ‘kendi’
saydığı kaynakların dışındakileri tanımıyan, önemseyen
ya da bilmeyen bir zihniyet; diğer tarafta ise belgeyi
yorumlamayı bilip ona esir olmayan, siyasi tarihten çok
sosyal ve kültürel tarihe önem veren, yeni eğilimlere açık
olan, devlete ve iktidara şüpheyle yaklaşıp insan ve
topluma saygı duyan, bilimsel liyakata dayalı bir şekilde
gelişen, yurtdışında olup bitenden haberdar, hatta dünya
tariçiliğiyle entegrasyona girmiş olan birt tarihçilik
amlayışı.” (ELDEM 2013: 263).
Eldem’in Türkiye tarih yazımına atfettiği kuram ve
yöntemlerin eksikliği ve işleniş şeklindeki yeterisizlikler
sadece Türkiye için değil, bütün Balkan ülkeleri için de
geçerli. Bu kısa sunumda dinleyicilerin dikkatini Bosna-
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Hersek’e çekmekle yetineceğim. Bu cumhuriyetin bir
öğesi olan ve 1995 yılında Dayton Antlaşması sonucunda
oluşan Sırp Cumhuriyeti’nde hem Osmanlılara / Türklere
hem de
Boşnaklara karşı
nefret
söylemleri
kullanılmaktadır.
Bosna-Hersek Federasyonu’ndaki
Hırvatlar ise Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki süreçleri
takip ederek Osmalıları ya da Osmanlılarla
özdeşleştirilen Boşnakları yermekten kaçınıp tarih ders
kitaplarında söylemlerini bir ölçüde değiştirmişlerdir.
Tarafsız ve belgeli tarih araştırmaları yapmanın bilimsel
ve toplumsal önemini bilmeleri gereken ve ara sıra Hırvat
ve Sırp tarihçilerini eleştiren Boşnak tarihçilere gelince;
maalesef onların arasında da Bosna tarihi konusunda en
basitinden Osmanlı İmparatorluğu’nu eleştirel olmayan
bir şekilde övenler ya da adeta göklere çıkaranlar
bulunmaktadır. Bu durum, Boşnak kesiminde Osmanlı
nostaljisinin tekrar canlandığını göstermektedir.
Balkanlarda Tarihçi Olmak başlığını koyduğumuz
sunumumuzda tarihçinin profesyonel ahlakından, sosyal
sorumluluğundan,
bilimsel
yeterliğinden
söz
edilmektedir. Siyasetin ya da herhangi bir ideolojinin
hizmetinde olan ya da kendi çıkarlarının peşinden koşan
tarihçilerin ürettiği eserler hem değersiz hem de geçicidir.
Edhem Eldem'in dediği gibi, önemli olan, belge
yorumlamayı bilen, yeni eğilimlere açık olan, yurtdışında
olup bitenden haberdar, hatta dünya tarihçiliğiyle
bütünleşmiş olan bir tarihçilik amlayışıdır.
Tarihçilikte teorik çerçevenin ve metodolojik
yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen
Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi
(UBTAK) de, ilk sempozyum çalışmasını I. Uluslararası
Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS):
Metodolojik
Yaklaşımlar
başlığı
ile
Balıkesir
Üniversitesi’nin
ev
sahipliğinde
2013
yılında
gerçekleştirerek Balkan tarih yazımının metodolojisinin
önemini vurgulamıştı (bkn. kaynakça). Bu değerli
sempozyum ve bundan sonrakilerin düzenlemesinde
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YENİŞEHİR KAZASI’NDA OSMANLI
HÂKİMİYETİNİN KURULMASI
Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI, Mustafa AKKAYA
Öz: Osmanlı Devleti 1353’de Çimpe Kalesi’nde kontrolü
sağlaması ile birlikte Balkan Yarımadası’nda adım atmış oldu. 1361’de
Edirne fethedilerek ileri harekâtın üssü haline getirilmişti. Manastır,
Serez ve Gümülcine’nin fethinden sonra sıra bugün Yunanistan’ın
önemli bölgelerinden biri olan Teselya Ovası’na gelmiştir. Yenişehir
Kazası bu ovanın eski ama yıkılmış şehirlerinden birisiydi. Şehir
Larissa adıyla bilinmekteydi. Eskiçağlardan beri var olan bir yerleşim
yeri olmasına rağmen Haçlı seferlerinden sonra bölge halkı dağılmış ve
neredeyse boşalmıştı. İşte Yenişehir’e Türk akınları tam da bu dönemde
başladı. Gazi Evrenos Bey liderliğinde akıncılar Yenişehir’i ele
geçirdiler. Fethedilen diğer bütün yerlerde olduğu gibi Anadolu’dan
göç başladı. Türkler dağılmış, boşalmış eski şehrin yakınına Yenişehir
adıyla bölgeyi mamur hale getirmeye başladırlar. Böylece Yenişehir
Kazası kuruldu. Bu çalışmada amacım Yenişehir’in Osmanlı
hâkimiyetine geçişi ele alınacaktır. Süreç değerlendirilirken Yenişehir
özelinde Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da fetih politikası, iskân
siyaseti ve idari yapılanması üzerinde durulacaktır. Tabii ki
Yenişehir’in fethi ve Osmanlı hâkimiyetinin kurulmasını sağlayan
Evrenos Bey ve Turahan Bey’in faaliyetleri üzerinde durulacaktır.
Buranın Türkleşmesinde onların faaliyetlerinin önemi büyüktür. Bu
çalışmayı yapabilmek için başta Aşıkpaşazade olmak üzere Osmanlı
Devleti’nin kuruluş dönemini ele alan kaynaklar ve tapu-tahrir
defterlerine başvurulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yenişehir, Evrenos Bey, Turahan Bey,
Akıncı, Larissa.

Giriş
Yenişehir’in eski adı Larissa olup Grekçe kale, hisar
manasına gelmektedir. Bugün Yunanistan sınırları
içerisindedir. Tesalya’da1 yer alan Yenişehir Selanik’e 4


(Doç. Dr.), Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, Balıkesir/Türkiye, e-mail: zyagci@balikesir.edu.tr.
 (Dr. Öğr. Üyesi), Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Aydın/Türkiye, e-mail: makkaya@adu.edu.tr
1 Tesalya, Bugün orta Yunanistan’da bulunan bir bölgenin adıdır.
14.030 km2lik bir alana sahip olan bölge Tırhala, Çatalca ve
Yenişehir’de yer alan ovalar hariç genellikle dağlık bir bölge özelliği
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menzil Tırhala’ya ise bir menzil uzaklıkta olup Köstem/
Pelask adı verilen nehrin kenarındadır 2 . Yunanistan
tarihinde önemli bir yeri olan Olimpos Dağı şehrin
kuzeyinde yer almaktadır 3 . Selanik-Atina yolu üzerinde
olması itibariyle uzun tarihi boyunca stratejik ve ekonomik
bir değer ifade etmiştir4. Nitekim ünlü akıncı beyi Evrenos
Bey Mora’ya yaptığı akınlarda Yenişehir-Tırhala yolunu
kullanmıştır. Yine Fatih Sultan Mehmed Mora seferine
giderken bu güzergâhı kullanmış 5 , geç tarihte yapılan
Girit’in fethi sırasında 1669 yılında IV. Mehmed şehrin
yüksek bir mevkiinde yer alan sarayda bir süre ikamet
etmiştir6.
Şehrin varlığı eskiçağlara kadar gitmektedir ki,
arkeolojik buluntular Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır7.
taşımaktadır. Ovaların bulunması bölgenin zirai önemini ortaya
koymaktadır. Şemsettin Sami, “Tesalya”, Kâmûsu’l-A‘lâm, III, İstanbul
1306, s. 1652; Machiel Kiel, “Teselya”, DİA, XL, 2011, s. 522; Zaten
Tesalya buğday ambarı olarak betimlenmektedir. Georges Castellan,
Balkanların Tarihi: 14.-20. Yüzyıl, Çev: Ayşegül Yaraman-Başbuğu,
İstanbul 1995, s. 347; Bülent Akyay, Tesalya Meselesi (1831), Ege
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001,
s. 34; Bu durumu mufassal tahrir defterleri ile teyit etmek mümkündür.
Mesela XVI. yüzyılda temel tüketim maddeleri olan buğday, arpa, gibi
ürünlerin yanı sıra pamuk, çörekotu gibi ürünler Yenişehir’de ve
köylerinde yetiştirilmekteydi. BOA. TD., nr. 105, s. 441-449, 645648.
2 Machiel Kiel, “Yenişehir”, DİA, XLIII, 2013, s. 473.
3 P. L. Inciciyan- H. D. Andreasyan, “Osmanlı Rumelisi Tarih ve
Coğrafyası”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2-3,
(Mart 2012), s. 62.
4 Bu yol otoyol yapılmış ve halen önemini devam ettirmektedir.
Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 473.
5 Behiştî Ahmed Çelebi, Târîh-i Behiştî Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı
Osmânî (791-907/1389-1502), II, Haz: Fatma Kaytaz, Ankara 2016, s.
277.
6 P. L. Inciciyan- H. D. Andreasyan, “Osmanlı Rumelisi Tarih ve
Coğrafyası”, s. 62.
7 Ayrıca Neolitik döneme ait buluntuların var olduğu yapılan
araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Erik J. Holmberg, “The Appearance
of Neolithic Black Burnished Ware in Mainland Greece”, American
Journal of Archaeology, LXVIII/4 (Oct., 1964), pp. 343-348; Bronaz
çağı için bakınız. David M. Robinson, “The Bronze State Seal of
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Çünkü Teselya Ovası verimli topraklara sahiptir. Öyle ki
daha ilkçağlarda Atina’ya kadar uzanan bir ihracat ağına
sahipti. Atina kralı Perikles Atina’da tam anlamıyla bir
refah dönemi oluşturduğunda 8 artan nüfusun temel
ihtiyaçlarını karşılamak için Yenişehir, İstefa, İzdin ve
Livadiye kazalarından hububat ithal etmek durumunda
kalmıştır. Fakat bu durum çok uzun sürmemiş, Doğu’dan
Persler Yunan Yarımadası’nı ele geçirmek üzere hareket
geçtiklerinde şehir zarar görmüştür. Çünkü Pers ordusu
suyu ve otlağı bol olan Yenişehir ve civarında
konaklamıştır 9 . Hatta Perikles bu savaşlar sırasında
ölmüştür.
MÖ. 3. yüzyılda ise Yenişehir Aleud ailesinin
yönetimindedir. İlyada ve Odessiya destanlarının yazarı
Homeros Aleud ailesinin buradaki Pelask hâkimiyetine
son verdiğini yazmaktadır 10 . Üzerinde Larissa yazan
paralar ancak MÖ. 500 yılına kadar gidebilmektedir11. Bu
paraların Aleud ailesinden öncesine ait olması anlamına
gelmektedir. Bu tarihten 150 yıl sonra Teselya’nın
tamamına dolayısıyla Yenişehir’e hâkim olan güç
Makedonya Kralı II. Philippos’tur 12 . II. Philippos,
Larissa Kremaste”, American Journal of Archaeology, XXXVIII/2,
(Apr. - Jun., 1934), pp. 219-222.
8
Necdet Ekinci, “Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten
Propagandaya”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, V/4, 2016, s. 154.
9 Gülçin Tunalı, Another Kind of Hellenism? Appropriation of Ancient
Athens via Greek Channels for the Sake of Good Advice as Reflected in
Tarih-i Medinetü’l-Hukema, Bochum 2012, s. 267, 273, 299.
10 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474.
11 P.L. Inciciyan- H. D. Andreasyan, “Osmanlı Rumelisi Tarih ve
Coğrafyası”, s. 62; Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474; Paralar için
bakınız: Samuel Birch, “On the Coins of the Thessalian Larissa”, The
Numismatic Chronicle (1838-1842), Vol. 1 (June, 1838- April, 1839),
pp. 222-230.
12 Makedonya Kralı II. Philippos Teselya’ya müdahalesi için bakınız:
G. T. Griffith, “Philip of Macedon's Early Interventions in Thessaly
(358-352 B. C.)”, The Classical Quarterly, XX/1, (May, 1970), pp. 6780; II. Philippos’un ilerleyişi karşısında Teselya’yı ele geçirmek isteyen
Phokislere karşı Teselyalıların yardım çağrısına olumlu cevap
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Yenişehir’i ele geçirebilmek için Phokislerin baskısına
karşı koymak isteyen Larissa ve Pherai şehirleri ile birlikte
hareket etmiştir 13 . Nihayetinde verdiği mücadeleyi
kazanan II. Philippos döneminde bölgede kültürel gelişme
yaşandığı kaynaklarda zikredilmektedir14.
Yenişehir’de Roma hâkimiyeti ise MÖ. 146 yılından
itibaren
başlamaktadır.
Bu
durum
Roma
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasına kadar devam
etmiştir. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile
birlikte Yenişehir Doğu Roma, yani Bizans
İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kalmıştır. Roma’nın
güç kaybetmesi sürecinde şehir saldırılar neticesinde bir
kaç defa tahrip edilmiştir. Bunlardan birisi 263’te
Germenlerin saldırısıdır. Bir diğeri ise 5. yüzyılın
sonlarında Doğu Gotlarının saldırısıdır. Doğu Gotlarının
saldırılarının artması üzerine Bizans İmparatoru I.
Justinianos şehrin etrafını surlarla çevirttirmiştir. Fakat
Yenişehir için sonun başlangıcı olan saldırı ve karışıklıklar
yeni başlamaktadır. Çünkü bölge bundan sonra Türk
hâkimiyetinin tesisine kadar Bizans, Sırp, Katalan, Bulgar,
Frank ve Arnavutlar arasında savaş alanı haline gelmiştir.
Bunlardan birisi Bulgar Devleti ile Bizans arasında
yaşanmıştır. Bulgarlar güçlü oldukları 10. yüzyılın ikinci
yarısında bütün Teselya’yı ele geçirdiklerinde Yenişehir’i
vermiştir. Phokislerle yapılan savaşı kazanınca Teselya Makedonların
hâkimiyeti altına girmiştir. G. T. Griffith, “Philip of Macedon's Early
Interventions in Thessaly”, 67-70.
13 Oğuz Yarlıgaş, “II. Phipppos ve Makedonya Krallığı’nın
Yükselişinin Arkasında Yatan Askeri, İdari ve Ekonomik Nedenlere
Bir Bakış”, Cedrus, III, (2015), s. 172; Geniş bilgi için bakınız: Thomas
R. Martin, “A Phantom Fragment of Theopompus and Philip II's First
Campaign in Thessaly”, Harvard Studies in Classical Philology, Vol.
86 (1982), pp. 55-78.
14 II. Philippos, Makedonya kralı olduğunda ordu başta olmak üzere
birçok reform yapmıştır. Onun dönemi tam bir başarı ve refah dönemi
olarak tanımlanmaktadır. Bakınız: Cuma Ali Yılmaz, “Makedonya’nın
Yükselişi ve II. Philppos”, Cappadocia Journal, Sayı: 7, 2016, s. 2136; Oğuz Yarlıgaş, II. Philippos ve Makedonya Krallığı’nın Yükselişi”,
s. 173-178.
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de hâkimiyetleri altına almışlardır. Fakat bu hâkimiyet çok
uzun sürmemiş, 11. yüzyılın hemen başlarında Bizans
hâkimiyeti yeniden tesis edilmiştir 15 . Yaklaşık 100 yıl
sonra 4. haçlı seferinden bir yıl sonra 1205’de Yenişehir’e
Epiros merkezli Mihail Komnenos Dukas tarafından
kurulan küçük Epir Devleti’nin eline geçmiştir. Epir
hâkimiyeti 1318 yılına kadar devam etmiştir16.
Epir hâkimiyetinin sona erdiği yıl şehre gelen
Yenişehir metropoliti Kyprianos, şehrin harap durumu
nedeniyle Tırhala’ya gitmek mecburiyetinde kalmıştır 17 .
Bütün bu bitmeyen savaşlar, Katalanlar 18 ve nihayet
Arnavut saldırıları Doğu Teselya’yı dolayısı ile
Yenişehir’i harabe haline getirmiştir. 19 . Metropolit
Kyprianos’tan yaklaşık 46 yıl sonra 1364’te başpiskopos
Larissalı Antonios Yenişehir’e geldiğinde katedral bile
hayvan ve haydutların barınağıdır. Bu nedenle
başpiskopos Antonios başka bir yere gitmiştir 20 .
Görüldüğü üzere artık Yenişehir harap bir durumdadır.
Halkı ise perişan ve perakende olmuştur.

Mithat Aydın, “Tuna Bulgarları Tarihine Genel Bir Bakış (6811018)”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11,
Denizli 2002, s. 123-124; Bulgar Çarı Samuel bağımsızlığı yeniden
sağladıktan sonra Yenişehir’i ele geçirmiştir. Ancak ellerinde 20 yıl
tutabildiler. Judith Herrin, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun
Şaşırtıcı Yaşamı, Çev: Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul 2010, s. 298, 299.
16 Judith Herrin, Bizans, s. 364-465.
17 Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, I, neşr: Melek
Delilbaşı-Muzaffer Arıkan, Ankara 2001, s. XXV.
18 Katalan akınları 1304’ten 1388’e kadar Teselya’da etkili olmuştur.
Alexis G. C. Savvides, “Splintered Medieval Hellenism: The SemiAutonomous State of Thessaly (A.D.1213/1222 to 1454/1470) and Its
Place in History”, Byzantion, LXVIII/2, (1998), p 413.
19
Machiel Kiel, “Balkanlar’ın Osmanlı İmparatorluğu ile
Bütünleşmesi”, Türkiye Tarihi 1071-1453, s. 196.
20 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474;
15
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Yenişehir’de Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması
Tam da bu tarihler Türklerin Balkanlara adım attığı ve
ilerlemeye başladığı tarihlerdir 21 . Çok uzun sürmeden
Osmanlı hâkimiyeti Teselya Ovası’na, Yenişehir’e kadar
genişleyecektir 22 . Balkanlar’da Osmanlı varlığının ilk
ortaya çıkışı 1352 yılında Çimpe Kalesi’nin kontrolünün
ele geçirilmesi ile başladığı bilinmektedir. Böylece
Balkanlara adım atan Osmanlı Devleti bir uç teşkilatı
oluşturmak suretiyle ileri harekâtı organize etmiştir.
Fetihler ilerledikçe uç bölgeleri daha ileriye, batıya,
kuzeye ve güneye kaydırılmıştır. Osmanlı ilerleyişinde uç
bölgelerinin oluşturulması eski Via Egnatia çizgisi
dâhilinde gerçekleşmiştir. Yenişehir de Rumeli’de sol kol
üzerinde yer almaktadır23. Yukarıda belirttiğimiz gibi uzun
süren siyasi mücadeleler sonrasında harap hale gelen bölge
sanki Osmanlı fütuhatına imkân sağlayacak bir
durumdadır. Başlangıçta Yunanistan’ın fetih işi sol kol
üzerindeki fetihler için görevlendirilen Evrenos Bey’e

Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474.
Balkan Yarımadası’na geçtikten sonra Osmanlı Devleti uçları bir
teşkilat haline getirdiler. Yunanistan sol kol dâhilinde olup
Evrenosoğlu’nun sorumluluğuna verilmiştir. Levent Kayapınar,
“Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin Menşesi Yunanistan
Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserleri”, AİBÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, I/8, Bolu 2014, s. 139.
23
Sol kol İstanbul-Silivri-Tekirdağ-Gelibolu-Keşan-GümülcineSelanik-Yenişehir diye gitmekteydi. Yusuf Halaçoğlu, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı Mülahazalar”,
Osmanlı Araştırmaları, Sayı: 2, İstanbul 1981, s. 123, dipnot 1; Bu
yolun nihayeti Mora’ya kadar uzanmaktadır. Colin Heywood,
“Osmanlı Dönemi’nde Via Egnatia: 17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl
Başında Sol Kol’daki Menzilhaneler”, Sol Kol Osmanlı
Egemeneliği’nde Via Egnatia (1380-1699), Ed: Elizabeth A.
Zachariadou, İstanbul 1999, s. 152-153; Burada menzil oluşturulduktan
sonra şehir halkı menzilkeş tayin edilmişlerdi. Menzil masrafları avarız
vergisinden karşılanmaktaydı. 3 beygiri olan menzilin masrafı 48.618
akçe idi. Aynı yazar, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller),
Ankara 2002, s. 121; Yenişehir menzilinin İstanbul’a uzaklığı 133
saattir. BOA. KK., nr. 2555, s. 18-19.
21
22
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verilmiştir 24 . Nitekim Hoca Sadettin gibi kaynaklar I.
Murad’ın Evrenos Bey’e 1385’de sol üzerindeki askeri
harekâtın hızlandırılması emri çerçevesinde Çitros ve
Yenişehir kalelerinin ele geçirilmesi emrini verdiğini
yazmaktadırlar25.
Yine de kaynaklarda Yenişehir’in Osmanlı
hâkimiyetine girişi hususunda sarih bir tarihe ulaşmak
kolay görünmemektedir. Kaynaklarda farklı tarihler
verilmektedir. Buna rağmen bölgenin 1386-87 gibi erken
bir tarihte akın bölgesi haline geldiği bilinmektedir26. Zira
akıncı beylerinden Evrenos Bey, Gümülcine, Serez’in
fethinden sonra Yunanistan’a yönelmiştir 27 . Üsküp’ün
1391’de düşüşünden sonra Selanik’e ve ardından
Teselya’ya yönelen Evrenos Bey 1393’te burayı ele
geçirmiştir 28 . Bu tarih İbn-i Kemal’in verdiği tarihle
uyuşmaktadır. Tevârih-i Âl-i Osman’da İbn-i Kemal,
Evrenos Beyin ilk uç merkezi Gümülcine olmuştur. İkinci aşamada
Serez üçüncü aşama ise Yenice-i Vardar’dır. Halil İnalcık, Kuruluş ve
İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, İstanbul 2011, s. 113.
25 Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarîh, I, Yay: İsmet Parmaksızoğlu,
İstanbul 1979, s. 160.
26 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474; Türk akıncıları Selanik önlerinde
1372’de görünmüşlerdi. 1385’den sonra ise Anadolu’dan yörükler
bölgeye iskân edilmeye başlamıştı. Charalambos Bakirtzis, “The Urban
Continuity and Size of Late Byzantine Thessalonike”, Dumbarton Oaks
Papers, Symposium on Late Byzantine Thessalonike, Vol. 57, (2003), s.
38.
27 I. Murad Evrenos Bey’i önce İpsala taraflarına akın yapması için
görevlendirmiş, sınırlar batıya doğru genişledikçe akın bölgesi batıya
kaydırılmıştır. Yıldırım Bayezid tahta geçtiğinde Evrenos Bey’i
Rumeli’de bırakmıştı. Evrenos Bey, Siroz’da iken Vodine’yi ve
Çitroz’u fethetmiştir. Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihan-nümâ, Neşri
Tarihi, I, Yay: Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, Ankara 1995, s.
311; Âşık Paşazade, Osmanoğullarının Tarihi, Haz: Kemal Yavuz-M.
A. Yekta Saraç, İstanbul 2003, s. 126; Serez daha 1386’da fethedilerek
ucun merkezi yapılmıştı. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, I, İstanbul 2009,
s. 64.
28 Georges Castellan, Balkanların Tarihi, s. 68; Halil İnalcık,
Teselya’nın ele geçirilmesi ve Mora’ya akıncıların gönderilmesi
tarihini 1394 olarak vermektedir. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu
Klasik Çağ (1300-1600), Çev: Ruşen Sezer, İstanbul 2016, s. 22.
24
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Yıldırım Bayezid’in Selanik tarafına sefer yaptığında
Yenişehir Ovası’na geldiğini ve Evrenos Bey’i Mora
havalisine akına gönderdiğinden söz etmektedir. Ona göre
Padişah bu sefer sırasında ileride Yenişehir Kazası’na
bağlı olacak olan Platimana Hisarı’nı ve ardından
Yenişehir ele geçirmiştir. İbn-i Kemal Yıldırım
Bayezid’in bundan sonra Evrenos Bey’i burada bırakarak
geri döndüğünü yazmaktadır. Bu tarih Hicri 796, miladi
1393/1394’tür 29 . Behiştî Ahmed Çelebi, Târîh-i Behiştî
adlı eserinde İbn-i Kemal ile aynı tarihi vermektedir.
Evrenos Bey’den söz etmemektedir 30 . Evrenos Bey’in
Mora’ya akın yaparken kullandığı güzergâh doğrudan
Yenişehir’den geçmektedir 31 . Bütün bunları
değerlendirdiğimizde Yenişehir’in 1386-1387 kışından
itibaren Evrenos Bey’in hâkimiyet sahasına dâhil
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir 32 . Yıldırım
Bayezid Teselya’yı Evrenos Bey’in yönetimine
bırakmıştır33. Nitekim 1454/1455 tarihli tahrir defterinde
tımarlı sipahiler arasında Evrenos Bey ile gelenlerin var
olması bu durumu teyit etmektedir. Hammer de bu görüşe
katılarak Yıldırım Bayezid’in Yenişehir’i ele geçirdiği ve
Evrenos Beyi buraya bıraktığı üzerinde durmaktadır34.
Yusuf Halaçoğlu ise Yenişehir’de Osmanlı
hâkimiyetinin kurulmasını 1430 yılına tarihlemektedir. O,
bu tarihi Kristen-Kraiker tarafından 1956 yılında kaleme

İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman (Kemalpaşazâde), IV. Defter,
Haz: Koji Imazawa, Ankara 2000, s. 219, 221; Bundan sonra Evrenos
oğlu Barak Bey Fener hisarını, Turahan Bey’in ise Tırhala’yı
fethetmiştir. İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 223-227.
30 Behiştî Ahmed Çelebi, Târîh-i Behiştî, s. 92.
31 Levent Kayapınar, “Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin
Menşei”, s. 139.
32 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474.
33 Donald Edgar Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihsel
Coğrafyası, Çev: Bahar Tırnakçı, İstanbul 2001, s. 81.
34 Joseph von Hammer Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, I, İstanbul
1998, s. 224-225.
29

Zübeyde Güneş Yağcı, Mustafa Akkaya | 17
alınan Griechenlandkunde adlı esere dayandırmaktadır35.
Bu tarih muhtemelen Ankara Savaşı sonrasında yaşanan
buhran döneminden sonrasını ifade etmektedir. Ancak
Ankara Savaşı’ndan sonra Bizans ile yapılan anlaşma ile
Teselya Bizans’a iade edilmesine rağmen 1404 yılında
Sinaneddin Yusuf Bey, Teselya’nın hâkimi olarak
görünmektedir. 1408’de ise burada Evrenosoğlu Barak
Bey validir36.
Bütün bunlar çok erken tarihlerde Yenişehir’in ele
geçirildiğini ortaya koymaktadır. Dağılmış, artık bir şehir
olmaktan uzak bir yerin yeniden inşası ve mamur hale
getirilmesi için hemen harekete geçilmiştir. Ele geçirdiği
yerleri şenlendiren Evrenos Bey ve ahfadı Yenişehir’de
farklı bir politika ortaya koymamıştır. Eskiçağlardan
kalma kalıntıların bulunduğu ve ortadan kalkmış olan
Larissa şehrinin aşağı tarafında, ovada, Köstem Nehri
kıyısında yeni bir şehir kurulması için faaliyetlere
başlanmıştı. Evrenos Bey daha Yıldırım Bayezid
döneminde sol kol sol kol ucu batı ve güney olarak ikiye
ayrıldığında büyük oğlu Barak Bey’i Teselya’da
görevlendirmişti. Çünkü o daha batıya yönelmişti37. Barak

Yusuf Halaçoğlu, Kristen-Kraiker tarafından 1956 yılında kaleme
alınan Griechenlandkunde adlı esere dayanarak fetih tarihini 1430
olarak vermektedir. Yusuf Halaçoğlu, “Teselya Yenişehiri ve Türk
Eserleri Hakkında Bir Araştırma”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları
Dergisi, Sayı: 2-3, (Mart 2012), s. 90. (90-100).
36 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474; Evrenos Bey, I. Kosova Savaşı
öncesi hacca gitmiş ve sonra Kosova Savaşı’nda büyük hizmeti
olmuştur. Savaştan sonra ise Turahan Bey ile birlikte Mora’ya akın
düzenlemişlerdir. Ancak artık Evrenosoğullarının asıl akın sahası
Arnavutluk’tur ve merkez ise Vardar Yenicesi’dir. Zaten 100 yaşını
aşan Evrenos Bey H. Şevval 820’de (Kasım-Aralık 1417) Vardar
Yenicesi’nde ölmüş ve buraya defnedilmiştir. Fahameddin Başar,
“Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı
Aileleri II-Evrenosoğulları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 64,
(Nisan 1992), s. 48.
37 Bundan sonra Yenice-i Vardar’ı merkez yapan Evrenos Bey
Arnavutluk üzerine akınlara başlamıştır.
35
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Bey Fener’i ele geçirirken Turahan Bey 38 -ki Evrenos
Bey’in emir-i ahuru idi39- Tırhala’yı almıştı40.
Osmanlı Hâkimiyetinde Yenişehir
Bu şekilde Osmanlı hâkimiyetine giren Yenişehir bir
kaza merkezi olarak teşkilatlandırılmıştır. Artık Yenişehir,
Rumeli Beylerbeyliği dâhilinde yer alan Tırhala
Sancağı’nın İnebahtı, Badracık, Fener, Agrafa, Dömeke,
Çatalca, Tırhala, Alasonya adlı 8 kazasından birisidir 41
Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında yapılan tahrirde
Tırhala Sancağı’nda 5 kale, 9 şehir, 1351 köy, 15 mezra’a,
1 manastır vardır. Bu kalelerden biri Yenişehir Kazası’na
dahilindeydi 42 . Sistemin oturtulması amacıyla zaten
bölgenin fethinden hemen sonra tahrir yapılarak miri
toprak rejimi uygulanmıştı. Ayrıca adaletin tesisi amacıyla
bir kadı tayin edilmişti43.
Yenişehir’de hemen Evrenos Bey’in oğlu Barak Bey
yönetiminde imar faaliyetlerine girişildi. Eski geleneğe
Elizabeth A. Zachariadou, “Marginalia on the History of Epirus and
Albania (1380-1418)”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes,Vol: 78, (1988), p 210.
38 Büyük uç beylerinden birisidir. Babası Paşa Yiğit Bey olup, tarih
sahnesinde Evrenos Bey’in emir-i ahuru olarak Teselya’daki
faaliyetleri ile görünmeye başlamıştır. Ne zaman ve nerede doğduğu
bilinmemekle birlikte uç beyi olarak faaliyetlerinden kaynaklar çok söz
etmektedir. Mora’nın fethinde önemli rol oynamıştır. Yenişehir ve
Tırhala’da bir çok vakıf eseri vardır. 1456’da vefat etmiştir. Franz
Babinger, “Turahan Bey”, İA, XII/2, İstanbul 1998, s.104-106.
39 Selanik seferi sırasında Turahan Bey Evrenos Bey ile birlikteydi.
Onun emrinde emir-i ahur olarak görev yapmaktaydı. İbn-i Kemal,
Tevârih-i Âl-i Osman, s. 225.
40 Hasan Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri, İstanbul
2015, s. 56.
41 Tayyip Gökbilgin, “Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında
Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları”, Belleten, XX/78,
Ankara 1956, s. 258.
42 BOA. TD., nr. 367, s. 43.
43 1454-1455’te Yenişehir kadısının timar verilmiştir. Timâr-ı İsâ
veled-i Mustafa, sipahi oğludur, ez-tahvil-i Muhammedî veled-i Kadı-i
Yenişehir.Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 81.
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uygun olarak şehre Yenişehir adı verildi 44 . Bursa’daki
Yenişehir’den ayırt etmek için Yenişehr-i Fener denildi45.
Barak Bey, buraya gelenlere destek olmak amacıyla olmalı
öncelikle bir imaret bina etmişti 46 . Ardından cami,
kervansaray ve 32 dükkân yaptırdı. Bir yerin şehir
olabilmesi için alt yapı hazırlanmıştı 47 . Evrenos Bey’in
Yenişehir Kazası’ndaki varlıklarını 1454/1455 tarihli
tahrir defterinden takip etmek mümkündür. Bu tahrir
defterinde tımar sahipleri arasında Evrenos Bey ile gelen,
Babaları Evrenos Bey ile gelenler, Evrenos Bey’in
akrabası olanlar, dedeleri Evrenos Bey ile gelenler yer
almaktaydı 48 . Ancak Evrenos Bey, kendisine merkez
olarak Vardar Yenicesi’ni kabul edecek ve burada faaliyet
gösterecektir49.
Artık onun yerini sol kolun güneyine, Atina ve
Mora’ya akınla görevlendirilen Turahan Bey almıştı.
Turahan Bey’in 1422’de başlayan görevi 1456’da
ölümüne kadar devam etti50. Turahan Bey Turhala’yı yurt
edinip burada bir saray inşa etmesine rağmen yakındaki

Levent Kayapınar, “Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin
Menşei”, s. 142.
45 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474; Osmanlı arşiv belgelerinde
Yenişehir adının yanı sıra Yenişehir-i Fener adı da geçmektedir.
Yenişehir-i Fener’e örneklerden bir kaçı şunlardır: BOA. C:MF., nr.
185/9206; İE. EV., nr. 5/569; C. EV., nr. 349/17723; Yenişehir’e örnek
belgelerden bir kaçı ise şunlaradır: BOA. İE. EV., nr. 10/1126, 21/2533,
31/3636, 4/474, 5/516, 43/4871; C.MF., nr. 22/1067; İE. SH., nr. 2/182.
46 1506’da Yenişehir’deki imaretin geliri 64.116 akçeyi bulmuştu.
Machiel Kiel, “Teselya”, s. 523; Yusuf Halaçoğlu Yenişehir’de ilk
vakfın Turahan Bey’e ait olduğunu yazmaktadır. Fakat bunun doğru
olmadığı Barak Bey’e ait imaret, cami, kervansaraydan anlaşılmaktadır.
Hasan Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri, s. 129.
47 Machiel Kiel, “Teselya”, s. 523.
48 Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. XX-XXI.
49 İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 229; Gazi Evrenos Bey’in
türbesi Yenice-i Vardar’da dır. Bakınız: Vasilis Demetriades, “The
Tomb of Ghāzī Evrenos Bey at Yenitsa and Its Inscription”, Bulletin of
the School of Oriental and African Studies, 39/2 (1976), pp. 328-332.
50 Machiel Kiel, “Teselya”, s. 523.
44
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Yenişehir’i ihmal etmedi 51 . Yenişehir’de Turahan Bey
vakfına ait yapılar olduğu 1446 tarihli vakfiyesinden
anlaşılmaktadır 52 . 1454/1455 tarihli tahrir defterinden
anlaşıldığı gibi aynı defterde Turahan Bey ile gelmişti,
Timâr-ı Hasan veled-i Kulağuz, mezkûr Türk aslındandır.
Turahan Beyle gelmiş kadimîlerdendir kaydı düşülmüş
sipahiler bulunmaktaydı53.
Böylece Yenişehir’de Turahan Bey ile başlayan imar
faaliyetleri oğlu Ömer Bey döneminde devam etti. Ömer
Bey, burada mescit, medrese, hankâh, kervansaray, zaviye
ve imaret yaptırdı. Zaten Türk devlet geleneğinde ve şehir
anlayışında bu vardı. Bir yer fethedildiğinde fethedenden
başlamak üzere ileri gelen kişiler tarafından han, hamam,
imaret, medrese, mescit yaptırılır, mahalleler bu eserlerin
etrafında oluşurdu. Uç beyleri bu konuda öncülük
ederlerdi54.
Hasan Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri, s. 56;
Fahameddin Başar, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hizmeti
Görülen Akıncı Aileleri III-Turahanoğulları”, Türk Dünyası Tarih
Dergisi, Sayı: 65, (Mayıs 1992), s. 49.
52 Ağustos 1446 tarihli vakfiyeye göre Cuma Camisi, medrese, zaviye,
hamam, boyahane, pirinç, helva ve kasap dükkânlarının yanı sıra
Köstem Nehri üzerinde değirmenler vardı. Çok sayıda bahçenin
varlığını yine vakfiyeden öğrenmekteyiz. Machiel Kiel, “Yenişehir”, s.
474; 1454-1455’te hamam, dekâkin-i başhâne ve işkembeci ve gayruhu,
Kıst-ı Kervansaray ma’a dekâkin, dekâkin-i nalbând ve gayruhu, çardak
kim bazârgün otururlar. Bunlardan 13.316 akçe gelir elde edilmekteydi.
Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 35.
53 Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 40.
54 Rumeli’de uç beylerinin imar ve iskân faaliyetleri için bakınız: Hasan
Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri, s. 79-94;
Aleksandar Fotić, “Yahyapaşa-oğlu Mehmed Pasfa’s Evkaf in
Belgrade”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae,
LIV/4, (2001), pp. 437-452; Orlin Sabev (Orhan Salih), “Osmanlıların
Balkanları Fethi ve İdaresinde Mihaloğulları Ailesi (XIV.-XIX.
Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler”, OTAM, Sayı: 33, (Bahar
2013), s. 229-244; Ayşe Kayapınar, “Kuzey Bulgaristan’da Gazi
Mihaloğulları Vakıfları (XV-XVI. Yüzyıl), AİBÜ. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, I/10, Bolu 2005, s. 169-181; M. Tayyib Gökbilgin,
XV. Ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar-Mülkler51
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Bursa, Edirne ve daha sonra İstanbul başta olmak üzere
Rumeli ve Anadolu’nun bir şehrinde vakıf eserleri bir
şehrin Türk-İslam kimliğinin oluşmasında temel işlev
görürdü 55 . Buna tekke ve zaviyeleri de eklemek
gerekmektedir56. Bir bölgenin şenlendirilmesinde olduğu
kadar şehirlerde yeni mahallelerin kurulmasından diğer
vakıf eserler gibi tekke ve zaviyeler de etkin rol
oynamaktaydılar 57 . Tabii ki bütün bu imar faaliyetleri
Anadolu’dan Türk göçü ile desteklendi. Şehir ve civarı bir
taraftan imar edilirken diğer taraftan hali olan bölgenin
şenlendirilmesi faaliyetlerine girişildi. Batı Anadolu’dan
getirilen Türkmenler buraya yerleştirilmeye başlandı. Bu
Türkmenler arasında Saruhanlı, Germiyanlı, Menteşeli
Türkmenleri başı çekmektedir. Nitekim Yenişehir tahrir
defterlerinde Türkmenlerin kurdukları köyler kendi adları
ile kaydedilmişlerdir 58 . Yıldırım Bayezid’in Ankara
Mukataalar, İstanbul 2007, s. 155, 229-230, 271, 340-342; Heath W.
Lowry, (2008). Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 13501550 Kuzey Yunanistan’ın Fethi İskânı ve Altyapı Gelişmesi, İstanbul
2009.
55 Halil İnalcık, “Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un Yeniden
İnşası”, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Çev: Fahri
Unan, Samsun 1988, s. 221.
56 Kazada Barak Bey, Ömer Bey zaviyeleri haricinde Hasan Baba
zaviyesi ve imareti vardır. BOA. C.EV., nr. 392/19887; 18. yüzyılda
Şeyh Nazif Dede Efendi’nin şeyhliğini yaptığı bir mevlevihane
bulunmaktadır. BOA. A.M., nr. 1/15.
57 Bir bölgenin şenlendirilmesinde tekke ve zaviyelerin rolü için
bakınız: Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve
Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila
Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar
Dergisi, Sayı: 2, (1942), 279-386; Dervişlerin boş ve ıssız yerlerde
iskân amaçlı zaviyeler kurması iskânın önemli bir parçasıydı. Zaviye
merkezli köyler, mahalleler oluşmaktaydı. Şenlendirilen yer genellikle
tarikat mensubu olan zaviyenin kurucusunun adını taşımaktaydı.
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı,
İstanbul 1967, s. 95.
58 Machiel Kiel, “Yenişehir”, s. 474; Aynı uygulama Lala Şahin Paşa
tarafından Kavala, Drama, Serez ve Karaferye gibi yerlerde yapılmıştır.
Saruhan’daki göçer Türkmenler bu bölgelere sürgün edilmişlerdir. M.
Münir Aktepe, “XIV ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından
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Savaşı’nda yenilmesinden sonra ortaya çıkan fetret devri
geçtikten sonra Rumeli’ye Anadolu’dan göçler devam etti.
Özellikle II. Murad ve II. Mehmed dönemleri bu anlamda
dikkati çekmektedir. Bu göçler neticesinde Filibe, Sofya,
Serez, Üsküp gibi Yenişehir de Türk şehri halini aldı59.
Sürecin sonucunu 1454/55 yılına ait tahrir defterinde
görmek mümkündür. Osmanlı hâkimiyeti öncesi
neredeyse hali olan bir şehir yeniden imar ve iskân
edilmiştir. Artık Yenişehir mamur bir şehirdir. Bundan
mütevellit olmalı Evliya Çelebi Rumeli’de on tane
bender60 şehir var derken Yenişehir’i Edirne, Selanik ve
Serez’den sonra dördüncü sıraya koymaktadır. Yenişehir
1454/1455’te 11 mahallenin çoğunluğunun Türk olduğu
bir şehir konumundadır. Bu mahalleler şunlardır: Mahallei Cami, Mahalle-i Hatib Hoca, Mahalle-i Satı, Mahalle-i
Tekeli İmamı, Mahalle-i Kirişçi Hacı, Mahalle-i
Bedreddin Hoca, Mahalle-i Tabbâgân, Mahalle-i Hacı
İbrahim, Mahalle-i Veled Reis, Mahalle-i Demürcü ve
Mahalle-i Yegânoğlu. Mahallede sakin olanların
isimlerinden yola çıkarak çoğunun Anadolu’dan göç ile
geldiği anlaşılmaktadır. Mesela Kara Hacı; Menteşelü, Ali
Veled-i Karamanlu, Hayreddin Germiyânî, Şeyh
Karamanî, Karamanlu Yusuf, Beybazarlu, Muhammedî
Hamidlü, Germiyanlu Yusuf 61 . Şehir’de 355 Müslüman
hanesine karşılık 66 gayrimüslim hane vardır. Bu oran
İskanına Dair”, Türkiyat Mecmuası, X, İstanbul 1953, s. 300; Köylerde
bir hayli yörük vardır. Genellikle hariçten ziraat yapmaktadırlar.
Mesela Bezciler, Sofular ve Kuru Ağaç köylerini bu duruma örnek
gösterilebilir. BOA. TD., nr. 36, s. 798, 805, 810.
59 Mehmet Armutlu, “Rumeli ve Tüm Balkanlarda Karamanlılar”,
Balkanlar’daki Türk Kültürü’nün Dünü-Bugünü-Yarını, Uluslarası
Sempozyum (26-28 Ekim 2001), Bursa 2002, s. 71; Castellan 18.
Yüzyılda bu durumun devam ettiği üzerinde durmaktadır. Georges
Castellan, Balkanların Tarihi, s. 347.
60 Bender, ticaret yeri, işlek iskele manasında bir kelimedir. Ferit
Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1970; s.
105.
61 Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 27-29.
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itibariyle %84 ‘de tekabül etmektedir. İsimlerden yola
çıkarak Türk yerleşiminin sağlandığını söyleyebiliriz. Tur
Ali, Dursun, Balaban, Bahadır, İnebeyi, Turud, Paşa
Yiğid, Karaca, Yahşi Türk, Turhan, Satı, Köpek, Turak,
Saru, Burak, Turud isimler bu yargımıza örnek olarak
gösterilebilir 62 . Bu tahrirdeki köyler ve mezra’alar ise
bölgenin ne denli boş olduğunu ve yerleşime açık
olduğunu göstermektedir. Birçok köy eski ismiyle
kaydedilmiş olmasına rağmen hariçten gelen kişiler de
bulunmaktadır 63 . Hatta tımar sahiplerinden bazıları
köylere yerleşimlerin sağlanması için çaba sarf
etmektedirler. Bu durum sadece Yenişehir için geçerli
olmayıp, Teselya bölgesinin tamamı için geçerlidir.
Osmanlı hâkimiyetinden sonra tesis edilen Tırhala
Sancağı’nın birçok yeri hali olup, yeni yeni iskân
edilmektedir. Bazı köyler ve mezralar için ise defterde
yörükler oturur ibaresi düşülmüştür 64 . H. 874/M. 14691470 yılında yapılan tahrirde aynı durum devam
etmektedir. Hariçten ekenlerin sayısı bir önceki tahrire
göre azalmakla birlikte halen bir hayli yoğunluktadır.
Daha sonra bu yörükler eşkinci ocağına dahil
edilmişlerdir. Selanik yörükleri olarak bilinen bu yörükler
Rumeli’deki
yörüklerin
en
büyük
grubunu
oluşturmaktadır. Selanik yörüklerinin büyük çoğunluğu
Teselya ve Makedonya ‘da, az bir kısmı ise Bulgaristan ve
Dobruca’da idi. Toplam 500 ocaktan oluşmakta olan
eşkincilerin 117 ocağı Yenişehir Kazası’ndaydı. Bu rakam
beşte bir gibi önemli bir orana tekabül etmektedir.
Yörükler yaya ve müsellem teşkilatına dahil idiler. Sistem

Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 27-30.
Mesela Karye-i Şilatura, hâriç-ez defter; Karye-i Kalopodi, hâriç-ez
defter, Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, s. 36-37.
64 Mezra’a-i İnehanlu, tâbi’-i Yenişehir, Yörükler oturur, Mezra’a-i
Sudeşli, tâbi’-i Yenişehir, Yörükler oturur, Mezra’a-i Çoban Kuyusu,
tâbi’-i Yenişehir, Yörükler oturur, Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i
Sancak-ı Tırhala, s. 32-33.
62
63
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içerisinde eşkinci ve yamak olarak kayıt edilmişlerdir. 16.
yüzyılda Yenişehir’de 665 eşkinci, 2.660 yamak vardı65.
1454/1455 tahririnden yaklaşık 50 yıl sonra H. 912/M.
1506-1507 yılında yapılan tahrirde ise Yenişehir’de
mahalle sayısı 14’e yükselmiştir. Buna bağlı olarak
nüfusta da bir artış söz konusudur ki Müslüman hane sayısı
700, mücerred sayısı ise 151’dir. 14 mahallenin 2’si
gayrimüslimdir. Bu iki mahallede 78 hane, 11 mücerred ve
25 dul yaşamaktadır66. Aynı artış köylerde devam etmiştir.
Türk isimli bir hayli köyün olması değişimin göstergesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bezciler, Söylemez, Evliya
Fakıh, Ömerlü, Koyun Alisi, Evrenoslu, Canbazlar köyleri
sadece birkaç tanesidir. Köylerin çoğunda nüfus yoğun bir
şekilde yörüklerden oluşmaktadır 67 . 1522/1523 tarihli
tahrirde aynı durum devam etmektedir. Köylerde yörük
nüfusun artışı devam etmiştir68. Nüfusta meydana gelen bu
artışın doğal yollarla olmadığı, göçlerle meydana geldiği
aşikârdır. Bölgeye başından beri yapılan Türk göçünün
devam ettiği anlaşılmaktadır. Artık 17. yüzyıla
geldiğimizde nüfus artışı devam etmekte olup mahalle
sayısı 24’e yükselmiştir. Bunun 25’si Müslüman, 5’ü
gayrimüslimdir. Köy sayısı ise 80’ni bulmuştur69. Evliya
Çelebi Yenişehir’i överek mesire yerleri, dükkânları, her
köşe başında yer alan sebilleri, bağları, 4.000 tahtani ve
fevkani eviyle mamur bir yer olduğunu yazmaktadır70.
65

BOA. TD., nr. 225, s. 103-155.
BOA. TD., nr. 105, s. 168-179; Yusuf Halaçoğlu, “Teselya
Yenişehiri”, s. 90-91.
67 BOA. TD., nr. 105, s. 441-449, 645-647;
68 BOA. MAD., nr. 550, s. 15-62.
69 BOA. MAD., nr. 3035, s. 4-5; ; 16. yüzyılın başlarında nefs-i
Yenişehir sancakbeyi hasları arasına katılmıştı. Hassın tutarı 113.079
akçe idi. BOA. TD, nr. 108, s. 4; Tayyip Gökbilgin, “Kanuni Sultan
Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti”, s. 258.
70 Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, VIII, Haz: Robert
Dankoff-- Seyit Ali Kahraman- Yücel Dağlı, İstanbul 2003, s. 40-43;
Buna rağmen Evliya Çelebi’nin yaşadığı yüzyılda yazılmış bir hicviye
şehri sokakları çamur, harap, yıkık kerpiç evleri ile tasvir etmiştir.
66
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Yenişehir’deki Türk hâkimiyetinin en büyük
göstergelerinden bir diğeri ise birçok Rumeli şehrinde
olduğu gibi vakıflar aracılığı ile yapılan hanlar, hamamlar,
tekkeler, zaviyeler, camiler, mescitlerdir. Öncelikle
Evrenos Bey ile başlayan süreci bir başka akıncı beyi
Turahan Bey ve oğulları devam ettirmişlerdir 71 . Burada
kurdukları vakıflarla şehrin ve bölgenin gelişimine çok
büyük katkıda bulunmuşlardır 72 . Turahan Bey kurduğu
vakfın daha sonra oğlu Ömer Bey’e verilmesini istemişti.
Bu nedenle olacak sonraki yıllarda vakıfla ilgili
muamelatta vakıf Turhan Bey ve Ömer Bey vakfı adıyla
yer almıştır 73 . Ömer Bey’in vefatından sonra vakfın
yönetimi oğlu Hasan Bey’e intikal etmiştir74. I. Murad’ın
Mehmet Kırbıyık, “Bir Şehir Hicviyyesi: Hicv-i Yenişehr-i Fenâr”,
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, I, Ed: Zafer Gölen-Abidin Temizer,
İstanbul 2017, s. 48- 53; 16. yüzyılda kaleme alınan şehrengizlerde ise
şehir mamurdur. Görkemli yüksek yapılar cennet yapılarına
benzetilmektedir. Zehra Göre, “Rumeli Şehrengizleri ve Bu
Şehrengizlerde Rumeli”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, I, Ed:
Zafer Gölen-Abidin Temizer, İstanbul 2017, s. 134.
71 Evrenosoğlu Barak Bey, Yenişehir’de 1 cami, 1 imaret, 1
kervansaray ve 32 dükkân yaptırmıştır. 1506’da imarette 19 kişi
çalışmaktadır. Machiel Kiel, “Tesalya”, s. 523; Zehra Göre, “Rumeli
Şehrengizleri, s. 134.
72 Yenişehir’de Turahan Bey’in yaptırdığı camii, medrese ve zaviye
vardır. BOA. TD., nr. 36, s. 1291; Ömer Bey’in ise Yenişehir merkezde
camisi, imareti, mescidi, Tatar Köyü’nde camisi ve imareti,
Platimana’da zaviyesi, Yenişehir yolunda …….. derbendinde camisi ve
zaviyesi….. vakıf kervansarayı bulunmaktadır. BOA. TD., nr. 36, s.
1299; Ömer Bey’in iki zaviyesi, imareti, durmaktadır. BOA.
A.DVNSMHM.d., nr. 19, s. 76; Yenişehir’de yer alan eserler için
bakınız: Neval Konuk, Yunanistan’da Osmanlı Mimarisi, Ankara 2016,
s. 410-469.
73 1798’de Bu tarihte vakfın mütevellisi Seyyid Abdülkadir vefat
etmiştir. Bu belgede sadece Gazi Turhan Bey vakfı diye geçmektedir.
BOA. C.ML., nr. 627/25799, 29 Zilkade 1212 (15 Mayıs 1798); ayrıca
bakınız: BOA. İE.EV., nr. 30/3490, (1114); 10/1125 (1078);
74 BOA. TD., nr. 36, s. 1292; Vakfın Yenişehir’deki gelirleri şöyledir:
hamam-ı atik, nısf-ı hasıl: 3.000, hamam-ı cedid: 6.000, kervansaray:
4.000, bozahane: 500, Bezestan: 5.000, dekakin: (310): 17.300,
Yavaşlar Köyü’nde 12 yağhane: 7.440, ….. Koyunlu Çayırı Köyü’nde
11 yağhane: 7640 akçedir. TD., nr. 36, s. 1306-1307.
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uç beylerine fethettikleri bölgeleri temlik olarak
verdiğinde başlayan imar ve iskân süreci yeni bir Türk
şehrinin kurulmasını sağlamıştır75.
Sonuç
Teselya Ovası’nın başkenti olan Yenişehir Türk
hâkimiyeti kurulmadan çok önce dağılmış, perişan olmuş
bir diyardı. Kökü eskiçağlara kadar dayanmasına rağmen
Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması sürecinde eski
haşmeti kalmamıştı. 1370’lerden itibaren başlayan Türk
akınları neticesinde Teselya’nın ele geçirilmesi sürecinde
uç beyi Evrenos Bey tarafından Osmanlı hâkimiyetine
alınmıştır. Tamamen harap olan eski şehrin aşağısına
Köstem Irmağı’nın kenarına yeniden kurulan şehre eski
geleneğin devamı olarak Yenişehir adı verilmiştir. Evrenos
Bey’in oğlu Barak Bey’in şehrin imarı için başlattığı
çabaları ondan sonra gelen bir başka uç beyi Turahan Bey
ve oğlu Ömer Bey devam ettirmişlerdir. Bu çabalara
Osmanlı Devleti’nin iskân politikası çerçevesinde
Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin yerleştirilmesi ile boş
ve hali olan beldenin Türkleşmesini de eklemek
gerekmektedir. Zamanla şehir % 84’ünün Türk olduğu,
camileri, zaviyeleri, tekkeleri, hanları, hamamları,
dükkânları ile tam bir Türk şehri halini almıştır. Hasılı
Türk hakimiyeti şehri yeniden canlandırarak bölgenin
merkezi haline getirmiştir. 1881’de Yunanistan’a
bağlanıncaya kadar bu yapısını devam ettirmiştir.
Yenişehir bugünkü durumunu Türk fethine borçludur.
Maalesef Türk eserlerinden günümüze pek fazla ulaşan
olmamıştır.

Temlikte amaç imar ve iskânın sağlanmasıdır. Münir Aktepe, “XIV.
Ve XV. Yüzyıllarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair”, s.
311.
75
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YUNAN ORDUSUNUN KURULUŞU (1828-1843)
The Establishment of The Greek Army (1828-1843)
Bülent AKYAY*

Öz:Yunanistan’da düzenli ve daimi ordunun kurulması 1821
Yunan İhtilali sürecine dayanmaktadır. Osmanlı idaresine karşı isyan
hareketleri düzensiz birlikler tarafından yürütülmekle beraber ihtilal
süreci içerisinde düzenli askerî birlik oluşturma denemelerinde
bulunulmuştur. Ancak gerçek anlamda askerî teşkilatlanma devlet
başkanı olarak seçilen ve Yunanistan’a gelen Ioannis Kapodistrias’ın
1828 yılında düzensiz birliklerden düzenli bir ordu oluşturma
girişimiyle başlamıştır.
Ne var ki, 1831 yılında Kapodistrias’ın suikaste uğramasıyla
birlikte Yunanistan anarşi ortamı içerisine girmiş ve askerî
yapılanmada zaafiyetler yaşanmıştır. Rusya, İngiltere ve Fransa’dan
oluşan “Koruyucu Güçler”in Yunanistan için monarşi rejimini uygun
bulması ve bu çerçevede Yunanistan’a Bavyera Krallığı’ndan henüz
reşit olmayan Prens Otto’nun kral tayin edilmesi ülkede Bavyera
Naipler Heyeti’nin idareyi ele almasına sebep olmuştur. Bu sayede
Yunanistan’da “Bavarokrasi” tabir olunan bir yönetim hâkim olmuş
ve bu küçük Alman krallığının ordu dâhil olmak üzere Yunanistan’da
devlet kurumlarını oluşturmasına, bir düzen kurmasına başlanmıştır.
Yunanistan’da monarşi yönetimi 1833 yılındaki askerî kanunlar
ile ordu düzenlemelerine girişmiştir. Prens Otto ile ülkeye “Kraliyet
Bavyera Yardımcı Kuvvetleri” ile beraber gelmiş ve askerî bir güç
olarak göreve başlamıştır. Bu sürede düzenli ordu yeniden kurulmaya
başlanmış ve gayrinizami güçler lağvedilmiştir. Bununla birlikte 1835
yılında ihtilal döneminden kalan savaşçıları onurlandırmak ve mali
destek sağlamak maksadıyla yaklaşık 800 kadar kişiden oluşan bir
“Kraliyet Falanksı” kurulmuştur. 1862 yılında Kral Othon’un tahttan
indirilmesinden sonra bile Yunan ordusu 1833 Teşkilat Kanunu’na
dayanmaya devam edecek ve Yunan ordusunda ilk büyük reformlar
1877 yılında görülecektir.
Bu çalışmada Yunanistan’da düzenli ve daimi ordunun kurulma
süreci ele alınarak yeni Yunan devletinin ilk yıllarındaki Yunan
ordusunun gücü, teşkilatlanması ve gelişimi üzerinde genel hatlarıyla
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durulacaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile konuya dair ilgili Türk
literatürüne bir çıkış noktası kazandırmak hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yunan, Ordu, Yunanistan
Abstract: The establishment of a regular and permanent army in
Greece is based on the Greek Revolution of 1821. The rebellious
movements against the Ottoman rule were carried out by irregular
troops, but attempts were made to form a regular military unit within
the revolutionary process. However, in 1828, after coming of Ioannis
Kapodistrias to Greece, who was elected as the head of state, the
military organization started in real terms with his attempt to create a
regular army from irregular troops.
However, with the assassination of Kapodistrias in 1831, a state of
chaos and anarchy began in Greece and this situation caused suffering
weaknesses in the military structure. The “Protecting Powers”,
composed of Russia, Great Britain and France, found the monarchy
regime to be appropriate for Greece, and therefore a young prince
from the Kingdom of Bavaria appointed as King of Greece to handle
the administration of Greece with the Bavarian regency. In this way,
Greece was dominated by a Bavarian regime, and this Bavarokratia
began to restore the order and establish state institutions in Greece,
including the army.
In Greece, the monarchy began military regulations in 1833 with
the military acts. Prince Otto came to the country with the Royal
Bavarian Auxiliary Forces and these troops took office as a military
force. During this period, the regular army was re-established and the
irregular units were abolished. However, in 1835, a Royal Phalanx
consisting of about 800 men was established in order to honor the
warriors of revolutionary period and to provide financial support for
them. Even after King Othon was dethroned in 1862, the Greek army
would continue to rely on the Act of Organization of 1833 and the
first major reforms in the Greek army would be seen in 1877.
In this study, the development, organization and strength of the
Greek regular army will be focused on in general terms in the first
years of the new Greek state. At the same time, this study aims to
provide a starting point for the relevant Turkish literature.
Keywords: Greek, Army, Greece

Giriş
Yunanistan’da düzenli ve daimi bir ordunun
kurulması esasen 1821 Yunan İhtilali sürecine
dayanmaktadır. Bununla birlikte Yunanların bu olaydan
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önce de gerek Osmanlı idaresi altında kleft veya armatol
olarak bazı askerî tecrübeleri, bölgede Khimara, Souli ve
Mani bölgelerinde savaşçı toplulukların varlığı ve
gerekse de Osmanlı ülkesi dışında Napoli, Venedik,
Rusya gibi Avrupalı Güçlerin kurduğu bazı askerî
birliklerde hizmet ettikleri bilinmektedir.1
Bugünkü Yunanistan’ın bir parçası olan Yedi Ada
(Cezayir-i Seba / Ion Adaları) 18 Ekim 1797 tarihli
Campo Formio Antlaşması ile Venediklilerden Fransa’ya
geçmişti. Burada daha önceleri Venedik döneminde,
sonrasında ise, 1797-1821 yılları arasında Yedi Ada’yı
işgal eden Avrupalı Güçler tarafından oluşturulan çeşitli
askerî birimlere Arnavutların yanı sıra Yunanların da
katılımı sağlanmıştır. Bu süreçte şu askerî birliklere
Yunan katılımı görülmektedir:2
Fransızlar tarafından kurulan Légion Grecque (Η
Ελληνική Λεγεών), Les Chasseurs d’Orient (Οι Κυνηγοί
της Ανατολής), Bataillon de Chasseurs à Pied Grecs (Οι
Λόχοι Ελλήνων Κυνηγών) ve Le Régiment Albanais (Το
Σύνταγμα των Αλβανιτών)
Ruslar tarafından kurulan The Light Infantry Legion
(Light Jäger Foot Legion) - (Η Πεζική Λεγεών Ελαφρών
Κυνηγετών)

1

Nicholas Charles Pappas, Greeks in Russian Military Service in the
Late 18th and Early 19th Centuries, Institute for Balkan Studies,
Thessaloniki 1991.
2 Leônidas Kallivretakês, “Ένοπλα Ελληνικά σώματα στη δίνη των
Ναπολεοντείων πολέμων (1798-1815),” [Napolyon Savaşları
Girdabında Yunan Silahlı Birlikleri (1798-1815)], Ιστορία του Νέου
Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 1: Η Οθωμανική Κυριαρχία, 17701821 [Modern Hellenism Tarihi, 1770-2000, Cilt 1: Osmanlı
Yönetimi, 1770-1821], Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, s. 185-200;
N. C. Pappas, a.g.e., s. 97-98, 143-292; Pantelês Karykas, Ελληνικός
Στρατός 1821-1922, [Yunan Ordusu 1821-1922] Επικοινωνιες Α. Ε.,
Αθήνα, s. 2-3.
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İngilizler tarafından kurulan The Duke of York’s
Greek Light Infantry (Το Ελληνικό Ελαφρό Πεζικό του
Δουκός της Υόρκης)
Bu birliklere katılımları Yunanlara dönemin modern
askerî taktiklerini öğrenme fırsatı verdiği gibi askerî
tecrübe edinme, karışık uluslararası durum hakkında
genel fikir sahibi olma, daha ötesinde de millî
kimliklerini oluşturma ve millî bilinçlerini takviye etme
fırsatı verdiği gibi, yaklaşan Yunan isyanında lider rol
oynayacakları askerî ve siyasî insan kaynakları da
oluşturdu.3
1. Düzenli Bir Yunan Ordusu Kurmak İçin İlk
Çabalar 1821-1828
1821’de Mora’da İhtilal başladığında Yunanistan
sahasında organize hiçbir askerî birlik bulunmuyordu.
Düzenli bir ordu ihtiyacı ve bir ordu kurma kararı 1821
Yunan İhtilalinin doğrudan sonucudur. O ana dek
Osmanlılara karşı savaş, düzensiz ve gayrinizami gruplar
tarafından sürdürüldü. Bu grupların esasını kendi reisleri
(καπιτάνων) komutasındaki kleft çeteleri ve armatoller
oluşturuyordu. Bazıları Yedi Ada düzenli birliklerinde
veya Tepedelenli Ali Paşa’nın yanında hizmet etmiş
olsalar da armatoller sadece gerilla savaşında
tecrübeliydiler.4
Düzensiz birimler askerî eğitim ve disiplinden
yoksundular.
Liderleri
kurumsallaşmış
hiyerarşi
3

N. C. Pappas, a.g.e., s. 327-329 ve s. 333-334.
Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954
[Yunan Ordusunun Teşkilat Tarihi, 1821-1954], Έκδοση της
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(ΔΙΣ/ΓΕΣ), Αθήνα 2005, s. 1; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 18211997 [Yunan Ordusunun Tarihi, 1821-1997], Έκδοση της
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(ΔΙΣ/ΓΕΣ), Αθήνα 1998, s. 1; Η Iστορία του Πεζικού [Piyade Tarihi],
Γενικό Επιτελείο Στρατού Διευθύνση Πεζικού (ΓΕΣ/ΔΠΖ/3a), Αθήνα
2014, s. 37.
4
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eksikliğiyle ve karşılıklı desteğin çok eski geleneklerine
dayanarak ortak bir hedefe yönelik olarak büyük güçlükle
işbirliği yapabiliyorlardı. Bu yüzden sahada erken
kazanmış oldukları başarılarına karşın ihtilal liderliği ve
ilk Yunan hükümetleri kademeli olarak düzenli bir ordu
organizasyonuna başladılar.5
Bu büyük çabaya değerli katkı devrin Avrupa
ordularında hizmet etmiş Yunan kökenli subaylar ve
Yunanistan’a gönüllü olarak gelmiş yabancı askerî
personelden geldi. İhtilal sırasında oluşturulan düzenli
birlikler, yetersiz lojistik destek veya siyasî sebeplerle
kısa ömürlü olmalarına rağmen yine de kayda değerdi.
Ülkeye heves, gayret ve fedakârlıkla hizmet ettiler ve
dahası ordu organizasyonu, eğitim, emir-komuta, disiplin
ve işbirliği ruhu için yararlı olduklarını kanıtladılar.6
İlk Düzenli Ordu Birimlerinin Kurulması ve Bunların
Askerî Hareketleri
İlk Yunan düzenli askerî birimi olan Kutsal Birlik
(Ἱερὸς Λόχος) Filiki Eterya’nın başı olan Aleksandros
İpsilantis tarafından 1821 Yunan İhtilali başlarında 3/15
Mart’ta kurulan ilk düzenli askerî güçtür. Odessa, Eflak
ve Boğdan’daki Yunan topluluklarına mensup kişiler
hatta büyük oranda ise çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen
gönüllü öğrencilerden oluşturuldu. 1821 Yunan
İhtilali’nin ve genelde de Yunan ordusunun ilk organize
askeri birimi olarak kabul edilebilir. İpsilantis, bu
gençlerin ordusunun ruhunu oluşturacaklarını düşündüğü,
bu yüzden Antik Yunan dönemindeki Thebai ordusunun
elit gücü olan Ἱερὸς Λόχος’tan bu ismi aldığı
belirtilmektedir. Bu birlik yaklaşık 200 kişilik bir piyade

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 1; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 37.
6 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 1.
5
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taburu, dört toptan oluşan bir batarya ve 200 kadar
süvariden oluşuyordu.7
Bu birliğin giydiği üniformalar Napolyon Savaşları
dönemindeki
bir
Alman
birliği
olan
Black
Brunswickers’dan ilham alınmış siyah yün keçeden
yapıldığı için aynı zamanda “Siyah Giyenler”
(μαυροφόροι) olarak da adlandırılmıştır. Başlıklarında
bulunan kurukafa rozetine “Özgürlük ya da Ölüm”
anlamı yüklenmiştir.8
8/20 Haziran 1821’de bu birlik Eflak’taki Dragaşani
Muharebesi’nde Osmanlılar tarafından ağır bir hezimete
uğratıldı.9
Rus ordusunda eski bir subay ve Aleksandros’un
kardeşi olan Dimitrios İpsilanti Haziran 1821’de
beraberinde bir grup Yunan ve yabancı Filelen ile birlikte
Mora’ya geldi. Kardeşinin örneğinden hareketle
Kalamata’da derhal düzenli bir askerî güç organize
etmeye başladı ve bir ay zarfında ilk düzenli birliği, her
biri 100 adam içeren üç bölükten ibaret yarım bir tabur
oluşturdu. Aynı zamanda Fransız Albay Olivier Voutier
komutasında iki toptan oluşan bir topçu mangası kurdu.
Oluşturulan yarım tabur ise Napolyon Savaşları
döneminin emektar subayı diğer Fransız Binbaşı Baleste
emrine verildi. Dimitrios ise Ağustos 1821’de Mora
Senatosu tarafından başkomutan atandı.10

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 2-3; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 2; P. Karykas,
a.g.e., s. 6-7; Η Iστορία του Πεζικού, s. 39.
8 P. Karykas, a.g.e., s. 7.
9 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 2;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 3; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 39; P. Karykas, a.g.e., s. 8-9.
10 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 2;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 3-4; P. Karykas, a.g.e.,
s. 9-10; Η Iστορία του Πεζικού, s. 39.
7
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Yarım taburun savaşa ilk katkısı Tripoliça’da
kuşatılanlara yardıma gitmek için 23 Ağustos/4 Eylül
1821’de Kalamata’da asker çıkarmaya çalışan Osmanlı
girişimini engellemek oldu. Sonrasında Tripoliça
kuşatmasına katıldı ve kaleden yapılan huruç
hareketlerini püskürttü. 4/16 Aralık 1821’de Nauplio
(Anabolu) kalesine saldırı ve sonra Akrokorint
kuşatmasında yer aldı. Bu harekâtlardaki zorluklar ve
uğranan ağır zayiat ve hepsinden öte İpsilanti’nin kendi
isteğiyle komutadan ayrılması yüzünden Ocak 1822’de
Yunanistan’daki bu ilk düzenli birlik neredeyse tamamen
ortadan kalktı.11
İlk Piyade Alayının Kurulması ve Mücadeleye
Katılması
İlk Yunan Ulusal Meclisi 9/21 Ocak 1822’de
Epidauros’da toplandı ve iki ay sonra ihtilalci ve siyasî
lider Aleksandros Maurokordatos’u Yunanistan’ın ilk
hükümetinin başkanı seçti. Maurokordatos düzenli bir
ordu kurulmasını bir ihtiyaç olarak görüyordu ve meclise
Ordu Düzenlemesine dair bir kanun teklifi sundu. 1/13
Nisan’da bu teklif kabul edildi ve askerî mevzuat
bakımından sonraki yıllarda bir temel oluşturdu.12
Bilhassa kanun ağır piyade (Hat piyadesi) ve hafif
piyade, ağır ve hafif süvari, kuşatma ve sahra topçusu ve
istihkâm birliği kurulmasının temelini attı. Böylelikle
yeni kurulan Yunan ordusunun dört sınıfı oluştu: Piyade,
Süvari, Topçu ve İstihkâm. Yeni birliklerin kurulması
hükümetin onayını gerekli kıldı. Sonrasında Savaş

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 4; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 3; P. Karykas,
a.g.e., s. 11-12; Η Iστορία του Πεζικού, s. 40.
12 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 4; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 3; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 40; P. Karykas, a.g.e., s. 13.
11
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Bakanı gerekli subay ve asker atamalarına devam
edecekti.13
Bu kanuna uygun olarak 23 Nisan/5 Mayıs 1822
kararnamesiyle bayrakları hükümet tarafından verilen iki
taburdan oluşan ilk Piyade Alayı kuruldu. Her tabur 40
adam içeren 5’er bölükten oluşuyor ve subayları arasında
makul sayıda Fileleni içeriyordu. Komutan olarak İtalyan
Albay Pietro Tarella atandı. Yeni kurulan bu Alayda yer
almayan 120 kadar Filelen, diğer bir İtalyan Albay Andre
Dania komutasında iki bölüklü bağımsız bir birim
oluşturdular. Topçu ise Albay Voutier komutasındaki iki
toptan ibaret topçu mangasından oluşuyordu.14
Bu askerî güç Yedi Adalı Yunanlardan oluşan birlikle
beraber Türk birliklerince tehdit edilen Souli bölgesini
desteklemek için Alman Filelen General Karl
Normann’ın planladığı Batı Yunanistan’daki harekâtta
yer aldılar. 23 Haziran/5 Temmuz 1822’de güçlü
gayrinizami gruplarla yardım edilen bu kuvvet Narda’da
(Arta) Kompoti köyü yakınındaki muharebede büyük bir
Osmanlı gücünü dağıtmayı başardılar.15
Bununla birlikte 4/16 Temmuz 1822 tarihli müteakip
Peta Muharebesi’nde 8.000 piyade ve süvariden oluşan
üstün Osmanlı güçleri tarafından saldırıya uğradılar ve
düzenli birlikler neredeyse imha oldular. Alay komutanı
Albay Tarella dâhil kayıplar 300 ölüyü geçti. Hayatta
kalanlar Ağustos’ta Atina’ya döndüler. Bunlar daha sonra
Nauplio’ya (Anabolu) kalenin kuşatmasına gönderildiler.
Burada çok sayıda gönüllü ile takviye edildiler ve 400
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 4; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 3-4; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 40; P. Karykas, a.g.e., s. 13.
14 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 4;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 5; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 40; P. Karykas, a.g.e., s. 13.
15 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 5; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 41; P. Karykas, a.g.e., s. 14.
13
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kadar adamdan oluşan iki taburlu bir alay olarak yeniden
organize oldular.16
Yunan hükümeti bu birliğe tedarik sağlayamayınca,
Alay kısa bir süre yerel destekle ayakta kaldı ve sonra da
dağıldı. Adamları gayrinizami kuvvetlere katıldılar.17
Düzenli Ordunun Yeniden Kurulması ve Takviyesi
1823 yılı boyunca düzenli bir ordunun yeniden
kurulması açıkçası mali sebeplerle imkânsızdı. Temmuz
1824’de İngiltere’den borç alınınca hükümet düzenli
orduyu tekrar kurabilir hale geldi. 500 kişilik 4’er
bölükten oluşan Hat Piyadesi, bir bölük Evzon (voltigeur)
ve bir elit bölük, gönüllü askere alma yoluyla kademeli
olarak teşkilatlandırıldı. Bu birliğe komutan olarak Oniki
ada kökenli Albay Panagiotis Rhodios atandı. Aynı
zamanda 100 adamdan oluşan bir topçu birliği teşkil
edilip ana görevi Nauplio kalesindeki toplara adam temin
etmek olan Albay Voutier komutasına verildi.18
İbrahim Paşa’ya karşı harekâtların sonucu olarak
düzenli birliklerin gayrinizami güçlerle kıyaslandığında
sunduğu avantajlara bakarak Yunanistan’ın Geçici
Hükümeti düzenli orduyu daha da güçlendirmeye karar
verdi. Bu amaçla 10/22 Mayıs 1825’de “Askere Alma
için Kaydetme Hakkında” başlıklı bir kanun hazırladılar.

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 6; Η Iστορία
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 4-5; Η Iστορία
Πεζικού, s. 41; P. Karykas, a.g.e., s. 14.
17 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 6; Η Iστορία
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 5; Η Iστορία
Πεζικού, s. 41.
18 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 6-7; Η Iστορία
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 5; Η Iστορία
Πεζικού, s. 41; P. Karykas, a.g.e., s. 14-15.
16

της
του
της
του
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Fransız Filelen Albay Charles Fabvier düzenli birliklerin
komutanı olarak atandı.19
Fabvier taburun komutasını Albay Rhodios’tan 30
Temmuz/11 Ağustos 1825’de aldı. Aralarında birçoğu
diasporadan gelen Yunanın olduğu yeni askere alınanlar
ve çok sayıda Filelen, Nauplio’da 400 kişilik ikişer tabur
oluşturmaya imkân vererek düzenli ordunun gücünü
artırdı. Fransız Filelen Regnault komutasında küçük bir
süvari birliği bu güce bağlandı ve topçu unsuru 4 toptan
oluşan batarya haline geldi. Aynı zamanda askerî müzik
için de bir grup vardı. Bu taburlara 1822’deki birliklere
verilmiş olan aynı bayraklardan verildi.20
Askere alımı Atina’nın kuzeybatı bölgelerine yaymak
ve İbrahim Paşa’nın gelişiyle Mora’dan pek çok
mültecinin toplandığı Nauplio’daki yığılmayı azaltmak
için hükümet düzenli birlikleri bir piyade taburu hariç
Atina’ya sevk etti. Atina’ya yürüyüşleri sırasında ve
şehre
vardıklarında
düzenli
birlikler
coşkuyla
karşılandılar ve dayanıklılıkları, disiplinleri, hatasız
hareketleri büyük ölçüde takdir edildi.21
Atina’ya 5/17 Ekim 1825’de varınca Fabvier düzenli
ordu kurma ihtiyacını vurgulayan bir bildiri yayınladı ve
halkı askere yazılmaya çağırdı. Yükümlülükler, görevler,
ödemeler ve düzen ile ilgili olarak da disiplin, cezalar,
menfaatler, terfilere dair talimatlar yayımladı. Düzenli
birliklerin örnek davranışları yanında bildiri kitlesel
askere kaydolma ile sonuçlandı. Böylece 1825 yılı

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 7-8; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 5-6; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 42; P. Karykas, a.g.e., s. 15.
20 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 67; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 8; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 42; P. Karykas, a.g.e., s. 15-16.
21 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 8; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 7.
19
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sonunda düzenli birliklerin gücü 4.000 kişiye ulaştı ve şu
şekilde organize oldular:22
- 4 Piyade Taburu. Tabur A (8 Bölük), Tabur C (8
Bölük), ve Tabur D (4 Bölük) Atina’da ve B Taburu (6
Bölük) ise Nauplio’da üslendi, hepsi toplam 3.400 kişi.
- Yaklaşık her biri 80 kişilik 3 Süvari Taburu (1
mızraklı, 1 karabinalı, 1 atsız)
- 1 Top Bataryası (4 top) ve yaklaşık 200 kişi.
- Keşif görevine atanan 250 kişilik bir Hafif Piyade
birliği. Bunlar kendi bayraklarına sahipti ve
gayrinizamilerden ayrılmak için göğüslerinde siyah
kumaştan haç giyiyorlardı. Yerinde bir isimlendirmeyle
bunlara “Haçlılar (Σταυροφόροι)” adı verildi.
- Küçük bir askerî müzisyen bandosu.
Mart 1826’da Fabvier’in komutasında Atina’daki
Tabur A, bir süvari kuvveti, topçu bataryası ve “Haçlılar”
birliğinden oluşan yaklaşık 2.000 kişilik düzenli ordu
kıtası Eğriboz’daki Karystos kuşatmasına katıldı. Bu
sefer sırasında birlik, lojistik destek yetersizliği ve üstün
Osmanlı güçleri sebebiyle zayiat verdi. Bu yüzden birkaç
gün süren çatışmada subay ve erattan ağır kayıplar
verilince müfreze Eğriboz’u boşaltmak ve Atina’ya
dönmek zorunda kaldı. Bu arada, düzenli ordu
Fransa’dan yeni gelen 70 Filelen ile takviye edildi. Tabur
D ise lağvedildi.23
Aynı yılın Ağustos’unda Fabvier, iki tabur ve Filelen
bölüğü, ilaveten Roumeli güçlerinin komutanı Georgios
Karaiskakis’in düzensiz gayrinizamileri ile birlikte Atina
Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 78; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 8; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 42; P. Karykas, a.g.e., s. 16.
23 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 8;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 9; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 43.
22
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Akropolü’nün kuşatmasını kırmak için yapılan Khaidari
muharebesine katıldılar. Düzenli Ordu burada iyi savaştı
ve varlık sebebini bir kez daha kanıtladı. Lakin geri
püskürtüldüler. Muharebeyi takiben Fabvier derhal kalıcı
kampını kurduğu ve Taktikoupolis (Düzenli askerin
kasabası) adını hak eden Mora’daki Methana’ya
yerleşti.24
Düzenli ordunun en önemli ve kahramanca anı 1826
yılı sonunda geldi. Fabvier seçtiği 500 adamın başında
küçük teknelerle Methana’dan Faleron körfezine geçti ve
13/25 Aralık gecesi Akropolis etrafındaki Osmanlı
kuşatmasını kırarak garnizonu adam ve cephane ile
takviye etti. Bu cesur ve nihai hareket Akropolis’tekilere
4 ay daha dayanma imkânı verdiği gibi bu süre Yunan
ihtilalinin olası başarısı için olayların beklenmedik yönde
gelişmesi açısından önemli oldu. Kuşkusuz merkezî
Yunanistan’ın doğu kesimindeki bu en önemli kalenin ve
Antik Yunanistan’ın sembolünün direnişi Yunanlara
zaman kazandırdı, diplomatik manevralara itici güç
sağladı ve bunların hepsi Yunan ulusunun tekrar
doğuşunu sağlayan Navarin deniz muharebesine yol
açtı.25
Ekim 1827’de Fabvier Sakız adasını zapt etmek için
düzenlenen sefere katıldı. Bu sefer düzenli birliklerin
fevkalade cesaretine rağmen başarısızlıkla sonuçlandı.
Başarısızlık büyük ölçüde Yunan donanmasının eş
zamanlı olarak başka bazı görevlere katılması ve adayı
tamamen
abluka
altına
alamaması
gerçeğine
dayanıyordu. Bu başarısızlık üzerine düzenli ordu Mayıs

Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 8;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 10; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 43-44; P. Karykas, a.g.e., s. 17.
25 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 9;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 10; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 44.
24
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1828’de gemilere binerek Methana’daki üssüne geri
döndü.26
2. Başkan Ioannis Kapodistrias Yönetiminde Askerî
Güçlerin Reorganizasyonu 1828-1831
Ioannis Kapodistrias’ın Yunanistan’ın devlet başkanı
olarak seçilip 6/18 Ocak 1828’de Nauplio’ya gelmesi
düzenli ordunun organizasyonunda yeni bir dönemi
başlattı. Ülkenin yönetimini üzerine aldıktan hemen sonra
derhal kendini aktif bir şekilde silahlı kuvvetlerin yeniden
düzenlenmesine adadı. Bir danışma konseyine olan
ihtiyaca dair içgörüsüyle 23 Ocak/4 Şubat 1828’de savaş
harekâtları ve genelde askerî işlerle ilgili tavsiyelerde
bulunacak Savaş Konseyi’ni oluşturdu. Kendisi bu
konseyin başı idi. Kara güçleri komutanı olarak General
Sir Richard Church, donanmanın komutanı olarak da
Amiral Thomas Cochrane’i daimi üyeler olarak konseye
aldı. Church ve Cochrane Mart 1827’de Troizina’daki
(Troezen) Üçüncü Ulusal Meclis tarafından bu
komutanlıklara atanmışlardı. Geçici üyeler ise Başkan’ın
askerî meselelerde önemli görüşlere sahip olduğunu
düşündüğü Yunan komutanlardan seçildi.27
Ertesi yıl, 1829’da Askerî ve Donanma İşleri
Sekreterliği (Savaş Bakanlığı) kuruldu ve Başkan’ın
kardeşi Viaros Kapodistrias ilk sekreter olarak atandı.28
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 10; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 9; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 44; P. Karykas, a.g.e., s. 17.
27 Stefanos P. Papageôrgiou, Η Στρατιωτική Πολητηκή του
Καποδιστρια: Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Στρατού Ξηράς της
Καποδιστριακής Περιόδου [Kapodistrias’ın Askerî Politikası:
Kapodistrias Dönemi Kara Ordusunun İnşası, Teşkilatı ve
Fonksiyonu], Διδακτορική Διατριβη [Doktora Tezi], Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1983 s. 26-27; Η Iστορία της Oργάνωσης του
Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 15-16; Iστορία του Ελληνικού
Στρατού, 1821-1997, s. 12; Η Iστορία του Πεζικού, s. 45; P. Karykas,
a.g.e., s. 19.
28 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 12.
26
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Kapodistrias düzensiz ve gayrinizami grupları yeniden
yapılandırmakla
devam
etti.
“Khiliarkhi’lerin
Organizasyonu”na dair çıkarılan 7/19 Şubat 1828
kararnamesiyle bu gruplar Sürekli Seyyar (Αεικίνητα)
olarak adlandırıldılar ve 8 Khiliarkhi29 (Binlik), 2
Pentakosiarkhi (500’lük) birimler halinde organize
edildiler. İsyanın başlangıcından beri bu, gayrinizami
savaşçıları yeniden yapılandırma yolunda ikinci ciddi
girişimdi. İlk girişim 9/21 Ocak 1822’de Birinci Ulusal
Meclisin subay rütbeleri, ödemeler, menfaatler, cezalar
ve düzensiz birliklerin organizasyonu için ayrıntılı olarak
tanımladığı ve aldığı karardı. Yeni teşkiller 16/28 Nisan
ve 26 Nisan/8 Mayıs’ta sadakat yemini ettikleri Megara
ve Eleusina’da toplandılar. Yeni Pentakosiarkhi’ler
Başkanın bizzat kendisinden bayraklarını teslim aldılar.
Bu birlikler yeni giysileri ve düzenleriyle 1828
Ağustosundan
Eylül
1829’a
kadar
Merkezî
Yunanistan’da Türkleri tasfiye maksatlı temizleme
harekâtlarına katıldılar.30
Eylül 1829’da düzenli birliklerin kazandığı ve İhtilal
sürecinin bitişinin sinyalini veren son muhabere olan
Boeotia’daki Petra muharebesini takiben Kapodistrias
kademeli olarak gayrinizami savaşçıları (Sürekli Seyyar)
düzenli
birliklere
dönüştürme
düşüncesiyle
Khiliarkhi’leri dağıtıp bunları 13 Hafif Piyade taburuna
dönüştürerek Türk sınırı boyunca ileri sürdü.31
Kelime anlamı olarak “Binlik, Bin kişilik birlik” olmakla beraber
toplamda 1120 kişiden oluşuyordu.
30 Dimitris Michalopoulos, “The Evolution of the Greek Army (182868)”, War and Society in East Central Europe, Vol. XIV, Brooklyn
College Press, 1984, s. 317; S. P. Papageôrgiou, a.g.t., s. 28-31; Η
Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 17, s.
20-21; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 13; Η Iστορία
του Πεζικού, s. 45; P. Karykas, a.g.e., s. 19.
31 D. Michalopoulos, a.g.m., s. 318; Η Iστορία της Oργάνωσης του
Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 21; Iστορία του Ελληνικού Στρατού,
1821-1997, s. 14; Η Iστορία του Πεζικού, s. 46; S. P. Papageôrgiou,
a.g.t., s. 79-81; P. Karykas, a.g.e., s. 20.
29
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Bu arada Fabvier düzenli ordunun gücünü artırmaya
yönelik farklı bir yaklaşımla, savaş görmemişlerse 25 yaş
altındakilerin daimi seyyar birliklerde yer almalarının
yasaklanmasını önermiş, Khiliarkhi başlarının güçlü
tepkisi üzerine teklifi reddedilince istifa etmişti. Hükümet
onun yerine Bavyeralı Albay Karl Heideck’i atadı.32
17/29 Ağustos 1828’de 6 bataryadan oluşan ilk
gönüllü Topçu taburu oluşturuldu. Bu birimin çekirdeği
Topçu sınıfından alındı ve 113 Yunan ve Fabvier’in
düzenli kuvvetine ait 1 Filelen’den oluştu. Komutası
Yedi Ada Cumhuriyeti eski Topçu Albayı Nikolaos
Pieri’ye verildi. Mart 1829’da Albay Pieri bir Khiliarkhi
ve bir topçu bataryası başında İnebahtı’yı (Naupaktos)
işgal etmek için gönderilince Topçu taburunun yeni
komutanı Fransız Binbaşı Pausier oldu. 4/16 Aralık
1829’da da Aya Varvara Topçu sınıfının koruyucu
azizesi olarak kabul edildi.33
Aynı zamanda Piyade Taburu D yeniden kuruldu ve
ordunun tedariki mali işleri için bir levazım dairesi
oluşturuldu. Bu dairenin başına da Fransız komiser
Sauqets getirildi. 28 Temmuz/9 Ağustos 1829’da ilk kez
“Tahkimatlar ve Mimarlık için Subay Sınıfı” başlığı
altında istihkâm birliği kuruldu ve bir başka Fransız olan
Yüzbaşı Garnot komutası altına verildi. Birlik inşaat
planları
hazırlama,
istihkâmların
bakımı
ve
iyileştirilmesi, askerî ve sivil binalar, köprüler, yollar ve

Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 2526; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 14; D.
Michalopoulos, a.g.m., s. 318; Η Iστορία του Πεζικού, s. 46; P.
Karykas, a.g.e., s. 19.
33 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 28,
30; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 14; S. P.
Papageôrgiou, a.g.t., s. 139-140; P. Karykas, a.g.e., s. 20.
32
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diğer teknik projeler ile tüm
gerçekleştirmek görevine sahipti.34

bu

tür

planları

22 Temmuz/ 3 Ağustos 1829’da Fransız Albay Trezel,
sağlık sebepleriyle istifa eden Heideck’in yerine tüm
düzenli ordunun komutanı olarak atandı. Kendisini
kabiliyetli bir subay olarak kanıtlamış olan Trezel
hükümet tarafından generalliğe yükseltildi. Görevine
başlayan Trezel düzenli orduda yeniden bir yapılanmaya
gitse de Temmuz 1830’da Fransa’ya çağırılınca yerine
Kasım 1829’da generalliğe yükseltilmiş Fransız Albay
Gérard getirilerek Ordu Müfettişi olarak atandı.35
Tablo I: 1829’da Düzenli Ordu’nun Tertibi ve
Organizasyonu36

PİYADE
4 Tabur
24 Bölük
Tabur A
(Nauplio)
Tabur B
(Patras)

KOMUTA VE KARARGÂH
(Nauplio)
SÜVARİ
TOPÇU
4 Tabur
TABURU
(Nauplio)
Askerî
Techizat
Deposu
(Nauplio)

İSTİHKÂM
BİRLİĞİ

Merkezî Harp
Okulu
(Nauplio)

Tabur C
(Naupaktos)
Tabur D
(Nauplio)

Başkan Kapodistrias’ın kararnamesiyle Nauplio’da
Temmuz 1828’de askerî okul öğrenci bölüğü (Λόχος
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 14; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 46; S. P. Papageôrgiou, a.g.t., s. 145-146.
35 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 3840; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 15; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 47; S. P. Papageôrgiou, a.g.t., s. 144-145; P. Karykas,
a.g.e., s. 20.
36 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 15; S. P.
Papageôrgiou, a.g.t., s. 147.
34
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Ευελπίδων37) kuruldu ve eğitime başladı. Başlangıçta
askerî okulda öğrenci sayısı 50 idi. Eğitmen ve altyapı
eksikliği ile birlikte ileri gelenlerin ve savaşçı reislerin
çocuklarını buraya göndermedeki isteksizlikleri tüm
çabayı boşa çıkardı. Böylelikle askerî okul öğrenci
bölüğünün lağvedilmesine ve ehil ve yetkin bir subay
olan Topçu Yüzbaşı Pausier idaresinde yeni bir
organizasyona gidildi.38
Ocak 1829’da Pausier yeni organizasyona dair Başkan
tarafından da onaylanan ayrıntılı bir plan sundu. Buna
göre askerî okul öğrenci bölüğü ve Topçu taburu içinde
yer alan Topçu Okulu kapatıldı ve yerlerine yarbaylığa
terfi ettirilen Yüzbaşı Pausier idaresinde Merkezî Harp
Okulu kuruldu. Eğitim süresi 3 yıl olarak belirlendi ve
adayların seçimi çok daha sıkı hale getirildi. Karşılaşılan
tüm zorluklara rağmen Merkezî Harp Okulu eğitime
devam etti ve Temmuz 1831’de ilk sekiz öğrenci teğmen
rütbesiyle mezun olarak hepsi Topçu sınıfında
görevlendirildi.39
Kapodistrias’a
Dağılması

Suikast

ve

Düzenli

Ordu’nun

Başkan Kapodistrias Nauplio’da 29 Eylül/ 11 Ekim
1831’de siyasî rakipleri tarafından suikastla öldürüldü.
Ülke çapında siyasî ve sosyal anarşi patlak verdi ve
bunun ordu üzerinde ani tesiri oldu. Kısa sürede Hafif
Piyade taburları dağıldı ve bir kez daha gayrinizami
grupların eski liderleri altında silahlı çeteler ortaya çıktı.
Öğrenciler bizzat Kapodistrias’ın kendisi tarafından “Ulusun İyi
Umutları” anlamında “Euelpides” olarak adlandırıldılar.
38 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 5716; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 18-19; Η Iστορία
του Πεζικού, s. 48-49; S. P. Papageôrgiou, a.g.t., s. 142-143; P.
Karykas, a.g.e., s. 20.
39 Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 5859; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 19; S. P.
Papageôrgiou, a.g.t., s. 143-144.
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Kapodistrias’ın ölümüne dek tüm siyasî çatışmaların
dışında kalmış olan düzenli ordu üzücü olaylara karıştı.
General Gérard ve Fransız subayların çoğu istifa etti.
Birliklerin büyük kısmı düzenli ordunun bakımı için
gereken mali kaynak yokluğundan yavaş yavaş
gayrinizami gruplara katıldı.40
Kapodistrias’tan sonra onun yerini alan Hükümet
Komitesi eski Fransız Filelen Albay Gailard’ı ordunun
başına getirdi. Tüm çabalarına karşın düzenli ordunun
gücü gitgide azaldı ve önceki yılların tüm teşkilatlanma
çabaları kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aynı
durum askerî eğitim alanında da yaşandı. Pausier Harp
Okulu komutanlığından istifa edince yerine Bavyeralı
Albay Reineck getirildi. Okulu faal halde tutmakta
zorlandı. Fransız eğitmenler de ayrılınca yerlerine kimse
bulunamadığından eğitim sekteye uğradı.41
3. Kral Othon Döneminin İlk Yıllarında Ordu 18331843
Yunanistan’da Kapodistrias’ın 1831’de öldürülmesini
takip eden anarşi ortamı yaklaşık iki yıl sürdü ve ülkede
ordunun düzen ve disiplinini bozan genel bir kaos
yaşandı. Halen mevcudiyetini koruyan çok az sayıda ordu
birimi ülkeyi savunma ve koruma yeteneğine sahip
değildi. Toplam yaklaşık 700 ordu personeli açık havada
kamp kurmuştu ve yerel çiftçilerin yardımıyla
geçiniyordu.42
Dimitris Malesês, Ο Ελληνικός Στρατός στην πρώτη Οθωνική
δεκαετία (1833-1843). Πολιτική οργάνωση και πελατειακές σχέσεις
[Othon’un İlk On Yılında Yunan Ordusu (1833-1843) Politik
Organizasyon ve Patronaj İlişkileri] Διδακτορική Διατριβη [Doktora
Tezi] Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1992, s. 45-46; D.
Michalopoulos, a.g.m., s. 319; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 18211997, s. 24; Η Iστορία του Πεζικού, s. 49.
41 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 24; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 50; P. Karykas, a.g.e., s. 21.
42 D. Malesês, a.g.t., s. 46-49; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 18211997, s. 25.
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Ülkenin bağımsızlığını garanti eden Koruyucu Güçler
(İngiltere, Fransa ve Rusya) tarafından Yunanistan’ın
kralı seçilen Bavyera Prensi genç yaştaki Otto, Şubat
1833’de ülkeye geldi. Kral’a üç kişilik Naipler heyeti ve
1832 Londra Antlaşmasının 14. ve 15. Maddeleri gereği
yaklaşık 4.000 kişilik Bavyera askeri Kraliyet Bavyera
Yardımcı Birlikleri (Βαυαρικό Επικουρικό Σώμα) olarak
eşlik ediyordu. Bunlar askerî bir güç olarak göreve
başlamıştır. Bu sürede düzenli ordu yeniden kurulmaya
başlanmış ve gayrinizami güçler lağvedilmiştir.43
Otto’nun gelişiyle oluşan hükümet derhal gayrinizami
çeteleri dağıtarak düzeni sağlamaya, silah taşımayı
yasaklamaya ve düzenli orduyu yeniden inşa etmeye
şevkle girişti. Fakat bu konulardaki gelişmeler memnun
edici değildi.44
Yeniden kurulan ülkede ekonomik şartlar son derece
zayıftı ve iç meseleler düzensizlik halinde olmaya devam
etti. Bir dizi isyan ve ayaklanma yaşandı. Vatandaşların
büyük kısmı ve siyasî liderler hâlâ gayrinizami çetelerin,
düzensiz birliklerin varlığı ve hatta bunların takviyesini
savunuyor, bu birliklerin geleneksel gerilla taktikleriyle
Osmanlı yönetimindeki Rumlarla meskûn toprakları
kurtarmanın daha uygun olduğuna inanıyordu.45

Andreas Kastanês, “Το Βαυαρικό Επικουρικό Σώμα: Εθελοντές
στρατιωτικοί στην Ελλάδα [Bavyera Yardımcı Birliği: Yunanistan’da
Askerî Gönüllüler]”, Η Ελλάδα την εποχή του Όθωνα [Othon
Döneminde Yunanistan], Έκδοσεις Περισκοπιο, Αθήνα 2010. s. 4255; Iôannês S. Papaflôratos, Η Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 18331949 [Yunan Ordusu Tarihi 1833-1949], Τόμος Ι, Εκδοσεις
Σακκουλα, Αθήνα 2014, s. 37; D. Michalopoulos, a.g.m., s. 319; Η
Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 79-80;
Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 25; D. Malesês, a.g.t.,
s. 49, 53-54.
44 D. Malesês, a.g.t., s. 81; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 18211997, s. 25; P. Karykas, a.g.e., s. 21.
45 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 26.
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Yeni Ordunun Kurulması 1833
Otto’nun ülkeye gelmesinden sonra hemen yeni Ordu
Teşkilat Kanunu çıkarıldı. Buna göre ordunun gücü ve
bileşimi şu şekildedir:46
- Piyade (Πεζικό): 8 Tabur. Her biri 6 bölük (4
Merkez, 1 Elit, 1 Evzon)
- Süvari (Ιππικό): 6 taburdan oluşan 1 Alay
- Topçu (Πυροβολικό): Başlangıçta 6 topçu bölüğü, 1
top nakil bölüğü, 1 tamir-bakım bölüğünden oluşuyordu.
1833’den sonra bu bölükler yeni kurulan Topçu
Komutanlığı altında 1 Topçu Taburu ve Merkezi
Cephane Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırıldı.
- İstihkâm (Μηχανικό): 2 İstihkâm bölüğü. Dahası
ülkenin her vilayeti için bu sınıftan bir subay vilayet
askerî mühendisi olarak atandı.
- Avcı (Ακροβολιστές): Mart 1833’de tasfiye edilen
gayrinizami birliklerden oluşturulan 4’er bölüklü 10 avcı
taburu teşkil edildi.
- Jandarma (Χωροφυλακή): Mayıs 1833’de ilk kez
görevi ülkenin iç güvenliği olan ve Askerî İşler
Sekreterliğine bağlı Jandarma birliği oluşturuldu.
- Eski Muharipler Bölüğü (Λόχος Απομάχων): Hayatta
kalmış İhtilal dönemi savaşçılarının bazı ekonomik
problemlerini hafifletme çabasıyla 1833’de oluşturuldu.
Görev dışı kalmış malul savaşçılar bu birimde toplandı.
Bunlara ekmek, erzak verildi, rütbelerine göre ödeme
yapıldı. Çeşitli yardımcı hizmetlerde görevlendirildiler.

Η Iστορία της Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 8286 ve s. 110-119; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 27;
D. Michalopoulos, a.g.m., s. 319; D. Malesês, a.g.t., s. 97-100, 115117, 131-132, 151-152, 157-158, 173-176; Η Iστορία του Πεζικού, s.
51-52; I. S. Papaflôratos, a.g.e., s. 39-40; P. Karykas, a.g.e., s. 22-23.
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Aynı yıl kraliyet kararnameleriyle
düzenlemeler de ele alındı. Bunlar;47

diğer

bazı

- Ordu Sekreterliği’nin kurulması. İki şubeden
oluşuyordu ve ülkenin savunma ve güvenliği ile ilgili
olduğu kadar silahlı kuvvetler ve personeline (asker ya da
sivil) dair tüm konularla görevliydi. Ayrıca, Aralık
1833’de Sekreterliğin karargâh işlerini daha etkin kılmak
üzere İskoç Albay Thomas Gordon başkanlığında önce 3
daha sonra 6 subaydan oluşan bir Genel Kurmay kuruldu.
- Alanına dair önerileri Ordu Sekreterliğine sunması
dâhil otoritesi genel olarak savaşa hazır bulunma
standartlarının temini, eğitim, silahlar, malzemeler,
disiplin ve ordunun moralini kapsayan bir Genel Ordu
Müfettişi’nin atanması.
Tablo II: 1833 yılı sonu itibarıyla ordunun gücü ve
bileşimi şu şekildedir.48
Ordu Sekreterliği
Genelkurmay
Piyade
(Πεζικό)
Süvari
(Ιππικό)

Topçu
(Πυροβολικό)

Genel Ordu Müfettişi
8 Piyade Taburu
(Her biri 6 bölük)
10 Avcı Taburu
(Her biri 4 bölük)
1 Süvari Alayı
(6 Tabur)
Topçu Komutanlığı
1 Topçu Taburu
(6 Topçu Bölüğü ve
1 Topçu Nakil
Bölüğü)
Merkezî Cephane
Direktörlüğü (TamirBakım Bölüğü ve
Askerî Teçhizat
Deposu)

Sayı
5.824
2.040
681

991

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 28; D. Malesês,
a.g.t., s. 91-94.
48 D. Malesês, a.g.t., s. 87; Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 18211997, s. 28.
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İstihkâm Birliği
(Μηχανικό)

Jandarma
(Χωροφυλακή)

İstihkâm
Komutanlığı
9 Vilayet Askerî
Mühendisi
2 İstihkâm Bölüğü
Karargâhlar
10 Jandarma Birliği
(Her vilayet için 1
birlik)

207

1.064

Toplam ordu gücü 1833 yılı sonunda yaklaşık 10.800
kişidir. 1863 yılında ise toplam ordu gücü 10.500
kişidir.49
1834-1843 Döneminde Ordu Kuruluşuna Yönelik
Değişiklikler
Othon döneminde yeni bir Ordu Teşkilatlanma Şeması
gerçekleştirilmedi. Bununla birlikte, acil ihtiyaçlar söz
konusu olduğunda 1833 Ordu Teşkilatı kanununda bazı
düzenlemeler yapıldı. En önemli değişiklikler şunlardır:50
- Ordu Sekreterliği. 1846’da Ordu Bakanlığı adını
alarak 4 daireye ayrıldı.
- Falanks - Kraliyet Falanksı (Φάλαγγα - Βασιλική
Φάλαγξ): Eylül 1835’de onursal bir birlik olarak kuruldu.
Düzenli orduda yer almayan veya gayrinizamiler tasfiye
edilince başka bir iş bulamamış savaşçılar ve subaylardan
oluşuyordu. Falanks üyelerine aktif ordu rütbelerine denk
onursal askerî rütbeler verildi. Ayrıca ordu subaylarının
ilgili rütbelerindekilere denk ödemeler ve ayrıcalıklardan
da yararlandılar.

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 33; P. Karykas,
a.g.e., s. 24.
50 Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 29-31; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 110-119; D.
Michalopoulos, a.g.m., s. 321-322; D. Malesês, a.g.t., s. 101-107, 126,
133-134, 143-147, 159-162, 193-198, 202-203; Η Iστορία του
Πεζικού, s. 53-54, 57; P. Karykas, a.g.e., s. 24-26.
49
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- Sınır/Dağ Muhafızları (Οροφυλακή): Ocak 1838’de
3 sınır muhafaza karargâhı altında 8 sınır muhafız taburu
kuruldu. Dört bölükten oluşan her tabur sınır muhafazası
ve kamu düzeni sağlamakla görevlendirildi. 1843’de sınır
muhafaza karargâhları lağvedildi ve birlikler her biri 2
taburdan oluşan 4 Alayda yeniden yapılandırıldı.
- Ulusal Milisler (Εθνοφυλακή): Ekim 1843’de kamu
düzeni sağlamak ve güvenlik amaçlı kuruldu. Belediye
esasına göre 20 ilâ 50 yaş aralığındaki yurttaşlardan
oluşturuldu ve İçişleri Bakanlığı’nın yetki alanı
altındaydı. Askerî bir görev için çağırıldıklarında her
birim yerel askerî otoritelere tabi oluyordu. Milis
teşkilatında hizmet veren adamlar tam zamanlı asker
değillerdi fakat olağanüstü durumlarda ödeme almaksızın
hizmet vermekle yükümlüydüler.
- Piyade: Ocak 1836’da Piyade sınıfı yeniden
yapılandırıldı. Mevcut olan 8 taburun sayısı 4’e
düşürüldü ve hat piyadesi taburları 1’den 4’e kadar
yeniden numaralandırıldı. 10 Avcı taburu karıştırılıp 4
Hafif Piyade taburunda birleştirildi. İki yıl sonra, 1838’de
Hat Piyadesi taburları sayısı 3’e ve Hafif Piyade taburları
2’ye düşürüldü ve hepsi Piyade taburları olarak yeniden
numaralandırıldı. 1843’de 5 piyade taburu 2 hat ve 2
Avcı taburu olarak 4’e düşürüldü. Bu yapılanma 1854’e
kadar sürdü.
- Süvari: Ocak 1835’de süvari alayı “mızraklı” olarak
yeniden adlandırıldı ve ertesi yıl her biri önce 3 daha
sonra 2 bölük içeren 2 bağımsız mızraklı süvari
taburunda yapılandırıldı. Haziran 1843’de 2 mızraklı
süvari taburu tek bir taburda birleştirildi. Bu birlik 1860
yılına kadar devam etti.
- Topçu: Haziran 1843’de Topçu taburu 1 sahra
topçusu ve 2 (daha sonra 3) dağ topçu bölüğü içerecek
şekilde yeniden oluşturuldu.
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- İstihkâm: Haziran 1838’de İstihkâm Komutanlığı
İstihkâm Müfettişliği olarak yeniden adlandırıldı.
19 Şubat/ 3 Mart 1834’de Merkezî Harp Okulu,
Öğrencilerin Askerî Akademisi (Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων) adını aldı ve Egina adasına taşındı. Askerî
eğitim daha sistematik hale getirildi fakat tüzüğünde 180
askerî öğrenci yazmasına karşın 80’den fazla öğrenci
kaydını yaptırmadı. Sekiz öğrenci sınıfı vardı ve birinci
sınıf için yaş sınırı 12 idi. Mezunlar teğmen olarak dört
sınıftan birine atanıyordu. Öğrencilerin Askerî Akademisi
1837’de Pire’ye taşındı.51
Sonuç
1833 sonrası dönemde ordu yapılanması istenen
seviyeye ulaşamasa da teşkilat, eğitim, donatım ve
Avrupa modelini temel alan kurumların oluşturulması
yönünde büyük çabalar harcanmıştır.
Yunanistan’ın 1830 yılı başında yaklaşık 800 bin
kişilik nüfusu 1840’larda 1 milyona ulaşsa da bu
tarihlerdeki demografik ve ayrıca zor ekonomik şartları
gereği Yunan ordusunun asker sayısı 10 bin civarında
seyredecektir. Güçlü bir orduya sahip olamayan
Yunanistan’ın özellikle Osmanlı ülkesine yönelik
irredentist dış politikasıyla bu durum bir tezat teşkil
edecektir.
1862 yılında Kral Othon’un tahttan indirilmesinden
sonra da Yunan ordusu 1833 Teşkilat Kanunu’na
dayanmaya devam edecek ve Yunan ordusunda ilk büyük
reformlar 1877 yılında görülecektir.

Iστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1997, s. 34-35; Η Iστορία της
Oργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954, s. 119-121; D.
Michalopoulos, a.g.m., s. 323; D. Malesês, a.g.t., s. 227-229; P.
Karykas, a.g.e., s. 26.
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THE STATUS OF MONTENEGRO UNDER THE
SOVEREIGNTY OF OTTOMAN EMPIRE WITH
BRITISH ARCHIVE DOCUMENTS
İngiliz Arşiv Belgeleriyle Karadağ’ın Osmanlı
Hâkimiyeti İçindeki Yeri
İbrahimYILMAZÇELİK & Ali Gökcen ÖZDEM
Abstract: As its strategic location, geography and economy were
not given so much importance, Montenegro, under the realms of
Ottoman Empire following 1496, was not taken into consideration and
interfered in its social life as long as it paid its taxes regularly. The
position of Montenegro in Ottoman Empire was begun to be discussed
in parallel with the transition from tribal life to governmental life and
the rebellions aimed politically. Following the beginning of XIX.
century, the issue of Montenegro turned out to be an important
problem, this issue was discussed in many Congress. Despite not
given importance even by historians, examine of the problem of
sovereignty Montenegro which was brought out at every opportunity
and carried the international stage will be discussed from time to time.
This issue will be examined by using Ottoman archive and British
archive sources. Examined some of the documents are attached in the
British Foreign Archives
Keywords: Ottoman, Montenegro, Sovereignty, Diplomacy
Öz: Osmanlı hâkimiyetine 1496 yılından itibaren giren
Karadağ’ın, stratejik konumu, coğrafyası ve ekonomisi çok önem arz
etmediğinden, vergisini verdiği müddetçe uzun bir dönem fazla
önemsenmemiş ve toplumsal yaşantısına karışılmamıştır. Aşiret
toplum düzeninden, devlet yapısına geçiş çabalarına ve siyasi mana
yüklenen başkaldırı faaliyetlerine paralel olarak, Karadağ’ın Osmanlı
egemenliği içindeki yeri gündeme gelmeye başlamıştır. XIX. yüzyılın
başlangıcından itibaren Karadağ meselesi önemli bir sorun haline
dönüşmüş ve uluslararası alanda düzenlen birçok kongre ve anlaşma
da yer almıştır. Tarihçiler tarafından da çok fazla önemsenmeyen
Karadağ’ın XIX. yüzyılın başlangıcından, bağımsızlığını kazandığı
1878 yılına kadar bulduğu her fırsatta dile getirdiği ve uluslararası
platforma taşıdığı egemenlik sorununun incelenmesi, Karadağ
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tarihinde önemli değişikliklerin meydana geldiği dönemler halinde
yapılacaktır. Konu İngiliz arşiv belgeleri esas olarak incelenmiş ve
Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine de bakılmıştır. İncelenen
İngiliz Dışişleri Arşivine ait bazı belgeler ekte verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Karadağ, Egemenlik, Diplomasi

1. The Status of Montenegro under the Sovereignty of
Ottoman Empire till the 19th century
Montenegro is surrounded by the dense mountainous
area composed of the Dalmatian Alps and the Balkan
Mountains lying parallel to the Adriatic Sea. The
mountains are being separated from each other by deep
steep and often impassable valleys and ridges. The region
is completely barren and infertile except for Zeta plain,
watered by Zeta river, and some small plains flats and
higher zones. (1) The researchers have tried to picture the
region generally taking the following legend as the
reference. God had a bag full of mountains and rocks and
was placing them where deemed necessary after creating
the earth. The bag was torn accidentally when passing
through Montenegro, and all the mountains and rocks
poured on Montenegro and created the large stack of
mountain. (2) Indeed, the wildness of the region is even
mentioned today.
The region with an infertile and very rough land
structure allowed rather small groups to live in and
shelter however obstructed the great powers and empires
to establish a full sovereignty and provide continuance in
the region. As a result, although many nations entered
into Montenegro during the history, none of them
survived in the region. Montenegrins living in tribes
(1)

David Masson, Montenegro, The Herzegovine, and the Slavonic
Populations of Turkey, Macmillan’s Magazine, Vol. VI, MayOctober, Macmillan and Company, Londra 1862, p. 3.
(2) Gabriel Frilley ve Jovan Wlahovitj, Le Montenegro Contemporain,
Paris 1876, p. 88.
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moved to the inland mountains, narrow and deep valleys
and showed resistance from such places when they
became weak against the great invading powers.(3)
The tribes in the region were in semi-independent,
semi-free state but always in struggle with the central
authority due to the land conditions and their social
structures until the year 1496 when the Ottoman
sovereignty was established.(4)
There are different approaches among the researchers
on the conquest date and sovereignty of Montenegro by
the Ottoman Empire. While some researchers use the
conquest date of Shkoder by the Ottoman Empire in 1478
as the basis for the date of entry of Montenegro under the
Ottoman sovereignty,( 5 ) the majority of the researches
agree on the year 1496 the date that the last member of
Crnojevic Dynasty left Montenegro.( 6 ) Some other

(3)

Elizabeth Roberts, Realm of the Black Mountain A History of
Montenegro, Horst&Company, London 2007, p. 43-47.
(4) Roberts, “Realm of the Black Mountain…” p. 56.
(5) Necati Çayirli, Osmanlı’nın Rumeli’yi Fethi ve İskânı, (Ottoman
Conquest Rumelia, and Settlement) Vardar Dergisi (Journal of the
Vardar), Üsküp/Makedonya (Skopje / Macedonia) 1997, Sayı:40
(Issue:40), p.24. Adnan Pepiç, Podgorica’nın Kısa Bir Tarihçesi, (A
Brief History of Podgorica), OTAM, 2005, Sayı 18 (Issue:18), p. 273283. Hv. Korgeneral (Air Vice-Marshal) Ramiz Ertem, Türk Silahlı
Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi Garp Ordusu Karadağ Cephesi, III
üncü Cilt, 3 üncü Kısım, (History of the Turkish Armed Forces,
Montenegro, the Balkan War, the Western Front, Volume IIIrd , 3rd
Section), Ankara, 1984, p. 1.
(6) Natasha Margulis, Njegoš’s Montenegro, the Great Powers, and
Modernization in the Balkans:1830-1851, A Dissertation submitted to
the Division of Graduate Studies and Research at the University of
Cincinnati, June 2004, p. 3. Kennet Morrison, Montenegro A Modern
History, I. B. Tauris, London 2009. p. 17. M.C. Verloop, Le Royaume
du Montenegro, Paris 1911, p. 11. Roberts, “Realm of the Black
Mountain…” p. 97-98. Serbo Rastoder, A Short Review of the History
of Montenegro, Montenegro in Transition, Baden-Germany 2003, p.
109.
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researchers agree on the year 1499 or the end of the 15th
century and beginning of the 16th century.(7)
As our subject is not discuss the conquest date, we
will progress in line with the opinion that is largely
accepted by the Turkish and foreign researchers up to the
present. Accordingly, the large part of the region known
as Zeta was joined to the Shkoder Sanjak (district) with
the seizure of Shkoder in 1478. Ivan Crnojevic, the
Prince of Montenegro, who understood that he could not
take a stand against the Ottoman Army, retreated to the
Lovcen Mountain region, unapproachable and
impassable, and then he could not withstand the pressures
of the Ottoman Empire here and moved to Venice in
1496. Sovereignty of the Ottoman Empire was slowly
established between these two periods. It is considered
that adopting the year 1496, which is the date that the last
member of Crnojevic Dynasty left Montenegro, as the
date that the Ottoman Empire established a full
sovereignty would be more correct(8).
It is possible to make the following determination on
the status of the sovereignty. According to the majority of
the researchers, Montenegro came under full sovereignty

Fahir Armaoğlu, XIX. Century Political History, Volume 1, 2007,
16th Printing, p. 275. John V. A. Fine, Jr., The Late Medieval A
Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman
Conquest, USA 2009, p. 44. Robert Bideleux and Ian Jeffries, The
Balkans A Post-Communist History, England, 2007, p. 473–474.
(8) M. Tayyip Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında
Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları, (Rumelia Province,
Livas, Cities, and Towns, at the beginning of period of Sultan
Suleyman the Magnificent), Belleten, Sayı (Issue) 78, Ankara 1956,
Cilt (Vol). 20, p. 247-274. Lütfi Ömer Barkan, 894 yılı Cizyesinin
Tahsilâtına Ait Muhasebe Bilançoları (Accounting balance sheets
belong to the Cizye of 894 year), Belleten, C.I, 10 Ocak (January)
1964, Sayı 1, Ek-Cetvel No: 1.
(7)
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of the Ottoman Empire, (9) and the territories were divided
into Timar, Has and Zeamet. (10)
Although in the minority, according to some
researchers, the sovereignty in Montenegro was never
established ( 11 ), however, according to some other
researchers, the region was seized and ensured to remain
as an autonomous (12) region free from intervention in its
internal affairs(13).
It would not be wrong to express that the first stage of
the gradual conquest method (14) practiced in the Ottoman
(9)

Sovereign is defined as a ruler that maintain its management
independently from any kind of restriction or control. Sovereignty is
defined as the highest fundamental, legal power or strength that is
used over a certain country or individuals and legal entities in such
country and connected to the state's entity, cannot not separated from
it. Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş (Enter Constitutional
Law), Bursa Ekin Kitabevi Yayınları 2004, p. 46.
(10) Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, (Ottoman History) Cilt (Vol)
VI, TTK Yayınları 1983, p.70. Margulis, “ Njegoš’s Montenegro…”,
s. 6-8. Benoit Brunswik, Recueil de Documents Diplomatiques Relatif
Au Montenegro, İstanbul 1876, p. IV,V. Çayırlı, “Osmanlının
Rumeli’yi…”,p. 24. Ertem “TSK Tarihi Balkan Harbi…”, p. 1-3.
Bideleux and Jeffries, “The Balkans…”, p. 473-474.
( 11 ) Christopher
H. Boehm, Blood Revenge The Enactment and
Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies,
University of Pennsylvania Press 1984, p. 5-9. Francis Seymour
Stevenson, A History Of Montenegro, London 2005, p.107-108.
Annex I (FO 421/11 Nu: 23, Nu:171)
( 12 ) Autonomous is defined as self-governing, autonomous with
management authorization by a separate law although dependent on a
higher body. Türk Dil Kurumu Sözlük II (Turkish Language
Institution, Turkish Dictionary II) , p. 1746.
( 13) Sinisa Malesevic, Gordana Uzelac, A Nation-state without the
nation? The trajectories of nation-formation in Montenegro, Nations
and Nationalism, 2007, p. 699. P. Coquelle, Histoire De Montenegro
Et De La Bosnie, Paris, 1893, p. 52-54. Barbara Jelavich, Balkan
Tarihi (Balkan History) Cilt (Vol) I., Çev. İhsan Durdu, Haşim Koç,
Gülçin Koç, İstanbul 2006, 1. Baskı, p. 39. Annex II (FO 421/11 Nu:
297, 1)
( 14 ) According to Inalcık, there were two different stages almost
systematically practiced in the Ottoman conquests, at the first stage

64 | The Status of Montenegro Under the Sovereignty of Ottoman…
conquests was completed in Montenegro, however, a
flexible(15) management style was introduced here on the
grounds that the efforts would be much more greater than
the income to be obtained from the region.
Montenegro in that era can be defined as Montenegro
under the full sovereignty with flat and fertile lands
surrounding the relatively autonomous Montenegro,
inhabited by the tribes around Lovcen Mount, and
Shkoder Lake and Zeta plain where the Muslim
immigrants settled gradually.
The Montenegrin tribes around the Lovcen Mount
region were governed by Vladika or Ladika (PrinceBishops) elected among them. The number of Vladika
that had been elected until 1697 when passed to the
Petrovic family is ten. (16)
With the election of Daniel Petrovic (1697-1737) as
Vladika, the Vladika was turned into an inheritance
system, and was performed by the Petrovic family of
Njegos until the end of World War One(17).
The era that the Russian Tsar Peter the Great put the
expansion strategy into practice using pan-Slavism
coincides with the reign of Vladika Daniel. Peter the
Great used Montenegro in line with this interest during

upper reign was established and at the second stage the country had
been brought under the direct control with the dismissed of local
dynasties. Halil Inalcik, Osmanlılar Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ve
İlişkiler (Ottoman Conquest, Empire, Europe and Relations), İstanbul
2010, p. 67.
(15) Jelavic, “Balkan…”, p. 38.
( 16 ) Elected Vladikas; Babylas (1516-1520), Germain (1520-1530),
Paul (1530-1540), Nicodin (1540-1549), Makarios (1549-1585),
I.Roufin (1600-1620), II.Roufin (1620-1650), I.Basile (1650-1680),
Vissarion(1680-1692), I.Sava(1692-1697), Coquelle, “Histoire De
Montenegro…”, p. 196.
(17) Coquelle, “Histoire De Montenegro…”, p. 197.
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this period and provided financial aid in return. After this
date, Russia continued to use Montenegro frequently (18).
After Daniel, his nephew Sava (19) succeeded. Vladika
Sava (1737-1784) handed over his powers to his nephew
Vasilije because he wanted be occupied in dealing with
religious affairs. Following the death of Vasilije in 1766
in Russia, Montenegro was ruled by someone who
introduced himself as Peter III, deceased husband of
Catherine the Great, Tsaritsa of Russia( 20 ). After this
person, called Stephen the Small, was killed by Kara
Mahmut Pasha, ruler of Shkoder, in 1773, Bishop Sava
had to take over the management again until his death.
Upon the death of Sava in 1784, Peter I (1784-1830)
became the Vladika. Peter I endeavoured to take the
tribes living dispersedly under control of the central
authority in the first place. In this context, he prepared a
constitutional text of 16 Articles(21) for the first time in
1797 and ensured the recognition in 1798(22).
With the Constitution, the judicial and administrative
arrangements were made, and in this context,
establishment of the courts, council with 50 members, tax
system and local police force were intended. These
arrangements introduced on behalf of centralization could
not be implemented in full due to severe oppositions of
the tribes(23).
(18) George

Dodd, Pictorial History of Russian War 1854-5-6, London,
p.143. Karal, ”Osmanlı…” , p. 71-72. Jelavic, “Balkan…” p. 94-97.
Annex III (FO 421/11, Nu: 455)
(19) As Vladikas cannot marry according to the Orthodox faith, one of
their nephews takes the head after they pass away.
(20) Mary Edit Durham, Twenty Years Of Balkan Tangle , England,
ebook, 30 October 2006, p. 30-33. Stevenson, “A History Of…”, p.
150-164.
(21) Rastoder, “A Short Review…”, p. 117-119.
(22) Coquelle, “Histoire De Montenegro…”, p. 254.
( 23 )
Osman Karatay, A. Göktuğ Bilgehan, Balkanlar El Kitabı
(Balkans Handbook) Cilt(Vol):1 Tarih, Kara M 8 Vadi, 2006, p.461.
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In this period, a political content was began to be
added to the robberies and pillage launched against the
regions, where Turks lived, with the stream of
nationalism. Now, expelling the Turks out of Montenegro
territories and ensuring establishment of the Great
Serbian Empire in the Middle Age slowly had been
becoming the apparent purpose.
Peter I, who had the opportunity to move more
organized with the evolving cooperation between the
tribes, defeated and martyred Kara Mahmud Pasha( 24 ),
Ruler of Shkoder, entering into Montenegro to maintain
the order, in Martinici-Kruse (near Podgorica) in 1796(25).
As a result of this war, Peter I increased his sovereignty
over the tribes, the tribes understood what they could
achieve with the evolution of the unity and solidarity
between them and the tribes in Brda joined to
Montenegro.(26)
The relations with Russia started during the reign of
Vladika Daniel I, gained acceleration again upon the call
made by Russia for aid of the Balkan Christians during
the Ottoman-Russian and Ottoman-Austro-Hungarian
wars between 1787 and 1792(27).
Montenegro, apart from Russia, contacted the AustroHungarian Empire that settled in the territories of the
Venetian Republic in Dalmatia after it was destroyed,
France that settled in the Dalmatian coasts with the
Napoleonic wars, and the Great Britain in the struggles
with France, and so managed to establish diplomatic
relations with the great powers of Europe even unofficial.
As the tribes, who had lived in Montenegro until the
end of the 18th century and beginning of the 19th
(24)

Jean Vaclik La Souverainete du Montenegro, Leipzig 1858, p. 22-

23.
(25)
(26)
(27)

Morrison, “Montenegro…” p. 20.
Durham, “Twenty Years of…”, p. 31-33.
Stevenson,” A History Of….”, p. 153-158.
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century, were in independent and constant struggle with
each other, they could not act in unity and exhibit
integrity. The Vladika, elected as the leaders, remained
incapable to solve the problems between the tribes due to
the lack of the central management means. However, the
Ottoman Empire tried to keep the region under control by
using the differences between the tribes.
Entry of Montenegro into full sovereignty of the
Ottoman Empire after 1496 has been introduced as an
undeniable fact because of the tax collection from the
region, a clear specification in the international
agreements and an administrative regulation made in
Montenegro. Therefore, claims like Montenegro had
never been under the sovereignty of the Ottoman Empire
and never paid tax do not have any historical and legal
ground.
However, it is not possible to ensure establishing the
sovereignty in the remote regions like Kattunska, which
is difficult to access, as in the plain and open areas in
Montenegro, and it is obvious that such an effort will not
be cost effective. Therefore, the tribes in the remote
regions relatively had the opportunity to act
independently. As long as they did not threaten the public
order and paid the taxes, they were not harmed, however,
failing this caused the organization of some military
operations aimed to punish the region.
Interpretation of the extravagances and anarchy
caused by the tribes at a local level during that period out
of police events is considered to be a very forced
assessment because it is not possible to create a national
consciousness in an environment that families have been
struggling among themselves and the tribes between each
other(28). The goal for their struggle was to survive.

(28)

Annex IV (FO 421/11 Nu: 11, Nu: 12, Nu: 13)
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The opinion for recognition of Montenegro as an
independent state during that period was seen as a belief
that aimed at supporting to unification utopia of the South
Slavians and was an illusion away from the historical
grounds because during that period, Montenegro did not
have any of the qualifications that contained in the
definition of a State(29).
Because, a state is required to have four major
elements such as Human Society ( 30 ), Country( 31 ),
Government ( 32 ) and Sovereignty for acceptance as an
entity of the international law(33). When examined under
(29)

State is defined as a political entity that is created by an organized
human society in a particular country and subject to a superior
authority, continuous and with a personality recognized by law. Omer
Ilhan Akipek, Devletler Hukuku (Public International Law), Ankara,
Basnur Matbaası, Üçüncü Baskı, 1965, II. Kitap, p. 12. Similarly,
State is a political opinion or defined as a human community that
come together in order to ensure their own safety and benefit from the
advantages of the power they create by uniting. Monsieur de Vattel,
The Law of Nations, I&J. W.Johnson &Co. Law Booksellers,
Philadelphia, 1883, p. 49.
(30) The first constituent element of a State is a human community. The
element of human society of a state is defined as a nation, community,
public and population by various authors. Harp Akademileri Yayını
(Military Academy) (HAK), Devletler Hukuku (Public International
Law), İstanbul 2006, p. 21. Kemal Gözler, “Anayasa Hukukuna...”, p.
43-46.
(31) Country creates the physical element of a state. Each state must
have a country with certain boundaries. The important thing is
presence of a specific physical environment with certain boundaries to
establish sovereignty. For this reason, the tribes that do not live on a
limited piece of land cannot be considered as a state in a nomad group
with an existing government. HAK, “Devletler...”, p. 21. Kemal
Gözler, “Anayasa Hukukuna...”, p. 46.
( 32 ) The third constituent element of a state following a Human
Community and Country is Government. For the formation of a state,
existence of a political power, legal order and institutions organized
over a human community in a country is required, and what is
intended to express by the term government is such an existence.
Unless a balanced and orderly government exists, formation of a state
cannot come into question. HAK, “Devletler...”, p. 23.
(33) HAK, “Devletler...”, p. 21.
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this context, even we agree on the tribes of Montenegro
as a human community, we will need to over force the
historical and legal grounds to recognize Montenegro as a
state due to the lack of a land with boundaries formed, an
organization that can be called government and
dissemination of sovereignty.
In Montenegro, where any structure that could be
defined as a state did not exist aside from independence
until the late 18th century and beginning of the 19th
century, the situation began to change especially with the
election of Vladika Peter I. The spread of the nationalist
movements, which was emerged with the French
Revolution and the Napoleonic wars to the entire
Balkans, began to attribute much more significant
meaning to the struggle against the Ottoman Empire.
Some significant improvements were showed under
the establishment of the Central Authority and
enforcement power, and unification of the tribes and the
victory against Kara Mahmud Pasha in 1796 strengthened
the faith in the Vladika.
One of the most important features of the period of
Vladika Peter I is that Montenegro began to show up in
the international political arena. During that period,
Montenegro entered into political and military
cooperation with Britain for the first time, increased the
relations with a strong state like Austria-Hungary due to
their common border and established political and
military cooperation with French. In this way,
Montenegro had the chance to take advantage of the
powerful European countries like Austria-Hungary,
Britain and France as well as Russia. In return, the Great
Powers discovered a resource that they could use to
resolve the "Eastern Question" for their own benefits.
Some researchers suggest that fight of Montenegro
together with Russia and Britain against France during
the Napoleonic Wars meant that Montenegro had been
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recognized as an independent state. Russia used
Montenegro frequently in the wars against the Ottoman
Empire from the period of Peter the Great, and only the
number of countries changed with the Napoleonic wars.
It would be wrong to recognize the use of all kinds of
elements for the purposes of the Great Powers with the
conditions of the afore-mentioned period as a sign of
independence because; the Ottoman Empire was at war
with France during that period. In fact, Montenegro was
removed from the regions captured in the Vienna
Congress in 1815 and the current status was preserved by
not mentioning of Montenegro itself.
Some agreements were executed with Montenegro
although Austria-Hungary still was the Ottoman territory
in the international arena( 34 ). Given the desire of the
Austro-Hungarian Empire to increase its effectiveness in
the Balkans and difficult conditions that the Ottoman
Empire faced, it is considered that it would be unrealistic
to recognize Montenegro as an independent state only on
the basis of these agreements. However, despite all these
political and diplomatic developments, no precaution
against the region was brought by the Ottoman Empire
and it was strived for the region to remain within the
boundaries of Shkoder Sanjak even with weaker bonds.
It will be possible to define the period of Peter I as a
transition period prior to the formation of an independent
state in Montenegro on the grounds of the efforts to
change the social structure into a more civilized structure
in Montenegro, establishment of the central authority
organs to become a state and becoming an element of the
international diplomacy. After this period, the Sublime
Porte (Bab-i Ali) would have faced a Montenegro that
was more organized and used the international

( 34 )

Ilija Radosavovic, Medjunarodni Polozaj Crne Gore U XIX
Vijeku, Belgrad 1960, p. 20.
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diplomacy, and cost of maintaining the sovereignty
would have increased even more.
2. Place of Montenegro under the Ottoman Rule
during the periods of Peter II and Danilo (1852-1860)
Peter I was followed by his nephew Rade Tomov
Petrovic who was elected Vladika upon his testament in
the meeting of tribal chiefs in Montenegro on October
1830 and named Peter Njegos II. As the Vladika of
Montenegro, Peter Petrovic Njegos II (1830-1851)
created the organs of the central authority and in this
context, established the Gvardija(35) and Pejanik, guards
unit, to ensure personal safety of the Bishop. In 1837, he
divided the country into Kapetanijes governed by the
captains, who were appointed by the Vladika, and
ensured the fees for senators, captains and members of
Gvardija and Pejanik to be paid by the state budget. He
created the tax system to meet the increasing central
authority expenditures (36).
Peter II, like his predecessor, aimed at capturing a
region that would lead to the Adriatic and expanding the
lands as far as possible( 37 ). However, arriving in the
Adriatic was prevented by Austria-Hungary (because
arriving in the Adriatic by the Montenegrins also meant
that the Russians would arrive in the Adriatic). Their
efforts to seize Podgoriçe, Isbuzi and Grahova taking
advantage of that the Ottoman Empire was involved in
the problem of Egypt remained inconclusive.
The most dramatic change in favour of Montenegro in
the process of independence was the appointment of
Omer Lutfi Pasha as the governor of Bosnia and
Herzegovina to suppress the powerful lords in Bosnia and

(35)
(36)
(37)

Roberts, “Realm of the Black Mountain…” p. 169.
Rastoder, “A Short Review…”, p. 119-120.
Coquelle, “Histoire De Montenegro…”, p. 289-308.
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enforce the reforms introduced by the Imperial Edict of
Reorganization (Tanzimat Fermani).
The central government bodies following the
operation by Omer Lutfi Pasha attempted to control
Montenegro, attempted to be kept under control by the
local authorities, and it would be understood that such an
attempt was impossible even considering only in terms of
its geography.
Danilo (1852-1860), who succeeded to Peter II after
his death, benefited from the environment resulting from
eradication of the local authorities and failure to replace
them with effective central government organs. Danilo
handed over his spiritual powers to someone else in order
to marry to a Serbian girl he fell in love in appearance.
Danilo, who declared himself as Prince, had also Russia
and Austria-Hungary to approve this change(38).
In addition to the loots and persecutions in the border
regions by the Montenegrin tribes, seizure of Yablak, the
capital of Montenegro in the middle ages, by a group of
3000 people from Montenegro on November 23, 1852,
created a broad reaction in Istanbul, and a decision for
military operation was taken on December 16, 1852
although it was winter(39).
With the intervention by Austria-Hungary and Russia,
this internal issue of the Ottoman Empire suddenly
became internationalized. The Sublime Porte, avoided
from foreign intervention, prepared a memorandum
containing that Montenegro was under Ottoman rule,
therefore, the purpose of the military operation only

(38)
(39)

14.

Armaoğlu,” XIX. Yüzyıl Siyasi…”, p. 275.
Ali Suavi Montenegro, Imprimerie Victor Goupy, Paris, 1876, p.
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aimed at ensuring safety of the country, and sent this
memorandum to the countries of the Great Powers(40).
Austria-Hungary sent Count Leiningin to Istanbul to
suspend the operation in order to prevent intervention by
Russia, however, the Montenegro issue was carried to the
future growing even more with the help of AustriaHungary while it was about to be closed down to never
reappear(41).
A cease firing treaty on February 25, 1853 and peace
treaty on March 3, 1853 was signed with Montenegro to
ground on the situation before the war(42).
As a result of the war, the Ottoman Empire could not
achieve any tangible gain against all its troops, material
and economic losses, and had to evacuate the territory
which was under its sovereignty on the contrary.
Montenegro started to come to the forefront in the
international diplomacy, so that Danilo was treated as the
prince of an independent country during his visit to
Austria-Hungary on April 26, 1853(43).
During the Crimean War, Montenegro did not respond
to Russia's support call for the first time due to the
pressure of Austria-Hungary, France and Britain. Danilo
claimed recognition the independence of Montenegro and
coastline from the Adriatic from the states participating
in the Conference of Paris as a reward in return(44).
At the Conference, Russia did not support the claim of
Montenegro that did not provide support to Russia during
Brunswik, Recueil de Documents…”, p. 45-56. Annex V (FO
421/11 Nu: 494)
(41) According to the British archive documents, If Omer Pasha had
been allowed to progress The problem of Montenegro could have been
all disappear. Annex VI. (FO 421/11 Nu: 9)
(42) Henri Delaure, Le Montenegro, (Karadağ), Paris, 1862, p. 80-83.
(43) Delaure, Le Montenegro, p.82. Karal, ”Osmanlı…” , p. 74.
(44) Rastoder, “A Short Review…”p. 119-120). Annex VII (FO 421/11
Nu: 92)
( 40 )
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the Crimean War, and the claim was rejected upon
statement of Ali Pasha, the Ottoman delegate, on that
Montenegro was still a Turkish territory and no situation
existed to change that(45).The efficiency of Russia in the
foreign policy of Montenegro decreased as a result of the
Crimean War and Montenegro showed a tendency to
France that had an increasing weight in the Balkans from
the 1850s (46).
The impact of France on Montenegro increased so that
Napoleon III gave Henri Delaure, his personal adviser, to
Danilo as private secretary. In accordance with the
recommendations of his private secretary, Danilo visited
France on February, 1857 and welcomed by Napoleon III
as an independent prince(47).
As Danilo was aware of that he could not struggle
against the Ottoman Empire alone, he aimed at
destabilizing the relations between the Great Powers and
Ottoman Empire using the tribes on the border of
Herzegovina. As the events, occurred in Herzegovina,
would not only affect the Ottoman Empire but AustriaHungary at the same time, this state would directly
involve in those events and the issue became a European
issue in a short time. The rebellion started in 1857 and
involved by the Great Powers in a short time can be given
as the best example to this( 48 ). The rebellion in 1857
began with the attack of the tribes that supported
İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
(Annotated Chronology of Ottoman History), Cilt (Vol) 4, İstanbul,
1971, p. 187.
( 46 ) According to the foreign policy specified by Lamartin, the
Minister of Foreign Affairs of France, "France would give
unconditional support to the communities under pressure". Jennings C.
Lawrence, France and Europe in 1848, Oxford, 1973, p. 16.
( 47 ) Thomas Fleming, Montenegro: The Divided Land,Chronicles
Press, USA, 2002, p.89. Karal, ”Osmanlı”, p. 73.
(48) Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (The
Ottoman Empire and Modern Turkey) Cilt(Vol),2, Çev. Mehmet
Harmancı, İstanbul, 2008, p. 190-191.
( 45 )

İbrahim Yılmazçelik, Ali Gökcen Özdem | 75
Montenegrins and lived in Zupçe (Zupçi), Suma,
Grahova and Piva within the borders of Herzegovina and
the Montenegrin tribes on the Muslim people who lived
around. Many Muslims were killed in the attack(49).
The Ottoman army, under the command of Ferik
Hüseyin Daim Pasha, was utterly defeated in Grahova in
1858(50). While reinforcement troops were being sent to
the region in order to eliminate the defeat suffered by the
army, the Great Powers stepped in and the decision to
define the boundary with an international commission
was taken(51). The commission had completed the works
in 1859 and a border protocol was signed between
Montenegro and the Ottoman Empire in 1860( 52 ).
Grahova was given to Montenegro according to the
border protocol(53).
Development of the governmental bodies of
Montenegro continued during the reign of Danilo. He
published the constitution of Montenegro, consisted of 95
articles and also known as Danilo Laws, in 1855( 54 ).
Danilo was killed in an assassination by the tribes in

Ahmet Hamdi İbni Resul Ergirili, 1268-1279 Osmanlı-Karadağ
Muharebesine Dair Tarihçe (History on the War Between the
Ottoman and Montenegro), Atıf Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi
Mehmet Zeki Pahalan Koleksiyonu, Arşiv Nu 34 Mzp 112.Varak 11.
(50) Roberts, “Realm of the Black Mountain…” p. 226. Annex VIII
(FO 421/11, Nu: 116).
( 51 ) France and Russia declared that they would recognize the
independence of Montenegro if the military operation was not
suspended Annex IX (FO 421/11, Nu: 66). France and Russia declared
that they would send ships to the Adriatic. Annex X (FO 421/11, Nu:
127).
(52) Matthew Smith Anderson, The Eastern Question 1774–1923 A
Study in International Relations, Hong Kong, 1966, p. 151-152.
(53) Fleming, “…Montenegro…”, p. 99-100. Abdolonime Ubicini, Les
Serbes de Turquie: Etudes Historiques, Statisiques et Politiques sur
laPrincipaute de Serbia, Le Montenegro, E. Dentu, Libraire Editeur,
Paris, 1865, p. 25-29. Brunswik, “Recueil de Documents…”,p.73-75.
(54) Denton,” Montenegro…”, s. 277.
(49)
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Kotor in 1860 due to the pressure for the central
government he tried to establish(55).
The loyalty of Montenegro to the Ottoman Empire
decreased substantially during Peter II and Danilo periods
and Montenegro fought against the Ottoman Empire
many times to expand its boundaries and to leave the
Ottoman Empire in a difficult situation in the
international arena. As a result of the wars, the Ottoman
Empire was forced to sign a treaty with a community
under its sovereignty, the boundaries of Montenegro were
defined and Montenegro started to be treated as an
independent state in the international arena(56).
In parallel with the increasing effectiveness in the
international arena, Montenegro established a consulate
in 1855 in Shkoder to follow and arrange the political,
economic and legal procedures(57). The consulate made
many agreements with Montenegro, maintained the arms
trade and conducted negotiation on the border
arrangements. Shkoder, together with the consulates of
other countries, became a center where the international
relations in the south western Balkans were organized
and which could be called "Little Istanbul" literally. The
consulate of Montenegro in Shkoder also dealt with the
rights of Montenegrin minorities and conveyed their
problems to the Shkoder council and the Governor of
Shkoder. Until the date of official recognition, the
diplomatic mission of Montenegro in Shkoder carried out
all procedures of Montenegro related to the Ottoman
Empire unofficially(58).
During this period, the Ottoman Empire attempted to
take many administrative measures as well as the use of
(55)

T. G. Jackson, Dalmatia The Quarnero and Istria With Cettigne in
Montenegro and the Island of Grado, Cilt (Vol) III, 1877, p. 36.
(56) Anex XI (FO 421/11, Nu: 494, Nu: 494.1, Nu: 494.2, Nu: 494.3)
(57) Radosavovic, “Medjunarodni Polozaj…”, p. 31.
(58) Radosavovic, “Medjunarodni Polozaj…”, s. 25-34.
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force for the preservation of sovereignty in Montenegro.
For example, the Ottoman Empire struggled to prevent
intervention by the foreign countries expressing that the
events in Montenegro were domestic issues, and even an
explanatory document was prepared for this purpose by
Fuad Pasha and sent to the representatives of those
countries( 59 ). Again, the Ottoman Empire prevented
change of the status quo using all the possibilities of
diplomacy at the Congress of Paris and recorded that
Montenegro was a territory of the Ottoman. In addition,
Danilo was proposed with the title of pasha and a high
salary in exchange for recognition of the sovereignty(60).
However, all the attempts failed and loyalty of
Montenegro to the Ottoman Empire remained on paper.
It would be appropriate to call this period as a period
that Montenegro completed the nationalization process
for the reasons listed above. After this period, a
Montenegro, united under the state organization, would
start to stand against the Ottoman Empire. In other words,
the wound had become gangrenous. After this stage, the
Ottoman statesmen would need to take the decision on
whether to cut the gangrenous organ or continue
treatment risking the spread of the disease throughout the
body.
3. Place of Montenegro under the Ottoman Rule
during the period of Nicholas
Danilo was followed by his nephew Nicholas (18601918) the last sovereign of the state of Montenegro. The
last member of the Petrovic dynasty, who had declared
Fuad Paşa, Karadağ'ın Devlet-i Aliyyeye İsbat-ı Taallukuna Dair
Layiha((Document prepared by Fuad Pasha for the proof of the
Ottomans suzerainty over Montenegro), Milli Kütüphane (National
Library), Ankara, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu (National
Library Manuscripts Collection), Arşiv (Archive) Nu 06 Mil Yz B
117.
(60) Suavi, Montenegro, p.25. BOA, I.MMS. 0008.000339.001.001.
(59)
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himself as the king of Montenegro in 1910, ruled for 60
years until 1918 the date he was exiled(61).
The peace could not be established in Montenegro,
whose boundaries were largely defined with the border
protocol, and Montenegro gave full support to the
Christian community revolted in the regions near to
Montenegrin border of Herzegovina with the provocation
by Russia espoused pan-slavism(62).
In line with the experience gained during the previous
rebellions that occurred in the region, the Sublime Porte
started to consider the revolt in Herzegovina and
Montenegro as a whole and appointed Ömer Lütfi Pasha
as the commander who commanded the successful
military campaign in Montenegro in 1852(63).
While the Ottoman army that moved from Shkoder
and Herzegovina at the same time according to the
operation plan of Ömer Lütfi Pasha, which targeted at
Cetine, defeated Montenegrins in a short time and was
moving towards Cetine, the army was stopped with the
intervention of Russia and France and was forced to sign
an agreement with Montenegro(64).
Nicholas, eluded from the defeat against Ömer Lütfi
Pasha in the last minute by the intervention of the Great
Powers, understood that he could not cope with the
Ottoman Empire without developments in his country's
Armaoğlu,” XIX. Yüzyıl Siyasi…”, p. 275.
Heyet, Mufassal Osmanlı Tarihi (Elaborate Ottoman History), Cilt
(Vol) VI. p. 318.
( 63 ) Ahmed Cevdet Paşa, Sultan Abdülhamid’e Arzlar (Maruzat)
(İnformation
to
Sultan
Abulhamid),
Sadeleştiren
Yusuf
HALAÇOĞLU, 2010, p. 61. Annex XII (FO 424/26 Nu:150)
(64) M. Hüdai Şentürk, Tuna Vilâyetinin Teşkîline, Karadağ ve Hersek
Vukuâtına (1861) Dâir Cevdet Paşa Tarafından Kaleme Alınan
Lâyiha, (Document, prepered by Cevdet Pasha about Danube province
establishment and Montenegro and Herzegovina dispute.), Ankara,
1996, p. 724-726. Annex XIII (FO 424/26 Nu: 829)
Annex XIV (FO 424/26 Nu: 930)
(61)
(62)
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defences force, economy, education and culture, and took
many initiatives for those purposes.
Montenegro endeavoured to establish good relations
with the Ottoman Empire while maintaining its
traditional policy on the other hand. His efforts were not
unreciprocated and Nicholas was gifted a steamboat(65),
equipped for himself, and two horses, purchased in
exchange for 230 Hungarian gold, on October 28, 1866,
only a month after making the bilateral alliance
agreement with Serbia, and Nicholas sent a letter
containing his appreciation on August 21, 1868 in
return(66).
The revolt started in Herzegovina in 1875, gave
Nicholas the door that will bring independence to
Montenegro. Nicholas, who managed to keep the revolt
in Herzegovina on the agenda in the international arena,
provided Russia with the opportunity to act to resolve the
eastern issue in line with its interests along with the
rebellions in Bulgaria and Romania.
Consequently, the sovereignty of Montenegro, which
was only on paper, was eliminated with the Berlin Treaty
signed as a result of the Ottoman-Russian War 18771878 and the independence of Montenegro was
recognized in the international arena.
Conclusion
The Ottoman Empire established sovereignty in
Montenegro in the beginning but allowed the local
governments to continue unchanged due to the region's
infertility, rude geographical and social structure of the
hardness. It is a fact that the Ottoman Empire condoned
semi-independent actions of local forces especially in
regions mountainous, rugged and difficult to discipline
(65)

BOA.I.DH. 0055-038632-001, BOA. I.DH.0055-038632- 002
)BOA.I.DH.00581-040436-002,BOA.I.DH.00581-040436-003,
BOA.I.DH.00581-040436-004.
(

66
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regions rather than establishing the central government in
its large sovereignty area.
The Ottoman Empire
permitted local lords to take the management in the
regions far away from the centre such as Montenegro,
Crimea, Wallachia, Moldavia and Transylvania and many
others, although they contained some small changes in
management.
Although it is considered that the endeavours to
establish the central government in also such regions in
long-term can be carried out despite all the difficulties in
accordance with the general conquest policy, it will be
reasonable to admit that the depressed course that the
Ottoman Empire had fallen in from the 17th century did
not allow that. Elements of the central government were
not settled in Montenegro in accordance with these
conditions, and this region was not interfered as long as
they paid the tax and the public order was maintained.
Aside from the fact whether or not Montenegro was
independent until the late 18th century, it is even
impossible to make mention of an organized social
structure in Montenegro by that date. However, the
situation began to change from the period of Peter I
(1784-1830).
During the period of Peter I, some constitutional
arrangements at a simple level were made, the central
administrative organs were established and significant
progresses for the establishment of cooperation with the
European Great Powers and joint actions were made.
However, important deficiencies such as the limited
number of the central government bodies and their
limited powers, on-going challenges among the tribes,
failure to establish full sovereignty over the tribes and
lack of income to meet the needs of the central authority
and dependency on Russia particularly and other states in
this regard, emerged as the obstacles to become a state
for Montenegro. Despite all these deficiencies, we can
refer the period of Peter I as the period in which
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significant initiatives to become a state were taken in
Montenegro.
During the periods of Peter II and Danilo, Montenegro
succeeded to extent its sovereignty over all the tribes
largely by establishing the central government agencies.
The Ottoman Empire largely completed defining the
boundaries with the treaty and protocols signed with the
Austro-Hungarian Empire. The Ottoman Empire
prevented being dependent on the foreign aids and
ensured provision of the increasing central authority
expenditures By establishing the tax system. Many laws
for further modernization of the social structure and
achieving the modern norms were issued. The problems
caused by Montenegro as a more organized community
with the characteristics of a state relatively differed
qualitatively and quantitatively. All the claims of
Montenegro were supported in the international arena
apart from recognition as an independent state and
acquiring a way to the Adriatic Sea.
One of the most important features of this era was that
the Ottoman Empire had never the chance to face with
Montenegro alone. In addition to Russia that often used
Montenegro in line with its own interests, the other
powerful European countries also used Montenegro in
line with their own and regional interests and were
involved in issues related to Montenegro. Therefore, even
a smallest problem emerged as an issue that affected the
peace of Europe with the involvement of the other
countries.
At the end of this period, Montenegro reached the
characteristics of being an independent state except for
the international recognition which was not very
necessary. Now, the full independence depended upon
the time and the blood of martyrs that will be shed in this
way.
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The Ottoman Empire never waived the right of
sovereignty over Montenegro and it was endeavoured for
continuation of the sovereignty through the central
government methods brought by the Imperial Edict of
Reorganization. However, far from the increase of
control in the region, the sovereignty widely weakened
against the blood that shed, money and efforts and all
these attempts remained as a useless struggle. Ali Pasha,
at the Congress of Paris in 1856, and Grand Vizier
Mütercim Rüştü Pasha( 67 ), before the expedition to
Montenegro dated 1876, argued that Montenegro must
not be abandoned considering the fact that the lands
watered with the bloods of martyrs must be abandoned.
In the period of Nicholas, the sovereignty already on
the paper was officialised. The he Ottoman Empire that
did not have any enforcement power over Montenegro
actually moved the issue forward, which could be
resolved with a very little damage, in such a manner that
would lead the loss of all the Balkans in the future
insisting on the sovereignty.
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SIRBİSTAN’IN BOSNA-HERSEK SİYASETİ (18781908)

Serbıa’s Bosnia and Hercegovina Oriented Politics
(1878-1908)
Fahriye EMGİLİ*
Öz: 13 Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Bu
antlaşmanın 25. maddesine göre; Bosna-Hersek, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun idaresine verilmiştir. Hukuken BosnaHersek Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak kabul edilmiş, buna
rağmen Avusturya-Macaristan tarafından geçici olarak işgal
edilebileceği de karara bağlanmıştır. Bununla birlikte, AvusturyaMacaristan, Yenipazar sancağında asker bulundurma ve yolları
kontrol etme hakkını da almıştır. Böylece Sırbistan’ın Yenipazar
Sancağı üzerine yayılmasına Berlin Kongresi’nde de izin
verilmemiştir. Böylece, Berlin Antlaşması’nın neticeleri, Sırbistan’ı
Bosna-Hersek ve Yenipazar Sancağı’nda Avusturya egemenliğine
karşı çok çetin mücadeleye sürükleyecektir. Oysaki Balkan
devletlerinden Sırbistan için bu antlaşmayla “milli birleşme”
düşüncesi daha uygulanabilir hale gelmişti. Sırbistan için bu; “BosnaHersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’un kuzey bölgelerini
Adriyatik Denizi’ne çıkacak şekilde bir araya getirmek” anlamına
gelmekteydi. Bu amaçla, daha 1840’lı yıllarda Sırp milliyetçileri,
Bosna-Hersek topraklarında Sırplar’ın çok sayıda Hırvat ve
Müslüman ile beraber yaşamasına karşın bölge üzerinde hak iddia
ediyorlardı. Tüm Sırpları Sırp İmparatorluğu çatısı altında birleştirme
düşünce ve emeli de Sırbsitan’nın Bosna-Hersek siyasetini
belirlemesinde, Avusturya-Macaristan ve Bosna Müslümanları ile
olan ilişkilerini tasarlamasında ana belirleyici olmuştur. Sırplar,
Bosna-Hersek’in özerkliğini Sırbistan’a ilhaktan önceki ilk aşama
olarak görmekteydiler ve bu milliyetçi amaçlarını gerçekleştirebilmek
adına Müslümanların siyasi desteğini alarak, Avusturya-Macaristan’a
karşı ortak bir hareket oluşturabilmek için gösterdikleri çaba bu
çalışma ile incelenecektir. Bu çalışmada, Avusturya-Macaristan
yönetiminin Bosna-Hersek’te uyguladığı siyasî, sosyal, iktisadî
siyasetine karşı Sırbistan’ın ve Bosna’da yaşayan Sırpların duyduğu
hoşnutsuzluk neticesinde örgütlenmeleri; Avusturya’nın Sırbistan
siyasetinin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Sırbistan’ın
Bosna’nın Avusturya tarafından 1878’de işgalinden 1908’e de
ilhakına kadar geçen sürede, izlediği Bosna siyaseti ele alınacaktır.
(Doç. Dr.), Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, Mersin/Türkiye, e-mail: femgili@gmail.com
*
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Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Sırbistan, İşgal, AvusturyaMacaristan, Bosna Müslümanları
Abstract: The Berlin Treaty was signed on July 13, 1878. In
accordance with the 25th article of this agreement; the administration
of Bosnia and Hercegovia was transferred to the Austro-Hungarian
Empire. Bosnia and Hercegovina was accepted as a part of the
Ottoman Empire by law, despite this it was determined that Bosnia
and Hercegovina should be invadable temporarily by the AustroHungarian Empire. In the meantime, the Austro-Hungarian Empire
has taken the law to deploy troops in Novi Pazar and to control the
routes. So, Serbia was disallowed even in the Berlin Treaty of
expanding in the Novi Pazar Sanjak. Thus, the outcomes of the Berlin
Treaty, caused Serbia to be involved into an uphill battle between
Bosnia and Hercegovina and Novi Pazar Sanjak against Austrian
domination. Though, Serbia as a state within the Balkans, the idea for
‘National Union’ was becoming more applicable with this treaty. For
Serbia this had meaning ‘gathering the Bosnia and Hercegovina,
Kosovo, Macedonia and northern parts of Albania toward the Adriatic
Sea. For that purpose, eventhough Serbians were living altogether
with a great number of Croatians and Muslims in Bosnia and
Hercegovina as early as 1840s, Serbian chauvinists have put a claim
for the region. Reuniting Serbians within the frame of the Serbian
Empire was predeterminer for determining its politics about Bosnia
and Hercegovina and designing the relationship between AustroHungaria and Bosnian Muslims. Serbians, the autonomy of Bosnia
and Hercegovina were counting as the first phase before annexation
and in order to achieve this goal by receiving the support of the
Muslims they aimed to constitute a common action against AustroHungarians and this effort will be researched in this study. In this
study it is aimed to be handled the topics of Austro-Hungarian
Administration’s political, social and finance politics about Bosnia
and Hercegovina and organising of Serbians and Serbians from
Bosnia as a result of displeasure to this fact. Besides, it will be
approached to the period of occupation of Bosnia and Hercegovina by
the Austrians starting from 1878 until to the annexation in 1908 and
the Austrian’s Bosnia oriented politics.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, Serbia, Occupation, AustriaHungary, Bosnia Muslims

Giriş
1878 Berlin Antlaşması’nın 25. maddesi ile BosnaHersek Avusturya-Macaristan (bundan sonra Avusturya)
İmparatorluğu’nun idaresine verilmiş ve burada
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Avusturya işgâli başlamıştır. Ancak bu işgâl hiç kolay
olmayacak ve durum dolayısıyla sarsıntı yaşayan
Müslümanlar ile Bosna-Hersek üzerinde emelleri olan
Sırplar, işgâle karşı birlikte direneceklerdir. Bu işbirliğini
işgâl sonrasına da taşıyan Bosna-Hersek Müslümanları
ile Sırpları, 1882 İsyanı sırasında da birlikte hareket
edeceklerdir. Önceleri Avusturya’nın Hırvat yanlısı
siyaseti bu işbirliğinde etkili olsa da, 1882’de Benjamin
Von Kallay’ın Ortak Maliye Bakanı olmasıyla BosnaHersek’te Sırp ve Hırvat milliyetçiliğinin karşısına
“Bosnalılık” kavramı çıkarılacak ve Müslümanlar
Avusturya tarafına çekilmeye çalışılacaktır.
Bu çalışmada, Avusturya taraftarı Sırp Kral Milan
Obrenoviç’in tahtta olduğu dönemde, Sırbistan’ın BosnaHersek siyaseti ve onun tahtı oğlu Aleksandar
Obrenoviç’e bıraktığı 1889 yılından itibaren olan Sırp
siyaseti ele alınacaktır.
Ayırıca, Rusya taraftarı Kral Petar Karacorceviç’in
tahta geçtiği 1903’ten Avusturya-Macaristan’ın BosnaHersek’i ilhak ettiği 1908’e kadar olan dönemde de
Sırbistan’ın Bosna ve Boşnaklara karşı tutumuna da
açıklık getirilmiş olacaktır.
1. 1875 Hersek İsyanı
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki durumunun
sarsılmasıyla, bölgeye ilgi duyan Avusturyalıların
hücumuna uğrayan Bosna-Hersek’te 19. yüzyıl sancılı
olmuş, isyanlar yaşanmıştır. 1831-32, 1849-51, 1857-59,
1861-62 İsyanı gibi sık sık ayaklanmalarla çalkalanan
Bosna için en önemli dönüm noktası; 1875 Hersek İsyanı
olacaktır.1

Bkz. 1875 ayaklanmasını İngiliz belgeleri ışığında inceleyen ayrıntılı
çalışma için, Mithat Aydın, Balkanlarda İsyan, Osmanlı-İngiliz
Rekabeti Bosna-Hersek ve Bulgaristan’daki Ayaklanmalar (18751876), Yeditepe Yay., İstanbul 2005, ss.41-63.
1
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13 Nisan 1875’te Hersek sancağına bağlı Nevesin
kazası köylerinden Dabre ve Zovidal reayasından 160
kişi Karadağ’a iltica etmiş, buna sebep olarak da “ağnam
resminin ağırlığını, mültezim ve memurların kendilerine
kötü davranmasını” göstermişlerdir. Karadağ Ladikası
Nikola, İstanbul’daki Rus büyükelçisine başvurmuş ve
mültecilere daha fazla bakamayacağını ve mültecilerin
cezalandırılmadan yerlerine dönmelerinin sağlanmasını
istemiştir. Onların tekrar memleketlerine dönmelerine
Bâb-ı Ali’den gösterilen müsaade üzerine Nevesin’e
dönen mülteciler, hemşehrileri tarafından kahramanlar
gibi karşılanmışlar ve Nevesinli köylüler de Osmanlı
memurlarına karşı koymaya başlamışlardır. 2
Aslında süreç çok daha önceden başlamıştı. Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durum ve dış etkilerin
hazırladığı şartlar, “en az bir yıllık hazırlık döneminden
sonra”, 3 1875 Temmuz ayı başlarında Hersek’te,
Mostar’ın
güney-doğusunda
bulunan
Nevesin
(Nevesinje) kazasında bir ayaklanmanın patlak vermesine
sebep oldu. Nevesin’de harekete geçen asiler, önce kaza
müdürünü kaçmaya mecbur etmiş, daha sonra da hareketi
önlemeye çalışan zaptiye erlerini öldürmüşlerdir.
Karşılarına çıkan Müslümanları öldüren ve her şeyi
yağmalayan asiler, isyanı genişletip kısa sürede Nevesin
bölgesine hâkim olmuşlardır. Önemli yollar ve köprüler
tutulmuştur. Bununla birlikte, hâkim oldukları bölgelerde
hoşnutsuz halkı kendilerine katılmaya zorlamışlar ve
bunların çoğunu ikna etmişlerdir. Katılma yönünde
isteksiz olanların evleri yakılmış veya farklı şekilde
gözdağı verilerek ayaklanmaya katılmaları sağlanmıştır.
Asiler diplomatik alanda Babıâli’yi zor durumda

Zafer Gölen “Osmanlı Yurdu Olan Bosna Hersek’te XIX.
Yüzyıldaki Siyasi Olaylar”, Belleten, C.LXXIV, Sayı 270, Ağustos,
2010, ss.437-454.
3 Misha Gleny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş ve Büyük
Güçler, İstanbul 1999, s.104.
2
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bırakmak ve Avusturya ile arasını açmak için de işgâl
ettikleri yerlere Avusturya bayrağını dikmişlerdir.4
Neticede; Osmanlı Devleti tarafından ayaklanma
karşısında gösterilen çekingen ve uzlaşmacı tavır, isyanın
siyasi bir nitelik kazanarak, bir Avrupa sorunu haline
gelmesini
önleyememiştir.
Bulgar
bağımsızlık
hareketinde de bu ayaklanma önemli rol oynamıştır.
Bosna’daki bu isyan Ortodoks Sırplara da sirayet
etmiştir. 5 Bosna-Hersek Ayaklanması’nın meydana
getirdiği meseleler güncelliğini korurken, Bulgaristan’da
da yeni bir ayaklanma baş göstermiştir. Bu ayaklanma
Bosna-Hersek Ayaklanması’na göre daha kısa sürede
bastırılmış olmasına karşın neticeleri itibariyle daha
kapsamlı olmuştur. Bu ayaklanma, Avrupalı devletlerin
“Doğu Sorunu”nun en önemli konularından birini
oluşturmuştur.
Bosna-Hersek
Ayaklanması’nda
görüldüğü üzere aciz bir devlet görüntüsü veren Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu kötü durum da yabancı
devlet müdahalelerini beraberinde getirmiştir.
Bulgar bağımsızlık hareketlerine önemli bir etken de
Sırbistan’ın etkisi ve itici güç olmasıdır. Sırplar 19.
yüzyıl başlarından itibaren akrabaları olarak Bulgarları
görmüşler aynı zamanda onları arzu ettikleri Güney Slav
Birliği’nin de önemli bir parçası olarak düşünmüşlerdir.
Böylece, bu düşünce Kara Yorgi zamanında ve
sonrasında gittikçe kuvvet kazanmış; Sırp matbuatı ve
aydınları da sürekli olarak Balkanlar’daki ayaklanmaları
tahrik etmiştir.6
Bu dönemde, Osmanlı Devleti ile Sırbistan-Karadağ
arasında bir savaş patlak vermiştir. Savaş sırasında
Sırbistan Prensi Milan, Bosna kıtasını idaresi altına
almak için dostane bir harekette bulunduğunu belirterek
Aydın, age., s.51.
Gölen, agm., s.455.
6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), HR.SYS, 160/8, 29.5.1876.
4
5

102 | Sırbistan’ın Bosna-Hersek Siyaseti (1878-1908)
ilânname yayınlamıştır. Bu olayların temelinde
“Panislavizm” düşüncesi yani Rusya’nın teşviki ve
aldatmacası olduğu açıktı.7
Çünkü Rusya’da kurulan Slav komiteleri on beş
yıldan beri hem Sırbistan’da hem de Sırbistan havalisinde
olan Bulgar vilayetlerinde bir olay çıkarmak ümidiyle
çalışmaktaydılar ve çok para sarf etmişlerdi.1876
Bulgaristan ayaklanması, Osmanlı Devleti’nin çöküşünde
önemli bir dönüm noktası olarak kabûl edilebilir.1875
yılında meydana gelen Bosna-Hersek Ayaklanması’nın
bir uzantısı olarak ifade edebileceğimiz Bulgaristan
Ayaklanması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yakın
sebeplerinden dolayısıyla da Ayastefanos’a giden yolda
önemli kilometre taşıdır. Bu aynı zamanda, Osmanlı
Devleti üzerindeki emperyalist devletlerin çıkar
mücadelelerinin şekillendiği ve Avrupa düzeni ve
kuvvetler dengesinin yeniden şekillendiği can alıcı bir
mesele olacaktır.
Nihayetinde, 1877 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti
arasında yeni bir savaş patlak vermiş ve Osmanlı ordusu
yenilmiştir. Savaş sonucunda imzalanan Ayastefanos
Antlaşması Bulgaristan’a büyük bir bölge verilmesini
öngördüğü için, Balkanlar’da Rus nüfuzunun iyice
artmasını istemeyen Avusturya-Macaristan ve İngiltere
Berlin’de
yeni
bir
uluslararası
kongre
düzenlettirmişlerdir. 13 Haziran 1878’de toplanan
kongreden bir ay sonra yani 13 Temmuz 1878’de Berlin
Antlaşması imzalanmıştır. 8 Bu antlaşmanın 25.
maddesine göre; Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun idaresine verilmiştir. Ancak, hukuken
Ayşe Özkan, “Sırbistan’ın Bosna- Hersek Üzerindeki Emelleri Ve
Faaliyetleri (1878-1908)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research, Cilt: 9, Sayı: 43, Nisan
2016, s.855.
8 Necdet Hayta, “Bosna
ve Hersek’in Avusturya-Macaristan
Tarafından İlhakı (5 Ekim 1908)”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt
18, Sayı 3, Gazi Üniversitesi 1998, ss.19-21.
7
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Bosna-Hersek Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak
kabul edilmiş, buna rağmen Avusturya-Macaristan
tarafından geçici olarak işgâl edilebileceği de karara
bağlanmıştır. Bosna-Hersek’te Avusturya idaresinin ne
kadar devam edeceği, ülkenin hangi tarihte Osmanlı
Devleti idaresine geri verileceği veya verilmeyeceği
antlaşmada belirtilmemiştir.9 Buna ek olarak AvusturyaMacaristan, Yenipazar sancağında asker bulundurma ve
yolları kontrol etme hakkını da almıştır. Böylece
Sırbistan’ın Yenipazar sancağı üzerine genişlemesine
Berlin Kongresi’nde de izin verilmemiştir. Kaldı ki
Yenipazar sancağı Sırbistan ve Karadağ’ı birbirinden
ayırmaktaydı. Ayrıca ileride bir demiryolu inşa edilmesi
gerektiğinde, bu demiryolu Saraybosna-MitrovitsaSelanik arasında bir bağ kuracak ve Avusturya’yı Ege
Denizi’ne çıkaracaktı.10
1877 Rus-Osmanlı savaşına Sırbistan da 90 bin
askerle katılmış ve güneye doğru Kurşunlu, Pirot ve Niş
bölgelerini eline geçirmiştir. Berlin toplantısı ile bu
kazanımlar teyid edilmiş ve Sırbistan’a tam bağımsızlık
verilmiştir. Sırbistan bundan sonra, Bosna’da ve
Sancak’ta kendi çıkarları istikametinde 5. Kol faaliyeti
yürütmeye başlamış ve kendi ırkdaşlarını eğitmeye ve
teşkilatlamaya önem vermiştir.11
Neticede, Berlin Antlaşması’nın sonuçları Sırbistan’ı
ileride Avusturya egemenliğine karşı çok zor
mücadelelere
sürükleyecektir.
Sırbistan,
Bosna
topraklarından ayrılmış ve doğrudan Adriyatik’e giden
yol sonsuza kadar kapanmıştır. Sırbistan, “Avusturya-

Fahriye Emgili, Yeniden Kurulan Hayatlar Boşnakların Türkiye’ye
Göçleri (1878-1934), İstanbul 2012, s.113.
10 Emgili, age., s.116.
11 Bkz. Sırbistan istihbarat raporları doğrultusunda ayrıntılı bilgi için,
Fahriye Emgili-Mustafa Kahramanyol, Sırbistan’ın Osmanlı
Topraklarındaki İstihbarat ve Teşkilâtlanma Çalışmaları (1898-1912),
Cedit Neşriyat, Ankara 2012.
9
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Macaristan hapishanesine” alınmıştır. 12 Berlin
Antlaşması ile Avusturya, savaşa girmeden diplomasi
yoluyla birçok avantaj elde etmiş ve yıpranmamış olarak
Rusya karşısında kuvvetli hale gelmiştir. Bu psikolojik
durum içerisinde Avusturya, Balkanlarda Panislavizmin
gerçekleşmesini engellemek için Rusya ile mücadeleye
girişecektir ki, iki devletin Balkanlar’daki mücadelesi I.
Dünya Savaşı’nın en önemli sebeplerinden olacaktır.
2. Bosna-Hersek’in
Tutumu

İşgali

Karşısında

Sırpların

Ortodokslar ve Müslümanlar arasında üç yıl süren
savaştan sonra zayıf düşen Bosna-Hersek’i çok kolay
işgâl edebileceğini düşünen Avusturya Dışişleri Bakanı
Andrassy’e göre: “Bir tabur asker Bosna-Hersek’i
kolayca ele geçirebilecekti.”13
Bosna-Hersek halkı ise, Müslüman, Katolik ve
Ortodoks idi. Katolikler işgâli alkışlarken Müslümanlar
ve Ortodokslar buna direnme kararı almışlardır.
Müslümanlar, vatanlarının “gâvur” tarafından işgâlini
hazmedemedikleri için, derhal ayaklanmışlardır. Osmanlı
yönetimi de buna pek mani olmak istememiştir. Bosna
Ortodoksları da, hem Rusya, hem de Sırbistan
devletlerinin arkalamasıyla Avusturya işgâline karşı
koymuşlardır.
Bosna-Hersek’in Avusturya’ya bırakılacağının resmen
duyurulmasıyla; 5 Temmuz’da Saraybosna’da çarşıdaki
dükkânlar kapatılmış ve halk silahlanmıştır. Halkın
başına da Hacı Loyo geçmiştir. Hacı Loyo, Milli
Komitesi’ne ileri gelen Sırpları davet etmiş ve
Müslüman-Ortodoks
ayrımı
yapmadan
herkese
12

R.G.D. Laffan, The Serbs The Guardians of the Gate, New York
1989, s.69, Özkan, agm., s.855.
13 Kemal Başiç, Osmanlı Devleti’nin Bosna-Hersek Müslümanlarıyla
Dini İlişkileri (Ayrılıştan 1914’e), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve
Sanatları Anabilim Dalı, Ankara 1998, s.12.
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Avusturya-Macaristan askerlerinin işgâline direnmelerini
emretmiştir.
Çünkü
gelen
İmparatorluk
hem
Müslümanlara hem de Sırplara düşmandı. Müslümanlar
ve Sırp Ortodokslar, 5 Temmuz’da Gazi Hüsrev Bey
Camisi’nde toplanarak, Avusturya’nın işgâline karşı
gerekirse silahla mücadeleye girmeye karar verdiler. 14
Hacı Loyo şehrin ileri gelen Ortodoks rahiplerinin de
desteğini kazanmıştır. Hatta “Keşişbaşı Sava Kosanoviç
ve Rahip Risto Kanta-Novakoviç, kuşaklarındaki tabanca
ve palalarla, her ikisi de eşkıya elebaşları gibi giyinmiş
bir halde, şarkılar söyleyen Sırp gençlerinden oluşan
kalabalığın başında yerlerini almışlardır.”15
Banyaluka ve Mostar gibi şehirler başta olmak üzere
diğer şehirlerde de Sırplar ve Müslümanlar arasında
işbirliğine gidilmiştir.16 Yenipazar sancağında da Taşlıca
Müftüsü Mehmet Nurudin Şemsikadiç önderliğindeki 50
Boşnak ve 18 Ortodoks tüccar gönüllü, önce burada
eylemler düzenleyecekler, kendilerine katılan İsmail Bey
Selimoviç’in askeri birliğiyle birlikte buradan da
Tuzla’ya geçeceklerdir.17
Avusturya-Macaristan ordusu 29 Temmuz 1878’de
Bosanski Brod, Bosanska Gradişka şehirlerine yakın olan
Sava nehri üzerinden Bosna-Hersek’i işgâle başladı. 18
72.000 kişilik bir orduyla işgâle başlayan Avusturya
ordusunun sayısı giderek 200.000’e ulaşacaktır. Oysaki
Başiç, a.g.t., s.13-14; Glenny, a.g.e., s.149.
Noel Malcolm, Bosna’nın Kısa Tarihi, Çev. Aşkım Karadağlı,
İstanbul 1999, s. 223.
16 , Aydın Babuna, Geçmişten Günümüze Boşnaklar, Çev. Hayati
Torun, İstanbul 2000, s. 24.
17 Raif Haydarpasiç, “1879 Yenipazar Antlaşması”, Muhacirlerin
İzinde, Der. Hayri Kolaşinli, Ankara 2012, s. 48.
18 Avusturya ordusu 18 Ağustos’ta Saraybosna dağlarına ulaştı. Ertesi
günün sabahı 6.30’da topçu atışları başladı ve 13.30’da
Saraybosna’nın, 57 ölü ve 314 yaralı, Avusturya birlikleri tarafından
işgâli gerçekleştirildi. 20 Ekim’e gelindiğinde Bosna-Hersek’in
tamamı işgâl edildi. Bkz. Malcolm, age., s. 224; İmamović, Historija
Bošnjaka, Sarajevo 1997,s. 353.
14
15
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işgâl öncesinde “Avusturya’nın amacının işgâl değil,
Bosna-Hersek topraklarını uğradığı zarardan kurtarmak
ve bayındır bir hale getirmek olduğu, her topluluğa din
ve dil serbestiyeti tanınacağını” belirten ilanlar
dağıtılmıştı. İşgal sırasında da Avusturya ordusunun
Generali Yosip Filipoviç, Bosna-Hersek halkına teslim
olma çağrısında bulunarak, imparator adına bir bildiri
yayınlamıştır. İmparator, “Bosna-Hersek halkının can ve
mal güvenliğini sağlayacağına, dil ve din konularında
haklarını koruyacağına dair” söz vermiştir. 19 Oysaki
General Filipoviç, kendi subaylarının dahi aşırı bulduğu
şekilde, isyancıların, hatta masum insanların, özellikle
Müslümanların yargılanması ve idamı hareketlerine
girişmiş ve silah taşıyan bütün Bosnalıların oracıkta
vurulmaları konusunda emirler yayınlanmıştır. Filipoviç,
Müslüman önderleri ve ayaklanan askerleri “kurtulmamız
gereken düşmanlardı” diyerek, bu düşünceyle hedef
almaktaydı.20
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna 19 Ağustos
1878’de işgâl edilirken, 21 bu işgâlden sonra Bosna’da
olup bitenler hakkında, Bosna Ordu Komutanı Hafız Paşa
bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda O, “AvusturyaMacaristan ordu komutanlarının faaliyetleri ile işgâl
edilmiş bölgelerde işlenen cinayetlerden” bahsetmiştir.
Hafız Paşa raporunda durumu şu şekilde ifade etmiştir:22
“Bosna halkının işgâlci Avusturya güçlerine karşı şiddetli
direniş gösterdiğini, Avusturya askerlerinin Tuzla ve Banaluka
taraflarında katliam, ırza saldırı, yağma ve yangın gibi
insanlık dışı uygulamalarda bulunduklarını, Saraybosna’nın
işgâline karşı koyan evlerin tespit edilip yakıldığını,
İmamović, age., s. 351-352.
Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler, Çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul 2010, s.266.
21 Hamidija Kreševljaković, Sarajevo, (1878-1918), Izdanje Arhiva
Grada Sarajevo, Sarajevo 1969.s.47. Robert J. Donia - FINE, John
V.A., Bosnia and Hercegovina: A Tradition Betrayed, Columbia
University Press, New York 1994, s.117.
22 Hamidija, age., s.47; Donia, a.g,e., s.117;Haydarpasiç, a.g.t., s.50.
19
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içindekilerin kadın çocuk ayrımı yapılmaksızın kurşuna
dizildiğini ya da süngülenerek öldürüldüğünü” belirtmiştir. O,
“askeri hastaneye el koyan işgâl güçleri komutanı General
Filipoviç’in buradaki hasta ve yaralıları “insan ve hayvanlar
bir arada yaşayamaz” gibi ağır ifadeler kullanarak dışarı
attırıp, halkın din ve namuslarına dil uzattığını söylemiştir”23

Yine, İngiltere’nin Belgrad Elçisi G. F. Gould da,
Dışişleri Bakanı Salisbury’ye 4 Ekim 1878’de yazdığı
yazıda, “Avusturya imparatorluk askerlerinin uyguladığı
zulüm, yok yere imha edilen kasabalar ve köyler,
soğukkanlılıkla vurulan ya da asılan sözde isyancılar ile
ilgili rivayetlerden bahsederken, haklı gerekçelere
dayandırılması zor olabilecek acımasız önlemlere
başvurulduğunu”24 ifade etmekteydi.
Bosna’nın doğusundaki dağlık bölgelerde Plevliye
müftüsüne bağlı birliklerle işgâl kuvvetleri arasındaki
çatışmalar Ekim 1878’e kadar devam ederken, Rade
Petrović’e göre: işgâle karşı askeri direnişin çekirdeğini,
Sırp halkının bir kısmıyla birlikte Müslümanlar
oluşturdu. 25
Neticede, işgâl 28 Ekim 1878’de
26
tamamlanmış ve çoğunluğu Macar olan 7410 askerin
hayatına mâl olmuştur. Ülkede Avusturya-Macaristan
hâkimiyeti
ise
bütünüyle
Aralık
1878’de
sağlanabilmiştir.27
Bu sırada Sırbistan ve Karadağ da, Osmanlı
topraklarındaki askerî ve diplomatik faaliyetleri yakından
takip etmek üzere Bosna’ya memurlar göndermiştir. 28
Kreşavljokoviç, age., s.12-13.
Bilal N. Şimşir, Rumeli’den Türk Göçleri, C.I, Ankara 1989 s.629.
25 Rade Petrović, “Pokret otpora protiv austrougarske okupacije 1878”,
23
24

ANU-BIH, knj. XLIII, Sarajevo 1979, s.38.
Gölen, agm., s.464.
Bojić, a.g.e, s. 71-94.
28
Fahri Maden, “Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması’nın
Uygulanmasına Yönelik Baskıları”, History Studies, C.5, Sayı 1, Ocak
2013, s.279.
26
27
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Osmanlı Devleti de Viyana Sefareti aracılığıyla tahkikat
için Bosna’ya bir kişi göndermiştir. Bosna’ya gönderilen
kişinin tespitlerinde:
“Avusturyalıların Bosna-Hersek’i kendi ülkelerine ilhak
edilmiş saydıklarını, Avusturya askerinin de uygun bir
zamanda Yenipazar sancağına girmeye hazırlandığı
duyumlarının doğru olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca, “Jozovit
(Cizvit?) ve Fransisken papazlarından bir büyük cemaatin
İslam ve Ortodoks ahaliye Katolik din ve mezhebini kabul
ettirmek maksadıyla Bosna ve Hersek’e yayıldıklarını, bu
misyonerlerin Müslümanlar nezdinde bir takım vaadler ve
bazen de para ile maksatlarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını”
29

ifade etmiştir. İşgalin getirdiği kargaşa yüzünden Berlin
Antlaşması’nın sonraya bıraktığı Osmanlı-Avusturya
antlaşması, 21 Nisan 1879’da imzalanmıştır. 30 Bu
antlaşmayla Osmanlı Devleti belirsiz bir süre Avusturya
egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Yenipazar
sancağının statüsü ile ilgili maddelere de sahip olan bu
antlaşmaya göre, bölgedeki gelirler yine bölgede
harcanacak, Müslümanlar ibadetlerinde serbest olacak,
padişah adına hutbe okunacak, yönetimde yerel halk
kullanılacak ve ülkeden çıkmak isteyen Müslümanlara
izin verilecekti. Bütün bu gelişmelerin sonucunda
Yenipazar sancağına da yerleşen Avusturya’nın siyasi ve
iktisadî nüfuzu Sırbistan, Makedonya ve Kuzey
Arnavutluk’ta yayılmış ve bu ortamda da Bosna-Hersek
toprakları fiilen Avusturya sınırlarına dâhil edilmiştir.

Özkan, agm., s.857.
Fuad Slipičević, Bosna i Hercegovina od Berlinskog Kongresa do
Kraja Prvogsvijetskog Rata (1878-1918), Zagreb 1954, s. 13. Daha
sonra Avusturya anlaşma gereğince, Yeni Pazar sancağını almak için
Bâbıâli’ye başvurmuştu. Bâbıâli ile Avusturya Hükûmeti arasında
yapılan görüşmelerden sonra 21 Haziran 1879 tarihinde, Yeni Pazar
sancağı Avusturya’ya bırakılmış oldu. Stanford Shaw, Osmanlı
İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınları, İstanbul 1982, s. 240.
29
30
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3. 1882 İsyanı Öncesinde Sırplar
Berlin Antlaşması ile Avusturya-Macaristan, Sırp
milliyetçilerinin toprakla ilgili hedeflerini Bosna-Hersek
ve Sancak’ı ele geçirerek engellemişti. Oysaki Balkan
devletleri bu antlaşmayla “milli birleşme” düşüncesini
hayata geçirme konusunda daha çok hırslanmışlardı.
Sırbistan için bu “Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya ve
Arnavutluk’un kuzey bölgelerini Adriyatik Denizi’ne
çıkacak şekilde bir araya getirmek” anlamına
gelmekteydi.
Diğer taraftan Bosna hiçbir zaman, Duşan zamanı
dâhil olmak üzere, Sırbistan'ın bir parçası olmamıştır. 31
Daha 1800’lü yılların başında Sırpların milliyetçilik
idealleri çerçevesinde yayınlar yapmaya başladıklarını ve
bunun Müslümanlar üzerinde uygulanmaya başladığını
biliyoruz. Sırbistan’daki Müslümanlara Sırplık şuurunun
aşılanması
ve
bunların
Sırp
milliyetçiliğine
kazandırılması hususunda ilk yazılar, Dositey Obradoviç
(1742-1811) tarafından yazılmıştır. Obradoviç’in 10
Ağustos 1806 tarihinde yazmış olduğu “Sırbistan’da
teşkilatlanma ve eğitim” başlıklı mektubunda şunu
söylemektedir:
“Size tavsiyem, asker olmayan hiçbir Türkü bölgelerinizden
sürmeyin. Sipahilerin yeniçerileri ve her türlü askeri tamamen
sürünüz ve yok ediniz. Yoksa emniyette olamazsınız.
Barışsever, tüccar, zanaatkâr, toprak işçisi veya din adamı
gibi Türkleri, barış içerisinde ve kimseye ilişmeden yaşamayı
arzu ettikleri sürece yurtlarında bırakınız. Yalnız, onların
şimdiye kadar yaptığı gibi siz de onları kendi
hükümranlığınıza ve adaletinize tâbi kılınız. Kendi dilinizi,
eğitiminizi ve edebiyatınızı onların arasında öyle bir yayınız ki
onlar bunu kendi varlıklarının bir parçası olarak görsünler ve
severek herkese karşı korusunlar.”

31

Tim Judah, The Serbs: History, Myth and the Destruction of
Yugoslavia, Yale University Press, New Heaven and London 2000,
s.80.
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Sırp edebiyatının ve dilinin kurucusu Vuk Stefanoviç
Karaciç de bu düşüncededir.” 32 Bu düşüncenin etkisiyle
olacak ki, Sırp isyancıları ilk dönemlerde yerli
Müslümanlara dokunmazken Türkleri öldürüyorlardı. Ne
var ki, isyanın daha sonraki yıllarında Müslümanlar kitle
halinde öldürülmeye ve evleri yakılmaya başlanmıştır. 8
Ocak 1807 tarihinde Belgrad’a giren isyancılar iki ay
boyunca durmaksızın Türk öldürmüşlerdir. 7 Mart 1807
tarihinde Türk müfrezesinin ve bir Sırp müfrezesinin
refakatinde kaleyi terk eden Süleyman Paşa çeşmesinde
Sırpların pususuna düşmüş ve Türklerin tamamı
katledilmiştir. Bu hadiseyle beraber Belgrad’da umumi
katliam başlamıştır. Yalnız bir kısım Türk kadınları ve
çocukları gemiye bindirilerek Vidin’e, bir kısım Yahudi
kadınları ve çocukları da Avusturya topraklarına
gönderilmiştir. 33
1860’lı yıllarda ise, Sırp milliyetçileri, Bosna-Hersek
topraklarında Sırplar’ın çok sayıda Hırvat ve Müslüman
ile beraber yaşamasına rağmen bölge üzerinde hak iddia
ediyorlardı. 34 Bunun temeli ise Karadağ, Bosna-Hersek,
Kuzey Arnavutluk bölgelerinin Sırbistan’a katılmasını
öngören, Sırp devlet adamı İliya Garaşanin’in yazdığı
“Naçertanije” idi. 35 1844 tarihli bu taslakta Garaşanin,
“İmparator Duşan’ın Ortaçağ Sırp İmparatorluğu’nun
yeniden kurulması için tüm Sırpların Sırbistan etrafında
birleştirilmesini” amaçlamaktaydı.36 Diğer taraftan Bosna
hiçbir zaman, Duşan zamanı dâhil olmak üzere,
Sırbistan'ın bir parçası olmamıştır. 37

Mehmedalija Bojić, Historija Bosne i Boşnjaka, Şahinpaşiç,
Sarajevo 2001, s.443.
33 Bojić, age. s.443.
34 John K. Cox, The History of Serbia, Greenwood Press 2002, s.46.
35 Tim Judah, The Serbs: History, Myth and The Destruction of
Yugoslavia, Yale University Press 2000, s.56.
36 David Mac Kenzıe, Serbs and Russians, New York 1996, s.59.
37 Judah, age., s.80.
32
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Sırbistan'da 1844-1852 döneminde İçişleri Bakanlığı
yapan İlya Graşanin Sırp ırkçılığının babalarından
sayılmaktadır. Bu şahıs, bakanlığı döneminde Naçertanije
adı ile hazırlamış olduğu risalede Sırbistan'ın gelecekteki
siyasetini şöyle tayin etmiştir: 38
1. Sırbistan'daki Müslümanların tamamı Hıristiyan
yapılmalıdır.
2. Hıristiyan olmayanlar Sırbistan'dan sürülmelidir.
3. Hıristiyan olmamakta ve yerinde kalmakta ısrar
edenler de öldürülmelidir.
4. Sırbistan Bosna, Hersek, Karadağ ve Kuzey
Arnavutluk bölgelerini topraklarına katmalıdır.
Aslında İlya Graşanin de yayınladığı Naçertaniye adlı
Sırp millî tasarısında; kendi hocaları sayılan Obradeviç’in
ve Vuk Karaciç’in görüşlerini temel almıştır. Bu yazara
göre Boşnakları da Sırp dâvâsına kazandırmak için
mümkün olan her şey yapılmalı ve yazılacak kısa bir
Bosna Tarihi kitabında bir takım Müslüman Boşnaklar da
övülmelidir. Hatta, Türklere karşı olan mücadelede Sırp
çeteler içerisine Boşnaklar da alınmalıdır.
Diğer taraftan, Sırbistan’ın Avusturya ile olan ilişkisi
iktisadî boyutta yakınlaşma idi. Sırbistan Prensi Milan,
döneminde 39 Avusturya-Sırbistan ticaret antlaşması
imzalanmış, bu antlaşmayla Sırp ekonomisi Avusturya’ya
bağımlı hale gelmiştir. Daha önemli olan bir diğer
antlaşma ise 28 Haziran 1881’de Milan’ın Viyana’yı
ziyareti sırasında imzaladığı gizli siyasi antlaşmadır ki
buna göre;40
“1) İki devlet arasında daimi bir barış ve dostluk olacak,

38

Judah, age., s.56, 58-61.
L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, London 2000, s.449.
40 Ayşe Özkan, Bağımsızlıktan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na Sırplar
(1878-1918), İstanbul 2013, s.33-35.
39
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2) Sırbistan kendi topraklarında ve Bosna Hersek ile
Yenipazar’da Avusturya aleyhinde propagandalara izin
vermeyecek, Avusturya da Sırbistan için aynısını yapacaktı.
Ayrıca Avusturya bu sırada tahttaki Sırp hanedanı
Obrenoviçlerin yerinde kalması ve sağlamlaşması için bütün
nüfuzunu kullanacak,
3) Sırp prensi, kral unvanını almak isterse Avusturya bunu
tanıyacak ve başka devletlere de tanıttırmaya çalışacak,
4) Avusturya, diğer Avrupa hükümetleri nezdinde Sırp
menfaatleri için çalışacak ve Sırbistan da Avusturya’nın
haberi ve onayı olmadıkça hiçbir devletle siyasi bir antlaşma
yapmayacak ve toprakları üzerinde gönüllü vb. hiçbir şekilde
yabancı asker kabul etmeyecek,
5) Taraflardan biri savaşa girerse, diğer taraf iyi niyetli bir
tarafsızlık politikası izleyecek ve her şekilde kolaylık
gösterecek,
6) Gerekirse iki taraf arasında askeri bir antlaşma da
yapılacak,
7) Yenipazar sancağı hariç olmak üzere, Sırbistan güneye
genişleyecek olursa, Avusturya buna karşı çıkmayacak ve
bilakis diğer devletleri Sırbistan’a meylettirmeye çalışacaktı.”

Yapılan
bu
antlaşmalar
sonucu,
Sırbistan
Avusturya’nın denetimine girmiştir. Bosna-Hersek’e
genişlemesi
engellenmiştir.
Aslında,
Avusturya,
Sırbistan’ı iktisadî ve stratejik bakımdan çember altına
alarak, panslavizmin önüne geçmeyi istemekteydi.
Sırbistan tarım ürünlerini piyasaya sürebilmek için
Avusturya’dan başka alternatif aradığında, 1906’da iki
devlet arasında “domuz savaşı” olarak tarihe geçen bir
gerilim yaşadı ve Avusturya Sırp ürünlerine karşı cezalı
gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Avusturya
siyasetçileri arasında Sırbistan’a karşı savaşı göze alarak,
Avusturya’nın Selanik’e kadar yayılmasını tartışmaya
açtılar. Sırbistan kendini Balkanların Piyemont’ı olarak
görmekteydi. Böylece, Sırbistan, Balkanlar’da panslavist
faaliyetlerin merkezi olup, özellikle Bosna’da yürüttüğü
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propaganda faaliyetlerini Rusya’nın maddi ve manevi
desteği ile yürütüyordu.41
Her ne kadar Milan Avusturya’ya karşı taahhütte
bulunarak, Sırp topraklarındaki Avusturya karşıtı tüm
kışkırtmaları bastırmak ve hem Bosna-Hersek hem de
Sancak’taki bu tür hareketlerle mücadele etmek zorunda
kalacaksa da Bosna Hıristiyanlarının ileri gelenleri
Sırbistan’da toplanmışlardır. 42 Onlar Sırp milli tasarısı
doğrultusunda, Boşnakları da Sırp dâvâsına kazandırmak
için mümkün olan her şey yapılmalı düşüncesiyle
Sırbistan’a
dönüşlerinde
gizli
olarak
Bosna
Müslümanlarının ileri gelenlerini Avusturya’nın aleyhine
ittifak etmek üzere birleşmeye davet etmişlerdir.
Onlar “Bosna kıtasının Avusturya idaresinden iade
edilmesi için Rusya, Fransa ve İtalya’nın birlikte Bosna
ahalisine yardımda bulunmaya karar verdiklerini ve
bunun Fransa Sefareti vasıtasıyla Osmanlı Devleti’ne
bildirildiğini” ifade etmişlerdir. “Osmanlı Devleti’nin de
bu yardımı onayladığını iddia eden bu kişiler şu şekilde
teşebbüste bulunulmasını talep etmişlerdir: Her kazada
Müslüman ve gayrimüslimlerden komiteler oluşturularak,
gereken kadar milis kuvveti tertip edilecek. Bunun
sonrasında
milis
kuvvetiyle
ahali
Balkanlara
sevkedilerek, Taşlıca civarındaki Kavak Balkanı’nda
merkez idare kurulacak. Durumu devletlere bildirmek ve
otonomi idaresinin sağlanmasına çalışılacak. Şayet
devletlerin hepsi onaylamazlarsa hiç olmazsa bu vesile
ile yine Osmanlı Devleti’nin idaresini iade ettirmek
maksadından ibaret olacaktı. Müslümanlar bu işe onay
vermezse bile Hıristiyanlarca teşebbüs edilecekti.
İzvornik (Zvornik) sancağına silahlı 80 kişilik bir milis
kuvveti geçmiş olduğunu da beyan ederek bu noktada
Mehmet Yılmazata, Savaşa Giden Yol 1908 Bosna-Hersek’in İlhakı,
Doğu kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2013, s.105.
42 Dennis P. Hupchick, The Balkans: from Constantinople to
Communism, USA. 2001, s.282.
41
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Müslümanlara gereken hareket şeklini sormuşlardır.
Hristiyanların Müslümanlara verdiği notada ittifak
esasları” belirtilmiştir. “Bosna-Hersek kıtaları ve
Yenipazar sancağı ahalisinin Müslümanları ile
Hıristiyanlarının barışması için ana maddelerdir”
şeklinde başlığı olan bu notada şunlar belirtilmekteydi43:
“1- Müslümanlar ve gayrimüslimler din ve mezhepte bütün
hukuk ve itibarda eşit tutulur.
2- Din ve milliyete bakılmaksızın bütün ahaliye eşitlik
tanınacak.
3- Bosna-Hersek ve Yenipazar sancağı ahalisi her türlü
yükümlülükte eşittir.
4- Bosna-Hersek ve Yenipazar’da bir Hıristiyan diğeri
Müslüman iki müdür seçilir. Müdürlerin seçimini
(Müslümanlar Hıristiyan müdürü, Hıristiyanlar Müslüman
müdürü seçmek suretiyle) halk yapar.
5- Müslüman-Müslüman Müslüman mahkemesi, HıristiyanHıristiyan davaları için Hıristiyan mahkemesi ve karma
davalar için karma mahkemeler olmak üzere üç mahkeme
kurulacaktır.
6- Dâhili ve haricî işler için her yıl meclis toplanır.
7- Meclis için her beş bin kişiye bir mebus seçilir (Yahudilerde
de her beş bin kişiye bir mebus).
8- Bosna-Hersek ve Yenipazar’da doğanlar içinde doğdukları
dini değiştirmeyecektir.
9- Bosna-Hersek ve Yenipazarlı Müslümanların bir dini reisi
olacaktır.
10- Bosna-Hersek ve Yenipazarlı Hıristiyanların bir dini reisi
olacaktır.
11- Hıristiyan çocukların eğitimi için bir talimhane açılacak,
öğretmenler başlangıçta yabancı olabilecek ancak ileride yerli
olacak.
12- Müslüman çocukların eğitimi için bir talimhane açılacak,
öğretmenler başlangıçta yabancı olabilecek ancak ileride yerli
olacak.
13- Boşnak lisanıyla yüksek öğretim için bir jimnaziya
kurulacak (Öğretmenler başlangıçta yabancı olabilir).
14- Bu muallim hanelere her mezhepten çocuklar gidebilir.
Buralarda din ve mezhebe dair dersler okutulmayacaktır.
15- İslam çocukları kendi din bilgilerini kendi hocalarından
öğreneceklerdir.

43

Özkan, agm., s.859.
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16- Hıristiyan çocukları kendi din bilgilerini kendi
hocalarından öğreneceklerdir.
17- Yahudi çocukları kendi din bilgilerini kendi hocalarından
öğreneceklerdir.
18- Din dersi sınavlarında her mezhepten münavebeli olarak
biri görevlendirilecek, böylece başka dinler aleyhine söz
söylenmeyecek.
Bu teklife karşılık Osmanlı Hükümeti tarafından sunulan
taahhütler ise şöyleydi:
1- Bosna-Hersek ve Yenipazar kendi üzerinde Sultan’ın
hükümranlığını kabul eder.
2- Yıllık vergisini Sultan’a vermeyi taahhüt eder.
3- Kendi toprağını yabancıdan muhafaza etmeyi taahhüt eder.
4- Sultan’ın memleketine taarruz olursa Sultan’a yardıma
gelmeyi taahhüt eder.
Bunlara ilave olarak Osmanlı Devleti adına da bazı
taahhütler verilmişti. Buna göre:
1- İradede bağımsızlık,
2- Düşmanı çıkarmak için gizli olarak silah yardımı.
3- Bosna-Hersek ve Yenipazar’ın bağımsızlığının kabulü
hususunda Avrupa devletleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
4- Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki bu protokolün
kuvvetlenmesini sağlamak.

Bunun yanı sıra, Boşnaklar arasında da Sırpçılık
yapacak taraftar bulmaya çalışmıştır. Bosna’dan ve
Hersek’ten kaçan bir takım Boşnaklar bu hususta en
müsait hedefleri teşkil etmişlerdir. Belgrad’da ve Novi
Sad’da bulunan ve devlet tarafından yüksek edebiyat ve
tarih çevreleri bu gibi kişilere itibar etmiş ve onları
toplum önünde yüceltmiştir. Devlet de bu gibi adamlara
ciddi mali destek vermiştir.
Bu bağlamda, Belgrad’daki kraliyet Sırp Akademisi
de, “kabiliyetli ve genç Müslüman kardeşimiz Şair
Osman Cikiç’in hazırlamış olduğu” ve “Hersek incileri
Müslüman-Sırp kadınlarının milli şarkıları” adlı kitabı
1899 yılında büyük beklentiler ile yayınlamıştır.44
Sırbistan hem Bosnalı Sırplar hem de kısmen de olsa
Boşnak Müslümanlar arasında destek bulup, gazete,
44
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dergi, dernek, okul ve Ortodoks kilisesi vasıtasıyla kendi
propagandasını sürdürüyordu. Bu durum Avusturya’nın
Bosna’daki konumunu tehdit ettiğinden, Sancak
demiryolu, Aerenthal’in hem Bosna’da hem Habsburg
İmparatorluğunun diğer bölgelerinde güç kazanan
panslavizme karşı zehir olacaktı.45
Sancak demiryolu projesi özellikle Bosnalı Sırplarla
kısmen Macaristan kırallığı dâhilindeki Hırvatistan
kırallığında bulunan Hırvatlar arasında panslavist
kışkırtmayı alevlendirmişti, Sırpların amacı Bosna’yı
büyük devletlerin de arkalamasıyla Avusturya’dan
koparıp Sırbistan’a bağlamaktı. Dolayısıyla da
faaliyetleri bu doğrultuda oldu.
4. Bosna’da 1882 Sırp İsyanı
General Filipoviç’in görevden alınmasından sonra
Bosna idaresi Benyamin Kalay’a teslim edilmiş ve
yumuşak bir siyaset uygulanmaya başlanmışsa da iktisadî
sıkıntılar halkı ciddi bir şekilde etkilemeye başlamıştır.
Bu hoşnutsuzluk ortamında, 4 Kasım 1881 tarihinde
çıkarılan askerlik kanunu yaraya tuz biber ekmiştir.
Kanuna göre, belli yaşlardaki erkekler Avusturya
ordusunda askerlik yapmak üzere celp edilmişlerdir. Bu
hadise ile Doğu Hersek’te ve Güney Doğu Bosna’da
Boşnaklar ve Sırplar isyan etmeye başlamışlardır. Ayrıca
Avusturya-Macaristan yönetiminin izlediği tarım
siyasetine karşı hoşnutsuzluk duyulması da isyanda
önemli rol oynamıştır. 46 1881’de Adriyatik kıyısındaki
Kotor Körfezi’nde isyan patlak vermiş ve 1882
başlarında Hersek’e yayılmıştır. Sırpların çoğu özellikle
de Liberaller, Avusturyalıların üç yıldır Bosna’yı
işgâlinden dolayı kızgınlardı ve isyancılara karşı büyük
bir sempati duyuyorlardı. Her ne kadar Prens Milan
Sırbistan’ın Bosna üzerinde herhangi bir kışkırtmayı
45
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önlemeyi kararlaştırmışsa da Bosna-Hersek’te özerk bir
devlet kurmak için çabalayan Sırp milliyetçilerinin siyasi
kışkırtması neticesinde isyan patlak vermiştir. Bunda yeni
askerlik yasası ve çözüme kavuşturulamayan toprak
sorunu da milliyetçilere yardımcı olmuştur. Bu isyan,
Sırp köylülerin ve Müslüman toprak sahiplerinin ilk kez
bir isyanda birlikte yer almaları açısından ayırt edici
olmuştur. 47 Bosnalı Sırpların bu ayaklanmasına destek
için Sırbistan Sırplarından çok sayıda Sırp da bireysel
olarak yardım için sınırı geçmiştir.48
İsyana katılan Müslümanların sayısı başlangıçta az
iken zamanla artmıştır. Sırp köylüler, isyancı kitleler ve
isyanın önderliği açısından çoğunluğu oluştururken;
Müslümanlar da hem köylüler hem toprak sahipleri
olarak ayaklanmaya katılmıştır. Ocak 1882’de
Hersek’teki 2700 isyancı altı ana gruba ayrılmıştır.
Müslümanlar, Bileça ve Nevesinye’de isyancıların dörtte
birini (800’den 200’ünü), Gaçko’da ise (210’dan
150’sini) çoğunluğu oluştururken, diğer yerleşim
yerlerinde isyancıların etnik yapısı karışıktır. 49 İsyan
1882 Ocak ayında çıkmış ve Şubat sonuna doğru
bastırılmıştır.
Ocak 1882 tarihinden itibaren Foça etrafında başlayan
isyan giderek çevreye yayılmıştır. İsyancı çetelerinin
başında bulunan en meşhur kişiler şunlar idi: Stoyan
Kovaçeviç, Salko Forta, Pero Tunguz, İbrahiç Çengiç,
İbrahim Tanoviç ve Yovan Samarciç. Çevreden ayrdım
göremeyen isyancılar dört aylık bir mücadelenin sonunda
yenilerek dağılmışlardır.
Bu sırada yani, 1882 isyanının bastırılmasının hemen
ardından 6 Mart 1882’de Sırbistan’ın krallığı ve Prens
Milan Obrenoviç’in I. Milan ünvanıyla Sırbistan kralı
olduğu ilan edilmiştir. Dolayısıyla Belgrad, bir krallığın
47
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başkenti olmuş ve Bosna Ortodoksları da doğal olarak
oraya yönelmişlerdir.50
İdari anlamda Bosna ise, hükümdarlık toprağı
yapılmış ve Avusturya-Macaristan Maliye Bakanlığı’na
bağlı ortak bir komisyon oluşturulmuştur. Bosna’daki en
büyük yetkili hükümdarlığa karşı sorumlu olan askeri vali
olsa da, izlenecek siyasete karar veren Ortak Maliye
Bakanı olacaktır.51
Bu isyanın uyandırdığı etki ile Viyana’daki siyasî
çevrelerde, daha büyük kayıpların önlenebilmesi için bu
ülkenin terk edilmesi konusu konuşulmaya başlanmıştır.52
Ancak, Benyamin Kalay’ın Bosna’nın idaresi ve
gelecekte imparatorluğa bağlanması ile ilgili olarak
imparatora sunduğu risale hem Avusturya’nın bakışını
hem de Bosna’nın geleceğini değiştirmiştir.
Kallay, 1882 isyanından sonra eyalet hükümeti için
bir memorandum hazırlamıştır ve çeşitli toplulukların
milliyetçi ihtiraslarına ket vurmak ve tarım meselesinin
çözümü için, Bosna-Hersek’in olabildiğince çabuk ilhak
edilmesini tavsiye etmiştir. Bu memorandumda Kallay,
eyalet hükümetinin milliyetler politikasının esas olarak
Müslümanlara dayanması gerektiğini belirtmekteydi. 53
Kallay, Boşnak kimliğinin oluşumunu teşvik etmiş ve
bununla Bosna-Hersek’te rekabet halinde olan Sırp ve
Hırvat milliyetçiliklerinin karşısında bir Boşnak kimliği
oluşturmak istemiştir. Boşnaklık (Boşnıyaştvo) adı
verilen üst kimlik,herhangi bir din ayrımı gözetmeksizin
aynı toprağa, Bosna’ya ait olma düşüncesinin etrafında
şekillenmekteydi. Kallay’ın bir diğer hedefi de,
Hırvatistan’ın Bosnalı Hırvatlar, Sırbistan’ın Bosnalı
Sırplar, Osmanlı Devleti’nin ise Bosnalı Müslümanlar
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üzerindeki etkisini azaltmayı ve mümkünse tamamen
ortadan kaldırmayı amaçlamaktaydı.54
Kallay, “Bosna milliyetçiliği” siyasetiyle, ülkeyi
Sırbistan ve Hırvatistan’daki milliyetçi siyasi akımlardan
uzak tutmayı ve “Bosnalılık” kavramını birleştirici unsur
yapmayı hedeflemekteydi. Kallay, bunun en çok
Müslümanlar tarafından benimsenmesini amaçlamaktaydı
ve
gönderdiği
talimatnamelerle,
Müslümanların
Katoliklerle yakın ilişki içinde olarak Sırplardan uzak
durmalarının sağlanmasını istemekteydi.
Avusturya bir taraftan Müslüman-Sırp düşmanlığını
körüklerken, diğer taraftan da Müslümanların hilafet
makamıyla
bağlarını
tamamen
kesmemek
ve
Müslümanlar üzerinde nüfuz kazanmak amacıyla bir
başkan ve dört üyeden oluşan Meclis-i Ulema’yı
oluşturmuştur (1882). Bu meclisin başkanı ve üyeleri,
Avusturya-Macaristan Maliye Bakanlığı tarafından tayin
edilerek, Bosna-Hersek Müslümanlarının din, mezhep ve
mekteplerine ait konuların kendi idaresine terk ve havale
edilmiş gibi göstererek Avusturya ipleri elinde
tutmuştur100.
Sırbistan da 6 Mart 1889’da krallık tahtını oğlu
Aleksandar Obrenoviç’e bırakmış ve istifa etmiştir. Oğlu
için üç de naip atayan Milan’ın yerine henüz 13 yaşındaki
Aleksandar geçmiştir. Naipler Heyeti ile birlikte Rus
yanlıların vatansever bir sözcüsü olan Nikola Pasiç
yönetimindeki Radikaller yönetimde birlikte yer
almışlardır.55
Radikal Parti’nin Sırbistan’da iktidar olması dış
ilişkileri de etkilemiştir. Radikaller Rusya taraftarı olduğu
için Avusturya-Macaristan ile ilişkiler gerilirken, Rusya
54
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ile ilişkiler geliştirilmiştir.56 Sırp basını da gittikçe daha
milliyetçi ve Avusturya-Macaristan karşıtı bir yapıya
bürünmüştür. Rusya’yı Slavların büyük hâmisi olarak
gören Sırplar, kendilerini Katolik Slavlardan çok, aynı
dini
inanca
sahip
oldukları
Ruslara
yakın
hissetmekteydiler ve Sırbistan’daki bu gelişmeler, BosnaHersek’teki Sırplar üzerinde de doğrudan etkili
olmaktaydı. Sırp aydınları ve Sırp burjuvazisi, siyasi
önderliği ele geçirmek ve eyalet hükümetine karşı
uzlaşmacı tavırlar sergileyen eski neslin yerini almak
istemekteydi.57
Sırbistan Vekiller Başkanı Mösyö Pasiç’in
Petersburg’a gitmesinin bu maksattan dolayı olduğu Sırp
gazetelerinde yer almıştır. Hatta Sırp gazetelerinden
birinin beyanına nazaran Pasiç’in Petersburg’a gitme
maksadının Bosna ve Hersek’in Sırbistan’a iltihakı işinde
Rus çarından yardım almak olduğunu rivayet etmişlerdir.
“Times” gazetesinde yer alan bir Viyana telgrafında da bu
politikadan bahsedilip, “Rusya’nın; Bosna ve Hersek’in
Avusturya tarafından sonsuza kadar işgâl edilmemiş
olduğunu göz önünde bulundurarak Avusturya’dan
irtibatının koparılmasıyla Sırbistan’a iltihakı için Bâb-ı
Ali nezdinde teşebbüslere başlayabileceği” ifade
edilmiştir. Paris’te yayınlanan haftalık “Memorial
Diplomatique” gazetesi de 1891’de yayınlanan Belgrad
çıkışlı bir haberde Avusturya’nın Bosna-Hersek
politikasını sert şekilde eleştirmiştir. Avusturya idaresinin
Bosna-Hersek’te
halkın
nefretini
kazanarak,
Müslümanların kitleler halinde göçüne sebep olduğunu,
Avrupa devletlerinin yakın bir zamanda Avusturya’nın
uygulamaları hakkında izahat isteyeceğini de belirtmiştir.
Sırp tahtındaki değişim ile Sırp milli propagandası
güçlenirken bu durum etnik grupların Birbirleriyle olan
ilişkilerini de önemli oranda etkilemiştir. 1890’da
56
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Hırvatistan’da Yosip Frank, Hak Partisi’nin “Hrvatsa
(Hırvatistan)” adlı yayın organını devralmış ve Sırp
karşıtı bir çizgi izlemeye başlamış, Dalmaçya’da da Sırp
ve Hırvat burjuvazisi arasındaki çatışma şiddetlenmiştir.58
Sırbistan ise, Avusturya idaresine karşı ittifak
kurabileceği en yakın halk Boşnaklar olduğu için
Müslümanların
göç
etmemesi
için
telkinde
bulunmaktaydı. 1890’dan itibaren Sırbistan’ın BosnaHersek’ten yapılan göçleri izlemeye başlaması da, BosnaHersek’i ele geçirme siyasetinden kaynaklanıyordu.
Çünkü Avusturya’nın Bosna-Hersek’ten çıkarılması için
büyük bir güce ihtiyaçları olduğundan, Müslümanların
göç etmesini ve güç kaybına uğramayı istemiyorlardı.
Bunun için 1889’da Belgrad’da kurulan “Bosna-Hersek
Cemiyeti” Sırp hükümeti tarafından geniş destek
görmüştür. 59 Gazeteler de Boşnak-Sırp birliği için
devamlı olarak haber ve yorum yayınlamışlardır.
Sırplar, Bosna-Hersek’in özerkliğini Sırbistan’a
ilhaktan önceki ilk aşama olarak görmekteydiler ve bu
milliyetçi
amaçlarını
gerçekleştirebilmek
adına
Müslümanların siyasi desteğini alarak, AvusturyaMacaristan’a karşı ortak bir hareket oluşturabilmek için
çabalamaktaydılar. Müslümanlar ve Sırplar arasında
yazılı bir antlaşma yapılmasa da, Sultan’ın hükümranlık
hakkının tanınması, 1908’teki ilhaka kadar Sırp
siyasetinin en önemli ilkelerinden birini oluşturacaktır.
Sırpların bu siyasetinin altında iki neden yatmaktaydı.
Onlar, hem kendi davaları için Müslümanların
sempatisini ve siyasi desteğini kazanmanın hesaplarını
yapmaktaydılar hem de günden güne zayıflayan Osmanlı
Devleti’nin bünyesinde milli hedeflerine ulaşmanın daha
kolay olacağını düşünmekteydiler.
Milliyetçi şair Stevan Vladimir Kaçanski de “Velika
Srbija (Büyük Sırbistan)” adlı dergide kendi
58
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propagandasını yürütmekteydi. Bu dergi (1888-1892)
Bosna Hersek’te gizlice dağıtılıp, çok okunmaktaydı.
Ayrıca milliyetçi “Druştvo Sv. Save” örgütünün de
Radikallerin iktidara gelmesinden sonra faaliyetleri
artmıştır.60
Bosna ve Hersek ahalisinden olup, Belgrad’da
yerleşen Sırplar da, diğer ülkelerde yapıldığı gibi
gerçekte “Büyük Sırbistan” programına dâhil olan iki
vilayet ahalisi arasında Sırp milli düşüncesini yayma
maksadıyla bir cemiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu
maksada dair birkaç kez toplantı yapılmış ve sonradan
yapılan toplantıda “Bosna ve Herseklilerin Cemiyeti”
ismi verilerek başkan tüzüğü tasdik edilmiş ve merkez
komitesinin üyeleri seçilmiştir.
Hersekli Dedebabazade Osman, Bosna-Hersek’in
durumu hakkında bazı önemli tespitler yapmıştı, ona
göre:61
“Bosna ve Hersek Ortodokslarının asıl maksatlarının,
gerçekleşmesine öteden beri çalıştıkları Panislavizm
olduğunu, 20 seneden beri Avusturya’dan gördükleri
mezalime tahammül edemeyecek dereceye gelince, devletlerin
müdahalesini ve asıl maksatlarını kolaylaştırmak için
Avusturya idaresi aleyhine burada isyan etmek fikrine
düştüklerini” belirterek “Fakat bunun için Müslüman ahaliyi
kendilerine ortak etmedikçe ellerinden bir iş gelmeyeceğini ve
yalnız başlarına böyle bir teşebbüsün neticeye ulaşmayacağını
bildikleri için Müslümanlarla ittifak etmeye çalıştıklarını” da

eklemiştir.
Aslında, Bosna’daki Sırpların Osmanlı Devleti
idaresine geçmeyi ister gibi görünmelerinin arkasında;
“Müslümanları öne sürüp Avusturyalılara çiğnetmek,
kendileri seyirci kalmak ve sonrasında Müslümanların
kanı pahasına bir Slav birliği oluşturmak olduğunu”
belirtmiştir.
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Her ne kadar Bosna davası uğruna Sırp OrtodosksMüslüman işbirliği sağlansa da, şu da unutulmaması
gereken önemli bir gerçektir ki Sırp ideoljisinin kurucusu
olan Vuk Karaciç'in yolunda gidenler Bosna
Müslümanlarını İslama girmiş hain Sırplar olarak
görmektedirler.62
1900’lere gelindiğinde Müslümanlar ve Sırplar
arasında siyasi işbirliği devam etmekteydi ve Sırplar,
daha özerk bir dini teşkilata sahip olmak için, Mostar
eylemcisi Voyislav Şola tarafından yürütülen kendi
mücadelelerini sürdürmekteydiler. 1900’de Budapeşte’de
Müslümanların
yanında
kendi
heyetlerini
de
göndermişlerdi. Müslümanlar siyasî taleplerini Bosna
hükümetine hukuki bir şekilde sunabilmek için Slavonski
Brod’lu Sırp avukat Nikola Curceviç’i tutmuşlardır.
Boşnaklar, “Bosna ve Hersek’te Kültürel ve Dini Özerklik
Hareketi” için Aralık 1900’de nihayet Kallay’a
dilekçelerini sunmuş, ancak o bu dilekçeyi “devlet içinde
devlet yaratmayı amaçlayan siyasal bir harekettir. Böyle
bir şey kabul edilemez” diyerek reddetmiştir. 63 Sırplar
Müslümanları desteklerken özerk bir Bosna’nın Sırbistan
ile birleşme için bir sıçrama tahtası olarak kullanacağını
ummaktaydılar. 1901’de Sırplar ve Müslümanlar ortak
bir konferans düzenlemişlerdir.64
Mostar Müftüsü Cabiç, Bosna için Girit benzeri
özerklik istemekteydi ve Sırplar, onun başını çektiği bu
oluşumu destekliyorlardı. Buna göre, özerk idarenin
başında bir Boşnak olacak, yardımcısı ise Sırplardan
seçilecekti. Mostar Müftüsü, sonunda Avusturyalılar
tarafından görevden alınmış ve destek için İstanbul’a
gittiğinde de geri dönüşü yasaklanmıştır (1902). Bâb-ı
62
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Ali tarafından Cabiç’e Sırplarla dikkatli bir işbirliğine
devam etmesi söylense de, onun geri dönüşünün
yasaklanması hareketi başsız bırakmıştır.
1903 yılında ise çok önemli gelişmeler meydana
gelmiş ve Güney Slavlarının tarihinde en önemli dönüm
noktalarından biri olmuştur. O yıl Sırbistan’da hükümet
değişmiş, Makedonya’da da İlinden İsyanı patlak
vermiştir. Yine bu yılda Ortak Maliye Bakanı Kallay
ölmüş ve Sırbistan’da Aleksandar Obrenoviç’in bir
suikastla öldürülmesi sonucu tahta geçen yeni Kral Petar
Karacorceviç, Avusturya-Macaristan’a karşı yeni bir
siyaset izlemeye başlamıştır. Bunun sonucu, Güney
Slavların lideri olarak Sırpların rolü artmıştır.
Avusturya’nın Ortak Maliye Bakanlığı’na Kallay’dan
sonra Burian atanmıştır. 65 O sıralarda Bosna ve Hersek
vilayetlerinde ikamet eden Sırplar bir komisyon teşkil
ederek, Bosna-Hersek’i Sırbistan’a bağlamak için
Avrupa’nın dikkatini çekmeye çalışmaktaydı. Üyeleri
Mösyö Kudba, Mişel Koviçeniç, Aten Kroveniç, Milan
Andotoviç, Milan Goveniç ve diğer bazı ileri gelenlerden
oluşan bu komisyon, önce bu iki vilayetin Fransa
himayesine verilmesine dair Avrupa hükümetlerine
dilekçeler vermeyi düşünseler de Sırpların hareketleri
neticesinde terk edilmiştir.66
1905 yılında Sırp özerklik hareketi başarılı bir şekilde
sonuçlanmış ve Sırplara dini özerklik sağlayan tüzük
Avusturya imparatorunun onayıyla 13 Ağustos 1905’te
yürürlüğe girmiştir. Bu olay Müslümanları da benzer
hedefler gütme konusunda isteklendirmiş67 ve yine aynı

65

Babuna, age., s.132-133.
İsmet Binark (ed.), Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (15161919), Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 1992,
s.105-106.
67 Babuna, age., s.177.
66
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tarihte Ali Firdus başkanlığında “Müslüman Halk
Teşkilatı” adlı siyasi örgütlerini kurmuşlardır.68
1907’de ise Sırp partisi “Sırp Halk Organizasyonu”
kurulmuştur. Bu parti Bosna-Hersek’te faaliyette olan
çeşitli Sırp gruplarının vardıkları bir uzlaşma sonucu
kurulmuştur.69 Öte yandan, Avusturya, Sırbistan’a ticari
abluka başlatmıştı. Ancak Sırbistan kendisine yeni
pazarlar bularak bu ablukadan zaferle çıkmayı başarmıştı
Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Baron von
Aehrenthal, Sırbistan’ın ele geçirilmesi fikrini ciddi
olarak savunmaya başlamıştı. Bosna’daki AvusturyaMacaristan mensuplarının görüşü de, İmparatorluk
sınırlarını Selanik’e kadar genişletme taraftarıydı. 70
Aehrenthal, Genelkurmay Başkanı von Hoetzendorf ile
bir plan hazırlamış ve önce Bosna-Hersek’in AvusturyaMacaristan’a katılmasını ve Sırp milliyetçiliğine ağır bir
ders vermeyi, Sırbistan buna tepki gösterecek olursa da
savaş açmayı öngörmüştür.71
19 Ağustos 1907’de Sultan II. Abdülhamid’in tahta
çıkışının senesinde düzenlenen törene, tüm Sırp
okullarının öğretmenleri katılmış ve bu kutlamalar ile
Bosna’daki Ortodoks ve Müslümanların mevcut rejime
karşı birlik ve beraberlik içinde yaşama arzuları
gösterilmiştir. Bu günü kutlamak Bosna-Hersek’te yasak
olduğundan Sarayevo’dan, Çayniçe’den, Gorajda’dan ve
Vişegrad’dan 70 kişi Taşlıca’ya gidip günü
kutlamışlardır.
Bosna kışkırtmalarının sebebi olanlarla münasebette
bulunmasından dolayı Sırbistan’ı suçlayan Avusturya’nın
Dışişleri Bakanı Aehrenthal “devrimciler yuvası”
Sırbistan’ı yok etme kararlılığındaydı. O, amacının
Sırbistan’ı parçalamak, güney yarısını genişletilmiş bir
Gölen, agm., s.470.
Babuna, age., s.187-188.
70 Malcolm, age., s.245.
71 Özkan, age., s.194.
68
69
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Bulgaristan’a verirken, kuzeyini imparatorluğa katmak
olduğunu Genelkurmay Başkanı Franz Conrad von
Hoetzendorf’a söylemişti. Temmuz 1908’deki Jön Türk
Devrimi olayları başlatmıştır. Çünkü Avusturya hukuken
hâlâ padişaha bağlı olan işgâl altındaki topraklardan,
İstanbul’daki
meclise
temsilci
göndermeye
çağrılacaklarından ve böylece Avusturya’nın iki eyaleti
yönetme hakkının sorgulanacağından korkuyordu.
Sırbistan da böyle bir şeyi isteyip, kışkırtacağından
Avusturya Meşrutiyet’in heyecan havası yatışmadan bu
toprakları kendi sınırlarına katmaya karar vermiştir.72
Zaten, Ağustos 1908 sonlarından itibaren Viyana
basını da Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i ilhak etmeye
hazırlandığını yazmaya başlamıştı. 19 Ağustos’ta da
Aehrenthal, Viyana’daki Bakanlar Kurulu’nun Bosna ve
Hersek’in ilhakına onay vermesini sağlamıştır. 73 Eylül
ayına gelindiğinde Aehrenthal, Prens Ferdinand’ı
Osmanlı
Devleti’ndeki
karışıklıktan
yararlanıp,
Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmeye teşvik etmiştir.
Çünkü Baron Aehrenthal’in Sırp karşıtı stratejisinin
ayrılmaz parçası bağımsız Bulgaristan’dı ve onun tek
taraflı bağımsızlık ilanı Berlin Antlaşması’nın ihlali
olacağından büyük devletlerin dikkatini bir diğer ihlal
olan Bosna-Hersek’in ilhakından uzaklaştıracaktı.74
Sonuç
Berlin Kongresi kararlarının ardından BosnaHersek’in işgâlini herhangi bir sorunla karşılaşmadan
kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını düşünen
Avusturya-Macaristan yönetimi, beklediğinin aksine halk
arasında yer yer silahlı çatışmaya dönüşen bir direnişle
karşılaşmıştır. Bu süreç içerisinde Bosnalı Müslüman ve
Sırplar arasında zaman zaman ittifaklar oluşmuş, her iki
grubun da din-eğitim işlerinde özerklik mücadeleleri ve
Glenny, age., s.246-247; Özkan, age., s.196.
Emgili, age., s.166.
74 Özkan, age., s.196-197.
72
73
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Avusturya ile çekişmeleri dönemin karakteristik özelliği
olmuştur.
Kasım 1881’de
Avusturya-Macaristan
yönetimi, Bosna’da bir askerlik yasası çıkarmıştır. Bu
yasa Sırplar ve Hırvatları da kapsamıştır. Dolayısıyla bu
yasaya karşı en büyük direnişi 1882 ayaklanması ile,
Osmanlı zamanında askerlik hizmetinden muaf tutulan
Hersekli Sırplar gösterecektir.
Sırplar Bosna-Hersek’i tarihî süreçte toprağı olarak
görmekteydi ve Bosna’nın Sırbistan’a katılmasını
istemekte ve bu doğrultuda Müslümanları kendi yanlarına
çekebilmek için Avusturya’ya karşı işbirliği peşinde
olmuşlardır.
Avusturya- Macaristan ise “Büyük Sırbistan”ın
kurulmasını kendisi için tehlike olarak gördüğünden, iki
devletin çıkarları çatışmış ve iki devlet de bu çıkar
çatışmasında
Müslümanları
yanlarına
çekmeye
çalışmıştır. Ortak Maliye Bakanı Kallay’ın farklı dini
gruplar arasında denge kurmaya yönelik siyasetinin bir
parçası olan Boşnaklık kimliğini oluşturmaya yönelik
uygulamaları O’nun ölümüne kadar etkinliğini muhafaza
etmiştir. Onun ölümünden sonra Stephan Burian (19031912) döneminde ise, Boşnaklık kimliğini oluşturmaya
yönelik girişimler geri plana itilmiş, dini grupların
farklılıkları kabûl edilerek eşit haklara sahip oldukları
düşüncesi ön planda olmuştur. Bu dönemde, Sırp ve
Müslümanların din ve eğitim işlerinde özerklik talepleri
sonuca ulaşmıştır.
Sırbistan, Bosna-Hersek Sırplarına Rusya’nın da
arkalamasıyla el altından yardımda bulunmuş ve BosnaHersek’ten gelen heyetlere ev sahipliği yapmış,
Belgrad’da çeşitli cemiyetler kurulmuştur Sırbistan’da
Sırp Radikal Partisinin iktidara gelmesi ile Avusturya
yanlısı siyaset terk edilerek Sırp milliyetçiliği ön planda
tutulmuştur. İşgalden ilhaka kadar geçen 30 yıllık süreçte
Bosna-Hersek Müslümanları hep Osmanlı Devleti
yönetiminin geri geleceğini umarken, Sırplar da
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görünüşte bunu istermiş gibi yaparak aslında burayı
Sırbistan’a ilhak etmeye çalışmışlardır. AvusturyaMacaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak etmesiyle de
Sırpların bu isteğinin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceği
anlaşılmış, ilerleyen süreçte bu durum 1. Dünya
Savaşı’na yol açmıştır. 1.Dünya Savaşı’nın patlak
vermesi bölgenin yeniden bir karışıklık sürecine
girmesine
sebep
olmuştur.
Savaş
AvusturyaMacaristan’ın milliyetçi gruplara özellikle Sırplara olan
yaklaşımını da önemli ölçüde değiştirmiş, parlamento
kapanmış ve bölge adeta imparatorluğun sonunun
gelmesini beklemeye başlamıştır.
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LOCAL CONFLICTS BETWEEN ALBANIANS
AND SERBS IN THE EUROPEAN PART OF
TURKEY AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH
CENTURY-THE BASIS OF POLITICAL
ASPIRATIONS
Wojciech SZCZEPAŃSKI
Abstract: The article presents, embedded into the history of the
Albanian-Serbian relations at the turn of the 19th/20th century (from
the end of the Great Eastern Crisis and the termination of the activity
of the League of Prizren - to the outbreak of the First Balkan War),
the tension between the Albanians and Serbs, generated by political
aspirations manifested then by both the Balkan nations mentions,
despite their fundamentally different locations in the European part of
Turkey. The period at the end of the 19th century and the beginning of
the 20th century was characterised by both the growing engagement of
Serbia in supporting their fellow-countrymen inhabiting the European
provinces of Turkey as well as stronger and stronger aspiration of the
Albanians to play a dominant role in those provinces (until ensuring
their autonomy and - finally - sovereignty). The Albanian and Serbian
communities, wherein the first (especially the Muslim ones) gained
the favour of the Turkish administration, were often falling into
conflicts. The basis of them was various, however, it was the
aspiration to improve their own political position, next to the
differences in the economic position or their religious differences,
which was predominatingly pushing them to feud, often in the form of
gory incidents. In the period of the last few years before the outbreak
of the First Balkan War, ended with Turkey losing the rule in the
Balkans, this regularity was especially brought out by a series of
domestic clashes, induced by the Serbs (and other Christian subjects
of Porte) and Muslim-Albanians’ conflict of interests, which at its
basis had a various attitude of the parties towards the program of
political and social reforms of the Young Turks (Serbs and other
South Slavic Christians from the Balkan provinces of the Empire who
demanded those reforms vs. conservative Albanian Islam followers,
endeavouring to at least maintaining their better position).
Keywords: Albanians, Serbs, Kosovo, Old Serbia, Turkey,
Albanian-Serbian relations / conflicts, political aspirations.



(Ph. D.), Member of the Commission of the Balkan Studies at the
Polish Academy of Sciences, Branch in Poznań, Poland.

134 | Local Conflicts Between Albanians and Serbs
The last two decades of the 19th century and the first
twelve years of the 20th century, the period whose initial
caesura in the history of the European part of Turkey are
marked by: termination of the Great Eastern Crisis (18751878) and in some measure the activity of the Albanian
League formed in Prizren (1878-1881), and final by the
outbreak of the First Balkan War (1912) – was an
extraordinarily essential moment in the history of the
relations between the Albanians and Serbs. These
relations have to be considered as complex. They were
strained by numerous tensions, incidents, and even more
serious gory clashes, which were taking place among
domestic groups Albanians and Serbs (and other South
Slavic ones), co-existing in the European provinces of the
Ottoman Empire, especially in the Villayet of Kosovo
and Villayet of Monaster (Bitola).
The conflicts of Albanians and Serbs from the period
mentioned are not easy to classify in a way that would
make it possible for a historian to create a possibly
simple explanatory model.
In his earlier expanded analysis of Serbian-Albanian
relations at the turn of the 19th and 20th century, the
author of the present sketch, after a previous depiction of
the development of Serbian aspirations to get dominion
over the area of the historic Old Serbia (whose core and
the major part was constituted by the area of the historic
regions of Kosovo and Metohia 1 ) as well as the
development of the Albanian nationalist and liberation
aspirations, described their domestic conditioning and
dynamics, indicating three major bases of the AlbanianSerbian tensions from the period from the termination of
the activity of the League of Prizren (1878) to the
outbreak of the Balkan-wide war turmoil in the autumn
[Ð. Popović-Daničar], Stara Srbija, Beograd 1878; T. Ippen, Novi
Bazar und Kosovo (Das Alte Rascien). Eine Studie mit einer Karte,
Wien 1892.
1
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of 1912: economic, religious and political aspirations2.
Simultaneously, the author is invariably aware of the
imperfection of this kind of systematization, caused even
by mixing of various aspects of the conflicts, thanks to
which one may repeatedly talk about their heterogeneous
basis or character. Its use, however, seems to be
reasonable, for it enables to pick up certain general rules
present in the history of Albanian-Serbian cohabitation
in such places like the above mentioned Kosovo and
Metohia, until 1912 being under the supervision of
Turkey. After presenting in the earlier publications the
issues connected to the Serbian-Albanian conflicts,
taking place in the mentioned time caesuras and on the
territories mentioned above for economic and religious
reasons3 – below attention will be focused on outlining
the general picture of the conflict between these two
mentioned Balkan communities, the bases of which are
their political aspirations, manifested at the end of the
Turkish dominion in southern and eastern Europe.
The possessing class, created by the Muslim
Albanians who at the turn of the 19th and 20th century had
W. Szczepański, Serbowie a Albańczycy w latach 1878-1918,
Poznań 2005, ps. 348 (doctoral thesis written under the supervision of
Prof. Witold Szulc, Adam Mickiewicz University in Poznań); idem,
Lokalni albansko-srpski konflikti u razdoblju od 1881-1912: pokušaj
nove, tipološke karakteristike, Prilozi–Contributions, 37, Sarajevo
2008, p. 45-74.
3 V. Ščepanjski [W. Szczepański], Značenje sukoba na ekonomskoj
osnovi u lokalnim albansko-srpskim konfliktima u kosovskom vilajetu
u periodu od 1881. do 1912. godine (u svetlu srpskih izvora
diplomatske proverijencije), [u:] Kosovo i Metohija u civilizacijskim
tokovima. Međunarodni tematski zbornik, knj. 3: Istorija, istorija
umetnosti, glavni i odgovorni urednik zbornika (knj. 1-5) D.
Maliković, ured. knj. 3 M. Atlagić, pomoćnici ured. D. Elezović, B.
Gugolj, Kosovska Mitrovica 2010, p. 293-302; idem, Kilka uwag o
konfliktach albańsko-serbskich na tle religijnym w wilajecie
kosowskim na przełomie XIX i XX w. (wybrane przykłady), [in:] Islam
i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych,
ed. A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, p. 143-152.
2
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a significant influence on administering this part of
European Turkey, was functioning on the territories of
the Old Serbia and Macedonia (especially in the Villayet
of Kosovo). The Turks, however, often had to put out the
Albanian rebellions in Kosovo, Metohia and sometimes
also in other parts of the Balkans, cohabited by
Albanians. Still, the rebelling Albanians did not
immediately seek to independence. The process of
transforming their aspirations from moderately
autonomic, through radically autonomic to independent
was complex. In the second half of the 19th century and
at the beginning of the next one, Albanians had
ambivalent feelings towards the Ottoman Empire. On one
hand, they were expressing an extraordinarily strong
attachment to the sultan, on the other hand, they were
constantly seeking to creating an administration, which
would be maximally independent from the Turks.
In the years 1881-1912 in the European part of Turkey
numerous conflicts of political basis were breaking out.
Both Albanian-Serbian and Albanian-Turkish conflicts
were taking serious sizes. A part of the latter (incidents,
inspired by Albanian radicals, taking place soon after the
destruction of the League of Prizren, and the clashes
taking place in the first half of the 90s of the 19th century,
but also the Muslim Albanians’ protests against the
reforms of the Young Turks), was even turning into quite
serious military conflicts.
Albanian-Turkish conflicts of political-armed
character were essential for Serbs (at least for the reason
that their more or less random victims may be repeatedly
the Turkish Serbs) and in connection with this, the
Serbian political elites, especially to the end of 80s of the
19th century, were following the majority of such events
with care 4 . Shown by Albanians various political
4

See eg. documents concerning the Albanian-Turkish clashes from
1903: AS MID P. O. [Arhiv Srbije, Ministarstvo inostranih dela,
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aspirations, and primarily their autonomic claims made at
different times, were usually taken by Serbs with
distance, reluctance or even with undisguised hostility. It
had its beginning in the experiences that the Serbs had
from the neighbourhood with the Albanians. It was
especially visible in the years 1902-1903 and 1908-1912.
As for the Serbs the Turks’ concessions towards the
Christians inhabiting the European part of the Empire, as
well as other internal reforms carrying out by the
Ottoman Turkey, could only be beneficial, for the
conservative Albanians, any type of Turkish reformatory
initiatives could be only connected with the loss of a part
of privileges they had in the country.
Open conflicts against serious political differences, in
which the Albanians and Serbs inhabiting the European
part of Turkey became the direct opponents, were not so
frequent as the conflicts between both these communities
on religious or economic ground. However, periods of
Albanian-Serbian clashes of this type also happened and
they were mainly provoked by the Albanians. The source
of these Albanian provocations was first of all the
aspiration to prevent, by weakening the Serbian potential
in a form of open confrontation, the strengthening of the
foreign element and losing by the Albanians their
influence in certain European regions of Turkey. This is
how a part of the Albanian attacks on Serbs in the last
years of the 19th and at the beginning of the 20th century
could be interpreted.
In the year 1897 the Ottoman Empire was fighting a
war with Greece with a prominent help of the Albanians.
During this was and in the years soon after it, which was
Političko odelenje], mkr. [microfilm] 135, I/30 (Branislav Nušić,
Serbian Consul in Prishtina to the Serbian Minister of Foreign Affairs
Andrej Nikolic, Prishtina, 10 VII 1893); AS MID P. O., mkr. 135, I/32
(internal correspondence between the Serbian Minister of Interior and
Minister of Foreign Affairs, Belgrade 13 VII 1893).
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in the era of the League of Peć (Peja), the Albanians
started to undertake more intensive actions for
dominating with their political influences the Villayet of
Kosovo and some Macedonian centres located in the
Villayet of Bitola. They were using the filoturkish
platform for this. The Albanian aghas, beghs and mullahs
sought to ensure for themselves and their kin a privileged
position in the social structure of Turkey. Many Serbs
had a similar opinion about the Albanians’ attitude from
1897 as the consul Todor P. Stanković who represented
the Obrenović Monarchy in Prishtina, and who when
writing to the Prime Minister and the Minister of Foreign
Affairs of Serbia, Đorđe Simić, noticed the AlbanianTurkish solidarity and simultaneously claimed that “[...]
after Turkey fought over small and disorganised Greece,
the Albanians literally got mad and started to make
violations over the Serbian raya, ones they did not dare to
commit even at the worst times” 5 . In certain regions
where the interethnical clashes existed for a long time,
the feelings of superiority and impunity increased
unimaginably in the Albanians connected to criminal
groups, dealing with theft, collecting ramsons, vendetta
and rapes. This note can be especially referred to
Metohia 6 . The Turks, hoping for the benefits resulting
from the instrumental use of the Albanians, on the other
hand, fearing the potential conflicts with armed groups
composed of the members of a warlike nation, tolerated
the rollicks of of the Albanian thugs. The impellers of the
Albanian acts of violence towards Serbs and other
orthodox subjects of the Ottoman Empire (and also
towards Catholics, however, being less oppressed thanks
to the “security blanket” of Austro-Hungary) were also
B. Peruničić, Pisma srpskih konzula iz Prištine (1890-1900),
Beograd 1985, p. 269 (the Serbian consul in Prishtina, Todor P.
Stankovic’s letter to the Prime Minister and the Minister of Foreign
Affairs of Serbia, Đorđe Simic, Prishtina, 19 VII 1897).
6 P. Orlović, Pitanje o Staroj Srbiji, Beograd 1901, p. 14.
5
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some Turkish tax collectors. Svetislav Simić (Pavle
Orlović) 7 paid attention to this fact in one of his
dissertations. Some similarities in the Albanians’ and
Turks’ attitudes, and especially the Turkish tolerance
towards the offences that Albanians committed, caused
the Serbs to perceive the acts of violence against them as
evidence for a common anti-Christian front of the
Muslim Albanians and Turks, united by religion8.
This front, although a few time violated with Albanian
anti-Turkish occurrences accentuating disapproval
towards political reforms in Turkey and the Turkish plans
to impose tax burden (1902-1903) on all the Albanians
(despite their religious confession), actually seem to exist
and survived until 1908. In 1904 it was even distinctly
manifested during a trial to make the Yildiz agreement
with Albanian leaders. By its virtue, Albanians were
supposed to gain vast autonomy in all Turkish provinces
on the Balkans, where they made up the majority of
inhabitants9.
In the year 1904 on the old Serbian and Macedonian
lands anarchy de facto prevailed, making it impossible to
carry out any social reforms, complicating the situation of
the south-Slavic population and - as it was often noticed
in Serbian magazines - guaranteeing friendly terms
between the Albanians and Serbs and keeping the
political superiority they had over non-Muslims10.
In the next years (1905-1907) in Old Serbia and
Macedonia, in relation with the political, propaganda and
military activity of the Serbian Chetnik movement, the
P. O. [P. Orlović], Stara Srbija i Arbanasi. Srpsko-bugarski odnosi i
arbanaško pitanje – Austrija i Stara Srbija – Arbanaški zborovi i
njihovo značenje, Beograd 1904. p. 7-8.
8 P. Orlović, Pitanje..., p. 7.
9 Grčke novine o tretiranju albanskog pitanja na Porti 1904. godine,
[in:] B. Peruničić, Zulumi aga i begova nad srspkim narodom u
kosovskom vilajetu, Beograd 1989, p. 313-314.
10 [Gde.], Šta se čuje iz Gostivara, Politika, br. 120, 12 V 1904, p. 1.
7
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conflicts among Serbs and Albanians with Turks flared
up (and also Serbian-Bulgarian conflicts, limited to
Macedonian lands)11. The position of the major instigator
of the Serbian-Albanian conflicts of that period was
occupied by the Serbs, whose political aspirations to be
included into the Karadjordjević Monarchy’s impact
zone, induced common resistance of the Albanian
kachaks as well as the mighty and the Turkish soldiers.
Shifting of the Albanians from the position of friends
to the position of the Sultan’s authority’s enemies from
the year 1908, with simultaneously making closer
relationship with the Austrians, almost never meant
stopping the hostility towards Serbs. What is worse, the
hostility became even stronger from one year to another.
Anarchizing the social life on the territories they
inhabited, was a chance for the Albanians to become
independent from Porta. The main tool serving to reach
the state of anarchy was still fomenting the Albanian and
south-Slavic clashes, which, for example, the matter of
religious differences was used for in an instrumental way.
The years 1909-1911 and also 1912 were especially
marked by a unique stigma of Albanian-Turkish and also
Albanian-South Slavic conflicts, which erupted mainly in
the Villayets of Kosovo and Bitola, but also in a part on
the territory of the Villayet of Thessaloniki (antagonisms
with the Macedonian population). In the conditions
which occurred during the Albanian risings against the
Young Turks, political tensions between the Albanians
and Serbs frequently happened. Manifestations of
Albanian-Serbian solidarity were a true rarity. Only in the
margin, as it goes beyond the main plot of this
dissertation, it can be mentioned that more frequently
than the ones between the Albanians and Serbs, the
T. Smiljanić-Brabina, Klub Omladinaca iz Stare Srbije i
Maćedonije i miting od 9 decembra 1907 godine u Beogradu (pre
dvadeset godina), Južni pregled, br. 4/XII 1927, p. 173.
11
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rapprochements
between
Montenegrins happened12.

the

Albanians

and

Albanian military operations, which aim was to
dissuade the Young Turks from the reformatory
12

The Serbian government had some hopes as regards the reforms of
the Young Turks and it sympathized more with the Ottoman
politicians than the Albanian rebels. The first gave certain promises,
creating hope for improving the life of the Turkish Serbs. The
Albanians, revolting the Turkish provinces, were posing a real threat
for Serbian people. The Montenegrin authorities thought differently.
Despite certain interest in the life of Serbs from the Old Serbia, they
did not have a big interest in undertaking activities to improve the
situation of the Christians from Turkey. Merely a vague percent of the
people identified with Montenegro or had directly Montenegrin roots
(a small part of Slavic, Orthodox people of Metohia, coexisting in the
province with the Albanians, Serbs and Gorani). The care for the
Turkish Slavs was then ceded to Serbia. The Montenegrins cared for
enforcing on Turkey through diplomatic channels certain territorial
assignments on the north-Albanian lands, basing on an alliance with
Russia (probably it was thought it was possible in the times when
Russia, the most important ally of Russia, constructed rather utopian
plan of the pan-Balkan alliance, whose part it was supposed to be
Turkey aimed at Austria-Hungary). If it was impossible, a frontal
strike on Turkey was planned, which could be possible in the situation
of making an anti-Turkish alliance with stronger Balkan countries and
covering its goals with Russian aspirations. Because Russia had to
abandon the vision of forming the Christian Balkan countries and
Turkey alliance, Montenegro already in 1910 moved on to
constructing the anti-Turkish agreements. About the AlbanianMontenegrin relations in the time of the Albanian anti-Turkish
rebellion, see also the statement of A. Krzyżanowski: “[...] the conflict
with Albanians was one of the most paramount in the aftermaths of
the Young Turks’ mistakes, as it weakened Turkey on the eve of the
outbreak of the Balkan War [...] The Turkish forces were tracking the
Albanians in the mountains in order to force them to obedience and
disarmament, which was only partially successful. The Young Turks,
as a result of their awkwardness, led to this paradoxical result that
some Albanian tribes, inhabiting the area on the border with
Montenegro and conducting eternal wars with those mountaineers,
became reconciled with them, sought a shelter there from the Turks,
catered for food and arms there for further fight with the Turks” - A.
Krzyżanowski, Wojna bałkańska w roku 1912/1913, Kraków 1913
[copy of the magazine Przegląd Powszechny], p. 10-11.
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activities, and with time also to lead to the formation of
autonomic Albania, bothered the majority of the southSlavic population inhabiting the Old Serbia and
Macedonia and the territories of the independent
countries of Serbia and Montenegro close to the borders
of the Turkish Villayets of Kosovo and Shkodra, with
their size and the consequences, which were difficult to
foresee13.
In certain places the state of anarchy and constant
military turmoil was bringing a real danger to the
Albanians’ Serbian neighbours. The Albanians, opposing
the Turkish reform trials, and so everything that was
supposed to finally benefit the Serbs, were more and
more expressly putting their Serbian neighbours in a
situation when they had to clearly speak for or against the
Albanians. Numerous incidents, whose victims were the
Serbs, were still triggered by ordinary Albanian
criminals14. For the majority of Serbs, then, it was hard to
imagine to speak against Turkey for the Albanians 15 .
See i.a.: Konzulat Kraljevine Srbije – Priština Ministarstvu
inostranih dela Kraljevine Srbije – Beograd, telegram, Priština 28 IV
1912, [in:] Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914,
knj. V/1: 1/14 . januar – 14/27. juli 1912., prir. M. Vojvodić, ured. R.
Samardžić, Beograd 1984, p. 571.
14 A considerable number of incidents of this type, usually finished
with the Serbs who opposed the Albanian violence losing their lives,
were noted in the reports of Serbian consuls from Prishtina (M. Rakic
and M. Đ. Milojevic), created in the period from the end of October to
December 1911. See i.a.: Konsul M. M. Rakić – Ministarstvu
inostranih dela – Beograd, Priština, 29 X 1911, [in:] B. Peruničić,
Svedočanstvo o Kosovu 1901-1913, Belgrade 1988, p. 485-488;
Konsul M. M. Rakić – Ministarstvu inostranih dela – Beograd,
Priština, 21 XI 1911, ibidem, p. 488-489; Konsul Dr M. D. Milojević –
Ministarstvu inostranih dela – Beograd, Priština, 22 XII 1911, ibidem,
p. 490-491.
15 See the press note from August 1912, posted in the pages of the
Sarajevo Otadžbina, in which it was stated that the Serbs in general
did not believe “[...] in the possibility of an alliance between the Serbs
and the Albanians, because at the time when they demanded a
guarantee to stay in a lawfully organised Ottoman country, the
13
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Especially, when in the prolonged chaos, the only
advocates for any social order were no one else but the
Turks who finally, in the situation of endangering their
own interests, were forced to intervene against the
Albanians. Despite such turn of cases, the Turkish
administration still frequently accused the Serbs and
other south-Slavic Christians of “common and constant
provocation” of the Albanian Muslims to violate the
order16.
On the eve of the outbreak of the First Balkan War in
the Serbian external policy of fundamental importance
was a project to take control over a considerable part of
the European Turkey’s territory, which during a part of
Medieval Ages was within the borders of Serbia. Serbian
elites, overwhelmed with the romantic and nationalistic
ideas, forming the plans of expansion on the Old Serbian
and Macedonian lands, at times paid more attention to
history and the symbols affecting the collective emotions
than the real ethnical, social and political situation. In
order not to see the ideas guiding the creators of the
Serbian expansive policy in a unilateral way, one should
also notice the elements of realism and economically
quite well-constructed concepts of country development.
After a quarter of a century of factual subordination to
Austria-Hungary in this country it was decided that the
best way to improve its position in the southern and
eastern Europe would be to lead to establish control by
Serbia over the neuralgic territory of Kosovo and Vardar
Macedonia and to obtain access to at least small part of
the Adriatic. The geographical space where the Serbian
expansion was projected, was, however, characterized by
a mosaic ethnic composition, making it impossible to
Albanians, the greatest enemies of discipline and order, demanded a
privileged status for themselves, should not have plundered and
combated the Serbs with impunity” – Srbi i Arnauti, Otadžbina, br.
110, 11 VIII 1912, p. 2.
16 Arnauska zvjerstva, Otadžbina, br. 119, 4 IX 1912, p. 2.
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establish borders in that area, which, in a
way
satisfactory to all the parties, could separate the southern
Slavs, Albanians and Greeks.
A special type of Serbian problem, inscribing in the
outlined context, was, at the turn of the 19th and 20th
century, to construct a political strategy in relation to the
Albanians inhabiting the lands which the Serbs were
planning to include in the borders of their country. As
long as the Serbian politics of 1881-1903 did not
elaborate on the concept of solving the Albanian problem
(first of all, striving for a temporary pacification of the
“troubles with the Albanians”, inasmuch the Serbian
politics led by the dynasty of the Karađorđevic, was
characterised with searching an effective method to solve
the complicated Albanian matter. Especially, more active
following of the local Serbian-Albanian conflicts and
considering the possibility to discount on the
international forum the data about the Albanians’
transgressions against the Serbs, served this purpose. The
propaganda effort was considered a factor of key
importance in Serbia in the first decade of the 20th
century. Using the anti-Albanian propaganda, supported
with time by its “militant arm” (the Chetnik movement),
in the years 1903-1912 the Serbs from the Villayet of
Kosovo and a part of the Slavic-Macedonian people from
the wilaya of Bitola were influenced to deepen the bond
with Serbia. In Europe, on the other hand, the arguments
being the bases of the Serbian claims towards these
territories, were propagated.
A fight for considering their political claims right was
also waged by the Albanians at the turn of the 19th and
20th century. Various environments of the Albanian
diaspora influencing the Albanian elite functioning in the
most important parts of the European Turkey, formed the
ideas of the Albanian unity and autonomy, referring to
the heritage of the League of Prizren. It should be
remembered about the trial to answer the question
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“Albania: what she has been, what she is, what she
should be”, which was undertaken by Sami Frashëri,
being active in Bucharest, in his well-known dissertation
under such a title 17 . This ex-leader of the League of
Prizren, having influence not only in the Albanian
environment from Romania, but also among the
Albanians inhabiting the European provinces of Turkey,
certainly formed the most mature vision of organising
Albania. It was supposed to be created in the future as a
fully independent parliamentary monarchy, where the
principles of religious tolerance would be respected18.
The Albanian concepts were treated with reservations
by the Turks, whereas the Serbs and other Christian
neighbours of the Albanians treated them with reluctance
or with open hostility when they noticed them at all (the
publication by S. Frashër from Bucharest was not even
noticed in Serbia!). The Serbs, basing on the experiences
of previous disastrous, abounding in conflicts relations
with the Albanians, simply considered that the consent
for them being the dwellers of autonomous Albania
would be a suicidal step.
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FIRKACILIK MÜCADELESİ VE BALKAN HARBİ
The Intervention of Political Partisanship and Balkan
War
Güngör GÖÇER
Öz: Osmanlı Devleti, uzun yıllar egemenliği altında yaşadıktan
sonra bağımsızlıklarına kavuşan devletlerle yaptığı Balkan Harbi’nde
tarihinin en büyük yenilgilerinden birini aldı. Yüzyıllardır Osmanlı
hâkimiyetinde kalan topraklar kaybedilirken eski payitaht Edirne de
kaybedildi. Balkan Harbi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin neden
yenildiği sorusu, devletin askeri sistemindeki aksaklıklar, lojistik ve
mühimmat boyutunda var olduğu söylenen eksiklikler, komuta
kademesindeki sorunlar gibi gerekçelerle açıklanmaya çalışıldı. Bu
açıklamaların her biri kendi içinde yenilginin nedenini anlamak için
ortaya koyulmuş makul yaklaşımlar olmasına rağmen yeterli değildi.
Zira tarihte, birçok savaşta güçlü olan orduların ve devletlerin
kendilerinden daha güçsüz ordular ve devletler karşısında
kaybetmeleri ile ilgili örnekler vardır. Görece zayıf bir ordunun
kendinden güçlü bir orduyu yenmesini sağlayan en önemli itici güç,
moral üstünlük ile birlik ve beraberlik duygusunun en uç noktaya
ulaşmış olmasıdır. Osmanlı Devleti ise Balkan Harbi’nde bu
duygulardan mahrumdu. Ordu içerisinde birlik ve beraberlik olmadığı
gibi fırkacılık mücadelesi yoğunlaşmıştı. Komutanlar ittihatçı ve
hürriyetçi olarak ayrışmışlar, düşmandan çok birbirleri ile çekişmeye
başlamışlardı. Böyle olunca da yenilgi kaçınılmaz bir son olarak
karşımıza çıkmıştı. Bu çalışmada modernleşme anlayışı sonrasında
değişen siyaset anlayışı ile birlikte toplumun nasıl siyasallaştığından
hareketle Osmanlı Devleti’nin Balkan Harbi’nde yenilmesinde etkili
olan fırkacılık anlayışını merkeze alarak incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Balkan Harbi, Batılılaşma, Fırkacılık
Abstract: The Ottoman State got one of the biggest defeats of its
history at Balkan war which It made with the states who lived for long
years under the Ottoman State’s sovereignty and then reached to their
independences. The old capital Edirne was lost too when the last were
being lost which has been stayed under the Ottoman dominance for
centuries. After the Balkan War, the question that why the Ottoman
State was defeated was tried to be explained as reasons whit the
disruptions of military system, the existance of the shortcomings at
logistic and ammo size that was told to be, the problems at command
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stage. Despite each of these explanations in itself were reasonable
apporoaches that was revealed to tell the reason of the defeat, but was
not enough. Because there are examples in history about the losts of
strong states and armies against weaker armies and states from
themselves in lots of battles. Relatively the most important driving
force which provides a weak army to beat an army which is more
powerful is the emotion of morale and the result of the emotion of
unity and togetherness to be arrived to the top point. The Ottoman
State was deprived from this emotion at the Balkan War. As it is not
there was not an unity and togetherness, the sectarianism struggle was
concentrated. The commanders were dissociated as the ittihadists and
the liberals, they were stared to contention among each other instead
of the enemies. By this reason the defeat confronted as an inevitable
end. In this work we are going to try to explain how the society
politicizated the Ottoman State got the beating at the Balkan War from
this point, the understanding of the political partisanship which have
been effective on the Ottoman State after the understanding of
modernization.
Keywords:
Partisanship

The

Balkan

War,

Westernization,

Political

Giriş
Osmanlı Devleti XX. yüzyılın başında modernleşme
döneminin en sancılı süreçlerinden birisini yaşadı. Ülke
içerisinde II. Abdülhamid yönetimine karşı mücadele
eden İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında hiç
ummadığı bir şekilde meşrutiyetin ilan edilmesini
sağladı. Ardından 1909 yılında da II. Abdülhamid hâl
edilerek 1876’dan beri devam eden katı merkeziyetçi
yönetim anlayışına son verildi. Ülke içinde yaşanan bu
gelişmeler Osmanlı Devleti’nin komşularının iştihasını
arttırdı. Avusturya- Macaristan’ın Bosna- Hersek’i ilhakı,
Bulgaristan’ın bağımsızlığı ve doğu Rumeli’yi ele
geçirmeye çalışmasının yanında İtalya da Trablusgarp’ı
işgale karar verdi. Bu çetrefilli durum içerisinde Osmanlı
Devleti’nin iç siyasetinde ise yaşanan kritik gelişmelere
uygun bir tavır ve siyaset geliştirilemedi. Tam aksine
meşrutiyet yönetimi ile birlikte ortaya çıkan yeni fırkalar
arasında olması gereken siyasi rekabet yerini hizipçiliğe
ve fanatizme bıraktı. Toplumun da bu siyasal ortamdan
nasibini alarak aynı şekilde aşırı bir siyasallaşmanın
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kurbanı olduğu görüldü. Siyasallaşmanın en alt
kademesinde siyasi hadiselerin kahvehane sohbetlerine
malzeme teşkil etmesi yer almaktadır. Artık kahvehaneler
“diplomatlar meclisi” hâlini almış ve anlayan anlamayan
herkes siyasetten dem vurmaya başlamıştır. Hemen
herkesin hatta esnaf ve hamalların bile yegâne meşgalesi
siyaset haline gelmiştir. 1 Dönemin tanıklarından Ziya
Şakir de dönemin kahvelerinin ve kahvehane
müdavimlerinin siyasallaşması hadisesini “mahalle
kahvehanesi diplomatları” tabiriyle ifade etmektedir.2
Osmanlı Devleti’nin klasik yönetim anlayışından
ziyade batılılaşma sürecinin bir devamı olarak siyasal
yaşamımıza giren meşrutiyet, fırka, iktidar, muhalefet
gibi kavramların Osmanlı toplumu üzerinde efsunlu bir
etki oluşturmaktaydı. Düşünsel zeminde batıdan alınan
bu kavramların siyasal yaşamımızda uygulamaya
sokulması ile birlikte devletin içinde bulunduğu batılı
devletler karşısındaki geri kalmışlık durumundan hızla
kurtulacağı gibi yaygın bir inanç vardı. Bu nedenle de
zikrettiğimiz kavramlar devletin gelişmesi için bir araç
olmaktan ziyade bir amaç olarak algılanmaya başlandı.3
Osmanlı toplumunun alışık olmadığı bu anlayış ve siyaset
etme tarzı toplumsal bir sorun olarak kısa zamanda yıkıcı
bir etki gösterdi. Bu etkinin belki de en dikkate değer
safhasını Balkan Harbi’nde gördük. Çalışmamızda
Osmanlı toplumunun aşırı siyasallaşmasının Tanzimat
döneminden Balkan Harbi’ne kadar nasıl gerçekleştiğini
ele alarak Balkan Harbi’nin kaybedilmesindeki etkisini
incelemeye çalışacağız.

Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. Meşrutiyet Devrinde İttihat
Ve Terakki’ye Karşı Çıkanlar, İstanbul 1990, s. 28.
2 Ziya Şakir, İttihatçılar Devrinde Muhalefet Nasıl Doğdu? Nasıl
Yaşadı? Nasıl Öldü?, Son Posta, 16, 29 Eylül 1936, Tefr. No.: 56, 68,
s. 10.
3 Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki’de On Sene İttihat ve Terakki
Neydi?, İstanbul 2009, C. I, s. 119.
1
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Tanzimat Fermanı ile Siyasal Yaşamda Yaşanan
Değişmeler
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu modernleşme
krizi sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden
birisi 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’dır.
Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte Osmanlı devlet
yönetiminde hukuktan ekonomiye, siyasetten toplumsal
yaşama kadar çok geniş bir alanı etkilemiştir. 4 Ortaya
çıkan etkinin en önemli boyutu ise batılı değerlerin
hukuk, siyaset, ticaret ve vatandaşlık gibi alanlarda
açıkça görünür hale gelmesidir ki Kemal Karpat,
Tanzimat’ı reformların o zamana kadar dokunmadığı
siyasi ve kültürel alanlara yayılma hareketi olarak
tanımlamaktadır.5 Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra
Osmanlı devlet yönetiminde daha önceden kurulan
padişah, babıâli, ulema ve asker arasındaki dengenin
bozulmasıdır. 6 Bu yönetim anlayışı içerisinde yer alan
her bir odak sahip olduğu yaptırım gücünü tek başına
kullanma kabiliyetine sahip olmadığı için eylemlerinde
ittifaklar kurmak zorundaydı. 7 Bu noktada askerlerin
fiziki gücü, ulemanın manevi ve meşrulaştırıcı gücü,
saray ve babıâlinin de yürütme gücünü oluşturduğunu
Ejder Okumuş, Geleneksel Siyasal Kimliğin Çözülmesinde Tanzimat
(1839-1856), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2005, S.4, s.
9-36.
5 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2010, s. 97.
6 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde İktidar ve Muhalefet, İlim ve
Sanat, Ekim 1991, S. 30, s. 56.
7 Bu anlayış yeniçeri ocağının ortadan kaldırılması ile birlikte
değişmiştir. Çünkü “Yeniçeri ocağının ilgasının büyük neticelerinden
biri, devlet bünyesindeki muvazenenin yıkılması olmuştur. Filhakika
ocağın kaldırılması ile beraber onunla hükümdarlık makamı arasında
bir nevi muvazene unsuru olarak rol sahibi olan ulema sınıfı da
birdenbire ehemmiyetini kaybetmiş bu suretle hükümdarlık
müessesesi tek başına hâkim kalmıştı. Bunun imparatorluğun
mukadderatı üzerinde oynadığı menfi neticeler zaman geçmeden
hissedilecektir.” (Ahmet Hamdi Tanpınar’dan aktaran) Erol Özbilgen,
Osmanlı Devleti’nin Toplumsal İlişkilerini Sağlayan Kurumlar ve
Siyasi Partiler, İlim ve Sanat, Eylül-Ekim 1987, S. 15, s. 23
4
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dile getiren Bilal Eryılmaz bu güç odaklarının birbirleri
ile ittifak kurmaları halinde ancak etkin olabildiklerini
ifade etmektedir. Ona göre Tanzimat Fermanı’nın ilanı
ile birlikte yenileşme ihtiyaçlarına karşı olumlu katkı
veremeyen ulemanın yerini Avrupa’dan getirilen
uzmanlar alırken bürokratlar devlet yönetiminde daha
aktif hale gelmişlerdir.8
Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte klasik dönem
Osmanlı toplum yapısında yer alan millet sistemi de
önemini kaybetmiş ve Osmanlı topraklarında yaşayan
halk din ve ırk farkı gözetilmeden eşitlik temelinde
Osmanlı Devleti’nin vatandaşı olma hakkını elde etmiştir.
Ancak bu durum ne Müslüman halkı ne de gayrimüslim
halı memnun edebilmiştir. Böylece batılı kurum ve
değerlerin etkisini daha fazla hisseden Osmanlı
Devleti’nde klasik anlayışın dışında yeni uygulamalar
hızla arttı. Tanzimat süreci ile birlikte bürokrasinin artan
baskısına karşı ilk muhalif hareket olarak ortaya çıkan
Genç Osmanlılar ile birlikte artık iktidar ve muhalefet
kavramları Osmanlı siyasal yaşamına girmiş oldu.
Tanzimat’tan önceki sosyo-ekonomik ve siyasi yapının
muhalefetin ortaya çıkmasına ortam oluşturmadığını
iddia eden Bilal Eryılmaz Tanzimat Fermanı ile birlikte
yaşanan bu değişimi “idare” anlayışından “siyaset”e
geçiş şeklinde özetlemektedir. 9 Aslında Tanzimat
Fermanı ile birlikte siyasal yaşamda yaşanan bu
gelişmeleri ve değişmeleri batılılaşma hareketinin doğal
bir sonucu olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.
Meşrutiyet’in İlanı ile Ortaya Çıkan Siyasal Tablo
Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan siyasete geçiş
Genç Osmanlı hareketi ile birlikte ete ve kemiğe
büründü. Artık devlet idaresini elinde bulunduran güce
karşı çıkan ve organize olma becerisini gösterebilen
8
9

Eryılmaz, agm., s. 57.
Eryılmaz, agm., s. 59.
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yapılar ortaya çıkmaya başladı. Devletin kurtuluşunu
batılı devletlerin uygulamalarının örnek alınması ile
mümkün olacağına inanan bu grup için ulaşılması
hedeflenen ilk amaç meşruti bir idarenin kurulmasıydı.
Bu amaç II. Abdülhamid’in tahta geçtiği 1876 yılında
gerçekleşti ve I. Meşrutiyet ilan edildi. Bu sırada
başlayan 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı II. Abdülhamid’in
meşrutiyet yönetimini belirsiz bir süreliğine tatil etmesine
uygun bir fırsat sundu. Bu durum yeniden devletin
kurtuluşunun ancak ve ancak meşrutiyet idaresinin
uygulamaya sokulması ile mümkün olacağını düşünen
aydın ve öğrencilerin organize bir muhalif hareket ortaya
çıkarmalarına neden oldu. Bazıları ülke içinde bazıları da
ülke dışında kurulan bu gizli cemiyetler Jön Türkler
adıyla tanındılar.10
Jön Türkler hareketi II. Abdülhamid’e karşı mücadele
ederek meşrutiyet yönetimini yeniden yürürlüğe
sokabilmek için devlet yönetiminden memnuniyetsizlik
duyan tüm kesimlere kucak açtılar. Böylece çok geniş bir
hareket haline geldiler. Bu hareket, 1908 yılında Resneli
Niyazi Bey’in ansızın ortaya çıkan isyanına karşı kısmi
bir direniş gösteren II. Abdülhamid’in hiç ummadıkları
bir şekilde kolayca II. Meşrutiyet’i ilan etmesi ile
ulaşmak istediği amacına ulaşmış oldu. 11 Ortaya çıkan
tablo da meşrutiyetin ilan edilmesinde en fazla mücadele
veren İttihat ve Terakki Cemiyetinin popülaritesinin
artmasına neden olarak cemiyetin “kahraman-ı hürriyet”
adıyla anılır olmasını sağladı.

10

Karpat, age., s. 100.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin Meşrutiyet yönetiminin ilanında
masonların gizliliği esas alan teşkilatlanmalarından faydalandıkları da
unutulmamalıdır. Bu konuda Angelo Iacovella meşrutiyetin ilanı için
başlayan ayaklanma sırasında bazı önde gelen kişilerin mason
localarında korunduklarını ve hareketii buralardan yürüttüklerini ifade
etmektedir. Angelo Iacovella, Gönye ve Hilal İttihat-Terakki ve
Masonluk, İstanbul 1998, s. 43-44.
11
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Meşrutiyet
yönetiminin
yeniden
uygulamaya
sokulması ile birlikte vilayetlerde hürriyet çıktığı için
vergi vermek istemeyen köylüler ile İstanbul’un en
kalabalık caddesinde kanunen yasak olmasına rağmen
tütün satan ve bunu engellemek için gelen zabıta
memurlarına göğüslerindeki Karadağ tabancalarını
göstererek “Hürriyet çıktı siz ne karışıyorsunuz?” diye
bağıran kaçakçıların ortaya koydukları tavır meşrutiyet
kavramının toplumsal algıdaki karşılığının görülmesi
adına oldukça önemli göstergelerdi. 12 Bu yanlış algı II.
Abdülhamid dönemi uygulamalarında muhaliflikleri
nedeni ile siyaseten cezalandırılan herkeste de vardı. Eski
devrin mağdurları artık yeni devirde mağduriyetlerinin
giderilmesini ısrarla İttihat ve Terakki Cemiyetinden
istemekteydiler. İttihatçıların perde arkasından ülke
yönetiminde ortaya koydukları performans pek
memnuniyet oluşturmamaktaydı. Böylece Meşrutiyet’in
ilanı ile birlikte umulan gelişmenin ve ilerlemenin
sağlanamaması İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı
muhalif hareketlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.13
Burada şunu belirtmek gerekir ki, İttihat ve Terakki
Cemiyetine muhalif olarak ortaya çıkanlar ideolojik veya
düşünsel farklılıklardan ziyade kişisel çatışmalar ve
menfaatler nedeni ile muhalefete katılmışlardır.
Muhalefetin ideolojik veya düşünsel bir farklılık nedeni
ile ortaya çıkabilmeleri için öncelikle ittihatçıların bir
ideolojilerinin olması gerekirdi ama yoktu. Muhittin
Birgen bu durumu İttihat ve Terakki Cemiyetinin bir
renginin olmaması şeklinde açıklamaktaydı.14 Cemiyetin
Ziya Şakir, İttihatçılar Devrinde Muhalefet Nasıl Doğdu Nasıl
Yaşadı Nasıl Öldü?, Son Posta, 23 Ağustos 1936, Tefr. No.: 35, s. 10.
13 İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı ortaya çıkan muhalif
hareketlerin hangi saiklerle hareket ettikleri hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. Güngör Göçer, İttihatçı Bir Muharrir Ziya Şakir’in
Meşrutiyet’in İlanı Sonrasında İtc-Muhalefet İlişkilerine Bakışı,
Tezkire, S.65 (2018), s. 117-127.
14 Talat Paşa bir gün Muhittin Birgen’e “niçin gazeteye (Tanin) renk
ve hayat vermiyorsunuz? diye sorunca Muhittin Birgen şu cevabı
12
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bir rengi olmaması “İttihat ve Terakki bidayette, bir
bayrak bile değildi. Üzerine herkesin kendi bayrağını
çekmek istediği boş bir bayrak direği!”15 olduğu şeklinde
değerlendirilmekteydi.
II. Meşrutiyet döneminde yaşanan siyasallaşmanın
belki de en can alıcı noktasını mücadele edenlerin siyasal
bir ideoloji veya fikirden ziyade şahsiyet ve menfaatler
üzerinden kavga ettikleri şeklindeki genel algıydı.
Muhittin Birgen veya Ziya Şakir gibi dönemin
tanıklarının bu noktada ifade ettikleri düşünceler bu
yaklaşımın isabetinin ortaya koyulması adına oldukça
önemlidir.
Osmanlı Devleti’nde Balkan Harbi Öncesi Siyasette
Yaşanan Çarpıklık
Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte ortaya çıkan özgürlük
ve hürriyet ortamı İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı
kısa sürede muhalif hareketlerin ortaya çıkmasına neden
oldu. Ahrar Fırkası, İttihat-ı Muhammedi, Fedakaran-ı
Millet, Heyet-i Müttefika-i Osmaniye, Mutedil
Hürriyetperveran, Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye ve
Hürriyet ve İtilaf Fırkası muhalif kimlikleri ile ön plana
çıkan fırkalardı.16 İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisine
karşı ortaya çıkan bu muhalif hareketlere karşı oldukça
sert bir tavır takınmıştır. Müfrit ruhlu ittihatçılar yeri
geldiğinde Ahmet Samim gibi muhalif gazetecileri
öldürmek veya öldürtmek seçeneğini dahi uygulamaktan

verir: “Hangi rengi vereyim? Benim şahsi rengimi mi? O zaman beni
gazeteden derhal uzaklaştırırsınız. Ziya Gökalp’in fikrini mi? Hacı
Adil Bey’in fikrini mi? Merkez kumandanlığının, yahut doktor
Bahaddin Şakir’in mi? Benim vazifem hakikaten renk vermekti; fakat
kimin rengini? Bu cevap aslında İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde
yeknesak bir düşüncenin olmadığının içeriden bir itirafıydı. Birgen,
age., s. 98.
15 Birgen, age., s. 69.
16 Karpat, age., s. 103.
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çekinmemiştir.17 Bu tavrın ve siyaset anlayışının nedenini
belki de en iyi açıklayanlardan birisi İttihat ve Terakki
Cemiyeti içinden bir ses olan Muhittin Birgen’dir.
Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif
olanlarla ilgili olarak “İttihat ve Terakki Cemiyetinden
tamamen ayrılıp ona karşı tamamen muhalefet edenlerin
içinden iyi insan pek müstesna çıkmıştır.” 18 diyerek
muhalif olanları toptan kötü olmakla suçlamıştır. İktidarı
elinde bulunduran bir fırkanın önemli bir isminin böylesi
kesin bir yargı ile kendilerine muhalif olanların neredeyse
tamamını kötü niyetli olduğu yargısına varması oldukça
yadırgatıcıdır. Ancak bu tavır sadece Muhittin Birgen’e
özgü bir tavır değildir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne
yakın isimlerden birisi olan Ziya Şakir’de benzer bir
yaklaşıma sahiptir. O da “vatan ve millet sevdalısı olarak
ittihatçıları gösterirken, muhaliflerin payına ise hainlik,
korkaklık ve çıkarcılık düşmekteydi.”19
İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarlarının kendilerine
karşı ortaya çıkan muhalif hareketleri toptancı bir
anlayışla, makam ve mevki hırsı ile hareket ettikleri
gerekçesiyle suçlamaları sınırlı bir yaklaşım olmayıp
genel bir yaklaşımdır. Bu anlayışın sonucu olarak Talat
Paşa meclisteki bir konuşmasında “Muhaliflerimiz,
vatanın bütün menfaatlerini ayakaltına alarak, sırf iktidar
hırsıyla bize saldırıyorlar. Bu apaçık bir hıyanet-i
vataniyedir.” demesi üzerine Mustafa Sabri Efendi’nin
verdiği şu cevap oldukça manidardır: “Eğer Talat
Beyefendi’nin buyurdukları gibi iktidar için mücadele
Dönemin tanıklarından Ziya Şakir, Ahmet Samim’i öldürenlerin
cinayetten sonra yirmi adım ileride bulunan karakola girdiklerini ifade
etmektedir. Bu durum ittihatçıların devlet gücünü ellerinde
bulundurarak tedhiş politikası takip ettikleri ile ilgili dikkate değer bir
örnektir. Ziya Şakir, Mustafa Fazıl Paşadan Fethi Okyar’a Siyasi Fırka
Reislerinin Hayatı, Tasviri Efkâr, 1 Eylül 1941, Tefr. No.: 53, s. 3.
18 Birgen, age., s. 81.
19 Güngör Göçer, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Popüler Bir Tarihçi:
Ziya Şakir, Sdü Sosyal Bilimler Enst. Tarih Ana Bilim Dalı
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta 2017, s. 86.
17
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etmek vatana karşı bir hıyanet ise hemen haber verelim ki
iktidara dört elle sarılan İttihat ve Terakki Fırkası
karşımızda cürm-i meşhud halindendir.” Aslında bu
anekdot da açıkça göstermektedir ki İttihat ve Terakki
Cemiyetinin muhalefete bakışı sağlıklı bir zemine
oturmamaktadır.20
II. Meşrutiyet döneminin siyasal yaşamının sağlıklı
bir zemine oturmamasının tek suçlusunun ittihatçılar
olduğunu söylemekte çok hakkaniyetli bir yaklaşım
olmayacaktır. İstediği makam ve mevkii elde edemediği
için muhalefete geçen veya ittihatçıları iktidardan
indirmek için ayaklanma çıkarmayı bile düşünen bir
muhalefetinde ne kadar sağlıklı olduğu tartışma götürmez
bir durumdur. Bu konuda Rıza Nur’un, Sinop’ta sürgünde
bulunan Yakovalı Rıza Bey’le görüşüp Arnavutluk’ta bir
isyan çıkararak hükümeti devirmek için ahitleşmesi
olayın artık hangi boyutlara vardığını göstermektedir.21
İşte Osmanlı Devleti’nin Balkan Harbi öncesinde
içinde bulunduğu iç siyasetin manzarası buydu. İç
siyasette sağlıklı bir durumun olmaması dış siyasette de
büyük bir aymazlığı beraberinde getirmiştir. Balkan
Harbi öncesinde ittihatçıların desteklediği Said Paşa
hükümetinin Hariciye Nazırı Asım Bey Meclis-i
Mebusandaki konuşmasında Balkanlar’da bir savaş
çıkacağı ile ilgili dedikodulara karşı “Balkanlardan
vicdanım kadar eminim” diyerek devletin nasıl
yönetildiğinin anlaşılması adına üzerinde ayrıca
düşünülmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. 22 Bu

Tarık Mümtaz Göztepe, Osmanoğullarının Son Padişahı
Vahideddin Mütareke Gayyasında, İstanbul 1994, s. 75
21Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Ankara 1983, C. II/I, s.
261-262; Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, İstanbul 1992, C. I, s. 367.
22 Asım Bey’in söylediği bu söz 16 Temmuz 1912 tarihinde
söylenmiştir. Bu tarihin yaklaşık olarak savaşın başlamasından üç ay
kadar önce olması ilginçtir ki bazı ittihatçıların Gabriyel Noradonkyan
Efendi’nin savaşın çıkmayacağı ile ilgili sözlerini eleştirirken bu sözü
20
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nedenle Osmanlı Devleti kendisine karşı düşmanlarının
birleşmesini ve bunun ortaya çıkarabileceği sonuçları
sezememiş veya iyi tahlil edememiştir. Sonuçta da I.
Dünya Savaşı öncesinde tarihinin en trajik
mağlubiyetlerinden birisini almıştır.
Balkan Harbi’nde Ordu İçinde Yaşanan Siyasal
Çekişme
Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte Osmanlı
Devleti’nden ayrılan devletlerin oluşturduğu Balkan
ittifakının başlattığı savaş kısa bir sürede Osmanlı
ordusunu mağlup olarak Çatalca hattına kadar geri
çekilmek zorunda bırakması ile sonuçlanmıştır. Savaş
öncesi Avrupa devletleri çıkacak bir savaşın sonunda
yaşanacak bir sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini
baştan deklare etmişlerdi. Bu peşin kararda çıkacak olan
bir savaşı Osmanlı Devleti’nin kazanacağına dair bir
beklentinin olması etkili olmuştu. Bu beklenti ordu
komutanı Nazım Paşa’da dahi vardı ki, Nazım Paşa
“merasim elbiselerinizi yanınıza almayı unutmayın çünkü
iki ay sonra Sofya’ya girerken bunlara ihtiyacınız olacak
demekten kendini alamamıştı.”23 Ama savaş başladıktan
kısa bir süre sonra sürecin hiç de beklendiği gibi olmadığı
görüldü. Savaş sırasında ölen ve yaralanan askerlerin
dışında salgın hastalıklar, göç, açlık ve düşman
askerlerinin zulümleri 24 altında binlerce asker ve sivil
Osmanlı Devleti’nin Müslüman halkı hayatını kaybetti.
Yaşanan trajedi savaşın kaybedilmesinin nedenleri ile
hatırlamamaları aynı zamanda büyük bir ironidir. İlhan Bardakçı,
İmparatorluğun Tasfiyesi, İstanbul 2009, s.75
23 Zeyrek, Suat Zeyrek, “Balkan Savaşlarında Trakya Cephesi’nin
Erken Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”, TYB Akademi, S. 6, Eylül
2012, s.15; Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, İstanbul 2000, s.
244.

Örnek zulümler için bkz. Abidin Temizer, “Montenegro in
the First Balkan War”, Annals of the Academy of Romanian
Scientists Series on History and Archeology Volume 5,
Number 1/2013, s.74-76.
24
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ilgili olarak hem iç siyasette, hem de düşünce dünyasında
bir sorgulamayı beraberinde getirdi.25
Balkan Harbi’nin kaybedilmesinin nedenleri ile ilgili
yapılan sorgulamalarda ekonomik, askeri, lojistik,
mühimmat, komuta kademesinin yetersizliği gibi konular
üzerinde sık sık durulmuştur. Bu nedenlerden her birinin
yenilgi üzerinde az veya çok etkisinin olduğu veya
olabileceği muhakkaktır. Ancak tarih benzer sıkıntısı olan
sayı, erzak ve silah açısından güçsüz durumdaki orduların
kendilerinden daha güçlü orduları yendikleri savaşlarla
ilgili birçok örneği bizlere sunmaktadır. Bu görece zayıf
orduların kendilerinden daha güçlü orduları yenmelerinin
en önemli nedeni ordu içerisinde kurdukları birlik ve
beraberlik duygusudur. Fakat Osmanlı ordusu Balkan
Harbi öncesinde düşmana karşı üstünlük sağlayacak
birlik ve bütünlük duygusundan çok uzaktı. Savaş öncesi
ülke içerisinde yaşanan siyasal kavgalar ve hizipçilik
cereyanlarının geldiği boyut bu durumun en önemli
göstergesiydi. Osmanlı ordusu daha savaş başlamadan
kâğıt üzerinde kendisini düşmanlarından üstün
görmekteydi. Ancak savaş başladıktan kısa bir zaman
sonra düşman kuvvetlerinin başkentin neredeyse dibine
kadar ulaşması Osmanlı ordusundaki sorunun birlik ve
beraberliği sağlayamamak olduğunu gözler önüne seren
bir başka gelişmeydi. Bu durum savaşa katılan ve daha
sonra anılarını kaleme alan birçok kişi tarafından da sık
sık dile getirilmişti.26
Meşrutiyetin ilanından sonra ordunun siyasallaşması
pek memnuniyet verici bir durum değildi. Ancak İttihat
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Cevad, Kırmızı ve Siyah
Kitap 1328 Faciası, İstanbul 2013; Tüccarzade Hilmi Çığıraçan,
Balkan Harbi’ni Niçin Kaybettik?, İstanbul 2012; Güngör Göçer,
“Balkan Harbi Sonrası Bir Özeleştiri Örneği Olarak Kırmızı ve Siyah
Kitap 1328 Faciası”, TYB Akademi, Eylül 2012, S. 6, s.73-92.
26 Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Anıları, Ankara 1988; Zeki
Paşa, Zeki Paşa’nın Balkan Savaşı Hatıratı, İstanbul 2012; Ziya Şakir,
Edirne Müdafaası, Son Telgraf, 03.08.1947-03.03.1948.
25
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ve Terakki Cemiyeti eğer arkasında ordu ve subaylar
olmazsa iktidarda çok uzun süre kalamayacağını
düşündüğü için ordu içerisinde bulunan taraftarlarının
siyasal kimliklerine ses çıkarmıyor ve hatta devşirdiği
güçten memnuniyet duyuyordu. Böylece orduyu elinde
tutarak
memlekete
inkılabı
mâl
edeceğini
düşünmekteydi. 27 Ancak ordudaki siyasallaşmaya karşı
alınan tavır iktidar değişiklikleri veya güç dengelerinin
değişmesi durumlarında değişebilmekteydi. İttihat ve
Terakki Cemiyetine karşı muhalif olarak Halaskaran-ı
Zabitan grubunun ortaya çıkması ile birlikte ordu
içerisindeki hastalıklı anlayışın geldiği boyutlar daha iyi
görülmeye ve nasıl bir tehlikeye dönüşebileceği
anlaşılmaya başlandı. Bu durumun ortaya çıkardığı tezat
nedeniyle Balkan Harbi öncesi iktidara geçen Büyük
Kabine görev başındaki bütün subaylara politikaya
karışmayacaklarına dair yemin ettirdi. Kendilerinden aynı
mealde bir senet alındı; “Hafi ve celi hiçbir cemiyet-i
siyasiyeye dâhil olmayacağımı ve devletin umur-ı
dâhiliye ve hariciyesine hiçbir suretle katiyen müdahale
etmeyeceğimi Cenab-ı Hakk’a kasem ve namusumla
temin ederim.” 28 Bu somut adım da orduyu siyasetten
ayırmada başarılı olamamıştır.
Siyasal düzeyde yapılan kavgalar Balkan Harbi’nin
ayak sesleri duyulmaya başladığı ilk anlardan savaşın
sonuna kadar devam etmiştir. Savaşta asker sayısının
fazlalığının taşıdığı ehemmiyetle ilgili herhangi bir
açıklamaya gerek yoktur. Bu nedenle her ordu sayısal
olarak kalabalık olmaya özen gösterir. Ancak Balkan
Harbi başlamadan önce ve sonra Osmanlı ordusunu
yönetenler orduya gönüllü alırken bu hususlara dikkat
etmek yerine ittihatçı olanların orduya alınmaması için
ellerinden geleni yapmaya çalışmışlarıdır. Bu durum
genel bir tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahsin Uzer
27

Birgen, age., C. I., s. 143.
Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1998, s. 223.

28Bernard
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de anılarında Balkan Harbi başladıktan sonra Hüseyin
Hilmi Paşa’ya başvurarak Rumeli’ye gönderilmek
istediğinden bahsetmiş ancak bu isteğin Harbiye Nazırı
Nazım Paşa tarafından kabul edilmediğini belirtmiştir.29
Daha alt seviyelerde de bundan farklı bir durum yoktu.
Kardeşiyle birlikte gönüllü olarak savaşa katılmak
isteyen Ziya Şakir, I. Ordu karargâhına başvurmuş ancak
binbaşı onların savaşa uygun olmadığını düşünmüştür.
Ziya Şakir ısrarcı olunca binbaşı adreslerini istemiş ve bir
araştırma yaptıracağını, olumlu sonuç gelirse orduya
alacağını belirtmiştir. Ziya Şakir ve kardeşi bu durumdan
korkup Bursa’ya gitmişler ve orada Celal Bey’in (Celal
Bayar) yardımıyla orduya katılmışlardır. 30 Edirne
müdafaasında bulunan ve orada esir düşerek gazi olan
Ziya Şakir’in anlattıkları Nazım Paşa’nın gösterdiği
tavrın ordunun genel bir anlayışı olduğunu görmek adına
önemlidir.
Savaşın daha başında yaşanan bu gelişmeler savaş
başladıktan sonra da artarak devam etmiştir. Balkan
Harbi’nde Vardar ordusu başkomutanlığı yapan Zeki
Paşa, Balkan Harbi ile ilgili hatıratının daha
başlangıcında “moral durum” başlığı altında şunları
söylemekteydi: “Ordumuzun moral ve ruh durumu iyi
değildi. Balkanlarda komşularımızın savaş için en uygun
zamanı seçtiklerini dikkate alacak, bütün maddi ve
manevi kuvvetleriyle çalışacak yerde, esasen gayret ve
hevesi kırılmış birçok subayımız savaş olmayacağı
düşüncesini taşıyordu. Meşrutiyetin ilanından itibaren iç
politika akımlarına kapılan birtakım subayımız her
ordunun temeli olan askeri disiplini ihlal etmişti. Bu
durumu gören askerlerin de intizamı bozularak
ordumuzun dayanıklılığı, morali ve emir komutadaki
nüfuzu sarsılmıştı.”31 Bir ordu komutanının savaş ile ilgili
Tahsin Uzer, Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi,
Ankara 1999, s. 314.
30 Ziya Şakir, Meçhul Asker, Vakit ,14 Eylül 1929, Tefr. No.: 3, s. 2.
31 Zeki Paşa, age., s. 13.
29
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hatıratının daha ilk başına böylesi bir giriş yapması
ordunun içinde bulunduğu durum ile ilgili içeriden bir ses
olarak oldukça önemlidir.
Balkan Harbi’ne katılan komutanlardan birisi de
Rahmi Apak’tır. Rahmi Apak, Balkan Harbi ile ilgili
anılarında kıtasız kalmış olan kumandanlardan Efe
Kazım’ın, 5. Kolordu kumandanı Kara Sait Paşa’yı silah
çekerek öldürmeye kalkıştığını ancak orada bulunan
subayların müdahalesiyle kan akmadığını belirtiyor.
Rahmi Apak kavgaya karışan kolordu kumandanı Kara
Sait Paşa’nın Hürriyet ve İtilafçı, Albay Efe Kazım’ın ise
İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu olması nedeniyle
böyle bir kavganın çıktığını ifade etmeyi de ihmal
etmiyor. 32 Bu ayrıntı aslında kavganın nedeninin ne
olduğunu açık seçik ortaya koymaktadır. Savaş sırasında
Osmanlı ordusunda yer alan komutanların düşmandan
fazla aynı orduda yer alan muhalifleri ile çekişmeyi daha
elzem bulmaları ise oldukça trajik bir durumdur. Bu
konuda İlber Ortaylı’nın aktardığı anekdot da oldukça
dikkate değerdir. İlber Ortaylı, Rauf Orbay’ın Balkan
Harbi’nde Yunan ordusunun Averof zırhlısını
batırmaması ile ilgili olarak Rauf Bey’in Averof zırhlısını
batırsaydım da Kamil Paşa hükümetinin hanesine sevap
mı yazılsaydı dediğini ifade etmektedir.33 Benzer daha
birçok anı mevcuttur. Ancak bunlar içerisinde Edirne
kale komutanı Şükrü Paşa’nın anlattıkları ise gelinen
noktanın vehametini göstermek için yeterlidir. Şükrü
Paşa Balkan Harbi sırasında Talat Bey’in askerliğini
yapmadığı için Edirne’ye gönüllü olarak geldiğini ve er
olarak orduya katıldığını belirtiyor. Talat Bey, Edirne’ye
geldikten sonra komutanlara özgü bir lojmana yerleşip bir
komutan gibi hareket etmeye başlıyor. Bu arada askerleri
harp etmemeye teşvik ettiği gibi Anadolu’dan gelen
32Apak,

age., s. 70.
İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, Ankara 2007, s. 146; İlber Ortaylı,
“Asker Siyasete Bulaştı ve Rumeli’deki Anavatanı Kaybettik”, Atlas
Tarih, S. 16/2012, s. 33.
33
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askerleri Rumeli’nin kendi toprakları olmadığını burada
boşu boşuna uğraştıkları yönünde kışkırtmaya başlıyor.
Bunun üzerine Şükrü Paşa, Talat Bey’i çağırarak ne
yaptığını bildiğini, askeri ifsad etmeye devam etmesine
izin vermeyeceğini bu nedenle de Edirne’den derhal
gitmesini eğer gitmezse kendisini mahkemeye vererek
idam ettireceğini söyler. Bunun üzerine Talat Bey kısa
süre içerisinde Edirne’yi terk eder. 34 Şükrü Paşa bu
hadiseyi bizzat kendisi İsmail Hami Danişment’e
aktarmıştır. Zaten Balkan Harbi’nin sona ermesinden
sonra Edirne’yi kahramanca savunan Şükrü Paşa,
İstanbul’a geldikten sonra tren garından kapalı bir araba
ile halka gösterilmeden evine götürülmüş ve tenzil-i rütbe
edilmiştir. Bu hadiseden sonra da Şükrü Paşa vefat
etmiştir. 35 Şükrü Paşa’nın verdiği bu bilgi Osmanlı
Devleti’nde dahiliye nazırlığı yapmış birinin hizipçilik
hastalığına müptela olduktan sonra nasıl bir haleti
ruhiyeye sahip olacağını göstermektedir.
Cephede bu hadiseler yaşanırken Osmanlı Devleti’nin
başkentinde de fırkacılık mücadelesi alabildiğine devam
etmekteydi. İktidarda bulunan Kamil Paşa hükümetinin
Edirne’yi anlaşma masasında düşmana bırakacağı
söylentilerinin çıkması üzerine Enver Paşa liderliğinde
bir darbe hareketi hazırlanmıştı. 36 Tarihte “babıali
İsmail Hami Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul
2011, C. IV, s. 541-542; Bardakçı, age., s. 57.
35 Mustafa Armağan, “Edirne Kahramanı Şükrü Paşa’yı, Torunu Sevgi
Kutlukan Anlatıyor”, Derin Tarih, Ekim 2012, S. 7, s. 74.
36 Enver Paşa hükümetin devrilmesi gerektiği ile ilgili olarak İttihat ve
Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen ilk toplantıya katılamamış
ancak ikinci toplantıya katılmıştır. Bu toplantıda bu harekete karşı
olanlara şunları söylemiştir: “Arkadaşlar! Geçen seferki toplantınızda
verdiğiniz karardan haberdar oldum. Hayretler içinde kaldım. Bin
türlü bahane ve vesilelerle hükümete ilişmeyi doğru bulmamışsınız.
Bu husustaki görüşlerinizi bilmiyorum. Yalnız hepinizden bir şey
sormak isterim. Şayet memleketin geleceğini bu hükümetin
kurtaracağına inanıyorsanız mesele yoktur. Burada toplanıp beyhude
yere dedikodu yapmayalım. Dağılalım, vazifemize bakalım.
İnanmıyorsanız, o halde bir takım nazariyata kapılıp kararsız
34
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darbesi” olarak geçen bu harekette kabine toplantısı
basılmış ve yaşanan arbede sırasında Nazım Paşa ve
birkaç kişi öldürülmüştü. Kamil Paşa zorla istifa
ettirilerek yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti
kurulmuştu. İttihatçılar Edirne’nin düşmana terk
edileceği söylentileri üzerine savaş sırasında darbe
yapmayı göze almışlar ancak birkaç ay sonra ise
Edirne’yi kendileri barış masasında Bulgarlara
bırakmışlardı. Belki de yaşanan gelişmelerin en
trajikomik tarafı da burasıydı. İttihatçıların Edirne’yi
barış masasında Bulgarlara vermeleri ile ilgili olarak
dönemin tanıklarından Allis Ashmead Bartlett şunları
söylemektedir: “Türkler büyük bir sefalet içindeler,
yoksulluk o kadar büyük bir düzeye gelmiş durumdaki
Edirne’nin kaderinin ne olacağına hiç kimse aldırış
etmiyor. Kabine tam bir açmazda ve Edirne’yi terk etmek
zorunda kalacağının farkında. Hazinede bir kuruş bile
yok. Barış yapılana kadar para elde edecek hiçbir yol
yok. Bu sırada ülke yıkıma ve iflasa sürükleniyor...
Harbiye’nin önünde pazar günü savaş karşıtı büyük bir
gösteri yapıldı. Bu gösteride Jön Türkler alenen katil ve
hırsız olarak suçlandılar. Mahmut Şevket Paşa balkonda
göründü ve bir konuşma yapmaya çalıştı fakat küfürlü
lakaplara maruz kaldı. Türk ordugâhlarındaki sefalet
tasvir edilemez. Hava muazzam soğuk ve yoğun kar var.
Askerler iyi beslenemiyor, korunakları çok kötü… Çiçek,
tifo, dizanteri ve zatüre yerini koleraya bıraktı... Askeri
ve ekonomik açıdan bakıldığında Türkiye’nin durumu
çaresiz görünüyor. Kaçınılmazı kabul etmekten başka
hiçbir şey yok…”37 Bu ifadeler aslında Edirne’yi sadece
İttihatçıların değil savaşın getirdiği sefalet ve sıkıntılara
davranmayalım. Derhal çaresine bakalım ve hükümeti devirelim.” Bu
sözler onun kararlılığının ortaya koyulması adına yeterlidir diye
düşünmekteyiz. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan
Ortaasya’ya Enver Paşa, İstanbul 1976, C. II, s. 383.
37 Fikrettin Yavuz, “New York Times Gazetesi’nin Gözüyle Balkan
Savaşları”, Tarih Okulu Dergisi, Aralık 2013, Yıl 6, S. XVI, s.
167.(Aktaran)
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dayanacak takati kalmamış halkın da gözden çıkardığını
göstermektedir. Yaşanan bu hadiseler Edirne’yi düşmana
teslim edecek diye hainlik ve alçaklıkla itham edilen bir
hükümetin devrilmesinden kısa bir süre sonra o ithamları
yapan klik tarafından şehrin düşmana teslimi “vatan
hainliği” ve “satılmışlık” ithamlarının ne kadar art niyetli
kullanılabildiğini göstermektedir.
Sonuç
Tarih biliminin geçmişi konu alarak bugünü inşa ettiği
düşüncesinden hareketle Balkan Harbi’nde yaşanan
gelişmelere bakmak günümüz içinde aydınlatıcı olacaktır.
Balkan Harbi örneğinden hareketle savaşların
kaybedilmesinde bir dizi faktörün etkili olduğu herkesçe
bilinen bir husustur. Ancak savaşa giren bir ordunun
kendi içinde birlik ve beraberliği sağlayamamasından
kaynaklanan eksiklik telafisi mümkün olmayan bir
süreçtir. Osmanlı Devleti’nin Balkan Harbi’nde yaşadığı
da bu idi. Yüzyıllardır İslam beldesi olarak
Müslümanların yaşadığı mahaller ve eski payitaht Edirne
bu savaş sırasında elden çıktı. Bu trajedinin yanında
salgın hastalıklar, açlık, yokluk, düşman zulmü gibi
nedenlerle ölen veya öldürülen binlerce Müslüman ise
tahammül fersa bir manzara ortaya koymaktaydı. Bu
nedenle Balkan Harbi’nde alınan yenilginin nedenlerinin
enine boyuna sorgulanması önemlidir.
Balkan Harbi sırasında yaşanan gelişmeler ile ilgili
olarak tanıklıkların kaleme alınıp yayımlanması savaşta
hizipçiliğin yol açtığı olumsuzluğun görülmesi adına
oldukça faydalı olmuştur. Çünkü savaş başlamadan önce
Avrupa devletlerinin savaş sonucu ne olursa olsun
herhangi bir sınır değişikliğini kabul etmeyeceğini ifade
etmesi bunun yanında harbiye nazırı Nazım Paşa’nın
yanınıza tören kıyafetlerinizi alın iki ay sonra Sofya’ya
girerken lazım olacak şeklinde beyanatlarda bulunması
savaşı Osmanlı Devleti’nin kazanacağı ile ilgili
beklentinin dışa vurumu olarak değerlendirilmelidir. Bu
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beklentiye rağmen Osmanlı kısa sürede büyük bir
hezimete uğradı. Bunun nedenlerine baktığımızda da
Osmanlı ordusunun ne savaş alanında ne de başkentinde
birlik ve beraberlik oluşturamaması dikkatimizi
çekmekte. Savaş sırasında hizipçilik kavgasına tutuşan
aynı ordunun komutanları düşman yerine birbirleri ile
savaşmayı yeğ tuttukları ile ilgili birçok örnek de ortada.
Yaşanan gelişmeler karşısında belki de Osmanlı
ordusunun savaşı kazanması sürpriz bir gelişme olacaktı
ve bu da ol(a)madı. Bu nedenle Balkan Harbi üzerinde
fırkacılık ve hizipçiliğin yol açtığı yıkımın gelecek adına
ibret alınması gereken bir süreç olduğunu düşünmekteyiz.
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BALKAN TARİHİNİN 19. ASRINDA YAŞANAN
BİR SORUN: “ADANMIŞ MANASTIRLAR
MESELESİ”
A Problem in the 19th Century of Balkan History: “The
İssue of Dedicated Monasteries”
Hadi BELGE
Öz: Osmanlı İmparatorluğu’nda manastır topluluklarının yoğun
olarak bulunduğu Aynaroz Dağı, Kudüs-i Şerif ve Sina Dağı (Mısır)
gibi yerler için Eflak-Boğdan hususi bir önem arz ediyordu. Zira sözü
edilen manastırların bu topraklarda vakıf arazileri bulunmaktaydı.
Birçoğu Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerine adanarak kurulmuş
olan bu manastırlar, görevlendirdikleri özel memurlar marifetiyle,
kendileri için tahsis edilmiş olan bu arazilerin gelirlerini
devşirmekteydiler. Eflak-Boğdan idaresinin Fenerli Rumlara emanet
edildiği dönemde ise adanmış kilise ve manastırlara ayrılan araziler,
tüm Memleketeyn topraklarının neredeyse %11’ini teşkil edecek kadar
genişlemişti. Ancak bu tablo, 19. yüzyılın siyasal şartlarının da etkisiyle
değişmeye başlamıştır. Bu anlamda Fransa’nın destek verdiği
Alexandru Ioan Cuza’nın Eflak-Boğdan Voyvodası olması bir kırılma
olarak kabul edilebilir. Nitekim Prens Cuza’nın söz konusu arazileri
kamulaştırmaya yönelik politikası Memleketeyn Emareti ile Rum
Patrikhanesi’nin sözcülüğündeki Ortodoks mabetleri arasında büyük
bir tartışmaya neden olmuştur. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı
Arşivi belgelerinden hareketle, bugüne kadar başlı başına bir
araştırmanın konusu yapılmamış “Adanmış Manastırlar Sorunu” ele
alınacak, bu suretle Osmanlı Devleti’nin gerek Hristiyan tebaası ile
ilgili hassasiyetleri gerekse Balkan ülkeleri ile ilgili politikaları tahlil
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Balkan Tarihi, EflakBoğdan, Alexandru Ioan Cuza, adanmış manastırlar
Abstract: For places such as Athos Mountain, Jerusalem-i Sharif
and Mount Sinai (Egypt) where the monastery communities were
concentrated in the Ottoman Empire, Wallachia and Bogdan
(Moldovia) had a special importance. Because the monasteries in
question had foundations in these lands. These monasteries, many of
which were dedicated to the important names of the history of
Christianity, reap the revenues of these lands allocated for them, with
the help of special officers whom they were assigned to. In the period


(Dr.), Amasya Bilim ve Sanat Merkezi, Amasya/Türkiye.
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when the administration of Eflak and Bogdan was given to Fenerlian
Greeks, the land devoted to dedicated churches and monasteries was
enlarged to almost 11% of all the land of Wallachia and Bogdan.
However, this situation began to change with the influence of the
political conditions of the 19th century. In this sense, Alexandru Ioan
Cuza's being a Wallachian-Bogdan Prince can be regarded as a turning
point. As a matter of fact, the policy of expropriation by the Prince
Cuza, supported by France, caused a great debate between the
administration of Wallachia and Bogdan and the Orthodox temples
under the patronage of the Greek Patriarchate. In this study, with the
help of the documents of the Prime Ministry Ottoman Archives, " The
İssue of Dedicated Monasteries " which has not been done on its own
is going to be examined so that the Ottoman State will be analyzed
about its sensitivity to the Christian citizens and the politics related to
the Balkan countries.
Keywords: Ottoman State, Balkan History, Wallachia and
Moldovia, Alexandru Ioan Cuza, dedicated monasteries

Giriş
Manastırların bağışçıları ya da “ketetor” adı verilen
kurucuları genellikle, bu kurumların hayır işlerinde
kullanılmak üzere gelirlerinin olmasını amaçlamışlardır.
Özellikle 14. ve 15. yüzyıldan itibaren bu akarın önemli
bir kısmı dikkat çekici bir biçimde Eflak ve Boğdan
toprakları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki manastır topluluklarının yoğun
olarak bulunduğu yerler ve onları yöneten kurumlar için
Eflak-Boğdan özel bir öneme sahipti. Eflak-Boğdan
topraklarındaki bazı araziler ya da arazileri ile birlikte bazı
manastırlar, Osmanlı coğrafyasının değişik bölgelerinde
bulunan Rum manastırlarına veya bu manastırların
idaresinden sorumlu olan kurumlara adanmışlardı. Bu
kurumlar Kutsal Yerler olarak bilinen Athos Dağı
(Aynaroz), Kudüs, Antakya ve Mısır’da bulunan Sina
Dağı’ndaki manastırlar ile onların bağlı oldukları
İstanbul’daki patrikliklerdi.1
Burada iki ayrı adanmışlık durumu söz konusudur. Zira EflakBoğdan’daki manastırlar ve mülkleri Kutsal Yerlerdeki manastırlara;
1
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Osmanlı egemenliğine alınmasından 19. yüzyılın ikinci
yarısına kadar Eflak-Boğdan imtiyazlı bir statüye sahip
olan iki ayrı beylikti. Bunlar, önceleri voyvoda adı ile yerli
asilzadeler olan boyarlar arasından; 18.asırdan itibaren ise
Fenerli beylerden Osmanlı hükümeti tarafından seçilip
atanan beylerle yönetilmekteydi. 2 Esasen bu iki
prenslikteki Rum bürokrasinin etkisi, Fener rejiminin
etkili olduğu 18.asırdan çok daha öncesine, hatta 14.asırda,
Bizans İmparatorluğu’nun dini ve politik etkisi altında
Wallachia ve Moldova (Eflak-Boğdan) adı ile iki ayrı
prenslik olarak kuruldukları zamana kadar uzanmaktadır.
Nitekim bu dönemde kurulan prensliklerin sosyo-politik
teşkilatında, iç içe geçmiş devlet ve kilise ilişkilerine
dayanan Bizans politik geleneğinin izlerine rastlamak
mümkündür. Söz konusu miras Bizans yönetici elitleri
tarafından canlı tutularak yaşatılmıştır.3
Aynı miras, prensliklerin Osmanlı hâkimiyetine
alındıkları dönemde de korunmuştur. Zira bilindiği üzere
Osmanlı fetihlerinden sonra gayrimüslimlere oldukça
müsamahakâr davranılmış ve fethedilen topraklarda
yaşayan ahalinin yaşayışlarına müdahale edilmeyerek,
zorlayıcı bir neden olmadığı müddetçe önceki statünün
devamı sağlanmıştır.4

Kutsal Yerlerdeki manastırların her biri ise Hristiyanlığın (mesela Hz.
İsa, Hz. Meryem gibi) bir sembol ismine adanarak kurulmuşlardır. Söz
gelimi Aynaroz Yarımadası’ndaki Ivıron manastırı Hz. Meryem’e
(Blessed Virgin); Xeropotamo Manastırı ise Aziz Kırklara adanmıştır.
Bkz. Robert Curzon, Visits To Monataries In Levant, The Library Of
Unıversity Of Calıfornıa Los Angeles, London 1849, s. 384, 416.
2 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), Filiz Kitabevi Yayınları,
İstanbul 1995, s. 218.
3 Iordachi’ye göre; bu model, Bizans sonrası dönemde de Osmanlı ve
Orta Avrupa etkileri ile birlikte yerel şartlara uyarlanmış ve sonuçta bir
sentezin ürünü olan bir teşkilat belirmiştir. Bkz. Constantin Iordachi,
Entangled Histories of the Balkans, Ed. R. Daskalov and T. Marinov,
Volume I, Brill, Boston 2013, s. 77.
4 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi, Türkler, Cilt
10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 218.
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Adanmış Manastırlarının Eflak-Boğdan’da Mülk
Edinmeleri Süreci
Rum kilise ve manastırlarının Eflak ve Boğdan’da
mülk edinebilmelerinin tarihi arka planında pek çok
nedenden söz edilebilir. Belki de ilk sırada sayılması
gereken neden, Balkan milletlerinin ruhani idareleri
konusunda İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin
yetkilendirilmiş olması gerçeğidir. Nitekim Osmanlı
Devleti döneminde Ortodoks tebaanın (ruhani) idaresi,
tebaanın
devlete
olan
sadakat
duygularının
kuvvetlendirilmesi beklentisiyle birlikte Fener Rum
Patrikhanesi’ne tevdi edilmişti. Bu maksatla patrikhane,
ruhani örgüt yapısının tüm aşamalarında kadim
kanunlarına göre serbestçe örgütlenme imtiyazına sahip
olmuş, bu politika devlet idaresinde Babıali’nin etkili
olduğu Tanzimat çağında da değişmemiştir.5
Öte yandan daha XV. asırdan itibaren Eflak-Boğdan,
Fenerli zenginlerin ve bürokratların dikkatini celbetmişti.
Birçok Rum zengin burada geniş araziler satın alıp yerli
boyarlar ile evlenmek suretiyle Memleketeyn (EflakBoğdan) yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardı. 6
Bu süreçte boyarların Eflak-Boğdan voyvodası
seçilebilmek için gerek Patrikhane ile gerekse
İstanbul’daki Fener bürokrasisi ile sıcak ilişki içerisinde
olması zorunluğu aşikârdı. Bu bürokratik etki, yerli
asilzadeleri ve boyarları Kutsal Yerlerde bulunan
manastırlar için giderek daha fazla bağış yapmaya
zorlamış olmalıdır.
İstanbul’daki patrikliğe, Athos’a, Kutsal Yerlere ve
Yakın Doğu’nun değişik bölgelerine dağılmış
manastırlara arazilerin tahsis edilmesi İstanbul’un
Bülent Atalay, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi
Faaliyetleri, Türkler, Cilt 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.
88.
6 Jelavich, Barbara, Balkan Tarihi-18. ve 19.Yüzyıllar, (Çev. İ. Durdu
vd.), 1.Cilt, Küre Yayınları, İstanbul 2007, s. 112.
5
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fethinden sonra gerçekleşmişti. Ardından bazı boyarlar
zamanında Kutsal Yerlerdeki manastırlar için oldukça
dikkat çekici bağışlar yapılmıştır. Matei Basarab (16321654), Șerban Cantacuzino (1678- 1688) ve Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) gibi prenslerin zamanında,
adanmış manastırların sayısı ve zenginliği artmıştır.
18.yüzyılın ikinci çeyreğinde ise bazı ihtilaflara ve aksi
sedalara rağmen Fener rejimi sırasında adanmış
manastırların kazanımları geniş sosyal ve politik
çağrışımlar uyandıracak şekilde gelişme gösterdi. 7
Belirtilen dönemde Fenerli Rum beyleri, beraberlerinde
getirdikleri çok sayıda akrabaları ve Rum iş ortakları ile
burada önemli bir konum elde etmişlerdi. 8 Bu süreçte
Memleketeyn’de adanmış manastırlar için tahsis edilen
araziler son derece genişlemiştir.
Böylece Athonite tarzı manastır sistemini temsil eden
Rum ruhbanlar 15. ve 16. asırdan itibaren Rumen
prensliklerindeki hayata aktif olarak katılmaya ve kilise ve
manastır örgütü ile kültürel yaşama dâhil olmaya
başlamışlardı. Bununla birlikte adanmış manastırlar, yerel
kilise hiyerarşisinden bağımsızdılar ve adandıkları
manastır tarafından idare edilmekteydiler. Genellikle
vergiden muaftırlar. Gelirler öncelikle bu manastırın
bakımı ve ikinci olarak da adanmış olduğu manastırın
Traian Nojea, “Secularization of Monastic Estates (1863) Some Legal
– Historical Aspects”, Teologia, 66 (1), 2016, p. 156. ve Iordachi, age,
s. 131.
8 Eflak-Boğdan’da Fenerli bürokratların asıl etkisi Prut Savaşı’ndan
sonra görüldü. Zira XVIII. yüzyılın başlarında beliren Rus tehlikesine
ve Avusturya tehdidine karşı Osmanlı Devleti Eflak'ı başlıca müdafaa
hattı olarak görmüş ve bu ülkeye karşı yeni bir siyaset uygulamaya
başlamıştı. Bunun neticesi olarak Eflak idaresine yerli bey tayin
etmekten vazgeçilerek bu mevkilere Fenerli Rumlar getirilmeye
başlandı. Bu nedenle 1716'dan 1821'e kadar Eflak, Fenerli Rum beyleri
tarafından idare edilmiştir. Bkz. Kemal Karpat, “Eflak”, İslam
Ansiklopedisi, Cilt10, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s.
468. ve bkz. Cafer Çiftçi, “Bâb-ı Âlî’nin Avrupa’ya Çevrilmiş İki Gözü:
Eflak ve Boğdan’da Fenerli Voyvodalar (1711-1821)”, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26 (Yaz 2010), s. 28.
7
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ihtiyaçları için kullanılmaktaydı. Bu maksatla EflakBoğdan dışına gönderilen yardımlar çok çeşitliydi; para,
kilise eşyaları, yapı ve tadilat malzemeleri, kiliselerin ve
manastırların dekorasyonu bu yardımın kapsamı
içerisindeydi.9
Eflak-Boğdan’da bulunan Rum manastırlarının
sayıları, sahip oldukları emlak ile emlakın gelirleri
hakkında değişik yılları içeren oldukça ayrıntılı bilgilere
sahibiz. Söz gelimi 19. asrın ilk yarısı tamamlandığında
Eflak (Wallachia)’ta 69 manastır vardı ve bunların 35’i
adanmıştı. Boğdan (Moldova)’da ise 122 manastırın 29’u
adanmış manastırdı. 1848 yılına ait resmi kayıtlara göre
Boğdan’daki manastırlar, içeriğinde ormanlar, göletler,
değirmenler, hanlar ve balık havuzları da dâhil olmak
üzere 197 adet mülk üzerinde tasarruf hakkına sahiplerdi.
1858 yılında ise tasarruf edilen toplam mülk 215’i
bulmuştu ve bunlardan 87'si Athos Dağı’nın, 12'si Sina
Dağı'nın, 12'si İstanbul’un, 5’i İskenderiye’nin, 2’si
Antakya’nın ve 5’i diğer Yunan manastırlarının
idaresindeydi. Bu mülkler, kısa bir süre için (azami 5 yıl)
kiralanırdı. İstatistiklere göre, belirtilen yılda bu mülklerin
neredeyse tamamı kiralanmıştı. Nojea’ya göre;
Yunanlıların asıl amaçları kira gelirlerini bir an evvel
Yunan abbotlara ulaştırmaktı. 10 Mülklerin kiralanması
manastır gomnoslarının 11 mesuliyetindeydi. Bazen
gomnos, vekil unvanı ile özel bir memurunu bu iş için
yetkilendirebilirdi.12

9

Mount Athos: Microcosm of the Christian East, (Ed. Graham Speake;
Kallistos Ware), Peterlang, Bern 2012, s. 123-127.
10 Bu mülklerin kiracılarının milliyetlerine bakıldığında 63’nün Romen,
42’sinin Yunanlı ve 2’sinin İbrani kökenli olduğu görülmektedir. Bkz.
Nojea, agm, s. 157-158.
11 Gomnos: Manastırın idaresinden sorumlu başkeşiş.
12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Saderet-Mektubi Kalemi.
(A.MKT.UM.) Dosya No: 260 Belge No: 97, 19 Rebiülevvel 1272 (29
Kasım 1855)
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Anlaşıldığı üzere bu yerlerden manastırlara çok ciddi
bir gelir akışı söz konusuydu. Bu nedenle Tozer’ın da ifade
ettiği gibi, başta Aynaroz ve Kudüs-i Şerif manastırları
olmak üzere mukaddes addedilen yerlerdeki manastırlar
Tuna Nehri havzasında bulunan prensliklere (Danubian
Principalities) çok şey borçluydular. 13 Üstelik Kutsal
yerlerin maddi kaynakları sadece arazi gelirleri ile sınırlı
değildi. Bunlara Eflak-Boğdan’dan ve Rusya’dan gelen
hatırı sayılır miktarlardaki bağışlar eklendiğinde, 19.asra
kadar Kutsal Yerlerdeki mabetlerin oldukça güçlü bir mali
yapıya sahip olduklarını söylemek mümkündür.14
Memleketeyn’den Kutsal yerlere aktarılan akarın
büyüklüğüne misal teşkil etmesi bakımından EflakBoğdan’da bulunan iki manastırın bütçeleri hakkında
detay bilgilere yer vermek yerinde olacaktır. “Iasi” ve
“Cotroceni” adlarını taşıyan ve Bükreş’teki en büyük ve
en zengin kraliyet manastırlarından olan bu iki manastırın
gelirleri, tamamen Kutsal Dağ'a (Aynaroz) adanmıştı.
Sadece Iasi Manastırı’nın kendisine ait 1 hanı, 20 ev, 32
dükkân, 150 kiralık dükkân ve 36 hektarlık üzüm bağları
bulunmaktaydı. Cotroceni Manastırı ise 1682'de Kutsal
Dağ'a adanmış en zengin manastırdı. Kendisine tabi dört
13

Tozer, H. Fanshawe, Researches In The Highlands Of Turkey,
Including Visits To Mounts Ida, Athos, Olympus And Pelion, To The
Mirdite Albanians, And Other Remote Tribes. Charleston: Biblio Life,
(1869 Yılının Tıpkı Basımı), 2009, s. 69-70.
14 Abidin Temizer, “Kadınsız Şehir Aynaroz: Tarih, Mekan Ve
Yaşam”, Studies Of Ottoman Domain, 2 (2), 2012, s.5. Kutsal
Yerlerden özellikle Aynaroz, öteden beri Rusya’nın ilgi alanındaydı.
Burada bulunan Pantaleimon Manastırı’nın idaresi Rus asıllı keşişlerin
eline geçmesinden sonra yapılan bağışlar ve yatırımlar neredeyse hiç
bir dönemde eksik olmamıştır. Bkz. Ahmet Aksin, Arzu Aytekin, “19.
Yüzyılda Rusya’nın Balkanlar’da Uyguladığı Politikalar ve Athos
Dağı’ndaki (Aynaroz) Faaliyetleri”, Balkan Tarihi, II. Cilt, (Ed. Z.
Gölen, A. Temizer), III. UBTAS Sempozyum Bildirileri Kitabı,
Osmanlı Mirası ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği Yayınları, 2016,
s.95-98.
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ilave (ikincil) manastıra ve çok sayıda mülke sahipti. 1828
yılında Cotroceni'nin geliri 33 kg altına, 1827 yılında Basil
Lupu'nun (Iaşi) geliri ise 27 kg altına eşdeğerdi. Belirtilen
tarihlerde bu gelirler Aynaroz’daki Protaton'a 15 gitti ve
yirmi manastır arasında paylaşıldı. Athos Dağı kayıtlarına
göre adanmış manastırlar Romanya’daki prensliklerde
700.000 ila 1.000.000 hektarlık bir arazi tasarruf
etmekteydiler.16
Eflak-Boğdan’da manastırlarca kullanılan araziyi oran
olarak ifade etmek gerekirse; Romen ve Rum
manastırlarının tamamının sahip olduğu araziler her iki
prensliğin arazi toplamının %25’ine; sadece adanmış olan
manastırların tasarruf ettiği araziler ise toplam arazinin
%11’ine tekabül etmekteydi. 17 Buna mukabil EflakBoğdan’da bulunan bütün bu manastırlardan, hastane,
okul ya da hasta ve bakıma muhtaç insanlar için ev inşası
gibi bir takım sosyal hizmetler ifa etmeleri beklenirdi.
Bununla birlikte incelememizin ilerleyen kısımlarında
ifade edeceğimiz üzere gelirlerin bir kısmının ya da
fazlasının ruhbanlar tarafından bu kutsal yerleri
desteklemek üzere prenslikler dışına gönderildiği çok
açıktır.18
Ancak Jelavich’in değerlendirmelerine göre buradan
elde edilen gelirler adanmış manastırlara sıhhatli bir
şekilde ulaşmıyordu. Memleketeyn idaresinde özellikle
Fener bürokrasisinin hâkim olduğu 18.yüzyılda bu, daha
gün yüzüne çıkmıştı. Jelavich’e göre;

Protaton, Aynaroz’un hükümet merkezi olan Karis’te bulunan ve
Aynaroz ruhani idaresinin başkanı olan Protos (Baş Nazır)’a tahsis
edilen idari ofistir. Bkz. Hadi Belge, 19. Yüzyıl Osmanlı Taşra
İdaresinde Aynaroz Manastırları, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018, s. 137-138.
16 Mount Athos:Microcosm of the Christian East, (Ed. G. Speake; K.
Ware), s. 127-128.
17 Nojea, agm, s. 158.
18 BOA.I.MMS. 6/198, 14 Muharrem 1272 (26 Eylül 1855)
15
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“Manastırlar diğer Romen kurumları gibi Fener idaresi
altındaydılar ve rüşvet ve yozlaşmadan muzdaribtiler.
Toprak gelirleri ve diğer kazançları manastırların
tadilatlarına ya da hayır işlerinde kullanılmayarak
amacından saptı. Böylece bu gelirleri ilgili yerlere
göndermesi gerekirken onları bitiren bu gizli eller
yüzünden Kutsal yerlerin ızdırabı daha da artmıştı.”19

Fener
bürokrasisinin
idaresinden
duyulan
memnuniyetsizlik “Tudor Vladimirescu” öncülüğünde bir
isyana neden oldu (1821). Bazı Romen araştırmacıların
değerlendirmelerine
göre;
Vladimirescu’nun
öncülüğündeki hareket; Eflak ve Boğdan’da yükselen ulus
bilincini temsil etmekteydi. Bu bakımdan söz konusu
hareket, Eflak'taki Fener rejimine son vermekle kalmadı,
aynı zamanda Romen ulusunu modern çağın eşiğine
getirdi. Bu olaylardan sonra Eflak idaresi, eskiden olduğu
gibi artık yerli ailelerin iktidarına emanet edildi. 20
Adanmış Manastırlar Meselesinin Ortaya Çıkışı
Memleketeyn’deki adanmış manastırlar yerel kilise
hiyerarşisinden bağımsız olduklarından düzensiz
manastırlar olarak addedilmişlerdir. Manastırların bu
düzensiz hukuki statüsüne karşı itirazlar 16.yüzyılın
sonunda başladı ve 17.yüzyıl boyunca devam etti. Çok
sayıda yerel prens -Yunan karşıtı kampanyanın bir parçası
olarak- bu manastırların hukuki statülerini bir düzene
koymak ve kazanımlarını azaltmak adına uğraş verdi. Bu
anlamda “Cesur” lakaplı Mihai Viteazul (1595- 1602) ilk
sırada sayılması gereken kişidir. Eflak Prensi Matei
Basarab (1632-1654) ile Boğdan Prensi Dimitrie
Cantemir (1710-1711) ise bu hareketin öncülerinden ve en
çok saygı duyulan kişilerindendi. Ancak bu çabalar ve
19

Barbara Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian
National State, 1821-1878, Cambridge Universty Press, London 2009,
s. 131.
20 Ion Tutuianu, “The Romanian - Greek Litigation Regarding the
Dedicated Monasteries Wealth, from 1821 until the Secularization”,
Acta Universıtatıs Danubıus, 8 (2), 2015, s. 49.
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önlemler hiçbir vakit tamamlanmadı. Dahası adanmış
manastırlar yeni ayrıcalıklar kazandı ve hukuki
statülerindeki düzensizlik artarak devam etti. Adanmış
manastırların bu ayrıcalıklarını feshetmek, birçok politik
şahsiyetin ve boyarın ajandasındaki ulusal kurtuluş
programının önemli bir parçası haline geldi. Hatta yerel
liderlere ait olan bu görüşler, prensliklerin dâhili
idarelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili planların öne
çıkan bir unsuru olarak, zaman zaman Büyük Güçlere
gönderilen diplomatik notlar arasında da yer almıştır.21
1821 yılında Eflak’ta cereyan eden olaylar, adanmış
manastırlar ile ilgili rahatsızlığın tekrar gündeme
gelmesine neden olmuştu. Zira 1821’de başlayan iğtişaş
nedeniyle Eflak’ın Osmanlı hazinesine ödemesi gereken
vergisi birikmişti. Biriken bu borç yaklaşık olarak 8.000
keselik (3.312.384 kuruş,78 akçe) bir meblağ idi. Eflak
halkı borcun ödenmesi ile ilgili olarak Osmanlı merkezi
hükümetine bir mahzar göndermiş, mahzarın içeriğinde bu
borcun manastırların ve boyarların gelirlerinden ödenmesi
talep edilmişti.22
Önerilen çözüm bir anlamda Eflak’taki fakirliğinin
halkın nazarındaki nedenlerini ifade etmekteydi. Halk
topraksızdı ve fakirdi çünkü Eflak ve Boğdan arazilerin
dörtte biri manastırların; geri kalanı ise büyük ölçüde
boyar adı verilen yerli asillerindi. Bahsedilen çözüm aynı
zamanda ileride “Adanmış Manastırlar Meselesi” olarak
bilinen yeni ve büyük bir sorunun başlayacağının
habercisiydi. Nitekim Rum manastırlarının EflakNitekim 1821'de Fener yönetiminin kaldırılmasından kısa bir süre
sonra, Eflak prensleri Barbu Știrbei ve George Bibescu, adanmış
manastırların durumunun düzenlenmesi hususunda Rusya ve Büyük
Güçlerden diplomatik nota yayınlamalarını istemişlerdi. Bkz. Iordachi,
age, s. 132-134.
22 BOA.HAT.1143/45454, 29 Zilhicce 1238 (6 Eylül 1823)
Menzilhanelerin borcunun da ilavesiyle toplam borcun 4.000.000 kuruş
olduğu ifade edilmektedir. Bkz. BOA.HAT.1143/45454-D, 29 Zilhicce
1238 (6 Eylül 1823)
21
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Boğdan’daki varlıkları, biriken borcun ödenmesi için
oluşturulacak bütçenin başlıca kaynağı olarak işaret
edilmiştir.23
Mahzarda Osmanlı makamlarına sunulan teklif,
Osmanlı kayıtlarında emsali olup olmadığı yönünden
değerlendirmeye alındı. H.1218 (M.1803/1804) yılında
buna benzer bir usulün uygulandığı tespit edilmişti.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)’nde 1825 yılına ait
olan bir belge, geçici ya da kalıcı bir düzenleme olduğu
bilinmemekle birlikte, söz edilen teklifin Osmanlı
makamları tarafından olumlu karşılanarak kabul edildiğini
göstermektedir. Anlaşıldığı kadarı ile Eflak-Boğdan’da
Rum manastırlarının tasarruf ettiği mülklerin gelirleri üç
parçaya bölünmüş bir parçası biriken borcun ödenmesi
için tahsis edilmişti. Belgeye göre; 1823-24 senesi için
manastırların Prut Nehri’nin diğer tarafında (Boğdan)
bulunan ve iltizama verilen arazinin toplam geliri 8 yük
36.094 kuruştu ve bu meblağın sülusu (1/3) olarak,
adanmış kilise ve manastırlara düşen pay olan 2 yük
78.698 kuruş (tahminen 278.698 kuruş), “manastır
vekillerine kapı kethüdaları marifetleriyle ceste ceste irsal
olun[du].”24 Gelirlerin üçte biri dahi imkânları son derece
kısıtlı olan manastırlar için hayati derecede önemli bir
meblağdı. Nitekim 19. asırda Aynaroz Manastırlarının
Osmanlı Devleti’nin merkezine ödemekle mükellef
olduğu vergi miktarı Tanzimat’tan önce 42.000; Tanzimat
sonrasında ise 72.000 kuruştu ve vakıf arazilerden elde
edilen gelirler bu verginin ödenmesini daha mümkün
kılıyordu.25
Togay Seçkin Birbudak, Romanya’nın Bağımsızlığını Kazanması,
Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 2014, s. 105.
24 BOA.HAT.1145/45505, 29 Zilhicce 1240 (14 Ağustos 1825)
25 Hadi Belge, agt, s.309-310. ve Meral Metin, XIX. YY.da Osmanlı
Devleti’nde Aynaroz Adası, Aynaroz Ruhbanları ve Rum İsyanları,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2010, s.84.
23
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Anlaşıldığı kadarı ile Eflak ve Boğdan’da manastırlara
ayrılan vakıf arazilerinden elde edilen gelirler, borç
nedeniyle yapılan bu yeni düzenlemeden sonra artık üç
parçaya bölünmüştür. Gelirlerden bir pay Memleketeyn
idaresine, diğer pay Eflak-Boğdan’da bulunan
manastırların tamirat masrafları ile hayır işlerine tahsis
ediliyor, üçüncü pay ise tamamen Kutsal Yerlerde bulunan
adanmış kilise ve manastırlara ayrılıyordu. Bu süreçte
boyarlar ve yerli ruhbanlar emlakın kiralanması ve
gelirlerin devşirilmesi işlemlerinin tamamen kendi
komisyonları tarafından ve Rum ruhbanların bu sürecin
dışında
tutulması
suretiyle
geçekleştirilmesi
arzusundaydılar. 26
Böylece Memleketeyn idarecileri ve boyarlar
ülkelerindeki Rum manastırlarının varlıklarına dair
düşündükleri düzenlemenin en azından bir kısmını hayata
geçirmiş oldular. Memleketeyn idarecileri bu tarihten
sonra, tebliğimizin ilerleyen bölümlerinde de ele
alacağımız üzere, bazı iç ve dış gelişmelerin de etkisiyle
Rum manastırlarının gelirlerine müdahale konusunda daha
cüretkâr bir tutum içerisinde olacaklardır. Manastır
gelirlerini tasarruf eden Rum ruhbanlar ile onların bağlı
bulunduğu patriklikler ise bunun biriken Eflak borcunun
ödenmesi ile sona erecek olan geçici bir düzenleme
olduğuna inanmak isteseler de yaşanan gelişmeler onların
Eflak-Boğdan’da bulunan arazilerinin iltizamında yaşanan bazı
sıkıntılar nedeniyle Boğdan metropolidi ve bazı boyarların Boğdan
Voyvodası’na vermiş oldukları mahzardan anladığımız kadarı ile 1825
senesinde oluşturulan komitatolar manastırlara ait “...emlak ve akar-ı
mezkureyi vakt-i zamanıyla ilzam ve bedellerini ahz iderek ber- vech-i
muharrer sülusunu beher sene tamamen irsal ve baki sülasatını
(1/3’ünü) dahi mezkur manastırlar banilerinin tahsisleri vecihle tecdid
ve tamir hususularına sarfa dikkat ve ihtimam etmeleri münasib
görünür ve tayin olunacak gumnoslar (manastır temsilcisi) dahi
metropolid ve boyarların raileriyle yerlüden olmak iktiza eder kaldı ki
ma’üz-zikr manastırların Basarebya ve Bogdonya caniblerinde olan
iradat-ı seniyyelerini ol taraflarda bulunan Rum gumosların tahsil
eyledikleri malumunuz[dur]. Bkz. BOA.HAT.1145/45505, 29 Zilhicce
1240 (14 Ağustos 1825)
26

Hadi Belge | 183
bu düşüncelerini doğrular nitelikte değildi. Rum tarafı,
mülkleri üzerinde giderek artan müdahaleler ile birlikte
meseleyi Osmanlı makamlarına hatta bazen uluslararası
platformlara taşıyacaklardır.27 Ne var ki Rum manastırları
ve patriklikler bir daha hiç bir vakit bu gelirleri tamamen
kendileri tasarruf edemeyeceklerdi.
“Adanmış Manastırlar Meselesi” başlangıçta Osmanlı
Devleti’nin iki tebaası arasında cereyan eden bir tartışma
olarak ortaya çıkmış iken zamanla yeni aktörler bu sürece
dâhil olmuştur. Şüphesiz bunlardan en önemlisi, 1774
yılındaki Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra
Balkanlar’da yaşayan Slav asıllı Ortodokslar üzerinde en
ziyade söz söyleme imkânını elde eden Rusya’dır.28
Rusya “Üçüncü Roma” doktrini çerçevesinde
Ortodoks Kilisesi'ni kendi dini otoritesine (Rus Kutsal
Meclisi/Holy Synod) tabi kılmaya çalışmıştı. 18.yüzyılın
sonunda, Rusya’nın nüfuzunu batıya doğru genişletmesi
bağlamında, imparatorluk yetkilileri tarafından, Rus
Kutsal Meclisi’ne bağlı yeni bölgeler teşkil edileceği ile
ilgili bir kampanya başlatıldı. Bu çerçevede Rusya,
İstanbul Patrikhanesi yönetiminde sözü geçen çok
sayıdaki din adamını kendi himayesinde çalışmaya razı
etmişti. Böylece Rusya şaşırtıcı bir şekilde, belki de
Ortodoks birliğin millileşmesi sürecinin ilk göstergesi
olarak, İstanbul Patrikhanesi’ne karşı bir konumda yer
almak durumunda kalmıştır.29

Kudüs-i Şerif Patriği ile Tur-i Sina ve Aynaroz Manastırları
vekillerinin Eflak-Boğdan’da bulunan mülklerin gelirlerinin üçe
bölünmesi ile ilgili yeni düzenlemeden duydukları rahatsızlığa dair
Osmanlı merkezi hükümetine verdikleri arzuhal için bkz. BOA. HAT
1153 / 45746, 30 Zilkade 1242 (25 Haziran 1827)
28 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi (1789–1914), VII. Dizi-Sa. 169,
TTK Yayınları, Ankara 1997, s. 260.
29 Rusya’nın bu kampanyası ilk aşamada Polonya bölgesindeki bazı
kilise ve manastırları etkileyerek böldü. 1792 yılının Şubat ayında,
Moldavia ve Wallachia'nın askeri işgalini takiben, II. Katarina
(Catherine II) ve St. Petersburg'daki Rus Kutsal Sinodu,
27
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Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan Kırım Harbi’ne
kadar olan süreçte zaman zaman Rus işgaline maruz kalan
Eflak-Boğdan’ın siyaseti üzerinde oldukça etkili bir
konuma ulaşan Rusya, Prensliklerin problemleri ile
alakadar olmaya başlamıştır. 30 Zaten bazı boyarların
öteden beri Rus yetkililer ile temas halinde oldukları
biliniyordu 31 Rus işgali sırasında prenslikler ile Rum
tarafının manastır mülkleri ile ilgili meselede anlaşmaya
zorlanması da bu ilginin kapsamı içerisindeydi. Aynı
dönemde manastır varlıklarının bir kaynak olarak
Ekaterinoslav'dan Başpiskopos Amvrosiy Serebrennikov'u “EflakBoğdan” nın iki toplumu üzerinde yetkili olmak üzere atadı. Yaş
Antlaşması’nın (1792) imzalanmasından kısa bir süre 1787–1792
yılları arasında Serebrennikov, Boğdanlı bir keşiş olan Gavriil
Bănulescu-Bodoni'yi Moldavya'daki Ortodoks Kilisesi'nin metropoliti
olarak atadı. Patrikhane'nin Prenslikler üzerindeki özel yetkisini ihlâl
ettiğinden, İstanbul Patriği VII. Neophytos bu atamaya şiddetle karşı
çıkmıştır. Bănulescu-Bodoni, yerel kilise yönetimini düzenlemek için
bir dizi idari reform başlattı, bir taraftan da Rus Kutsal Sinodu'nun
yetkisi içinde hareket etti. Bu kampanyada, Bănulescu-Bodoni'ye yerel
din adamlarının desteğini kazandı, ancak çaba onu, Prensliklerdeki
Grek hiyerarşisi içinde 1810–1811 arası dönemde yükselişte olan
Yunan abbotlar ile çatışmaya soktu. Bu çatışmada adanmış
manastırların hukuki-idari statüsü tartışmanın en önemli konusu haline
geldi. Polonya topraklarında uygulanan emperyal politikayla uyumlu
olarak, Gavril adanmış manastırların bağımsız (stauropegial) statüsünü
sona erdirmeyi ve manastır sahiplerini Rus kilisesinin yönetimi altına
almayı amaçladı. Gavril 1821'deki ölümüne kadar bu çerçevede görev
icra etmiştir. Bkz. Iordachi, age, s. 132-134.
30 1828- 1829 Osmanlı- Rus savaşı Edirne Antlaşması ile sonuçlanmış
ancak Eflak, harp tazminatı ödeninceye kadar (1834) Rus işgali altında
kalmıştır. Bu süre içinde iki prenslik halkı aralarındaki dil, din ve kültür
birliğinin şuuruna daha köklü bir şekilde vardılar. Bkz. Karpat, age,
s.468. Ayrıca Eflak-Boğdan’ın yine Rus işgali altında olduğu dönemde
1830 yılında yürürlüğe girmek üzere “regulamentul organik” adında
bir anayasa metninin hazırlanmasına öncülük eden Rusya bu sayede
Eflak-Boğdan’ın içişlerine daha fazla müdahale imkânı elde etmiştir.
Bkz. Ekrem B. Ekinci, “Osmanlı İdaresinde Adem-i Merkeziyet ve
İmtiyazlı Eyaletler”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, (6), 2008, s. 34.
31 Söz gelimi Boğdan Voyvodası İskerlet Kalimaki’nin, Boğdan’da
isyancı fikirleri körükleyecek içeriğe sahip bazı mektupları bir boyar
aracılığı
ile
Rusya’ya
gönderdiği
bilinmektedir.
Bkz.
BOA.HAT.1140/45374.B-1, 29 Zilhicce 1279 (5 Ağustos 1824)
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kullanılması fikrini prensliklere tavsiye edenler yine
Ruslardı. İşte bu zamanda Memleketeyn hükümeti ile Rum
keşişleri arasındaki fikir ayrılığı daha belirgin hale geldi.
Yerli keşişler, yabancılara ait manastırların imtiyazları
nedeniyle kendi hükümetlerine kırgındılar. Yunan
isyanının bir sonucu olarak Yunan hegumenlerin 32
ülkeden çıkarılmaya zorlanması bu kırgınlığın bir
neticesiydi. Çatışmanın bir tarafı olan Memleketeyn
idaresine göre; bu araziler manastırlara aslına ve amacına
uygun şekilde kullanılmak üzere bağışlanmıştı. Diğer bir
deyişle manastırlar bu kaynakları güven içinde ve
kesinlikle belirlenen amaç doğrultusunda kullanıp,
herhangi bir fazla meblağı Kutsal Yerlere göndermemek
kaydı ile ellerinde tutuyorlardı. Öte yandan Yunan
rahipleri ise tam aksine bu varlıkların tamamen kendi
mülkiyetleri olduğunu iddia etmekteydiler.33
Eflak-Boğdan’ın yerel egemenleri olan boyarlar kendi
arazilerinin borçlar için kaynak olarak kullanılması
düşüncesinden ve bu düşüncenin gündeme gelmesinden
endişelenmiş olmalıydılar. Bu nedenle borçların ödenmesi
için çözüm olarak adanmış manastırların varlıklarını işaret
etmişlerdi. Boyarlar Osmanlı merkezi hükümetine yapmış
oldukları müracaatta; “tartışma konusu olan emlakın kendi
memleketlerindeki manastırların vakfı olduğunu ve
gelirlerinin de öteden beri bu manastırların ihtiyaçları için
sarfedildiğini” dolayısı ile Romanya dışındaki
manastırların bu mülkler üzerinde bir tasarruflarının
olmayacağını iddia etmişlerdi. Hatta boyarlar daha da ileri
giderek, Rum manastırlarındaki papazların ellerinde
bulunan senetleri işaretle, onların dahi geri alınmasını
istemişlerdi.34

Manastırları idare ve mülkleri tasarruf eden Rum ruhbanlar
(hegoumenos).
33 Jelavich, 2009, age, s. 131.
34 BOA.HAT.1145/45505, 29 Zi'l-hicce 1240 - 14 Ağustos 1825
32

186 | Balkan Tarihinin 19. Asrında Yaşanan Bir Sorun…
Sorun giderek büyümekte ve daha belirgin bir hâl
almaktaydı. 1827 yılında Eflak voyvodalarının, Eflak’taki
Rum manastırlarına ait arazileri ekip biçmeye izin
vermediklerine, dolayısı ile bu arazilerden istifade edemediklerine dair Kudüs Patriği ile Tur-ı-sina manastırları
temsilcisi tarafından bir şikâyet yazısı kaleme alınmıştı.35
1837 yılında ise Rus elçisi (Cenderov?), İstanbul ve
Kudüs-i Şerif Patrikhanelerini paskalya tebriği
bahanesiyle ve cebinde Eflak metropolitinin bir mektubu
olduğu halde Babıali’yi ziyaret etti. Elçi, Aynaroz, Tur-i
Sina ve Kudüs-i şerif manastırlarının Eflak ve Boğdan’da
bulunan emlâkı ile ilgili yeni oluşturulan nizamın gereği
olarak gelirlerin bir kısmının Memleketeyn’de bulunan
manastırlara tahsis edilmesi gerektiğini ancak henüz bu
yeni düzenin gereklerinin yerine getirilmediğini ifade
etmişti. Elçi ayrıca, Eflak’ta adı geçen manastırların vakıf
mülklerinin yönetiminin dört üyesi boyarlardan, dört üyesi
patrikhaneden oluşan bir kurul tarafından yönetilmesi
sürecinin bir an evvel başlaması gerektiğini ifade etmişti.
Ancak patrik, bu mektupta belirtilen taleplere itiraz etmiş,
“Eflak boyarlarının Kudüs-i şerif ve Aynaroz ve Tur-ı Sina
manastırlarına olan tasallutlarının” sona erdirilmesi için
padişah hazretlerine arzuhal takdim edeceklerini hatta
gerekirse bu hususun “Rusya imparatoruna dahi tazim-i
hâl” ile izah edileceğini beyan etmiştir.36
Görüldüğü gibi 1830’lu yıllarda gelinen noktada,
sorunun her iki tarafı da durumdan memnun değildi. EflakBoğdan idarecileri manastırların gelirleri üzerinde tam
manası ile söz sahibi olamamaktan ve yine adanmış
manastırların ve ruhbanlarının yerel kilise hiyerarşisine
35

BOA.HAT.1153/45746, 30 Zilkade 1242 (25 Haziran 1827)
Yeni oluşan bu düzenin gereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili “Rum
patriği kullarına ihbarı içün Eflak ve Boğdan divarlarının müdiri olan
Rusya
cenerali
Kiselev
(General
Pavel
Dimitrievich
Kiselyov/Kiseleff olmalıdır) tarafından” Bükreş metropolidi “memur
ve me‘zun olmuş[tu].” Bkz. BOA.HAT.779.36494.A.1, 29 Zilhicce
1252 (6 Nisan 1837)
36
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tabi olmayan bağımsız konumlarından; Rum tarafı ise
mülklerine yapılan müdahaleden rahatsızdılar.
Rusya her iki taraf arasında dengeleri koruyan bir
politika takip etmeye çalışmış olsa da başlangıçta EflakBoğdan üzerindeki nüfuz siyasetinin bir gereği olarak
prenslikler yanındaki konumunu açıkça hissettirmiştir.
Rus elçisinin Dersaadet’te boyarların fikirlerini
savunması, Memleketeyn idaresi üzerindeki Rus
nüfuzunun ve himayesinin açık delilleridir. Rusya’nın
himayesi
Eflak-Boğdan
voyvodalarını
cesaretlendirmekteydi.
Rum manastırları ve patrikliği ile Eflak-Boğdan idaresi
arasındaki tartışmalar diğer alanlara da yansıyacak şekilde
genişleyerek devam etti. Kırım Harbi’ne kadar olan
süreçte Rus hükümeti iki taraf arasında anlaşma zemini
oluşturabilmek için bir kaç defa girişimde bulunmuştu. Bu
uzlaşma
arayışları
içerisinde
Eflak-Boğdan’da
manastırlara ait arazinin miktarının ve gelirlerinin tam
manası ile tespit edilmesi ve her iki tarafı da memnun
edecek bir paylaşımı sağlayacak bir planın geliştirilmesi
çabası da vardı. Kiselev (Kiseleff) idaresi sırasında,
Prenslikleri ve Kutsal Yerleri temsil eden üyelerden oluşan
karma bir komisyon oluşturdu. 1832-1833 yılları
arasındaki müzakerelerde Rum rahipleri, toprakların
manastırlarının mülkü olduğu konusundaki iddialarını
korudular ve bu husustaki inatçı tutumlarını hep diri
tuttular.37
Aynı şekilde 1843 ve 1851 senelerinde yine Rusya’nın
girişimi ile sorunun çözümü için tekrar bir anlaşma zemini
aranmıştı. Rus bürokratlar, manastırların sabit bir gelir ya
da gelirden bir oranı almayı içeren bir program üzerinde
çalışmışlardı. 1843’de oluşturulan plana göre,
manastırlara ait olan topraklar dokuz yıl için müzayedeye
çıkarılacak, bu müzayedenin işleyiş sürecinde manastır
37

Jelavich, 2009, age, s. 132.
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temsilcileri ve aynı şekilde Prensliklerden ve Rusya’dan
delegeler bulunacak, bu süre için manastırlara 1.000.000
kuruş verilecekti. Süre dolduğunda bir sonraki dokuz yıllık
dönem için ödeme yapılacaktı. Ancak bu teklif için
Moldova prensi 500.000 kuruş vermeyi kabul etmesine
rağmen, Eflak Prensi Bibescu öneriden memnun
olmamıştır. Fakat her iki girişimde de Rum tarafı benzer
şekilde uzlaşmaya yanaşmayan tavırlarını sürdürmüşlerdi.
Rusya’nın sorunun çözülmesi için son girişimi ise Kırım
Savaşı sonrasındaydı. İstanbul’da Rusya ve Osmanlı
delegelerinin yanı sıra dini kurumların temsilcilerinin de
katılımı ile bir görüşme gerçekleşti. Manastır ruhbanlarına
gelirlerin dörtte biri veya her iki prenslik için 65.000 düka
ödeme teklif edilmişti. Rus temsilci Patrikhaneye bu
teklifin kabul edilmesi yönünde baskı uygulamış, hatta
gelecekte daha kötü ve daha dramatik şartlarda bir anlaşma
ihtimaline karşı onları uyarmıştı. Nitekim Kırım
Savaşı’ndan mağlup ayrılan Rusya’nın Yunan keşişlerine
destek kabiliyeti de ciddi anlamda sarsılmıştır.38
Adanmış Manastırlar Meselesi, bu sıralarda (Kırım
Savaşı zamanı) Osmanlı merkezi hükümetinin de
gündemindeydi. Orada hâkim olan kanaat bu meselenin
mümkün olduğunca yabancı bir tarafın hakemliğe
müracaat edilmeden çözülmesi yönündeydi. Bu maksatla
Rum manastırlarının Eflak ve Boğdan'daki evkafıyla ilgili
müzakerelerde bulunmak üzere, bir komisyon
oluşturulması kararı alınmış, bu çerçevede bir meşveret
meclisi
teşkil
edilmişti.
Burada
yapılan
değerlendirmelerde başlangıçta Osmanlı bürokratları söz
konusu manastırlar Eflak-Boğdan’da olduğundan
Emareteyn idaresinin mutlak surette bu gelirlerde bir
paylarının olması gerektiği kanaatindeydiler. EflakBoğdan temsilcilerinin taleplerini değerlendiren Osmanlı
merkezi hükümet bürokratlarının mütalaasına göre;
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“...Memleketeynin bu istidada diğer taraftan ziyade
hakları meydanda ise de obir taraf (Rum ruhbanları)
birçok keşiş ve papasdan ibaret bir cemaat olup bu
madde onların umumuna dokunacak şey olmasıyla şu
vakitte onları heyetçe kırmak muvafık-ı hükümet ve
maslahat olmadığı misüllü iki taraf dahi teba-i Devlet-i
Aliyye’den olarak himayet ve siyanette yeksan tutulmak
lazım[dır]”39

Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti her iki tarafı da eşit
biçimde himaye etmeye çalışan bir anlayış ile hareket
etmiştir. Bürokratlar, tarafların “iddiaları taayyün
eyledikte hakkın ne tarafa olduğu meydana
çıkacağından…” emindiler. Bu sebepten adaletli bir
hüküm belirlemek için öncelikle tarafların iddialarını tam
manası ile ortaya koymalarının ardından “Memleketeyn
Nizamnamesi” hükümlerinin incelenmesini istemişlerdi.
Böylece mesele bu haliyle Meclis-i Vükela’ya havale
edildi.40
Kırım Savaşı Sonrası Adanmış Manastırlar Meselesi
Adanmış kilise ve manastırların Eflak ve Boğdan’da
müdahaleye maruz kalan mülkleri ile ilgili meselenin baş
göstermesinden (1821) bu yana hayli zaman geçmişti.
Kırım Savaşı yapılmış Rusya mağlup olmuştu. Siyasi
şartlar değişmişti. Memleketeyn idaresi 19. asrın başından
beri kendilerini himaye eden büyük bir gücün (Rusya)
desteğinden mahrum kalmışlardı. Paris Antlaşması ile
Eflak-Boğdan politikasında Rusya’nın nüfuzu kırılmış,
artık inisiyatif Fransa’ya geçmişti.
XV. yüzyılda Osmanlı egemenliğine alınarak 19.asra
kadar imtiyazlı iki beylik olarak idare edilen, 1859 yılında
BOA.I.MMS.6 / 198 , 14 Muharrem 1272 (26 Eylül 1855)
Konunun Meclis-i Ali-i Tanzimat ve Meclis-i Vala-i Riyaset
Meclislerinden birer zat ile Hariciye Nezareti temsilcisi ve Meclis-i Alii Tanzimat müfettişi Semahatlü Rüştü Molla Efendi başkanlığında bir
komisyon kurularak incelenmesi, kararın Meclis-i Vükelada tekrar
görüşülmesi teklif edilmiştir. Bkz. BOA.I.MMS.6/198, 14 Muharrem
1272 (26 Eylül 1855)
39
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birleşen, sonradan bağımsız bir devlet olarak Romanya
adını alacak olan Eflak-Boğdan’ın bağımsızlık
mücadelesinin aşamaları elbette bu tebliğin asıl
konusunun dışında kalmaktadır. Ancak inceleme konumuz
olan “Adanmış Manastırlar Meselesi” ile ilgili yapılacak
tahlillerin Romanya’nın bağımsızlık sürecinde yaşanan
gelişmelerden ayrı ele alınamayacağı muhakkaktır. Bu
itibarla Paris Konferansı’ndan sonra Eflak-Boğdan
siyasetinin şekillenmesinde son derece etkin bir rol
üstlenen Fransa ve onunla birlikte bazı büyük devletlerin
Romanya politikaları için ayrı bir paragraf açmak yerinde
olacaktır.
Kırım Savaşı’ndan sonraki süreçte Fransa, EflakBoğdan politikasına özel bir önem atfediyordu. Sıcak
denizlere inmek düşüncesiyle nüfuz sahasını boğazlara
doğru genişletmek isteyen Rusya'nın politikasına karşı bir
tampon devlet kurmak isteyen Fransa, Eflâk- Boğdan'ın
birleşmesinden yanaydı. Bu amaçla III. Napolyon (18081873) ile Osmanlı’daki diplomatik temsilcisi Thouvenel,
Tuna Prensliklerinin yani Eflâk ve Boğdan’ın Romanya
adı altında siyasî teşekkülü için olağanüstü gayret sarf
etmişlerdir. Nitekim Paris Barış Antlaşması’nın 22. ve 27.
maddeleri Fransa’ya bu konuda bazı imkânlar
sağlamaktaydı. Rusya da çeşitli sebeplerle bu iki beyliğin
birleşmesine arka çıkarken, İngiltere ve Avusturya’nın
desteklediği Osmanlı Devleti ise kopuşun ilk adımı olan
bu birleşime şiddetle karşı çıkmıştır.41
Bütün bu gelişmeler Eflak-Boğdan’da birleşerek
bağımsızlık kazanmak düşüncesinin kuvvetlenmesine
Paris Barış Antlaşması (1856)’nın 22. ve 27. maddelerine göre bu
beyliklerde seçim öngörülmüştür. Buna göre her iki prenslik millî bir
meclis ve divana sahip olabileceklerdir. Antlaşmanın 23. maddesiyle de
başta Fransa olmak üzere ilgili devletlerden oluşan bir komisyon bu
örgütlenmeyi gözlemlemek ve denetlemek için faaliyete geçirilecektir.
Bkz. Fatma Uygur, “1857 Eflak ve Boğdan Seçimlerine Fransız
Müdahalesi ve Sonuçlarına Dair Bir Araştırma”, Otam, 42, Güz 2017,
s. 174.
41
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vesile olmuştu. 42 Neticede Eflak ve Boğdan’da 1858'de
birleşmeye karar verilmiş ve her iki prenslik 1859'da
Albay Alexandru Ioan Cuza' nın başkanlığında
birleşmiştir. Bükreş'i devlet merkezi olarak seçen Cuza bir
süre sonra, Sultan Abdülmecid tarafından “Memleketeyni Müctemiateyn”in ilk Rumen Prensi olarak İstanbul’da
kabul edilmiştir.43
Adanmış Manastırlar Meselesi de bu konferansta
görüşülen konular arasındaydı. Paris Konferansı’nın 13.
Protokolü bu sorunun çözümü ile ilgiliydi. Büyük Güçler
somut bir çözüm üzerinde anlaşamadıkları için,
konferansın protokolü, her iki prenslik yetkililerinin ve
adanmış manastırların temsilcileriyle birlikte, uzlaşma
zemini oluşturmakla görevli ortak bir komisyon kurmasını
istedi. Eflak ve Boğdan prensliklerinin temsilcisi, İstanbul
Patrikhanesi ve adanmış manastırların temsilcilerinden
oluşan bir komisyonun kurulmasına öncülük etti. Ancak
Rumen heyeti, komisyonun müzakeresine hiçbir zaman
tam olarak katılmamıştı.44
Paris Konferansı’nda sorunun çözümü için teşkil edilen
uzlaşma komisyonundan olumlu bir netice çıkmamıştı. Bu
durumda meselenin uluslararası bir komisyona
Uçarol, age, s. 218-219.
Uygur, agm, s. 184.
44 Iordachi’ye göre; anlaşmanın gereğini resmi olarak yerine getirmiş
gibi görünmekle birlikte, aslında Romen tarafı, konuyla ilgili kendi
politikasını uygulama umudu ile çözümü engellemek istediği anlaşıldı.
Rum tarafının çeşitli şikâyetler ile konuyu değişik mercilere taşıma
gayretlerine ise Romanya hükümeti taktiksel olarak cevap vermedi;
bunun yerine, konuyu çıkarına uygun olarak çözmeyi amaçlayan bir
dizi tek taraflı önlemler almıştır. Söz gelimi hükümet, adanmış
manastırların statüsünü ve mülkünü incelemek için kendi komisyonunu
seçti. Bkz. Iordachi, age, s.135. Bazen Eflak voyvodaları diplomasinin
kuralları içinde kalmak suretiyle Osmanlı hükümeti ile olan
ilişkilerinde de bu görmezden gelme ya da oyalama usullerine müracaat
etmişlerdir. Söz gelimi adanmış manastırlara ait arazilerin Boğdan’da
uygulanan iltizam (kiralama) usullerinin Eflak’ta uygulanmasını
geciktirmişler ya da yerine getirmemişlerdir. Bu örnekle ilgili olarak
bkz. BOA.Y.EE. 41/118, 17 Receb 1274 (3 Mart 1858)
42
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(arbitraj/hakem komisyonu) havalesi ve tarafların da
oradan çıkan karara rıza göstermeleri gerekiyordu. Ancak
aradan bir kaç yıl geçmesine rağmen böyle bir
komisyonun toplanması için henüz somut adımlar
atılmamıştı. 1860 yılında Aynaroz manastırlarının ruhban
temsilcileri merkezi hükümete mağduriyetlerini anlatan
bir mahzar hazırlayarak Paris Konferansı mazbatasının
“...on üçüncü maddesi mailince henüz bir şeye teşebbüs
olunamadığı[nın]...”
üzüntüyle
izlendiğini
ifade
etmişlerdi. Ruhbanlar, hem boyarların bu mülkleri
gelişigüzel müsadere etmelerinden hem de Memleketeyn
gazetelerinde “Rum milleti cemiyet-i rahmiyesine” karşı
yapılan hakaretlerden rahatsızdılar. Ruhbanlar bu defa
iddialarını çeşitli misaller ile kuvvetlendirmişlerdi. Söz
gelimi Yaş’ta bulunan Gulba
(Gulbarga/Kalburgi)
adındaki Aynaroz’a bağlı bir manastırı, Eflak-Boğdan
hükümetlerinin zorla darü’ş-şifa haline getirdiklerini ve
yine manastırların tasarrufunda olan ormanlarını bundan
böyle kendi emval ve emlakı ilan ettiklerini ifade
etmişlerdi.45
1863 Yılı Düzenlemesi ve Eflak-Boğdan’da Manastır
Mülklerinin Kamulaştırılması
İki prensliğin birleşmesinden sonra resmi olarak
olmasa da fiili olarak tek ve bağımsız bir devlet gibi ve
büyük bir öz güven içerisinde hareket eden Memleketeyn
idaresi, Fransa’nın da himayesi ile gerek iç gerekse dış
politikada daha cesur adımlar atmaktaydı. İç siyasette
Aleksandru Ioan Cuza’nın muhalifleri yok değildi.
Memleketeyn siyasetinde biri boyarlar tarafından temsil
edilen muhafazakârlar ve diğeri liberaller olmak üzere iki
siyasi fırka mevcuttu. Cuza liberal tarafın bir temsilcisi
addediliyordu. Ancak konu manastır emlakının istimlâkı
meselesine gelince bütün partiler bu konuda
birleşebiliyordu. Paris Konferansı sonrasında yaşanan
seçimin bir neticesi olarak Eflak-Boğdan’ın birleşmesi ile
45

BOA.A.DVN.149/30, 9 Cemaziyelahir 1276 (3 Ocak 1860)
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bağımsız bir Romanya’nın kurulması yolunda önemli bir
aşama geçilmişti. Güçlü bir hükümet için içerde siyasi
istikrar şarttı. Bunun için prensliklerdeki sosyal ve iktisadi
şartların iyileştirilmesi lüzumu vardı. Tarım yasası ve
toprak reformu bu açıdan gerekli görülüyordu. Yasanın
amacı her köylüyü bir parça toprak sahibi yapıp, zengin ve
bağımsız bir toprak sahipleri sınıfı yaratmaktı.46
Romanya'nın ilk başbakanı aynı zamanda bir tarihçi
olan Mihail Kogălniceanu (1863-1865 yılları arasında
başbakan) bir konuşmasında Romen prensliklerinin
Hristiyanlığın kutsal yerlerindeki mabetlerine ne denli
büyük yardımlar yaptığını hatırlatarak adanmış
manastırların mülklerinin kamulaştırılması konusundaki
görüşlerini şöyle özetlemiştir:
“Antakya, Kudüs ve İskenderiye Patrikhanelerinin
sadece Prensliklerin yardımıyla desteklendiğini
hatırlatmama izin verin. Bu görev güzeldir. Prenslikler,
Müslüman Ortodoksluğunu korumak için bu görevi
yerine getirdiklerini unutmamalıdırlar... Romanya
gelecekte de bunu yerine getirmelidir. Ama bir kez daha
ekleyelim: Doğu Ortodoksluğuna parayla yardım
edeceğiz, ama toprakla asla! ”47

Romanya hükümeti bu kararlılıkla 1863 yılının mayıs
ayında adanmış manastırların mülklerine ait eşya ve
gelirlerin ülke dışına çıkarılmaması hususunda bir dizi
tedbirler almıştır. Bu kapsamda Kutsal Mezar'ın (Kudüs-i
Şerif) mütevelli heyetinin feshedilmesi gibi bir takım
düzenlemeler gerçekleştirilmiş, yanı sıra manastır
arazilerinin kiralanması işlemlerinin sadece Rumen dini
otoritelerinin
yetkileri
doğrultusunda
yapılması
kararlaştırılmış, düzenlemelere itaatsizlik gösteren bazı
memurlar ve Rum hegumenler ise görevlerinden alınmıştı.
Bunun dışında tartışma konusu olan varlıkların kısa bir
sürede envanteri çıkarılarak gelirler üzerine daha kolay
46
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denetim sağlanması amaçlanmıştı. Ülkede alınan bu
önlemlere paralel olarak sekülerleşme sorununa ilişkin
etkin bir diplomasi takip edildi. Bu maksatla 1863 yılının
Ağustos ayında, Prens Cuza’nın İstanbul'daki temsilcisi
(Kapı kethüdası) Costache Negri, Osmanlı Devleti
Hariciye Nezareti’ne gelerek sorunun çözümü için, esasen
bir nota anlamına gelen, yazılı bir öneride bulunmuştur. 48
22 Ağustos 1863 tarihiyle Prens Cuza adına Kapı
Kethüdası Negri Efendi’ tarafından Hariciye Nezareti’ne
verilen takrire göre; Memleketeyn idaresi meselenin
çözümü için “şark ruhban takımına yalnız bir def’a olarak
bir sermaye ita olunmasına” karar vermiş ve bu meblağın
hakkaniyet dairesinde tespit edilmesi için de bu araziler ve
gelirleri ilgili bir tetkikat yapılmıştır. Bu tetkikata göre her
şeyden evvel bunca zaman bu emlakın gelirlerini alan
Rum manastırlarının Eflak-Boğdan’da ifa edilmesi
gereken ancak aksatılan hizmetlerin karşılığı olarak
Memleketeyn hazinesine vermek durumunda olduğu
31.000.000
kuruş
vardır.
İkincisi
ruhbanlar
Memleketeyn’den elde ettikleri geliri her sene bildirmek
zorundadırlar. Üçüncü olarak ruhbanlar, kendilerine
verilecek bu sermayeden hiç bir şekilde para alıp
kullanmayacaklar
hatta
“faizini
dahi
mecra-i
mahsusasından başka yere sarf”etmeyeceklerdir.
Dördüncü olarak; aslında Memleketeyn manastırlarına
verilen ancak bir vesile ile Rum manastırlarının elinde
bulunan evrak ve senetler iade edilecektir. Ayrıca
Memleketeyn idaresi, kendi arşivinde bulunan kayıtlar
esas alınmak şartıyla yapılan tetkikata binaen “...sikke-i
padişahi olarak arazi-i mukaddese içün peşinen elli bir
milyon guruş tahsis”edeceğini taahhüt etmiştir.
Memleketeyn’de bulunan hayır kurumlarının işleyişine
gelince; hangi ayda olursa olsun hastanelere Hristiyanlar
kabul olunacak, hastaneler ve mekteplerin idaresi
Memleketeyn kapı kethüdasının başkanlığında ikisi Rum
48
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milletinden seçilecek, diğer ikisi Memleketeyn idaresi
tarafından
atanacak
bir
meclis
tarafından
gerçekleştirilecektir.49
Kapı kethüdasının bundan sonraki sözleri biraz evvel
bahsettiğimiz cüretkârlığı ifade etmesi bakımından son
derece manidardır. Negri Efendi, Rum manastırlarının
mülkleri konusunda Memleketeyn idaresi adına Devlet-i
Aliyye’ye teklifi arz ettikten sonra memuru olmaktan onur
duyduğu Emareteyn idaresi adına bundan daha ileri bir
teklif yapılamayacağını, ayrıca Memleketeyn ahalisinin
“bu hususta daima ne derecelerde yek-dil ve yek-vücud
oldukları[nın] nezd-i ali-i cenab-ı nezaretpenahileri”
tarafından bilindiğini hatırlatmıştır.50
Memleketeyn idaresinin bir defaya mahsus olmak
üzere 51 milyon guruşluk (80.000.000 lei) tazminat
verilmesini içeren teklifi İstanbul Rum Patrikhanesi başta
olmak üzere Rum manastırı temsilcilerine iletildi.
Yaklaşık bir ay sonra “Dersaadet ve İskenderiye ve
Antakya ve Kudüs-i Şerif Rum Patrikleriyle Tur-i Sina
piskoposu ve Aynaroz Vekili” tarafından bir mahzar
hazırlanarak Hariciye Nezareti’ne iletilmişti. Ruhban
temsilcileri Memleketeyn idaresi ile aralarındaki sorun
için bir senet niteliği taşıyan Paris Muahadesi’ni işaret
ederek, Prens Cuza için “bizi adeta seele (dilenci) haline
koyacak emriyle bir karara intizar etmeksizin arazi-i
mukaddesenin akar ve emlâkını zabt etmiştir” diyen
ruhban temsilcileri haklarının “muhafazasını bir kerre
daha Saltanat-ı seniyye ile Avrupa’nın sıhhatine havale
eyle[mişlerdir]. Ruhbanlar ayrıca Paris Muahedesi’nin
ilgili maddelerini hatırlatarak konunun garantör
devletlerin de katılımı ile teşkil edilecek bir komisyonda
ele alınmasını veya bir üst mahkemede yeniden
değerlendirilmesini talep etmişlerdi.51
BOA. İ.HR. 204/11717-2, 3 Rebiülahir 1280 (17 Eylül 1863)
Aynı belge
51 BOA. İ.HR. 204/11717-1, 3 Rebiülahir 1280 (17 Eylül 1863)
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Romen tarafı ile müzakerenin Romen prensliğine
meseleyi tek taraflı olarak çözme hakkının tanınması
anlamına geleceğinden endişe eden İstanbul Patriği III.
Sophronius (1863–1866), bu konuda dışarıdan dayatılan
diplomatik bir çözüm arayışı ile Büyük Güçler'i baskı
altına almayı tercih etti. Böylece Rum tarafı adına Patrik
III. Sophronius bu tazminatı reddetmiş oldu.52
1863 yılı tamamlanmak üzereyken Eflak-Boğdan
idaresinin Rum manastırları üzerindeki baskısı artık zirve
yapmıştı. Tırmanan gerilim büyük krizin habercisiydi. Bu
diplomatik süreçten çok kısa bir süre sonra 17 Kasım 1863
günü Başbakan Kogalniceanu ülkede reform öngören
büyük bir program ilan ederek 29 Aralık 1863 günü
çıkartılan bir kanunla memleket topraklarının dörtte birine
sahip olan manastır mülklerinin devletleştirilmesi süreci
başlatılmıştı. 53 Cuza’nın toprak reformu büyük toprak
sahibi boyar kesimi tarafından haksız ve vakitsiz;
Avrupa’da okumuş olan genç kesim tarafındansa yetersiz
olduğu gerekçesiyle itiraz görmüştür.54
Babıali dahi Memleketeyn hükümetinin Paris
Anlaşması hükümlerine aykırı olarak ve tamamen hukuk
dairesi dışında yürütülen bu tavırlarına tahammül
göstermedi. Nitekim Osmanlı hariciyesi tarafından Paris
Antlaşması’nı imza eden devletlerin sefirlerine konuyu
açıklayıcı mektuplar gönderilerek konferansa davet
edildiler.55
Bununla birlikte bu konferanstan önce Babıali’den
Emareteyn Prensi Cuza Bey’e hitaben bir tahrirat
gönderilmiş, yazının içeriğinde Osmanlı sadrazamı
Keçecizade Fuat Paşa; manastır mülklerinin müsaderesi
ile takınılan tavrın “...Saltanat-ı Seniyyede mucib olduğu
52
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Birbudak, agt, s. 105.
54 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, III. Cilt, XIII. Dizi, I. (16-e6),
TTK Yayınları, Ankara, s. 8.
55 BOA. İ.HR. 204/11717-4, 4 Receb 1280 (15 Aralık 1863)
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tesiratı zat-ı asilanelerinden sitem etmeliyim” diyerek
Babıali’deki üzüntü ve şaşkınlığı ifade etmiştir. Ayrıca
Paris anlaşmasının sekizinci hükmüne atıf yapılarak
devletlerarası hukukun dışına çıkıldığı hususunda Prens
Cuza bir kez daha ikaz edilmiş ve bundan sonra
İstanbul’da toplanacak konferans ile ilgili diplomatik
sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgi verilmiştir.56
Hakikaten de Paris Anlaşması’nın sekizinci maddesine
göre Osmanlı Devleti ile anlaşmayı imza eden devletlerin
biri ya da birkaçı arasında bir anlaşmazlık olur ise herhangi
bir güç kullanmadan evvel diğer devletlerin
arabuluculuğuna başvurulması gerekiyordu.57
Paris Konferansı’nda bu karmaşık sorun için pratikte
sorunun ertelenmesini esas alan bir çözüm benimsenmişti.
Bunu takip eden 13.protokolü ya da mazbatası doğrudan
bu manastırların emlâkı hakkında idi. Buna göre;
Taraflar aralarında anlaşmak ve uzlaşmak üzere davet
edilecek. Şayet bir yıllık zaman içinde böyle bir uzlaşma
sağlanmaz ise mesele tahkime (hakem kurulu kararına)
sevk edilecek. Burada meselenin çözümü konusunda bir
başarı sağlanmaz ise bir üst tahkim kuruluna seçilerek
teşkil edilecek. Şayet mesele burada da çözüme
kavuşturulamaz ise konu Yüce Kapı’ya (Sublime Porte)
yani Babıali’ye ve garantör güçlerin de (Protecting
Power) içinde bulunduğu bir kurula intikal edecektir.58

BOA. İ.HR.205/ 11759, 23 Receb 1280 (3 Ocak 1864)
Paris Anlaşması’nın sekizinci hükmü şöyledir: “Devlet-i Aliyye ile
düvel-i muahidenin biri veya birkaçı beyninde ihlâl-i münasebetlerine
badi olacak bir ihtilaf vuku bulduğu takdirde saltanat-ı seniyye ve
düvel-i müşarünileyhin her birisi kuvve-i cebriye istimaline karar
vermezden evvel iş bu uygunsuzluğu tavassut tarikiyle men edebilmeleri
içün düve-i muahide-i saireye meydan vereceklerdir.” Bkz.Nihat Erim,
Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt 1, Ankara
Üniversitesi-Hukuk Fakültesi Yayınları-TTK Basımevi, Ankara 1953,
s. 346.
58 Jelavich, 2009, age, s. 136.
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Başlangıçta bu meselede her iki tebaasına karşı eşit
mesafede olduğunu ilan eden Devlet-i Aliyye’nin adanmış
kilise ve manastırların müsadere edilen mülkleri
konusundaki tavrı artık çok netti.59
Diğer taraftan Osmanlı bürokratlarına göre
Emareteyn’de bulunan Rum manastırlarına ait mülklerin
“...irad-ı senevisi dört yüz bin Macar altunundan
mütecaviz bulunduğundan... tazmin olarak arz olunan
meblağın azlığı...” aşikârdı. 60 Avrupa kamuoyu dahi
benzer düşüncelere sahipti. “İngiltere ve Avusturya ve
Rusya ve Prusya sefaretleri dahi o yolda saltanat-ı seniyye
ile müttefikan protesto etmelerine karar vermiş[lerdi].”61
Özellikle Rusya’nın, Eflak ve Boğdan üzerinde güçlenen
Fransız nüfuzundan ne derece rahatsızlık duyduğu
Babıailice biliniyordu.62 Bu sebepten Rum manastırlarına
elli bir milyon tazmin akçesi verilmesi hakkında Eflak ve
Konu hakkında padişaha arz edilen görüş şöyledir: “...evvel ve ahir
tezekkür-i mütalaa olunduğu vecihle emaretin şu emlâk-ı mevkufe
meselesinde tuttuğu silk-i usul hem hakkaniyet ve insafa hem de ahkâmı mukavelat-ı düveliyeye mugayir bulunduğundan bunun heman kabulü
saltanat-ı seniyyenin hukuk mukaddesesince ve politikaca ve birçok
teba-i hazret-i mülukanenin menafi‘ince kabil-i mümkün
olamayacağına ve Memleketeyn’in ve Sırbistan’ın imtiyazat-ı
mukarrerelerine zamân (garantör) olan İngiltere ve Avusturya ve Rusya
ve Prusya Devletleri esas-ı maddede Devlet-i Aliyye ile tamamiyle
müttehidü’l-rey olup Fransa ve İtalya Devletleri öte tarafa bazı mertebe
hak vermekte iseler de işin bir ortası bulunduğu surette onların dahi
ittihad eyleyecekleri karain-i haliyyeden istidlal olunmakta
bulunduğu...”görülmektedir. Bkz. BOA. İ.HR. 206/11869-2, 17 Şevval
1280 (26 Mart 1864)
60 19.yüzyılın hemen başlarındaki (1805) kura göre bir Macar altını 8
kuruş etmektedir. Bkz. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Paranın Tarihi, 2.Bs., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
İstanbul, s.157. Bu durumda Eflak-Boğdan’daki Rum manastırlarına ait
mülklerin bir yıllık geliri yaklaşık olarak 3.200.000 kuruşa denk
gelmektedir.
61 BOA. İ.HR.205/ 11759, 23 Receb 1280 (3 Ocak 1864)
62 Özhan Kapıcı, “Prens Kuza’dan Prens Karl’a: 1866 Romanya Krizi
Karşısında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu”, HÜ-Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 32 (2), 2015, s. 120.
59
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Boğdan meclisinin almış olduğu karar kabule şayan
olmadığı gibi, Devlet-i Aliyye nazarında “ke-en-lemyekün”, yani yok hükmündeydi. 63
Neticede Osmanlı Devleti’nin diplomatik girişimleri
ile ve “Hariciye Nazırı Hazretlerinin” davetleri Paris
Muahedesi’nin garantör devletlerinin katılımı ile 1864
yılının mayıs ayında İstanbul’da Hariciye Nazırı’nın
konağında bir konferans toplanmıştı. Burada “Bin sekiz
yüz elli sekiz senesi temmuzunun otuzu tarihiyle
(30.07.1858) Paris Konferansı’nda tanzim olunan on
üçüncü mazbata” esas alınarak mesele müzakere
edilmişti. Konferansta Emareteyn hükümetinin bu zamana
kadarki uygulamaları ve manastır mülklerinin
müsaderesine dair kararları konferansa katılan devletlerce
yok hükmünde addedilmiştir. Ayrıca bundan sonrası için
de bir yol haritası belirlenmiştir: Buna göre;
“Emareteyn voyvodası meselenin başlangıcından beri
sözü edilen emlakın gelirlerini kullanmak niyetinde
olmadıklarını ilan etmiş olduklarından, bundan böyle bu
gelirlere dokunmamaya mecbur olacaklar ve şimdiki
halde gelirler, onu muhafaza edecek olan devletlerin
nezaretinde bulunacak bir sandığa tamamen teslim
edilecektir. Manastır binalarına ait olan eşya dahi
kemal-i itina ile muhafaza olunacaktır.”64

1863
yılında
Romanya’nın
bu
mülkleri
kamulaştırması, bu servetin devlete intikal anlamına
gelmekteydi. Rusya Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Ortodoksların liderliğini üstlenen tarihi rolü nedeniyle
buna itiraz etti. Rusya’nın görüşüne göre bu varlıklar
sahiplerine iade edilmeli ya da karşılığında büyük bir
tazminat ödenmeliydi. Tuna prenslikleri Rusya’nın
çabalarına ve bazı Romenlerin finansal kaygıları ile ilgili

BOA. İ.HR. 206/11869-2, 17 Şevval 1280 (26 Mart 1864)
BOA.İ.HR.333/21447, 01-01-1281 6 Haziran 1864 (1 Muharrem
1281)
63
64
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yükselen seslerine rağmen bu manastır arazilerini elinde
tutmaya devam etmiştir.65
Bu konferans öncesinde daha evvel tavırları konusunda
tereddüt yaşanılan İtalya ve Prusya Devletlerinin
temsilcileri de Osmanlı Devleti görüşleri doğrultusunda
hareket etmişlerdi. Zira konferanstan bir müddet sonra
İtalya ve Prusya delegeleri bazı nişanlar ile taltif
almışlardır.66
Böylece uluslararası desteği arkasına alan Osmanlı
Devleti Eflak-Boğdan idaresi üzerinde baskı unsuru
olabilecek diplomatik bir zemin oluşturmaya çalışmıştır.
Ancak bu beynelminel destek dahi Eflak-Boğdan
idaresinin kararlı tutumuna mani olamamıştır. Neticede
patrikhanenin çözüm ile ilgili sunulan seçenekleri
reddetmesi karşısında, Romanya parlamentosu mali
teklifini geri çekmiş ve nihayetinde Rum hegumenlerine
ve adanmış manastırlara tazminat ödenmemiştir. Bu
durum Aynaroz Manastırları başta olmak üzere manastır
topluluklarının mali yapılarını son derece zayıflatmıştır.
Manastır mülklerinin kamulaştırılması ile ilgili
düzenleme, İstanbul Patrikhanesi ile ve Romanya arasında
uzun süren bir çatışmaya yol açmış olsa da Romanya
devletinin artan siyasi gücü sonucunda, 1885 yılında
Patrik III. Joachim, otosefal Romanya Ortodoks Kilisesi'ni
resmen tanımıştır.67

65

Frederick Kellogg, The Road to Romanian Independence, Purdue
University Press, Indiana 1995, s. 25.
66 Her iki temsilci de üçüncü rütbeden birer Mecidiye nişanına layık
görülmüşlerdir. “İtalya Devleti komiseri bulunan Kunnet (Cunnet)?’in
aldığı nişan için bkz. BOA. İ.HR. 2176/12561, 26 Cemaziye’l-ahir
1282 (16 Kasım 1865) ve Prusya Devleti komiseri bulunan Mösyö
Korink’in aldığı nişan için bkz. BOA. İ.HR. 217 /12576, 15 Receb 1282
(4 Aralık 1865)
67 Paul Negrut, The Development of the Concept of Authority within
the Romanian Orthodox Church during the Twentieth Century,
Unpublished Ph.D. Thesis, Brunel University (Supervised at London
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Sonuç
Eflak-Boğdan’da Rum manastırlarına ait büyük
miktarda akar birikmesinin tarihi arka planında bazı
nedenler öne çıkmaktadır. Bizans döneminden itibaren
burada Rum bürokrasi kültürünün etkili olmaya başlaması
ve 18.yüzyılda Eflak-Boğdan beylerinin Fenerli
Rumlardan seçilmesiyle bu etkinin adeta zirve yapması,
adanmış manastırlara bağışlanan mülklerin miktarını
artırmıştır. Artan Fener etkisi ile birlikte bazı boyarlar
voyvoda seçilebilmek için Fener bürokrasisinin desteğini
kazanmaya ihtiyaç duymuşlar bunun için de Kutsal
Yerlere giderek daha fazla bağış yapmışlardır. Böylece
Eflak-Boğdan’da çiftçi ve köylülerde olması gereken
araziler manastırların ve boyarların tasarruf ettiği mülkler
haline gelmiştir. Eflak-Boğdan’ın imtiyazlı bir eyalet
olması nedeniyle topraklarının tımar rejiminin güçlü
denetim mekanizmasından uzak kalması bu durumu
kolaylaştırmıştır.
Tarihi süreç içindeki bazı hadiseler, iç ve dış politikada
yaşanan gelişmeler burada büyük bir sorunun belirmesine
neden olmuştur. Fener rejiminin kötü idaresi, bu idareye
karşı 1821 yılında başlayan iğtişaş hareketi, bu olayı takip
eden iki yıl içinde Eflak’ın vergi borçlarının birikmesi,
ardından biriken borç için Eflak-Boğdan’daki adanmış
manastırların tasarruf ettikleri mülklerin kaynak olarak
gösterilmesi bu sorunu ortaya çıkarmıştır. Adanmış
manastırların Memleketeyn’de tasarruf ettikleri mülklere
Eflak-Boğdan prensliklerinin müdahalesi ile ilgili soruna,
bölgede siyasi nüfuz arayışı içinde olan başlangıçta
Rusya’nın; Kırım Savaşı’ndan sonra da Fransa’nın dâhil
olmasıyla mesele girift bir hâl almıştır.
Gelirlerin tamamen kendi tasarrufları altına kalmasını
isteyen Rum tarafının anlaşmaya yanaşmaması, Eflak-

Bible College an Associated Institution of Brunel University), July
1994, s. 276.
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Boğdan üzerinde himaye siyaseti takip eden büyük
devletlerin müdahaleleri ile Osmanlı Devleti’nin iki
tebaası arasındaki bu soruna çözüm çabasının bir neticeye
ulaşmasını adeta imkânsız kılmıştır. Üstelik konu 1856
yılındaki Paris Konferansı’nda müzakere edilen konular
arasında yer aldığından uluslararası bir soru haline
gelmiştir. Bu durumda Osmanlı Devleti konuyu
uluslararası siyasetin dengeleri içinde ve diplomasinin
usulleri çerçevesinde çözmenin gayreti içinde olmuştur.
Eflak Boğdan’da Rus nüfuzu ile başlayan gelişmeler,
söz gelimi adanmış kiliseler meselesinde Rusya’nın
himayesini hisseden Eflak-Boğdan kiliselerinin İstanbul
Patrikhanesi’ne karşı duruş sergilemeleri ve bu maksatla
kendi milli kiliselerinin teşkili çabaları, burada gelişmeye
başlayan ulus bilincine işaret etmektedir. Ayrıca
19.yüzyılın ilk yarısında Batı’yı Fransa üzerinden tanıyan
bir aydın sınıfının yetişmesi Romanya’da çağın yeni
akımlarının gelişmesine neden olmuş, Kırım Savaşı’ndan
sonra gerçekleşen Fransız himayesi ile bu düşünceler daha
güçlü bir şekilde karşılık bulmuştur.
Öte yandan Rum manastırlarının Memleketeyn’de
bulunan arazilerinin kamulaştırılması hiç şüphe yok ki
Eflak ve Boğdan’ın hem hükümeti hem de halkı için
önemli bir kaynak oluşturmuş, Romanya ekonomisi daha
güçlü ve daha bağımsız hale gelmiştir. Bu nedenle
Alexandru Ioan Cuza döneminde gerçekleşen bu
reformları, müncer olduğu sonuçlar bakımından, Romen
milli devletinin teşekkülüne ve istiklaline giden yolda
önemli bir adım olarak değerlendirilebiliriz.
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NICOLAE TITULESCU AND THE EFFORTS FOR
PEACE IN THE “POWDER KEG OF EUROPE”
DURING THE INTERWAR PERIOD
Anişoara POPA
Abstract: The First World War, linked through its pretext to the
Balkan area, which had become once again the “powder keg of Europe
”, shook the mankind and changed the attitude towards the use of war
in international relations.The system of Versailles peace Treaties and
military disarmament were doubled by a Covenant of the League of
Nations, which was to ensure the status quo through the triumph of
international law norms, the principles of collective cooperation and
security and so on.
In our approach, we will insist by valuing the latest
historiographical contributions on some shades and aspects regarding
common features of the Balkan Peninsula state developments, the
diplomatic efforts and the role of the political and intellectual elite, of
some remarkable personalities of the area in providing a "voice" for
small states through the creation of the Balkan Pact. Together with
Yugoslavia, Romania assured the conjugation of the efforts of this
regional defensive alliance with the Little Entente, realizing a "front of
peace" in which an important role was played by the one who described
himself as " a soldier in the peace trenches", N. Titulescu. We conclude
that in the new international context dominated by the conciliation of
the great powers, far from being a “powder keg of Europe”, the states
of the Balkan Peninsula made remarkable efforts to maintain the status
quo, to cooperate and to maintain the peace. More than that this was not
only an area created for the colective security but also for the pacific
tranzition to a new order of law by economic cooperation and
devaluation, spiritualisation of the borders.
Keywords: Balkan Pact, Little Entente, collective security,
Nicolae Titulescu, interwar period

1. Introduction
The unprecedented military clashes in the First World
War ended by the armistice of November 11th 1918, were
followed by extensive efforts to establish and maintain
peace conditions. There will be tried a "rational"
 (Habilitated
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conformation of the interests in the conditions of the
distinction between "winners" and "defeated" but also
between "states with general interests" and those "with
limited interests". At the same time, the presentation of the
victory of the Allies as one of democracies against
autocratic empires and the constitution of the League of
Nations as an expression of "the universalisation of the
parliamentary regime and, apparently, the definitive
triumph of the law upon force, the establishment of a legal
order to replace violent solutions" 1 would represent the
dimension of the immediate post-war context for which
the most brilliant minds of diplomacy and the politics of
time would act.
In the Romanian environment, Nicolae Titulescu
(1882-1941) proved to be the most energetic, creative and
loyal supporter of the principles of the League of Nations
that he understood, like Herriot, Aristide Briand or Louis
Barthou, as being meant to "set nations in a system of
security that will protect them from the specter of war"2.
To the revisionist spirit, accentuated in the conditions of
the economic crisis, will be opposed by collective
solutions based on the logic of the established system but
which for some reasons could not avoid the outbreak of a
new world war.
1.1. Objectives and Hypotheses
In this context, we intend to outline in the following
lines the major contribution of Nicolae Titulescu in terms
of the role of regional alliances in the process of assuring
collective security, both at the level of its conception and
integration into the philosophy of the international law
René Remond, Introduction a l’histoire de notre temps, 3, Le XX-e
siecle, de 1914 a nos jours, Paris, Edition du Seuil, 1974, p.36 si urm.,
apud I. Ciupercă, N. Titulescu and the role of the small powers in
contemporary international life, in Titulescu and the Peace Strategy,
edited by. Gh. Buzatu, Junimea Publishing House, Iași, 1982, p. 134.
2 I Ciupercă, op. cit, p 135.
1
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system established by the Charter of the League of Nations
, as well as in the concrete achievements in this direction.
Of particular interest may be the illustration of these
efforts to examine the developments in the Balkan
Peninsula, called "the Powder Keg" of Europe because of
the serious tensions and numerous military conflicts from
the middle of the 19th century to the second decade of the
20th century .
In spite of the complex situation of the area with states
defeated in war, states whose power potential grew as a
result of the breakdown of the Austro-Hungarian Empire
and the Ottoman Empire, as well as the influences of the
great powers in the region, we observe after the World War
I a trend of improving the relations between Balkan states.
We are to examine the efforts of the great Romanian
diplomat made after his dismissal on August 29th 1936,
for maintaining and ensuring the efficiency of the alliance
system imagined and achieved through the joint efforts of
the Balkan states.
2. Analysis and Results
2.1. Titulescu - Personality, Positions and Diplomatic
Representation
At the Peace Conference in the Romanian delegation,
N. Titulescu signed as the First Delegate of Romania,
together with Dr. I. Cantacuzino, on behalf of the
Romanian government, firstly the League of Nations Pact
that would be included in all peace treaties of Versailles
System and would come into force on January 10th 1920
and then, on June 4th 1920, the Treaty of Trianon, which
internationally recognized the unification of Transylvania,
Banat, Crisana and Maramures with the old Romania.
Born in March 4/16th 1882, Doctor in law in Paris,
with brilliant studies, professor of civil law at the
University of Iasi and then in Bucharest, N. Titulescu had
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started his diplomatic activity as a member of the National
Council for the Romanian Unity founded in 1918 in Paris
and recognized by France in October 12th 19183. Minister
of Finance and then Foreign Affairs Minister of Romania
between 1927-1928 and 1932-1936, plenipotentiary and
extraordinary minister and sent to London from December
1921 to July 1927 and from August 1928 to October 1932,
he would work for a decade and a half as a delegate of
Romania to the League of Nations , starting with the
inaugural session of November 1920 and culminating with
his consecutive election in 1930 and 1931 as president of
the General Assembly of the League of Nations. The
invested energy and his loyalty towards the ideal of
peacekeeping, served by the principles of the Pact of this
forum, would later be directed to say "I think I can speak
of the League of Nations as a part of my own life"4.
Seen as “one of the most popular figures in the
Areopagus of Geneva”5, he acted by bilateral agreements
and by ‘the anti-aggressive European and Oriental Fronts’
for a strategy for peace. Defender of the status quo-ului, of
the national independence and territorial integrity, coauthor of definition of the aggressor, he worked for the
building of the Little Entente and the Balkan Pact,being
one of the authors and supporters of the Convention from
Montreux (1936). Also, he succeeded in thwarting the
intention of revising the treaties outside the League of

3

Led by Take Ionescu along with V. Lucaci, O. Goga, C. Angelescu,
dr. I. Cantacuzino, c. Diamandy, I. Ursu, Traian Vuia etc. this
emigration council assumed the representation of the Romanians to the
Entente powers in the circumstances in which Romania, remaining
alone on the east front, following the "Russian failure" of October 1917,
reached, after a heroic resistance following the peace from Buftea Bucharest, imposed on the Marghiloman government (unrated by the
king), under the enemy occupation of most of its territory.
4 Titulescu, Diplomatic Documents, Political Publishing House,
București, 1967, p. 342.
5 Rene Ristelhueber, Histoire de Peuples Balkaniques, Paris, 1950.
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Nations through the Four Power Pact proposed by
Mussolini in 1933.
Nicolae Titulescu’s dismissal on August 29th 1936,
from the position of Romanian Foreign Affairs Minister,
despite the official statements of the Romanian
representatives, not only the intention of a new orientation
in the Romanian foreign policy but also a "crucial moment
in the post-war European situation"6. In the Middle East
Division Memorandum that responded to US Secretary of
State Cordell Hull's request (the future United
Nations’parent) to send a briefing on the significance of
changes in Romania's foreign policy field, it was
considered that "the reorientation of Romania at that
moment would mean the disintegration of the alliance
between France and the Little Entente and perhaps, a new
constellation of central Europe covering Germany, Italy,
the states of the Little Entente and Austria, Hungary and
Bulgaria"7.
Indeed, Nicolae Titulescu's efforts, in keeping with the
Romanian interests of maintaining the status quo and the
fighting, based on the principles of the League of Nations,
against revisionism, for an indivisible peace based on
collective security and regional alliances, such as the Little
Entente and The Balkan Settlement, involving the USSR
in peacekeeping efforts, were on the Barthou line of an
East Locarno. Concluded in two treaties, Franco-Soviet
and Soviet-Czechoslovak and a draft of the RomanianSoviet mutual assistance pact, with particular importance
in recognizing Bessarabia as part of Romania, whose
signature was thwarted by even Titulescu’ dismissal, the
Barthou line failed and it made possible to expand the
German influence in Central and Eastern Europe.

6I.

Ciupercă, op. cit., pp. 156-157.
p. 157.

7Ibidem,
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In a previous article, I pointed out that Titulescu's
dismissal was on the line of decisive actions that made it
possible for Barthou line to fail and the way towards war8.
The depth of the analysis of the international situation, the
extraordinary capacity to anticipate the developments in
this plan that the Romanian diplomat had and the efforts
and energy put forward to prevent a new war, explain his
presence in the list mentioned in 1934 by Roland Koester,
ambassador of Germany în Paris, of the 5 to 6 personalities
that, by being eliminated, "Germany would save the war
and get everything it wants in Europe" 9 as well as the
external and internal efforts of its opponents to remove it.
Then this explains the contemporary or postwar
appreciations about the role of this personality in
international interwar relations.
"Votre absence de Genève est un danger pour la
paix/Your absence from Geneva is a danger for the peace",
said the French minister Georges Mandel, who was
"Clemenceau's right-hand man", in a message sent to the
diplomat and mentioned by the journalist N.N. Petrascu,
in the conference held in 1937, under the auspices of the
Association of International Studies "Louis Barthou" 10 .
Nicolae Titulescu's name was mentioned in January 1937,
in the context of some Anglo-French divergences and
several dissatisfactions calling for a "at least formal
change - at the level of the leaders of the League of Nations
(Assembly and Council, Secretariat, committees, etc.)”
regrding the replacement of Joseph Avenol as Secretary
General of the League of Nations in order to "reactivate
8Anișoara

Popa, Personalities of the Romanian Interwar Diplomacy:
Nicolae Titulescu , in Acta Universitatis Danubius. Relationes
Internationales, Vol. 8, no. 2/2015, p.164-179.
9 Cf. Genevieve Tabouis, 20 years of diplomatic tension, Politics
Publishing House , Bucuresti, 1965, p. 156.
10 Nicolae Titulescu, Political-diplomatic work (1 January 1937-31
December 1937), Part I, edited by George G. Potra, European
Foundation Titulescu, București,2007, p. 191.
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and return to the main focus and goal of maintaining
peace"11.
According to the documents inventorized by Jacques
de Launay, in his work Titulescu et l’Europe, published in
1976, regarding Titulescu’s leave from Romania's Foreign
Affairs Ministry in 1936, Maxim Litvinov declared
immediately after World War II: "If Titulescu had
remained in his place, nothing of what occured would have
happened, as we lived and suffered" 12 . And Antoine F.
Frangulis (1888-1975), delegate of Greece to League of
Nations , secretary general of the International Diplomatic
Academy, said: "... [Titulescu] was a very great jurist and
had the vision of the future, just like Taleyrand. If Europe
had taken into account the policy that he was expecting, its
fate would certainly have been different [...]. He was
perhaps the greatest diplomat of his time"13.
2.2. Romania and the Balkan Countries
The First World War changes the international status
of the Balkan states, and the collapse of the great empires,
which were competing for influence in the area, is
followed by „the recognition of their right to selfdetermination within the limits of Europe’s common
interests”, as noticed in Samouprava, the unofficial weekly
publication of the Radical Serbian Party led by Nikola
Pasic, the most important Serbian politician of the war
period14. Despite the complexity of the situation, in this
11

G. Potra, Introductory study to Nicolae Titulescu, op. cit. , p.9.
I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, I. Pavelescu, Major direction in Nicolae
Titulescuțs diplomatic activity-from a historiographic point of view, in
Titulescu and the Peace Strategy, Junimea Publishing House, Iasi,
1982, p. 52.
13 Gh.Buzatu, The bases of the Peace Strategy. N. Titulescu’s “Diary”,
in Titulescu and the Peace Strategy…, p. 86.
14Revue des Balkans, tom I, 1926, p. 41, cf. Dan Lazăr, Romania and
Yugoslavia in South-Eastern European Context (1919-1929), in In
honorem Ioan Ciupercă. International Relations and Romanian History
12
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area with states that had been defeated in war, states whose
power potential rises after the collapse of the AustroHungarian and Ottoman Empires, with the great powers
disputing their influence in this area, we notice after World
War I a general trend of improving the relations of Balkan
states.
It was rightly noticed that „the need for post-war
stability in the Balkans was thought out in most capitals of
the region, as well as in the chancelleries of the winning
powers”15.
The idea of building an alliance of the newly-created
states in Europe, Czechoslovakia, Poland, Romania,
Yugoslavia, Greece, discussed by Eduard Beneš,
Eleftherios Venizelos, Nikola Pašić and Take Ionescu
since the fall of 1918 with the purpose of establishing the
future order in the Balkan Peninsula, and the relations
among the states that emerged from the Habsburg Empire
led to the signing of the Little Entente Pact in 1921.The
new organization also expressed the rejection of the option
of founding a Danubian confederation that could include
Austria and Hungary, a sign that the new actors of
international relations can solve their problems on their
own with the help of treaties16.
The international intellectual cooperation stimulated
by the League of Nations, the foundation of the Institute
of South-Eastern European Studies by N. Iorga in 1913,
the dynastic policy promoted by Queen Mary of Romania,
called „the mother-in-law of the Balkans”, favored the
development of the Romania’s political relations with the
states from this area.

Studies, edited by L. Lucian, P. Zahariuc , D.C. Mâță, "Al. I. Cuza"
University Publishing House, Iași, 2007, p. 460.
15Dan Lazăr, op. cit, p.460.
16Frederic C. Nanu, Politica externă a României 1918-1933, Iaşi, 1993,
p. 82.
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Romania established special relations with the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, perceived as the
main force in the Balkan region regarding its surface and
population.The French Minster in Belgrade, Fontenay,
interested in a speedy Romanian-Serbian reconciliation,
needed for a future pro-French political and military "axis"
in Southeast Europe, stated in his telegram to the French
Ministry of Foreign Affairs on April 14, 1919 that the
prince-regent and the Serbian government leader Stojan
Protic were „fully convinced of the interest of the two
countries, as well as of their allies, that Yugoslavia and
Romania should get along”17.
The overcoming of the difficulties caused by the
Banat folder and the marriage of Prince Alexandru
Karadjordjevic with Princess Marioara, one of the
daughters of Queen Maria and King Ferdinand of Romania,
were accompanied by the improvement of the bilateral
relations.
The Romanian-Yugoslav Agreement from September
12, 1920 marks the normalization of the relations between
the two countries and opens the series of joint regional
projects.The defensive military agreements against the
potential military threats from Budapest or Sofia expressed
“the unity of views of the two sides on the potentially
conflicting situation in the Balkans that the provisions of
the peace treaties failed to completely remove”18.
Good relations were established also with Greece,
Princess Elisabeth, another descendant of the royal family

17

Arhivele Nationale Istorice Centrale, Fond Microfilme Franta. MAE,
Archives Diplomatiques, r. 0227, c. 737, apud Dan Lazăr, op cit., p.
46.
18 We talk about the Roman-Yugoslav Military Agreement
from
January 1922, concerning Hungary and the Nis Agreement, signed in
1923.
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of Romania becoming the queen of Greece (1922-1924)
following her marriage with Prince George II.
After overcoming the difficulties which arose from
enforcing the provisions of the peace treaties, in March
1927, when the foreign influence continued to divide,
Terfik Rustu-Aras launched the motto „the Balkans to the
Balkan peoples”19. Rene Ristelhueber considered that, in
general, „Balkan states were concerned until the outbreak
of World War II about setting questions of regional
character rather than involving themselves in the evolution
of events in Europe” 20 . According to his analysis,
Romania’s politics was more European than any other
Balkan state’s thanks to „the breath of the view of its
statesmen and the distinction they aquired in international
affairs”. He was referring, first of all, to Titulescu, who
„was ranked among the most popular statesmen in Geneva
where his imaginative resources and eloquence gained him
first–rank importance whenever international problems
were discussed”.21
2.3. The Balkans in the Titulescu’s peace strategy
Impressive through its coherence and ingenuity, the
peace strategy promoted by N. Titulescu was structured
gradually, in relation with the realities and the
international law norms established through the Treaties
and the Covenant of the League of Nations. It pursued the
fostering of the Romanian national interests, and the
objective of contributing to the „pursuit of peace”. Savel
Rădulescu was pointing out that „Titulescu’s thinking
cannot be separated from his diplomatic work, nor from

19

Eliza Campus, Balkan Entente, Academy Publishing House,
Bucuresti, 1972, p. 40.
20 René Ristelhueber René, A history of the Balkan Peoples, Twayne
Publishers, Inc., New York, 1971, p. 310.
21Ibidem.
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the achievements which stand as consequences of this
thinking, as extensions of it within the material”22.
Starting from his strong education in law, he proves a
special understanding of the international law system
established after the World War I.In the Letter-Memoir
from 9 of March 1940 sent from exile to the Romanian
King Carol II he shows that the detailed study of the
famous conversations of Clemenceau, Wilson Lloyd
George and Orlando, written in shorthand by Mantou,
enabled him to deeply understand the mechanisms of the
international of this system. His clear insight of the future
and his careful perception of the international relations
will allow him to imagine and plan „an alliance network
so that war could become impossible”23. Primary sources
represented by the documents of the Titulescu Fund of the
Hoover Foundation Library and Archives in the USA 24,
especially his own work Politica externă a României
(Romania’s Foreign Policy) written in 1937, the
diplomatic archives from that times and the memoirs
published by the notable political leaders he interacted
with, the conferences and the echoes of his actions in the
media of his time can outline the accumulation and the
structure of his vision.
Supporting the idea of the indivisible peace, for the
maintenance of which the League of Nations played a
crucial part, he pointed out the fact that sovereignity and
Săvel Rădulescu, Illustrious diplomats (N. Titulescu), Politics
Publishing House, 1969, vol. I, p.410.
23N. Titulescu, Memorandum sent to King Charles II on the RomanianSoviet relations history from March 9, 1940, apud I. Grecescu,N.
Titulescu. Legal and diplomatic conception, The Romanian Writing
Publishing House, Craiova, 1982, p. 183.
24The fund described by Gh. Buzatu in the article The Foundations of
the Peace Strategy, in Titulescu and the Peace Strategy, pp. 69-86,
contains 16 boxes with unpublished Diary and his correspondence
between 1921 and 1931, diplomatic notes and papers, documents,
articles, conferences and speeches, articles from journals of the time.
22
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national independence of all states, their territorial
integrity, the equal rights of nations before the
international law are the essential elements of the Strategy
of Peace. Defender of the status quo, anti-revisionist in his
writing and in the practical initiatives, he will act upon the
assurance of the collective security, establishing the status
of „soldier in the trenches of Peace” for himself.
Referring to South-Eastern Europe, Titulescu believed
that the bases of peace should be placed right there in order
to «remove» this area from the equations of war. „We
suffered enough, he said at a meeting in Bucharest on 11
May 1934 with T. Rustu Aras, the Balkans have been for
too long the bloody plains of a crazy mankind”25.Generally,
his legal education, „the fostering of an open type of
diplomacy, with solid prospects, the diplomacy of
principles and amiable rapport among states”26 based on a
moral element in establishing international initiatives, and
his remarkable personal qualities will enable him to
identify ideas and courses of action useful to the common
interests of the Balkan states.
In the context of revisionist intensification, and
Hitler’s rise to power,the Little Entente, founded in 1921,
was reorganized in order to block Germany and
Hungary’s revisionist tendencies as efficiently as possible.
Titulescu strived to give a "monolithic" character to this
organization „for which he also visualized a solid buttress
in a Balkan pact”27. The organizational status signed by
Czechoslovakia and Romania provided the consent of the
partners for any new political commitment, and the respect
of the treaties and the maintenance of the status quo.
N. Titulescu, Pleadings for peace, edited by George G. Potra şi
Constantin I. Turcu, Encyclopedia Publishing House, Bucureşti, 1996,
p. 396.
26 I. Grecescu,op. cit. p. 178.
27 The statement was made by Lucian Blaga in a conference from 1945
about Titulescu : Gh. Pele, Blaga diplomat in Vienna,in Familia, oct.
1870,p. 12, apud I. Ciupercă, op. cit., p. 142.
25
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Things will go even further on June 6-8 1936, when in the
Conference of Heads of State, Edvard Benes, Prince
Regent Paul and King Carol II agreed on the creation of a
single command of the three armies and the conclusion of
a unique alliance pact between the Little Entente and
France, aimed against any aggressor.
The Balkan Conferences, multilateral reunions of the
representatives of the six Balkan states states initiated by
the king of Greece (1930-Athens, 1931-Istanbul, 1932
Bucharest, 1933-Thessaloniky), will lead, after intricate
negotiations, to the signing of the Balkan Entente Pact in
1934 at Athens only by Turkey, Yugoslavia, Greece and
Romania 28 . The Council of the Balkan Conference,
consisting of the representative states, was created at the
very first conference, but the negotiations advanced with
difficulty mainly due to the position of Bulgaria and
Albania, for the adherence of which the pact will finally
remain open. Milan Vanku emphasized the fact that
Titulescu was the soul of overcoming the difficulties
existing in inter-Balkan relations, with the ambitious goal
„to accomplish Take Ionescu's old plan of uniting all the
countries situated between the Baltic and the
Mediterranean in a common front in order to shelter the
peoples of Central and Southeastern Europe before
Germany's retaliatory plans”29. Titulescu spoke time and
again on the negotiation mechanisms, the stages, and the
role of the diplomats' personality in finding the most
unexpected solutions.He will remember the evolution of
his relations with Tevfik Rustu in 1934, from observation
to sympathy, to action and organization.He mentioned the
28 Scurtu

Ioan, Cojocaru Ionuţ, Balkan Conferences (1930-1933) –
significant moments in the history of this geographical region states,
Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on History and
Archaeology, Vol. 4, No. 4, 2012, pp.75-81
29 Milan Vanku,Nicolae Titulescu promoter of the peace and
cooperation policy in the Balkans, Political Publishing House,
București, 1986, p. 115.
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moment when the most they could do in their mutual
relations was to commit that in case of an aggression
directed against one side, the other one would not take part
in this, the courage and efforts shared with Greece and
Yugoslavia being to reach „the target pursued: the security
guarantee of our Balkan borders”30. The contemporaries
talked about his ability to spark„...dialogues where the
incident would disappear in the scope of the horizons he
was revealing to his neighbors. The Balkan statesmen
would part with him enlivened by splendid hopes,
conquered by his daring plans”31.
Indeed, the withdrawal of Germany from the
Disarmament Conference and from the League of Nations
precipitated negotiations shifting the emphasis on political
and security issues. The Balkan Pact is initialed by the
Foreign Ministers of Romania, Turkey, Greece and
Yugoslavia, Titulescu, Rustu Aras, Maximos and Jevtic in
Belgrade on 4 February 1934, and will be signed on 9
February 1934 in Athens. Founded on the principles of the
Briand-Kellogg Pact, the Covenant of the League of
Nations, on article 2 of the London Convention of defining
the aggressor and the aggression, the Pact creates a
defensive security tool.
The "association" of the states in this area againsta
potential aggressor offered „the full spectacle of the
sanctions awaiting him”, „the material acts of the
repression that accompany the violations of the
international law.” 32 . And later, on another occasion,
Titulescu statesthat if the war takes place, it will happen
because the potential aggressors do not envision the risks.
It then demanded that Great Britain speak in time in order

N. Titulescu, Pleadings… p. 397.
Barnoski, The European nation. The United States of Europe
and Mr. Titulescu’s work to achieve this ideal, București, 1935, p. 41.
32N. Titulescu, op.cit., pp.395-396.
30

31D.V.
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to stop the war by insisting on the idea that peace is
indivisible33.
„In his address to the Assembly of Deputies of April
4, 1934, in response to Iuliu Maniu's intervention, Nicolae
Titulescu, as Minister of Foreign Affairs, talked about the
"Balkan security system, equivalent to that of Central
Europe”34,which had two purposes: the final recognition
of the current territorial order in the Balkans, and the
guarantee of the Balkan border security of the signatory
states against any aggression coming from a Balkan state.
He also mentions on this occasion the "revisionist theory"
of Bulgaria, which Muşanov confessed to Sobrania, saying
that „in its current form, the Balkan Pact seeks to
strengthen peace, but on the other hand, it tends to hinder
the possibilities provided by the League of Nations for the
rectification of peace treaties " 35 .The Bulgarian leader
referred to article 19 of the Covenant of the League of
Nations, invoked by those who supported the peaceful
revision of the treaties.A „fiery anti-revisionist”, for whom
„article 19 of the Covenant of the League of Nations does
not exist”36, the Romanian Foreign Minister explains to the
Deputy Assembly his position on this article. As a lawyer,
33Ibidem,

p.680.
The speech Romania and the Treaty Revision, in N. Titulescu,
Pleadings for Peace…,p. 340-364 ; Titulescu was talking about a triple
bulwark that defends Romania’s borders : a moral one, represented by
the national unanimous consensus, a legal one, represented by the
League of Nations Pact and the guarantees of France, and a political
one, represented by alliances. «We placed the association in the service
of defending our national interests », stated Titulescu, and he was
referring to the political coverage of the Western border through the
consolidation of the Little Entente, of the Eastern one through the
agreements with the USSR from July 1933, London, of the Southern
one through the Balkan Pact.
35 Ibidem, p. 355.
36 Stated also in the Middle East Division Memorandum regarding
Titulescu’s dismissal, addressed to Cordell Hull on September 1, 1936,
apud I. Ciupercă, op. cit.,p. 157.
34
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Titulescu talked about peaceful revision as an
„international institution” different from that of war,
which involves changing borders by force. A „hardcore
pacifist” when it came to war, he considered that "the best
means of ensuring peace is to provide a military force
compatible with the national interest"37. Referring to the
revision under art. 19, he showed the wrong premise of its
supporters, analyzing the content of this article, and
correlating it with the rest of the articles in the pact,
especially with article 10.With the authority of his legal
studies, Titulescu pointed out that the provision of article
19 according to which „the Assembly may from time to
time advise the reconsideration by Members of the League
of treaties which have become inapplicable, and the
consideration of international conditions whose
continuance might endanger the peace of the world” 38
refers not only to the territorial clauses already applied,
and whose legal principle of "res judicata" based revision
is legally impossible, but to "the pending clauses for which
it is found that application is not possible".He brought as
an argument the content of art. 10 of the Covenant which
stated: ”The Members of the League undertake to respect
and preserve against external aggression the territorial
integrity and existing political independence of all
Members of the League. In case of any such aggression or
in case of any threat or danger of such aggression, the
Council shall advise upon the means by which this
obligation shall be fulfilled”39. Concluding that "it would
be inadmissible that under the same treaty you have the
obligation to respect a border and have the right to demand
its change", and bearing in mind that "the boundaries of
the treaties which brought the Great War to an end are
drawn in blood", he showed that the revision based on art.
N. Titulescu, Pleadings …,p. 344.
The Covenant of the Society of Nations, Article 19, [online]
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
39Ibidem, Article 10.
37
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19 could only be done with the consent of the state
concerned and would require unanimity of votes in the
League of Nations40. Starting from this, Titulescu finds out
that the revisionist states are conducting a campaign aimed
at either changing the League of Nations status regarding
the unanimity, or even the abolition of theLeague of
Nations .
The Romanian diplomat has repeatedly affirmed his faith
in the pacifist ideal promoted by the League of Nations and
the conviction that this international forum can maintain
the peace as long as the provisions of the Covenant are
applied in its letter and spirit. The inefficiency at times was
considered to have been caused by the inaction and the
mistakes of the member states, and he asserted that
renouncing the League of Nations would be equivalent to
forsaking the Bible because people are sinners. He
emphasized that “Guilty are the nations that even if the
Covenant forcing them to act they didn’t it and by their
passivity created the feeling of impunity, abducting the
effective power of international law”41.
Based on the experience of the Great War and the
pacifist ideal of the League of Nations, N. Titulescu
considered that the transition from one order of law to
another must be done peacefully, not by war.In 1937, ata
conference held at Komensky University in Bratislava,
where he was awarded the title of doctor honoris causa,
he emphasized the way in which the legislator can adapt
the rules of international law to the realities and the
mechanisms of this codification.He thenidentified „peace
in order, the right to perpetual becoming, appropriate to
the changing course of life, the human soul in a constant
attempt to realize itself in the concrete forms of a
continually growing thought and generosity”as conditions
requiredin order to abolish the chaos, and required by the
40
41

N. Titulescu, Pleadings …,p. 345-346
Ibidem, p. 667.
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organized life to which human beings aspire, confessing
that they are at the same time the substance of his own
life.42
N. Titulescu’s election on January 2, 1935 at the Ljubljana
session as president of the Little Entente and of the Balkan
Pact will ensure a common representation of the two
alliances in the international relationsand a distinct "voice"
for the Central and Southeast European states. In the
Memorandum of Near East Division mentioned above,
Titulescu was seen as a leader who, "as defender of the
small state rights, often said that the existence of the Little
Entente and the Balkan Pactoffer the member statesthe
position of a great power at the European
conferences” 43 .Moreover, Titulescu represented the
interests of the Little Entente states in the negotiations with
E. Daladier, E Herriot, G. Bonnet, L. Blum, A. Tardieu, P.
Laval, John Simon, Robert Vansitart and others regarding
the Four Power Pact proposed by Mussolini in March 1933
to the governments of England, France and Germany. The
intention of imposing the principle of treaty revision is
thwarted, the pact signed in Rome on June 7th 1933 taking
Titulescu’s main objections into account. The pact was to
consider only the signing parties, and the territorial order
revision was going to fall exclusively under the
competence of the League of Nations. Under the given
circumstances, the Little Entente members consideredthe
Pact was no longer affecting their interests. Furthermore,
the Little Entente members and Poland were formally
assured that France would obey its commitment against
any attempt of revision44.

42Ibidem

, p. 681.
Apud I. Ciupercă,op. cit., p. 157.
44 N. Titutelescu, Report on the mission to Paris and London between
March 29 and April 9, 1933, The Archive of Ministry of Foreign
Affairs , fund 71/1933, I, 4, nr. 418, cf. I. Grecescu, N. Titulescu. Legal
and diplomatic conception, pp. 199-202.
43

Anişoara Popa | 225
In the report handed to the king and the prime minister,
which summarized the position taken in negotiations,
pointed that giving the fact that both the revision and the
non-revision of the treaties might lead to war, Titulescu
was talking about a third path, a path of peace, of bringing
the states closer through economic agreements through
which „the borders could be devalued, spiritualized”45.He
stated that thatcould be the direction on which “the efforts
of the great powers must focus if they really want peace”46.
Questioned in 1934 in the Assembly of Deputies on the
topic of diplomatic action that he intended to undertake in
connection with the foundation of a Southeast European
Confederation, or at least the Confederation of the
Danubian States proposed by Tardieu in 1932, Titulescu
confessed that although he also believes that “evolution
pushes states into new international formations, so that the
economic and political unit they represent is ever greater”.
But he appreciated that “for now, given the rivalry of the
great powers in Central Europe, the exit from the deadlock
can only be achieved by maintaining the status quo”47. He
mentions the economic agreements which, “applied in
good faith, can reduce political difficulties, devalue
borders, bring their full spiritualization”, as a solution
equivalent to the realization of the Tardieu plan and after
that to the Hodza plan that Romania has supported48. From
the perspective of this direction, he was talking about the
juxtaposition of the Little Entente and the Balkan Pact,
which made him notice that “from Prague to the Persia
Frontiers, a chain of states has been organized, with a
coordinated political action based on non-revision, and
which are trying to coordinate their non-political activities

45Ibidem,

p. 199.
Ibidem, p. 200.
47N. Titulescu, Pleadings ..., p.360.
48Ibidem, p.675.
46
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as best they can", especially the economic ones 49 . His
statement proves that he shared the ideals of pacification
by economical cooperation that later made up the
foundation of the EU, that he was involved alongside A.
Briand, E Herriot, and so on, in the debate that will
structure this political project. In this context, his
statement “from national, through regional, towards
universal” that synthesizes the essence of the foreign
policy promoted by him acquires new meanings.
Emphasizing his efforts in the service of the Greater
Romania, for the creation of regional political and security
organizations, this dimension of Titulescu's vision and
action regarding the new order of law to which he
proposed and hoped a peaceful transition, is briefly
mentioned in the historiographical approaches. It has not
gone unnoticed by his contemporaries since the jurist and
writer, D.V. Barnovski held at the Dalles Hall in 1935 the
conference entitled The European Nation. The European
State Union and the work of Mr. Titulescu for the
realization of this ideal. He emphasized that „Mr.
Titulescu made political realities out of the Little Entente
and the Balkan Pact, whose value for safeguarding peace
couldn’t be underestimated” 50.
Also, it has not gone unnoticed by the journals from all
over Europe as long as Le Temps, the unofficial
publication of the French government in an article from 30
of March 1933 appreciated that “The common politics
carried out by Bucharest, Prague and Belgrade gave
remarkable results for appeasing the spirits and for
consolidating order in one of the most delicate parts of the
continent. The Little Entente thus proved what
government solidarity can lead to when they are
determined to work together in order to reach a common
and clearly defined target. It’s an example the great
49Ibidem,

p.361.
Barnoski, The European nation. The United States of Europe
and Mr. Titulescu’s work to achieve this ideal, București, 1935.
50D.V.
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powers, governed by the same desire to safeguard peace,
may draw inspiration from”51. Titulescu was aware of the
projects and actions in favor of the European
pacification/unification, and acted insofar as the realities
allowed him in that direction, within the Little Entente and
the Balkan Pact.
In 20th of December, 1935, at Geneva, in the framework of
the Joint Permanent Councils on the Little and Balkan
Entente, under his presidency, in the context of the
difficulties made by Laval- Hoare Plan, a decision for the
strict an loyal application of the Covenant of the League
of Nations and for a common action in that circumstances
was made52.
At the Conference of Montreux in 1936, Titulescu
highlighted the solidarity of the Balkan Pact states,
expressed both in the understanding of their mutual
interests, and in the assurance of prioritizing their regional
security against the specific interests of each state.
Regional security was consolidated through the
introduction of an amendment to article 23 in the
agreement text, which stipulated that the assistance, in
case of security threat of a riverside country, could be
offered not only based on the provisions of theLeague of
Nations Covenant, but also on the regional treaties of
mutual assistance, the Balkan Pact, and the Franco-Soviet
Treaty53.
After N. Titulescu’s dismissal the need of clarifying
Romania’s foreign policy direction often surfaces.The
debate surrounding the diplomatic incident caused by the
publishing of the book of Czechoslovakian minister in
Bucharest, Jan Šeba, Russia and the Little Entente in
World Politics, proved timely even for the clarification of
51Ibidem,

p.39.
and the Peace Strategy..., p. 213.
53 I. Grecescu, op. cit., p. 205.
52Titulescu
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our foreign policy. Pamfil Șeicaru analyzed the evolution
of regional organizations Little Entente and the Balkan
Pact, and was intrigued by the idea of the book regarding
Czechoslovakia’s attitude, who saw the only hope in the
USSR out of a fear of Germany. He admired „the solid
realism of Yugoslavia’s foreign policy” though, the other
member of the Little Entente. Mentioned in Hitler’s speech
on January 30th 1937 as a friendly government, it becomes
closer to Bulgaria, welcoming Bulgarian Prime Minister
Kioseivanov in Belgrade with ovations, with a view to
creating a Balkan Southern Slav bloc. The journalist was
talking in these circumstances about „obsolete certainties”
and an „empty content of the political unity of the Little
Entente”, the lack of „former cohesion” and the need for
revision as an outcome of our foreign policy54.
Stojadinovic’s intention to sign a bilateral agreement with
Bulgaria and Italy, as well as Tevfik Rustu’s actions will
surprise Titulescu, who will show his dissatisfaction at
their meetings even though he was no longer in
office55.The fact that Stojadinovic did not understand the
situation and the alternatives in favor of peace, still
possible then, is also mentioned by Milan Vanku56.
3. Conclusions
Despite the pressure of the revisionist neighbourhood
powers Italy, Hungary, Germany and the conciliatory
policy of the Great Powers, the Balkan countries identified
their common interests and used the peaceful tool of
regional association for maintaining the status quo and
contributing to the collective security.

54Titulescu,

Nicolae, Political-diplomatic work. July 1927 - July 1928,
Part I, European Foundation Titulescu, Bucharest, 2003, pp.156-157.
55 N. Titulescu, Political-diplomatic work (1 January 1937-31
December 1937), Part I, 2007, pp.8-9.
56M. Vanku, op. cit., p.161.
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Titulescu played an important part in building the
regional alliances and had a clear idea about the new order
of law towards which mankind evolved. He endeavored to
contribute to the peaceful transition towards it, by
opposing the war by all means and advocating for an
economic cooperation that would have led to the
progressive devaluation and spiritualization of borders. He
thus anticipated the processes that laid the European
foundation after the Second World War.
After Titulescu’s removal, this direction of the
collective security is gradually abandoned, the Barthou
line failed, the Society of Nation lost one of its most
influential voices who seemed to play, according to his
own statement, only Cassandra’s part.
In the new international context dominated by the
conciliation of the great powers, far from being a “powder
keg” of Europe, the states of the Balkan Peninsula made
remarkable efforts to maintain the status quo, to cooperate
and to maintain peace. What’s more, the Little Entente and
the Balkan Pact represented a secure space in which not
only the removal from the equation of war was hoped, but
also the peaceful evolution towards a new order of law
achieved through economic cooperation, a possible model
for other spaces also.
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BÜYÜK YUNAN ASKERÎ ANSİKLOPEDİSİ’NDE
GENERAL KONSTANTİNOS NİDER’İN TRAKYA
HAREKÂTI VE EDİRNE’NİN İŞGALİNE DAİR
VERDİĞİ BİLGİLER
Information on The Thracian Operation and Adrinople
Occupation of The Ceneral Constantinos Nider in The
Great Greek Military Encyclopedia
Veysi AKIN
Öz: 1928 yılında Atina’da neşredilen Yunan Askeri
Ansiklopedisi’nin bir bölümü Trakya Harekâtı’na aittir. İstiklal Harbi
döneminde İzmir ve Trakya cephesinde görev yapan Gnl.
Konstantinos Nider tarafından hazırlanan ve Süleyman Karaoğlu
tarafından tercüme edilen “Trakya Harekâtına” dair safahatının bir
nüshası “General Nider’in Büyük Yunan Askeri (Berri ve Bahri)
Ansiklopedisindeki Trakya Harekâtı” adıyla Türk Tarih Kurumu
Arşivi Tevfik Bıyıklıoğlu Belgeleri içerisinde bulunmuştur. 17
sayfadan ibaret olan bu metin bahisler halinde yazılmıştır. I. Bahiste;
Trakya’daki Türk kuvvetlerinin bulunduğu bölgeleri ve mevcutlarını
içeren bilgilerin verildiği “Cafer Tayyar’ın Milli Harekâtı”, Türk
kuvvetlerinin Yunan işgali karşısında ne şekilde hareket edeceği
bilgisi bulunan ”Türk Harekât Planı ve Düşman Kuvveti”, Harekât
evvelinde tarafeyn kuvvetlerinin durumları anlatılmaktadır. II.
Bahiste; Yunan Orduları Başkumandanı’nın harekâta dair emirlerini
içeren “Harekât Arifesi” “Harekât Emri” alt başlıkları mevcuttur. Son
bahis olan III. Bahis de ise; Tekirdağ ve Ereğli üzerinden yapılan
çıkartma, Lüleburgaz ve Babaeski’nin işgali ile bareber Cafer Tayyar
Paşa’nın esir alınışı ile Uzunköprü bölgesinden Meriç nehrini geçerek
ilerleyen Yunan kuvvetlerinin Trakya topraklarını ele geçirmeleri ile
Edirne’nin işgalinin anlatıldığı “Harekât Başlangıcı”, “Çiftlik
Çarpışmaları”, Lüleburgaz işgali”, “Edirne İşgali” alt başlıkları
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trakya, Edirne'nin işgali, Milli Mücadele,
İstiklal Harbi
Abstract: The Greek Military Encyclopaedia published in Athens
in 1928 belongs to Thrace Operation. Prepared by General
Konstantinos Nider, who served on the front of Smyrna and Thrace
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during the War of Independence and translated by Suleyman Karaoglu
a copy of the "Thracian Operation", Tevfik Bıyıklıoglu Archives of
the Turkish Historical Society in the name of "Thracian Operation in
the Encyclopedia of Greater Military (Land and Sea) of General
Nider". This text, which consists of 17 pages is written in chapters. It
contains the first chapter; It contains the first chapter; numbers and
places of the Turkish forces in Thrace, "Cafer Tayyar's National
Operation" and "Turkish Operation Plan and Enemy Force" with
information on how the Turkish forces will act in the face of Greek
occupation. It contains the second chapter; The "Pre-Operation" and
"Operation Order", which contains the orders of the Greek
Commander. It contains the thirt chapter; "Operation Start", "Chiftlik
Collisions", “Lulebourgas occupation", "Adrinople Occupation" wich
amphibious operation in Rodosto (Tekirdağ) and Eregli, occupation of
Lulebourgas and Babaeski with together Cafer Tayyar Pasha's capture
and Greeks forces occupation of Thrace lands and than the occupation
of Adrinople.
Keywords: Thrace, Occupation of Adrinople, National Struggle,
War of Independence

Giriş
General Konstantinos Nider ve Büyük Yunan Askeri
Ansiklopedisi
Aslen Bavyeralı bir aile olan Franz Xavier Nider'in
oğlu olarak 1865’te Yunanistan'ın batısında küçük bir
kasaba olan Missolonghi'de doğan Konstantinos Nider,
meslek olarak babası gibi askerliği seçmiştir. Nider,
taşrada Yunan ordusunun çeşitli kademelerinde ve Yunan
ordusu merkez teşkilatında uzun süre görev yaptıktan
sonra Albay rütbesinde iken I. Dünya Savaşı’na
katılmıştır. Savaş sırasında kral taraftarları arasında yer
almasına rağmen Eleftherios Venizelos'un hükümeti ele
geçirdiği 1917 yılından sonra da tasfiye edilmekten
kurtulmuş ve ordu hizmetine devam etmiştir. İzmir'in
işgalinden kısa süre sonra (2 Haziran 1919) Yunan
ordusunun Anadolu macerasının başlangıç döneminde
İzmir İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiştir. 1922
yılına kadar bu görevde kalan Nider, daha sonra Trakya
cephesine tayin olunmuş ve Yunan ordularının Trakya’yı
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tahliyesine komuta etmiştir. 1923’te ordudan ayrılarak ve
Savunma Bakanlığı’na getirilmiştir. 1925’te kamu
görevlerinden emekli olan Nider 1942’de vefat etmiştir.
1928 yılında Atina’da neşredilen Yunan Askeri
Ansiklopedisi’nin Trakya ile ilgili bölümünün sonunda
yer alan Gnl. Nider'in "Trakya işgal edildikten sonra
dâhili asayişi temin ve Türklere iyi muamele yapmakla
onların içlerine tam bir emniyet vermiş olduk.
Bayrağımızı benimsemeye başlamışlardı. Mutlak olan bir
şey varsa o da Trakya'daki şansımız, Büyük Asya'da da
devem edebilsin" sözlerinden bu metnin daha Trakya ve
Anadolu’daki işgalin devam ettiği dönemde kaleme
alındığına işaret etmektedir. Muhtemelen Gnl. Nider’in
Trakya’da bulunduğu Şubat-Kasım 1922 döneminde
yazılmış olmalıdır. Çünkü bu dönemde Anadolu harekâtı
artık Yunanlıların aleyhine işlemektedir.
1928 yılında tamamlanan Ansiklopedinin Türk
Harekâtına dair bölümleri Türk Genelkurmayı tarafından
1957 yılında üç cilt halinde “Yunan Askeri
Ansiklopedisi’nden İstiklal Harbimizle İlgili Hadisatın
Türkçe Tercümesi” adıyla daktilo metin halin getirilerek
ATASE Arşivi’nde hizmete sunulmuştur. Bunun
Süleyman Karaoğlu tarafından tercüme edilmiş “Trakya
Harekâtına” dair safahatının bir nüshası “Generel
Nider’in Büyük Yunan Askeri (Berri ve Bahri)
Ansiklopedisindeki Trakya Harekâtı'na Dair Yazısı”
adıyla Türk Tarih Kurumu Arşivi Tevfik Bıyıklıoğlu
Belgeleri içerisinde bulunmuştur.
İncelemeye aldığımız bu tercüme metin 17 sayfadan
ibarettir ve bahisler halinde yazılmıştır. I. Bahiste;
Trakya’daki Türk kuvvetlerinin bulunduğu bölgeleri ve
mevcutlarını içeren bilgilerin verildiği “Cafer Tayyar’ın
Milli Harekâtı”, Türk kuvvetlerinin Yunan işgali
karşısında ne şekilde hareket edeceği bilgisi bulunan
”Türk Harekât Planı ve Düşman Kuvveti”, Harekât
evvelinde
tarafeyn
kuvvetlerinin
durumları
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anlatılmaktadır.
II.
Bahiste;
Yunan
Orduları
Başkumandanı’nın harekâta dair emirlerini içeren
“Harekât Arifesi” “Harekât Emri” alt başlıkları
mevcuttur. Son bahis olan III. Bahis de ise; Tekirdağ ve
Ereğli (Marmara Ereğlisi) üzerinden yapılan çıkartma,
Lüleburgaz ve Babaeski’nin işgali ile baraber Cafer
Tayyar Paşa’nın esir alınışı ile Uzunköprü bölgesinden
Meriç nehrini geçerek ilerleyen Yunan kuvvetlerinin
Trakya’yı ele geçirmeleri ve Karaağaç üzerinden
Edirne’ye girişin anlatıldığı “Harekât Başlangıcı”,
“Çiftlik Çarpışmaları”, Lüleburgaz işgali”, “Edirne
İşgali” alt başlıkları bulunmaktadır.
Tebliğimizde yöntem olarak General Nider’in verdiği
bilgiler esas alınmış, Türk kaynakları ile mukayese
edilmiş ve uyuşmayan konunun akışını bozmayacak
biçimde metin içerisinde veya metin altı dipnot olarak
verilmiştir.
1. İşgal Öncesi Trakya Hadiseleri
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nde doğrudan
Trakya ile ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber,
mütarekenamenin 15. maddesinde yer alan "bütün
demiryollarında İtlaf devletleri kontrol subayları
görevlendirilecektir" kararı Trakya demiryollarını da
içermekteydi. Ayrıca da 7. madde ile Müttefikler Trakya
dâhil istedikleri bölgeleri işgal etme hakkına sahip
olmuşlardı.1 Mütarekenin 7. maddesi Trakya için
işletilmediyse de 15. madde derhal uygulamaya kondu ve
4 Kasım 1918'de Kuleliburgaz-Sirkeci arasındaki
demiryolu hattı Fransızların kontrolüne geçti.2
Fransızların bu işgali uzun sürmedi. Fransızlar, 14 Ocak
Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, Ankara
1948, s. 71. Mütarekename için bkz.: Nihat Erim, Devletlerarası
Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, C. I, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yay.,
Ankara 1953, s. 519-524.
2 Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara 1987, s. 145.
1Ali
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1919'dan itibaren kontrolü Yunan kıtaatına bıraktılar.
Hadımköy-Uzunköprü hattı üzerindeki bütün istasyonlar,
Yunanlıların bir piyade taburu ve bir süvari bölüğü
tarafından işgal edildi.3 Bu ileride muhtemel Yunan
işgali için bir hazırlıktı. Nitekim aynı dönemde Paris
Sulh Konferansı toplanmış (18 Ocak 1919) ve Şark
meselesinin
içinde
Trakya'nın
akıbetini
de
görüşmekteydi. Konferansın ilk günlerinde Venizelos,
Trakya'da Rum ekseriyetine dair muhtıralar sunarak
Doğu ve Batı Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini talep
etti.4 Osmanlı heyeti de 17 Haziran 1919'da Konferans
delegasyonu huzuruna çıkarak Trakya'da Edirne ve
İstanbul'un güvenliğini esas alan bir Türk-Yunan hududu
çizilmesine dair Türk isteklerini anlattı.5 Konferans, Türk
isteklerini dikkate almadığı gibi İngiltere, Fransa ve
İtalya Trakya'nın Osmanlı hâkimiyetinde bırakılmaması
hususunda anlaşmışlardı. Ancak henüz Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ikna edilemediği ve Batı Trakya'da
Bulgaristan'a mahreç verilmesi meselesinde kesin
anlaşmaya varılamadığı için Trakya hususu daha sonra
Osmanlı genel sorunları ile birlikte görüşülmek üzere
ertelendi. Bu arada Bulgarlarla Neuily Antlaşması (27
Kasım 1919) imzalandı, İskeçe, Gümilcine ve Dedeağaç
Bulgaristan'dan alındı ve Batı Trakya toprakları
Müttefiklerarası muvakkat bir hükümetin kontrolüne
geçmiş oldu. Bu hükümet varlığını 4 Haziran 1920
tarihinde tamamlanan Yunan işgaline kadar devam
ettirdi.6
Veysi Akın, Trakya'nın Türklere Devir Teslimi, Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay., Ankara 1996, s. 1.
4 Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (19191922), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1975, s. 68-69.
5 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Cem Yay.;
İstanbul 1976, s. 397.
6 Veysi Akın, "Misak-ı Milli ve Batı Trakya", Yeni Türkiye, Sayı 93,
Misak-ı Milli Özel Sayısı (Ocak-Şubat 2017),s. 1142-1158; Türk
İstiklal Harbi, Batı Cephesi, Cilt II/ Kısım 2, Genelkurmay Yay.,
Ankara 1991, s. 339.
3
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Trakya meselesi daha sonra Londra ve San Remo
konferanslarında ele alındı. Londra Konferansı (12 Şubat10 Nisan 1920)7 esnasında Trakya'nın Yunanistan'a
bırakılması konusunda prensipte anlaşan İtilaf devletleri,
kati kararı bir sonraki San Remo Konferansı (18-26
Nisan1920)'nda verdiler.8 San Remo Konferansı kararları,
Sabık Sadrazam Tevfik Paşa Başkanlığı'ndaki Osmanlı
delegasyonuna 11 Mayıs 1920'de Versailles Sarayı'nda
tebliğ edildi. Tebliğ edilen karara göre; Çatalca'ya kadar
bütün Doğu Trakya toprakları Yunanistan'a bırakılmıştı.9
İstanbul Hükümeti bu konuda çaresizdi. Alınan
kararların uygulamasına karşı çıkacak Trakya'da iki
teşkilat mevcuttu. Bunlar, "Trakya-Paşaeli Müdafaa-i
Hukuk-ı Milliye Merkez Heyeti"10 ve "I. Kolordu
Komutanlığı"11 idi. Avrupa'daki gelişmeleri günü gününe
ve yakından takip eden bu iki teşkilat, işgal öncesi
tedbirler almak için harekete geçtiler. Cemiyet, 31 Mart-1
Nisan 1920 tarihlerinde Lüleburgaz ve 9-14 Mayıs 1920
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk
Tarih Kurumu Yay., Ankara 1989, s. 82-83.
8 İleri, 28 Nisan 1336/1920, no: 853, s.1.
9Galip Kemali Söylemezoğlu, Başımız Gelenler Yakın Bir Mazinin
Hatıraları, Mondros'tan Mudanya'ya 1918-1922, Kanaat Kitabevi,
İstanbul 1939, s. 232-233.
10 Bu teşkilat ilk olarak Trakya Paşaeli Müdafa-i Heyet-i Osmaniyesi
adı ile kurulmuştur. Bkz.: Zekai Güner, Trakya- Paşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1 Aralık 1918- 13
Mayıs 1920), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998, s.13.
Daha sonra Anadolu hareketi ile birleşerek Trakya Paşaeli Müdafaa-i
Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ismini almış ve kongreler sürecinde de
bütün Trakya'yı temsilen karar verme yetkisini haiz bir heyet haline
gelmiştir. Özgür Mert, "İşgalden Kurtuluşa Doğu Trakya", Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:
58, (Bahar 2016), s.123-176.
11 I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar (Eğilmez) idi. Ancak Edirne
Kongresi evvelinde İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınmış ve
yerine Alb. Muhittin (Kurtiş) Bey tayin olunmuştur. Bkz.: Türk
İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki
Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Yay., Ankara 1989, s. 143145.
7
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tarihleri arasında da Edirne Kongresi'ni topladı.12 Bu
kongrelerde Yunan işgali karşısında askeri ve siyasi
tedbirler alınması kararlaştırıldı.13 Siyasi faaliyetler için
bir heyet oluşturuldu. Kamuoyunu aydınlatma çalışmaları
kapsamında beyannameler yayınlandı.14 Askeri faaliyet
olarak da seferberlik kararı alındı ve yerli Rumların çete
faaliyetlerini önlemek maksadıyla Milli Müfrezeler teşkil
edildi15, Cafer Tayyar Bey kongre tarafından "Trakya
Milli Kumandanı" ilan edildi.16
Trakya'da bu hazırlıklar yapılırken İtilaf devletleri
temsilcileri Boulogne'da toplanarak Yunanistan'a
Trakya'yı işgal izni verdiler. Konferanstan bu izni alan K.
Venizelos, 22 Haziran 1920'de Yunan ordusuna
Trakya'nın işgali için hazırlık yapılması gerektiğini
bildiren bir tebligat yaptı. Yunan Hükümeti de 3 Temmuz
1920'de Trakya'yı işgal kararı alarak, işgal için iki tümen
hazırlanması ve Anadolu'da bulunan İzmir Tümeninin de
Trakya harekâtına katılması için hazır bulundurulmasını
emretti.17

Bu kongrelerin Trakya teşkilatlanmasındaki önemi hakkında geniş
bilgi için bkz.: Hüsnü Özlü,"İstiklal Savaşı'nda Doğu Trakya'da
Teşkilatlanma Süreci; Lüleburgaz ve Edirne Kongreleri", Uluslararası
Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı: 12 (Kasım 2012), s. 3440.
13 Lüleburgaz Kongresi Kararları için bkz.: Bıyıklıoğlu, Trakya'da
Milli Mücadele, C. I, s. 217-219, Edirne Kongresi Kararları için bkz.:
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. II, s.91-93, vesika: 46.
14 Beyannameler için bkz.: Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve
Basını, Haz.: Zekai Güner-Orhan Kabataş, Atatürk Kültür Merkezi
Yay., Ankara 1990, s. 99, 102-103.
15 Türk İstiklal Harbi, Batı Cephesi, Cilt II/ Kısım 2, Genelkurmay
Yay., Ankara 1991, s. 350-351. Seferberlik kararı ve duyurulması
hakkında bkz.: Bıyıklıoğlu; Trakya'da Milli Mücadele, C. II, s. 79-80,
Vesika: 40.
16 Hatıralar, vesikalar, Resimlerle Yakın Tarihimiz, C. II, "İlk Türk
Komitacısı Fuat Balkan'ın Hatıraları, s.73-74.
17 Akın, Trakya, s. 5-6.
12
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2. General Nider'in Trakya Harekâtına Dair Verdiği
Bilgiler
2.1. Savaş Evvelinde Türk Harekât Planı ve Ordu
Mevcudu
Gnl. Nider, Trakya Harekâtı adını verdiği çalışmanın
I. Bahsini "Cafer Tayyarın Milli Harekâtı"na ayırmış ve
bu bölümde I. Kolordu kuruluşu hakkında "14 Mart 1920
tarihinde Albay Cafer Tayyar Anadolu askerlerinden bir
ordu teşkil ederek harekât için Edirne'ye sevk etmiştir.
Bu ordunun 49. Tümenini Kırklareli'ne, 55. Tümenini
Tekirdağ'ına, 60. Tümenini de Keşan'a yerleştirmiştir"
diyerek bilgi vermektedir18. Burada verilen Anadolu
askerlerinden yeni bir ordu teşkiline dair bilgiler sağlıklı
değildir. Her ne kadar Mondros Mütarekesi gereği
Osmanlı orduları terhis edilmiş görünüyorsa da Trakya'da
az bir mevcutla I. Kolordu teşkilatı devam etmekteydi. 16
Mart 1920 seferberlik tarihi itibarı ile bu kuvvetlerin
mevcudu 3.470 subay ve erden ibaret idi19.
21 Nisan 1920 tarihinde görevden alınıncaya kadar da
kumandanı Alb. Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey idi. Cafer
Tayyar Bey, 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine
seferberlik ilan etmiş ve birliklerin mevcudunu
artırmıştır. Bu ilk seferberlik emri ile 1298-1315
doğumlular silâhaltına çağrılmışlar, Trakya'daki silah ve
cephane depoları ile mal sandıklarına ve Ziraat
Bankası'ndaki devlet paralarına el konulmuştur. 16 Mart
1920 gününden 30 Nisan 1920 tarihine kadar geçen bir
buçuk ay zarfında Kolordu Karargâhı ve bağlı birlikleri
için Edirne'ye 800, Kırklareli'ndeki 49. Tümen
birliklerine 1.200, Keşan bölgesindeki 60. Tümene 1.000
ve Tekirdağ'daki 55. Tümene ise 500 kişi

Türk Tarih Kurumu Arşivi, Tevfik Bıyıklıoğlu Evrakı No: 73;
Generel Nider’in Büyük Yunan Askeri (Berri ve Bahri)
Ansiklopedisindeki Trakya Harekâtı'na Dair Yazısı, s. 1.
19 TTK Arşivi, TB 73, B: 140.
18
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katılabilmiştir.20 Bu birliklere katılanlar Trakya
bölgesindendir. Lakin I. Kolordu'da normal askerlik
hizmetini gören Anadolulu askerler de bulunmaktadır.
Gnl. Nider, I. Kolordu birliklerini bulundukları
şehirlere göre aşağıdaki gibi vermektedir21:
Şehir
Edirne
Lüleburgaz
Malkara
Hadımköy
Uzunköprü
Babaeski
Silivri
Kırklareli
Çorlu/Trion
Keşan
Tekirdağ
Çatalca
Genel Toplam

Subay
231
24
13
5
11
2
35
34
400
8
763

Asker
1800
400
200
500
800
300
250
500
300
700
1600
500
7.850

Toplam
2031
424
213
505
800
311
252
500
335
734
2000
508
8.613

Top
11
9
2
12
4
32
70

Gnl. Nider, Cafer Tayyar Bey'in seferberlik ilanından
sonra İstanbul'a gidişini ve dönüşü sonrasın olayları da
şöyle anlatmaktadır: "Bu yerleşme planından sonra 20
Nisan'da Cafer Tayyar harekât planlarını Damat Ferit'e
sunmak üzere İstanbul'a gitti. Aynı ayın 22'sinde
Trakya'ya avdet ettikten sonra Cafer Tayyar paşalığa terfi
etti. Bu terfiinin yegâne amili Trakya'daki icraatı
olmuştur. Cafer Tayyar, Trakya'ya döndükten sonra ilk
işi mevcudumuzu, enerjimizi ve planlarımızı öğrenmek
için muhtelif vesileler ihdas etmişse de kuvvetlerimiz
hakkında kati bir netice alamamıştır. 13 Mayıs'da Cafer
Tayyar Trakya Ordusu Başkumandanlığı'nı deruhte
etmiştir".
20
21

Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 211-214.
General Nider, s. 1.

242 | Büyük Yunan Askerî Ansiklopedisi’nde General Konstantinos…
Cafer Tayyar Bey'in İstanbul'a gidişi ve hükümet
üyeleri ile görüşmeler yaptığı doğrudur. Bu görüşmeler
sırasında Cafer Tayyar Bey, Dâhiliye Nazırı Reşit Bey
tarafından iyi karşılanmış ise de kendisine verilen sözler
yerine getirilmediği gibi bir müddet Edirne'ye dönmesi
de engellenmiştir. 22 Aynı tarihlerde Trakya Paşaeli
Cemiyeti yöneticilerinin bir kısmı23 da Damat Ferit
kabinesi ile görüşmelerde bulunmuş ve Trakya
savunması için destek istemişleridir. Ancak bu
görüşmelerde gerek Ferit Paşa'nın ve gerekse padişahın
müdafaaya şiddetle muhalif oldukları anlaşılmıştır.24
Nitekim Cafer Tayyar Paşa daha İstanbul'da iken
Kolordu Kumandanlığı vazifesinden azledilmiş ve yerine
60. Tümen Komutanı Alb. Muhittin Bey atanmıştır.25
Ayrıca Cafer Tayyar Paşa'nın dönüşü Gnl. Nider'in ifade
ettiği gibi 22 Nisan değil 2 Mayıs 1920'dir. Gnl. Nider'in
bahsettiği "Trakya Orduları Başkumandanlığı" meselesi
de Cafer Tayyar Bey'in Kolordu Kumandanlığından
azlinden sonra TBMM tarafından verilen "Rumeli Umum
Kumandanlığı"26 veya Edirne Kongresi'nce verilen
"Trakya Milli Kumandanı" ve daha sonradan Trakya
Paşaeli Müdafa'a-i Hukuk Merkez Heyeti tarafından

Zülal Keleş, "İstiklal Savaşı'nda Doğu Trakya Bölgesi ve
Başarısızlık nedenleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX/57
(Kasım 2003), s. 1034-1035.
23 Merkez Heyeti'nin 12 Nisan 1920 tarihli toplantısında Mestan
Efendi, Hacı İbrahim ve İsmail Beylerle Lüleburgazlı Şevket
Efendi'den mürekkep bir heyetin "Bâbıâli ve ricâl-i devletle temasta
bulunarak Trakya vaziyetini arz ve nokta-i nazârlarını istimzaç
eylemek üzere" İstanbul'a gitmesi kararlaştırılmıştı. Bkz.: TTK Arşivi,
Trakya Paşaeli Müdafa'a-i Hukuk-ı Milliye Merkez Heyeti Karar
Defteri, 12 Nisan 1920 tarihli karar.
24 Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 219-220.
25 Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 237.
26 ZülalKeleş, "Cafer Tayyar Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999), s. 541.
22
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"Trakya Müdafa'a-i Milliye Kumandanı"
dönüştürülen unvan olarak anlaşılmalıdır.

27

şekline

Gnl. Nider ayrıca bu bahiste I. Kolordunun harekât
planı hakkında da bilgi verir. Bu bilgilere göre; Cafer
Tayyar Trakya'nın harekât planını ve enerji kuvvetini
Türk Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Paşa'ya arz
etmiş ve onayını aldıktan sonra uygulamaya koymuştur.
Plan gereğince harekât şu şekilde yapılacaktı. Yunan
ordusu karşısında son neferine varıncaya kadar
dayanacak ve ölünceye kadar çalışacaktır.
Trakya'nın desteklenmesi için ilk
Uzunköprü ve İpsala hattı tutulacaktır.

hat

olarak

Düşman çıkartmasına karşı da Keşan, Malkara,
Kunduklu, Çerkezköy hatları vücuda getirilecektir. Eğer
Yunan askeri ufkun bir noktasından yani güneyden
hücuma kalkarsa yalnız 55. Tümenin 1. Alayı ihtiyat
olarak kalacaktır.
Eğer ufkun her noktasından hücuma kalkılırsa o
zaman iyi talim görmüş olan 55. Tümen Havsa ve
Babaeski'de ihtiyat olarak kalacaktır.28

Cafer Tayyar Bey'e, Kolordu Kumandanlığı'ndan azledildikten
sonra 9-13 Mayıs 1920 tarihinde toplanan Edirne Kongresi kararı ile
"Trakya Milli Kumandanı" unvanı verilmiştir. Bkz.: Mustafa Toker,
Trakya Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti'nin Kongre Zabıtları, Ankara
Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara 2016, s. 143.
Bu unvan daha sonra Trakya Paşaeli Merkez Heyeti kararı ile 29/30
Mayıs 1920 tarihi itibarı ile "Trakya Müdafa'a-i Millîye Kumandanı"
şekline çevrilmiştir. Bkz.: Trakya Paşaeli Müdafa'a-i Hukuk-ı Milliye
Merkez Heyeti Karar Defteri, Türk Tarih Kurumu Arşivi, Karar No:
35.
28 General Nider; s. 2-3. Gnl. Nider'in verdiği bu bilgiler, I. Kolordu
Komutanlığı'nın 19 Mayıs 1920 tarihli Tümenlerine verdiği "Gizli ve
zata mahsustur" ibaresini haiz muharebe vazifesi ve yapılması lüzum
görülen yer değişikliklerine dair talimatnamedeki bilgilerle önemli
derecede uyuşmaktadır. Bkz.: Bıyıkoğlu,Trakya'da Milli Mücadele, C.
I, s. 310-312.
27
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Generel Nider, Harekât başlamadan önce Türk ve
Yunan kuvvetlerinin mukayesesini de yapmaktadır. Buna
göre:
Malkara, Tekirdağ, Trilon (Çorlu): 55 Tümen; bu
tümen 168,170, 171. alaylardan müteşekkildi. 6.000 er ve
28 ağır top.
Uzunköprü: 60. Tümen; bu tümen 185,186, 187.
alaylardan müteşekkildi. 8.000 er ve 25-30 ağır top.
Edirne: 49. Tümen; bu tümen 153, 154, 155.
alaylardan müteşekkildi. 6.000 er ve 30 ağır top.
Geri kalan kuvvetler Kırklareli'ne tahsis edilmiş olup
ceman kuvvetlerin sayısı 22-25 bin er ve 89 ağır top ile
sayıları meçhul harp vasıtası ve 10,5'luk Skoda topları
mevcuttur.29
Türk kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre ise
savaş öncesi I. Kolordu mevcudu şöyle idi:30
Tablo 1: 16 Mart 1920 Seferberlik Öncesi Kolordu
Mevcudu
Tarih

KO
Merkezi

49.
Tümen

55.
Tümen

60.
Tümen

Toplam

16 Mart
1920

833

1.146

524

967

3.470

29General

Nider; s. 3-4.
TTK Arşivi, TB 73, B: 140; Bir başka kayıt da ise Kolordu'nun ilk
mevcudu 550 subay ve memur ile 5.400 erden (toplam: 5.950)
mürekkep gösterilmektedir. Burada gösterilen ilk mevcut (5.950) ile
seferberlik sürecinde katılanları (11.857) toplarsak savaş öncesinde
kolordunun mevcudu 17.787'ye baliğ olmaktadır. Bkz.: TTK Arşivi,
TB 73/2, B: 3 "Yazan Alb. Refik Yüce, Yunanlılarla Harbi Kabul
Eden I. Kolordu'nun Vaziyet Kabiliyet-i Harbiyesi ve Akıbeti", Tevfik
Bıyıklıoğlu ise 15 Haziran 1920 itibarı ile I. Kolordu'nun mevcudunu
761 subay ve askeri personel, 17.500 er, 10.000 tüfek, 47 makineli
tüfek, 53 top olarak vermektedir. Bkz.: Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli
Mücadele, C. I, s. 334-335.
30
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Tablo 2: Seferberlik sürecinde katılanlar
Tarih

KO
Merkezi

49.
Tümen

55.
Tümen

60.
Tümen

Toplam

22 Mayıs 1920

1.727

3.587

1.727

2.989

10.030

20 Haziran 1920

-

-

-

-

1.827

Genel Toplam

11.857

Bu tablodaki verilere göre; I. Kolordunun seferberlik
öncesi mevcudu 3.470 olup, seferberlik sürecinde
katılanların sayısı 11.857'dir. Böylece savaş evvelinde
Kolordunun mevcudu 15.327'yi bulmuştur.
Buna mukabil General Nidere göre; Yunanlıların
Trakya harekâtı için sevk ettikleri kuvvetleri de şu
tümenlerden oluşmakta idi: 31
Kapıkule ve Dedeağaç: 1 Tümen
Gümilcine ve İskeçe: 1 Tümen
Karaağaç ve Yelburgaz: IX. Tümen
İzmir Tümeni ve Süvari Alayları da harekete hazır
beklemektedir.
General Nider, Harekât arifesinde Yunan Cephe
Komutanlığı ile hükümet arasındaki yazışmalara dair de
bilgi vermektedir. Cephe kumandanı harekât evvelinde
yalnız iki tümenle Meriç üzerinden geçerek I. Kolordu
birliklerine taarruzu tehlikeli görmüş ve durumu hükümet
yetkililerine arz etmişti.32 Bunun üzerine Gnl. Nider'in
verdiği bilgilere göre Venizelos, (Temmuz 1920) Trakya
General Nider; s. 4.Türk kaynakları Yunan Tümenleri hakkında
bilgi verirken, Meriç nehri boyunca üç tümen bulunduğunu
yazmaktadır. 9. Yunan Tümeni Edirne Karaağaç karşısında, İskeçe
Tümeni ortada 60. Türk Tümeninin karşı cephesinde Dimetoka,
Sofulu, Kuleliburgaz hattında ve Serez Tümeni de Ferecik-Dedeağaç
bölgesinde konuşlanmıştı. Bkz.: Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli
Mücadele, C. I, s. 314.
32 Bıyıklıoğlı, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 343.
31
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İşgal Kuvvetleri Komutanı Zimvrakakis'e bir telgraf
çekerek "Rica ederim. Kuvve-i maneviyenizi muhafaza
edin. Başkumandana Trakya harekâtı için iki tümen daha
tahsisi etmesini telgrafla bildirdim. Seçilmiş askerlerden
bir tümen yedek, 10. ve 4. Tümenlerin de emrinize
verilmesi için Atina'ya telgraf çektim. Düşman ordusunun
bozulmasını temenni etiğimiz gibi ihtiyaçlarınızı
müşkülatsızca
halledebilmenizi
temenni
ederim.
Tayyar'ın askerleri bozulup Bulgar hududuna
kaçamazlarsa bütün ordu ya bize veyahut da
Çatalca'daki Fransızlara esir olacaktır" diyerek hem
moral hem de kuvvetlerinin güçlendirildiğini bildirdi.
Venizelos, ayrıca "Malkara ve Uzunköprü için ayrılan
tümenler var kuvvetiyle çalışacaklardır. Bu kuvvetlerimiz
düşmanın cephesini cenuba doğru çevirsinler ki, yarma
ve giriş harekâtımız Lüleburgaz'dan kolaylıkla
yapılabilsin.
Doğrudan
doğruya
Uzunköprü'ye
taarruzumuz ölüm olur"33 diyerek harekâtın ne şekilde
yapılması gerektiğine dair uyarlarda da bulundu. Bu
uyarılara göre; Yunanlıların Trakya'nın işgali için
Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi'nden yapılacak çıkarma
harekâtına ne kadar çok önem verdikleri anlaşılmaktadır.
Venizelosun bir uyarısı da Türk ordusunun bozulduktan
sonra Bulgar hududundan kaçmasına imkân verilmemesi
hususunda idi.
Başbakandan alınan bu talimat üzerine Yunan
Orduları Başkomutanı Paraskevopulos 7 Temmuz
1920'de Trakya İşgal Kuvvetleri Komutanlığına harekât
hakkında bir emir gönderdi. Buna göre;34 Trakya
harekâtının çok seri bir şekilde sürdürülmesi ve
birliklerin birbirleri ile irtibatının sağlanması isteniyordu.
Trakya işgali için 9. Tümen, İskeçe Tümeni, İzmir
Tümeni, 1. Süvari Alayı, 3 makineli tüfek bölüğü, 3 ağır

33
34

General Nider; s. 4-5.
General Nider; s. 4-5.
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batarya, 2 obüs bataryası ve tayyareler görevlendirilmişti.
Geri kalan kuvvetler de Evru (Meriç) için çalışacaklardı.
İzmir Tümeni Marmara Ereğlisi'ne çıkartma yapacak,
ayrıca da Türk kuvvetlerinin Uzunköprü'yü geçerek
ilerlemesi halinde bu ilerlemeyi karşılayacaktır. Yunan
kuvvetlerinin ilk hedefi Kırklareli civarında bulunan
üstün Türk birliklerini keşfetmek ve irtibatlarını
baltalamak, daha sonra da Babaeski istikametine
yürüyerek Trakya'daki Türk kuvvetlerini imha etmek ve
Edirne'yi ele geçirmektir. Edirne ele geçirildikten sonra
Türk kuvvetleri silahtan tecrit edilecek, birlikler
dağıtılacak
ve
asayiş
sağlanacaktır.
Türklerin
Bulgaristan'a kaçışlarını önlemek maksadıyla Bulgaristan
hududu boyunca Arda, Meriç, Tunca ve Istıranca hattında
bir alay görevlendirilecektir.
Başkomutanın bu talimatı üzerine Trakya İşgal
Kuvvetleri Komutanı Zimvrakakis de harekâtın
başlayacağı gün olan 20 Temmuz 1920'de 6101 sayılı
emrini birliklere tamim etti.35
"Emir
1. Birinci planım Uzunköprü'deki Türk kuvvetlerini
esir almak ve sonra da Edirne'yi elde edip bilahare
Trakya'daki umumi temizliği yapmaktır.
2. Bu günkü kuvvetin çoğu Tekirdağ ve Ereğli'de
bulunacaktır. İkinci gün kuvvetler Babaeski'yi istila
etmek için bütün enerjilerini sarf edeceklerdir.
3. Birinci günün gecesi İskeçe Tümeni nehrin öteki
tarafına bir geçit yapacaktır. Eğer yerleşebilirse isabet
olur. Şayet bir gecede bu iş tamamlanamazsa ikinci
gece devam edilecektir.
4. Bu nehri İskeçe Tümeninin geçebilmesi için gece
karanlığından istifade edilecektir. Düşman bu
yerleşmeden katiyen şüphelenmemelidir. Aksi halde
kurduğumuz plandan istifade edemeyeceğimiz gibi
düşman faydalanabilir de. Tümenin bir öncü kıtası

35

General Nider; s. 6.
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gidip nehrin öte tarafına yerleşecektir. Bilahare esas
kuvvetler geçiş yapacaktır.
5. İskeçe Tümeni geçişini tamamladıktan sonra
üçüncü günü 1. Süvari Alayı nehri geçerek tümenin
sol tarafını tutacaktır.
6. 9. Tümenin bir alayı harekât günü Bulgar
komitelerinin sarkıntılık yapmamalarını sağlamak
maksadıyla Ortakaöy'den Mustafapaşa'ya kadar olan
bölgeyi muhafaza altına alacaktır.
7. Dördüncü günü İskeçe Tümeni mevzileştiği yerde
hedefe varmak için emir bekleyecektir. 1. Süvari Alayı
harekât emrini aldığı dakikadan itibaren Uzunköprü'ye
yarma harekâtı yapacaktır. Daha sonra da içerilere
doğru ilerleyecek ve düşman kuvvetlerini mümkün
olduğu kadar baltalayacak ve İzmir Tümeni de
düşmanın esas temizlenmesini yapacaktır.
8. Yedek kuvvetlerin de gözleri daima Bulgar
hududunda olacaktır. Çünkü Bulgar komitacılarının
her an bir saldırı yapmaları muhtemeldir.
Trakya Mıntıkası Komutanı Zimvrakakis"

2.2. Trakya Harekâtının Başlaması
20 Temmuz 1920'de Trakya işgalini hedefleyen
harekât Tekirdağ (Marmara Ereğlisi ve Tekirdağ), Meriç
nehri (Uzunköprü-Kavak mıntıkası) ve Karaağaç (Edirne)
olmak üzere üç koldan başlatıldı. Harekât planlarında
ifade edildiği gibi Doğu Trakya'nın daha kolay
düşürülmesi için Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi'nden
yapılacak çıkartma harekâtına önem verilmişti.
General Nider'e göre; bölgeye çıkartma yapacak İzmir
Tümeni'nin kuvvetlerinin gemilere yüklenmesi bir gece
evvelden Oniki Ada'dan yapılmış36, bu iş için Jerekas,
Aetos ve Leon anti-torpil gemileri görevlendirilmişti.

Türk kaynakları Yunan İzmir Tümeni (10. Tümen)'nin 3, 27, 28, 30.
piyade alayları ile iki süvari alayı ve birde topçu taburu vardır ve
Bandırma'dan bir gecede sevk olunduğunu yazmaktadır. Bıyıklıoğlu,
Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 351.
36
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Ayrıca İngilizler çıkartmaya
zırhlısını37 vermişlerdi.

yardım

için

Kılkış

20 Temmuz 1920 sabahı saat 04.00'te Kılkış zırhlısı
Ereğli limanına karadan hiç bir müdahale görmeden
çıkartma yaptı. Aetos gemisi limana ilk kıtalarını indirdi.
Bu kuvvetler beyaz bayraklarla karşılandı. Burada
bulunan 500 civarındaki Türk kuvvetleri etkisiz hale
getirildikten sonra, Çorlu'ya doğru ilerlendi. Ereğli'nin
düşmesini müteakip Tekirdağ çıkartması başladı.
Çıkartmayı takip etmek için Jeraks zırhlısı Savaş Bakanı
ve maiyetini de getirmişti. Sabahın erken saatlerinde
başlayan çıkartma harekâtı öğleye kadar devam etti.
Kuvvetli hücumlardan sonra öğle saati civarı Tekirdağ
işgal edildi. Tekirdağ'da Türklerin 55. Tümenine bağlı
171. Alayı bulunuyordu. Esir edilen Türk kuvvetlerinin
sayısı 200-300 civarındadır. Bir tek top dahi bulunamadı.
13 saat sonra şehir merkezi 5 km. uzaktan emniyet altına
alınmış oldu.38
Çorlu'ya doğru ilerleyen 27 Tümen kuvvetleri de bu
mıntıkada gerçekleştirilen çarpışmalardan sonra 5 subay
ve 46 eri esir alarak Çorlu şehrine girdi. Tekirdağ ve
Çorlu'daki Türk kuvvetleri Lüleburgaz istikametine
doğru çekilmişlerdi.39
Kılkış Zırhlısı, Yunan Hükümeti tarafından Balkan Savaşı
sonrasında ABD'den satın alınmıştır. Bkz.: Afif Büyüktuğrul, Osmanlı
Devleti'nin yapmayı Tasarladığı Son Donanma, Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, Sayı: II, İstanbul 1968, s. 67. İngilizler bu savaşta bölgeye
yapılan çıkartma için bir tayyare gemisi göndermişlerdir.
38 General Nider; s. 7-8. Türk kaynaklarına göre Tekirdağ'a çıkartma
sabah 07.00'de denizden karaya yapılan top atışlarından sonra
gerçekleştirildi. İki Yunan gemisine İngiliz uçak gemisinden kalkan
tayyareler de eşlik etmişlerdi. Tekirdağ çıkartması esnasında şehirde
bulunan İstihkâm bölüğü mukavemet etmeye çalıştıysa da başarılı
olamadı. Bu mücadelede bölük 2 subayını ve askerlerinin çoğunu
kaybetmiş ve öğle civarı şehir merkezi işgal edilmişti. Bkz.:
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 352-353, 357.
39 General Nider; s.8. Türk kaynakları ile birebir uyuşan bilgilerdir.
Ereğli ve Sultan Çiftliği kıyılarına çıkartma yapan Yunanlılar,
37
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Aynı gün Karaağaç bölgesinde de çarpışmalar
yaşandı. Bu çarpışmalar esnasında Yunanlılardan 40
Efzon askeri, 4 er ölü ve 2 er de yaralanmıştı. Türklerin
kayıpları hakkında sayı belirtilmeksizin "birçok zarar,
ziyan ve ölü verdirdik" denilmektedir.40
İlk günkü çarpışmalarda elde edilen başarılar Yunan
karargâhında sevinçle karşılanmış ve Trakya Mıntıkası
Komutanı E. Zimvrakakis harekâta katılan birliklerine
"artık Trakya'nın serbest olma zamanı gelmiştir" diyerek
bir tebrik mesajı yollamıştır.41
Ertesi gün Tekirdağ bölgesinde bulunan Yunan
kuvvetleri, Çiftlik (Lüleburgaz) bölgesine ilerlediler.
Burada Türklerin 170 ve 171. Alaylarına bağlı birliklerle
gerçekleştirilen çarpışmalardan sonra 150 mm.lik 2 ağır
top ve 4 hafif top ele geçirilmiş ve Türklerden 2 subay,
38 er esir alınmıştır. Yunanlıların kayıpları 4 ölü ve 7
yaralı olarak kayda geçmiştir. Bu çarpışmalardan sonra
Yunanlılar Tekirdağ Lüleburgaz istikametinde Çiftlik,
Artçalı, Yassıköy ve Kamalar-Karatça hattına
yerleşmişlerdir.42
Ertesi gün 10/23 Temmuz'da Alb. Mazarakis
emrindeki birliklere Lüleburgaz ve Babaeski'nin işgali
emrini verdi. Alınan bu emir üzerine 23 Temmuz öğle
civarı Alb. Anağnostos'un ağır piyade birlikleri
Lüleburgaz'a girdiler ve şehri işgal ettiler. Alb.
Petropulaki'nin kuvvetleri Alpullu-Babaeski hattına
hareket etiler. Buradaki Türk kuvvetleri 400-500
mevcutlu 60. Tümenin 185 ve 186. Alayları idi. Cafer
Çorlu'ya doğru ilerleyince buradaki 168. Alayın taburları bozguna
uğrayarak dağılmış, askerlerin bir kısmı köylerine kaçmış, bir kısmı
da Lüleburgaz'a çekilmiştir. Çorlu saat 16.30'da Yunanlılar tarafından
işgal edilmiştir. Bkz.: Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s.
351-352.
40 General Nider; s. 8.
41 General Nider; s. 8-9.
42General Nider; s. 11-12. Bu hat, Muratlı istikametinden Lüleburgaz'a
doğru gelen Büyük Karıştıran yolu güzergâhıdır.
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Tayyar Bey de Babaeski hattını tutmuştu. Aynı gün İzmir
Tümeni piyadeleri Kırklareli'ne, Alb. Anağnostos'un
piyadeleri Alpullu'ya, Alb. Gulyanun'un piyadeleri ve
Tümen karargâhı Babaeski'ye, Alb. Petropulaki'nin
piyadeleri Mandıra'ya, Alb. Kondulin'in piyadeleri de
Çerkes Müsellim'e hareket ettiler ve kendilerine tahsis
edilen mıntıkaları işgal ettiler.43
23/24 Temmuz gecesi saat 22.30'da İskeçe Tümeninin
13. Alayı da önce bir taburu daha sonra da bütün
mevcudu ile Uzunköprü istikametinden Meriç nehrini
geçmeyi başardı. Kısa süren çarpışmalardan sonra saat
10.30'da Uzunköprü işgal edildi. Bu çarpışmalarda 2 er
öldü ve 11 er yaralandı. Aynı gün Meriç kuvvetleri
Kalsan! (Kuzucu), Paksılar! (Bahşılar), Zalufköy
(Kırcasalih) istikametinde ilerlediler. Böylece İzmir
Tümeni birlikleri ile Dedeağaç Tümeni askerleri ilk defa
Trakya topraklarında birleşmiş oldular. Aynı anda süvari
birlikleri de Kuleliburgaz'a hareket ettiler.44 Bölgede
bataklık arazilerde yapılan çarpışmalarda 3 subay, 25 er,
11 top ve 50 adet de hurda harp silahı ele geçirilmişti.45
3. Cafer Tayyar Bey'in Esir Alınışı
İzmir Tümeninin piyadeleri 11/24 Temmuz'da
ilerlemeye devam etiler. Alb. Petropulaki Çengerli-Kuleli
hattına, Alb. Kundulin Pavli Köy (Pehlivanköy)
istikametine, Alb. Anağnostos da Babaeski-Havsa
istikametinde ilerlediler. Babaeski 24 Temmuz 1920'de
saat 07.oo civarında, Cafer Tayyar Bey'in karargâhının
bulunduğu Babaeski'nin 6 km. uzağındaki Dartepe de
09.oo civarında ele geçirildi. Cafer Tayyar Bey ileri keşif
harekâtında bulunmak üzere Bostanlı köyü istikametinde
Nider; s. 12-13. Tekirdağ, Çorlu ve Muratlı'nın düşmesi
üzerine önce Lüleburgaz civarında toplanmak isteyen birlikler burada
mukavemet edemeyeceklerini anlayınca Babaeski ve Havsa arasında
toplandılar. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 363.
44 General Nider; s. 13-15.
45General Nider; s. 14.
43General
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bulunuyordu. Süvari Alayı mıntıkayı tamamen abluka
altına almış ve piyade kuvvetleri de Ergene nehri
boyunca yerleşmişlerdi. Bu mıntıkadaki çarpışmalarda
Cafer Tayyar Bey'in karargâhından 1 subay 6 er esir
alınmıştı. Cafer Tayyar Bey bir müddet için kaçmağa
muvaffak olduysa da Rum köylüler tarafından yakalandı
ve İzmir Tümenine teslim edilerek Atina'ya sevk edildi.46
4. Karaağaç ve Edirne'nin İşgali
General Nider'in verdiği bilgilere göre ilk gün
Karaağaç bölgesinde önemli çarpışmalar yaşanmıştı. Bu
çarpışmalar esnasında 40 Efzon askeri, 4 er ölü ve 2 er de
yaralanmıştı. Bu kayıplar üzerine yeni bir taarruz
evvelinde Yunan kuvvetleri keşif kolu 21 Temmuz gecesi
Karaağaç istikametinde bir keşif gerçekleştirdiler.
Türklerin Meriç köprüsü üzerinde gayet düzenli olduğu
anlaşıldı. Türklerin bölgedeki tahkimatları 6 metre
aralıklarla ve 1,5 metre yükseklikte iki sıra tel-örgüler ve
bunların gerisinde yer alan siperlerden oluşuyordu.
Yunan kuvvetleri bu keşif harekâtını müteakip 21/22
Temmuz gece yarısına doğru topçu ateşi eşliğinde Meriç
köprüsüne doğru ilerleyerek, tel örgüleri geçmeyi
hedeflediler. Lakin hedeflerine ulaşamadıkları gibi çok
General Nider; s. 13-14. 23 Temmuz akşamı Havsa'ya gelen Cafer
Tayyar Bey, birliklerin seri bir şekilde dağıldığına inanmadığı için
ertesi sabah yanına muhafızlarını da alarak sivil kıyafet giyinmiş
olarak, ileri keşif harekâtında bulunmak maksadıyla Babaeski cephesi
hattını kontrole gitti. 24 Temmuz sabahı saat 09 sularında
Babaeski'nin 6 km. kuzeybatısında Dardere denilen mevkide, Yunan 3
ncü Süvari Alayının bir bölüğü ile karşılaştı. Burada, iki birlik
arasında kuvvetli bir müsademe başladı. Akşama kadar süren
çarpışmalarda Yunanlılar, 6 er ve 1 subayı şehit ettiler, 2 er ve 1
subayı da esir aldılar. Cafer Tayyar Bey de atından düşerek yaralandı
ve geceyi mısır tarlasında saklanarak geçirdikten sonra ertesi gün
Bostanlı yakınlarında bir çobana rastladı. Beraber köye ulaştıklarında
kendisini tanıyan köylüler Havsa'daki Yunan Taburuna teslim ettiler.
Bkz.: Veysi Akın, "Cafer Tayyar Paşa'nın Esir Alınışı ve Esaret
Hayatı", İlmi Araştırmalar I/1 (1995), İstanbul, s. 35-36. Yunanlılara
esir düşen subay, Cafer Tayyar Bey'in yanında bulunan yaveri Yzb.:
Halit Bey'dir. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 375.
46
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sayıda kayıp verdiler. O geceki çarpışmalarda 1 subay ve
16 er ölmüş, 5 subay ve 45 er de yaralanmıştı. Yunan
karargâhı bu başarısızlığı arazinin şartlarına, Türklerin
tahkimatına ve iyi keşif yapamamış olmalarına
bağlamıştı.47
Türk kaynakları ilk gün gündüz kuvvetli bir saldırı
olmadığını, düşmanın top atışlarını gece şiddetlendiğini
ve o geceki müsademelerde 1 şehit 13 yaralı verildiğini
yazmaktadır. İkinci gün gündüz başlayan top atışlarının
gece yarısına kadar devam ettiği bildirilmektedir. Üçüncü
gün piyadelerin bulunduğu mevzilerin yanı sıra şehir de
bombalanmış ve Karaağaç'ta tel örgülerin boyunda
piyadeler arsında çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalarda
10 şehit, 78 de yaralı bulunmaktadır.48
General Nider'in verdiği bilgilere göre; 24 Temmuz
gecesi Edirne ileri gelenlerinden bir heyet saat 18.30'da
Yunan askeri makamlarına müracaat ederek, Karaağaç
kasabasının ve kuvvetlerinin teslimi şartı ile bir anlaşma
imzalamak istediler. Karaağaç'tan Edirne'ye bir hat
çizildikten sonra Rum Metropoliti Polikarpu, Dr. Çağrı,
Belediye Reisi Stavro, Müftü ve Nomahu Başkan olmak
üzere bir heyet kuruldu. Karaağaç'ta Mıntıka Kumandanı
Ksisdis ile gerçekleşen müzakerelerde Bulgar ve Ermeni
gayelerine karşı ortak cephe oluşturma kararı alındı.
Heyette bir de Türk subayı bulunuyordu. Müzakereler
esnasında söz alan bu subay, Edirne halkının şehri
Yunanlılara teslim etmek için 24 saat müsaade istediğini
söyledi.49

47

General Nider; s. 9-10.
TTK Arşivi, TB 73/2 B: 17, "Refik Yüce, I. Kolordunun Vaziyet"
49 General Nider; s. 14. Bu heyet hakkında Türk kaynakları da bilgi
vermektedir. Heyette, şehrin ileri gelenlerinden Belediye Reisi Şevket
Bey, Müftü Hilmi Efendi, Hafız Ağa, Bahaeddin Bey,
Maksudbeyzade Derviş Bey bulunuyordu. İran Konsolosu Ali Bey ve
çeşitli dinlerin ruhani liderleri bulunuyordu. Bkz.: TTK arşivi, TB 76,
B: 251. "Ali Seyfi Tülümen'in Mektubu"
48
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Edirne'nin batısında Yunan 9. Tümenine karşı verilen
mücadele 24/25 Temmuz akşamına kadar başarı ile
devam etmişti. Karaağaç ve Meriç köprüsü istikametinde
gerçekleşen çarpışmalarda Edirne'nin korunaklı bir şehir
olması dolayısı ile Yunanlılar başarısız olmuşlardı. Lakin
Edirne hariç bütün Trakya düşmüş, Milli Kumandan
Cafer Tayyar'ın esir düştüğü ve Lüleburgaz-BabaeskiKırklareli hattında bozguna uğrayan birlikler çareyi
Bulgaristan'a sığınmakta bulmuşlardı. Ayrıca I. Kolordu
Karargâhı da Bulgaristan'a sığınma kararı almıştı.50 Bu
durum Edirne'de kötü tesir yapmış ve daha fazla zayiat
vermemek adına şehrin teslimi fikrini ortaya çıkarmıştı.
Şehrin teslimine dair görüşmelerin yapıldığı saatlerde
Trakya İşgal Kuvvetleri Komutanı E. Zimbrakakis 24
Temmuz gecesi gayesinin Edirne şehrinin işgalini
gerçekleştirmek olduğunu bildirerek, birliklere şu emri
verdi.51
1. İzmir Tümeni
toplanacaktır.

Bakışlar-Havsa

istikametinde

2. 9. Tümen Tatarköy-Bosnaköy'den
Edirne'yi işgale hazır olacaktır.

hareketle

3. Süvari birlikleri Havsa'yı kuşatıp emniyet altına
alacaktır.
4- Tayyare birlikleri de Edirne üzerinde mecburi
uçuşlar yapacaktır.
Şehirden gelen heyetle yapılan müzakereler neticesine
göre Edirne 25 Temmuz 1920 günü saat 13.15'te teslim
alınacaktı. Yunan karargâhından birliklere verilen
talimata göre de ertesi gün Yunan Kralı, Teşkilatlandırma
Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Edirne'ye gelecekti.52

TİH Batı Cephesi, C. II/2, s. 382-384.
General Nider; s. 15.
52 General Nider; s. 15.
50
51
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26 Temmuz 1920 günü saat 11.00'de Alb. Kaloyaro,
İzmir Tümeni Komutanı Mazarakis ve Kutula'nın taburu
Kral Aleksandros, Trakya Askeri Teşkilatlandırma
Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve beraberindekileri
merasimle karşıladılar. Merasim sonrasında konuşmalar
gerçekleştirildi ve Kral işgal mıntıkasını teftiş etti.53
Generel Nider, Trakya harekâtı sırasında 350 subay,
400 sivil, 5.000 er ve 20.000 Türk köylüsü Bulgaristan'a
iltica ettiğini yazmaktadır.54 I. Kolordu Kurmay Başkanı
Yarbay Abdurahman Bey ise raporunda bu sayıları 700
subay ve askeri memur, 4.000 er, 10.000 kadar göçmen,
3.000 kadar piyade tüfeği ve 30 makineli tüfek olarak
belirtmektedir.55 Bu sayılar Genelkurmay Başkanlığı
kayıtlarında ise 40'ı üst düzey olmak üzere 640 subay,
5.102 er, 188 hayvan ve 41 araba olarak geçmektedir.
Muhacir sayısı da 10.000 civarı olarak verilmektedir.56
General Nider'e göre; Yunanlıların eline düşen esir
sayısı Trakya Cephe Kumandanı Cafer Tayyar da dâhil
olmak üzere 167 subay, 3.000 er olup, ele geçirilen harp
teçhizatı olarak da 121 ağır top, 14.000 tüfek ve 65
tabancadan ibarettir. İşgal müddetince Trakya Karargâhı
bölgede 9.000 civarında Yunan askeri bulundurmuştur.57
Sonuç
Bu çalışmada, “General Nider’in Büyük Yunan
Askeri (Berri ve Bahri) Ansiklopedisindeki Trakya
Harekâtı'na Dair Yazısı” adıyla Türk Tarih Kurumu
Arşivi Tevfik Bıyıklıoğlu Belgeleri içerisinde bulunan
metin esas alınarak, Milli Mücadele döneminde
53
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56 Hülya Toker, "Milli Mücadele Döneminde Türk Bulgar İlişkileri ve
1 nci Kolordunun Bulgaristan'a Sığınması", XX. Yüzyılın İlk
Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri, Genelkurmay Yay.,
Ankara 2005, s. 133-136.
57 Nider, s. 17.
54

256 | Büyük Yunan Askerî Ansiklopedisi’nde General Konstantinos…
Trakya'da yaşanan askeri harekât ve Edirne'nin işgali ele
alınmıştır. Şüphesiz ki Milli Mücadele'nin önemli bir
safahatının yaşandığı Trakya coğrafyasındaki hadiselerin
ortaya konulmasında Türk kaynaklarının verdiği bilgiler
önemlidir. Lakin olayın faili olan Yunan kaynakları da bu
hususa ışık tutmaktadır. Bu sebeple Gnl. Nider'in verdiği
bilgiler, metnin aslını bozmayacak şekilde Türk
kaynakları ile mukayese edilmiş ve tahlile tabi
tutulmuştur. Netice itibarı ile olayların aktarılışı ve
verilen rakamlarda bazı farklılıklar olsa da inceleme
sonucunda bu farklılıkların tarihin akışına tesir
etmeyecek bilgiler olduğu anlaşılmıştır.
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THE YUGOSLAV SPACE AND THE ISSUE OF
THE RELATIONS BETWEEN CROATIA AND
SERBIA (1918-1945). SOME SEQUENCES
Cristian SANDACHE
The first Croatian kingdom was recorded in 925.
Under the dangers of the annexationist intentions of
Venice and the Kingdom of Hungary, Croatia would
accept (in 1102) an agreement of personal union with the
Kingdom of Hungary, which would be until 1918.
The historical territory of Croatia included Slavonia
and Dalmatia, having a viceroy as a leader, the residence
being settled in the city of Zagreb. Around 1200, Venice
would annex the Dalmatian coast, keeping it for 600
years.
After the disappearance of the Hungarian kingdom
fron the political map of Europe (1526), a part of Croatia
was part of the Habsburg Empire, the rest of the region
being annexed by the Ottoman Empire. In 1797, the coast
of Dalmatia would be part of the Habsburg Empire and,
starting with 1867, Croatia with Slavonia and the Rijeka
region were incorporated into the Kingdom of Hungary,
which was equivalent to the beginning of a rather intense
Magyarization.
In the negotiations between the Serbs and the Croats
(which prefigured the moment of December 1st, 1918 represented by the proclamation of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes), they raised the question of
the construction of a state of the South Slavs (of federal
type), but the rapid development of the military events
(the actions of the Italian armies in the Adriatic area)
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outlined the idea of crystallizing a unitary state under the
sceptre of the Karagheorghevic Serb dynasty.
The emergence of this new Slavic state on the map of
Europe was not the result of some intense diplomatic
steps (as in the case of Czechoslovakia emergence), but
of an accomplished fact with Serbia’s strong support, six
weeks before the start of Paris Peace Conference. 1
But the differences in historical experience, mentality
and, last but not least - the expectations of the constituent
peoples of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
subsequently proved to be too great.
The Serbian elite interpreted the state centralism as a
logical concretisation of its political, economic and
cultural hegemony. Nikola Pasic had not initially been a
fierce supporter of the annexation of Croatia and
Slovenia, but eventually admitted the idea of unification,
provided that the Serb dominance, meaning that all
essential decisions had to emerge from Belgrade. By
contrast, the Croats were the followers of a federal state
where the understanding with the Serb ethnic element
would have been a condition, but they opposed any
projects of domination of Croatia by Serbia, their
prominent leader, Stepan Radic, expressing this wish
with the utmost clarity.
The realistic political solutions of 1918 seemed to be
either the founding of a state of the Southern Slavs, or a
possible division of Croatian and Slovenian lands
between Italy and Serbia, or perhaps even between
Austria and Hungary.

1Ivo
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According to the historian Joseph Rotschild, interwar
Yugoslavia was the most complicated of the new states
on the map of East-Central Europe.
The historian Dejan Djokic also observed that, if the
more flexible interpretative grid of Slavism (in the sense
of national identity) was used, interwar Yugoslavia could
be classified as a homogeneous national state where the
percentage of South Slavs exceeded 80% of the entire
country population. 2
The Karagheorghevic dynasty was a typical Serb,
being perceived by many non-Serbs as being actually a
foreign dynasty. As a rule, a foreign dynasty can aspire to
legitimacy only if it is perceived as entirely impartial by
others.
However, the elections for the Constituent Assembly
of December 28th, 1920, were based on the 1910 census,
the undeclared goal of Belgrade officials being an overrepresentation of the Serb ethnic element, which was the
most badly affected by the human losses during the
World War I.3
Nikola Pasic had outlined the project of a future
Centralist constitution, proposing the disappearance of
the provinces that enjoyed historical autonomy. The
Kingdom of the South Slavs was divided into 33
administrative units ("oblasti"), each of them not
exceeding 800,000 inhabitants. The Croats saw a
balancing tactic in this solution, designed to maximize
the electoral power of the Serbian vote in the perspective
of the future elections. In the new context created, Pasic
would have wanted the crystallization of a homogenous
Yugoslav nation over time (but also in the sense of
2

Dejan Djovic, Elusive Compromise. A History of Interwar
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Legitimation. 1918-2005, Indiana University Press, Indianapolis,
2006, p. 23.
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favoring the Serbian element) through the gradual
annihilation of minorities. Initially, the first Yugoslav
state illustrated the formula of a constitutional monarchy
built on democratic principles. The Unicameral
Parliament was based on proportional representation. All
religions and confessions were recognized, equality of all
citizens before the law was sanctioned and the two
alphabets (Cyrillic and Latin) were given equal status.
Last but not least, the local autonomy seemed to be much
encouraged.4
Nevertheless, the internal tensions would manifest
themselves until the Constitution of 28th June 1921
("Vidovdan"). Croats accused the Serb politicians of not
pursuing anything else other than the total political
domination of the state under the pretext of creating a
unitary Yugoslavia. The Croatian leader of the Peasant
Party, Stepan Radic, followed by 161 Croatian deputies,
boycotted the debate, unwilling to vote the new
Constitution, which they considered to be equivalent to a
simple copy of the Serbian one in 1903, categorically
directed against Croatia's interests.5
65% of the members of the first cabinet of the Serbs’
Kingdom, Croats and Slovenes were of Serbian ethnicity,
another detail incriminated by Radic. Considering the
percentage, the ethnic Serbs constituted 40% of the new
state population, but it must be mentioned that, in the
official documents of Belgrade, Montenegrins were
considered to be ethnic Serbs as well.
King Alexander wished to be the artisan of a policy
pursued in the spirit of Great Serbia, but with the means
of an authoritarian regime, identified by many historians
Robert J.Crampton, Europa răsăriteană în secolul al XX-lea și după,
Ed.Curtea Veche, București, 2008, p. 58.
5 Ivan T.Berend, Decades of Crisis. Central and Eastern Europe
before World War II, University of California Press, Los Angeles,
1998, p. 172.
4
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with a dictatorship. Of the 656 appointed ministers
(between 1919 and 1938), 452 were of Serbian ethnicity.
The change of state name into Yugoslavia (October 3rd,
1929) apparently illustrated the will of King Alexander to
put an end to interethnic friction, but he had repeatedly
declared (in private conversations) that, under this name
he would continue to promote and preserve the politicalbureaucracy predominance of the Serbian bourgeoisie.
Not even the 1931 Constitution was considered with
greater confidence by non-Serbs, especially by the
Croats. The latter began to seek solutions for attaining
their own goals, outside the framework of the Yugoslav
state, the Ustasha Movement (led by Ante Pavelic), being
the most well-known example (and more contradictory in
terms of interpretations) from this point of view. 6
The Serbian Church supported King Alexander and he
also considered it a tacit promoter of the interests of
ethnic Serbs.
In the interwar period, the traditional economic
connections between Croatia and Central Europe
(especially with Vienna and Budapest) experienced a
certain deterioration. Like other regions of the new
Yugoslav state, Croatia was predominantly agrarian
(about 70% of the total active population worked in
agriculture), but on the other hand, it had superior
industrial capacity to other regions of the country.
The wood industry (for example) benefited from a
secure internal market and the companies in the industry
had experienced an obvious modernization of
technologies, which was no longer in other parts of
Yugoslavia. Zagreb remained a relatively developed city
and a banking centre, which favored the development of
6
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foreign investments in the area, much more significant
than in the other areas of Yugoslavia. The urban
development in Zagreb and in other Croatian cities was
comparable to that known in other European cities. There
was a radio station in Zagreb, at the same time a ZagrebBelgrade air route. In many ways, the Croatian middle
class had a sincere admiration for the Western culture and
civilization, especially in terms of innovation, a
significant example of this being the avant-garde that
many partisans enjoyed in the select society in Zagreb.
The Croatian tourism was particularly well developed,
especially in the coastal area and islands, while port cities
(especially Split) became more and more popular summer
resorts. In 1925, a railway route between Zagreb and
Split was inaugurated, which greatly contributed to the
dynamism of Croatia's tourism.7
The Croatians’ frustrations to Serbs' ever more
obvious desire to exercise domination at all levels within
the structures of the Yugoslav state became increasingly
strong and the idea of crystallizing an independent
Croatia became the main theme of Croatian nationalism.
An increasingly vehement and more belligerent
nationalism, eventually organized from a political point
of view, in the form of the Ustasha Movement
(Insurrection), founded in 1929. In 1932 there appeared a
first issue from a publication in which the doctrine of this
organizations were presented in a manner that was both
succinct and meaningful. It was not accidental the
appearance of the publication in Italy, a country that had
been backing a revisionist policy for more than a decade
and Rome was interested in Yugoslavia falling apart.
Supporting a militant organization for the break-up of
Yugoslavia was a further asset in favor of Mussolinian
diplomacy.

7
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There was a Croatian emigration with quite active
radical nationalist views, not only in Italy, but also in
Germany, Austria and Hungary.
The Croatian nationalism, as it was stated by the
Ustasha ideologists militated for Croatia's total
independence on the basis of historical and ethnic
arguments, postulating the idea that, in the territory of the
future independent Croatian state, the only nation to exist
was the Croatian nation, the others would be melted in
the Croatian masses. The anti-Serbian accents correlated
with anti-Semitic and anti-Gypsy ones and terrorist
methods were not only rejected, but were strongly
recommended in all future actions of Ustasha adherents.
There had been a strange atmosphere in which both
Roman Catholic religious accents could be detected, but
also symbols reminiscent of the occult practices of the
adepts. The Bible was throning with a skull with
crossbones, the grenade next to the dagger and the
trembling candles shining in the darkness of the meeting
rooms. The Ustasha would develop a special psychology
of fighters for a noble cause, in this sense being prone to
unimaginable cruelty that were materialized in the
following years, in the new international context
represented by the events of the World War II. The
Croatian nationalists had already redesigned the
Yugoslav state borders at the level of the imaginary,
meaning that a great Croatia would have become the
most important state of the South Slavs, a true hegemon
one in the Adriatic Sea.
An essential role in the Ustasha Movement was
played by Ante Pavelic, who would become the
undisputed leader of the Croatian radical nationalists.
Pavelic was born on 14th of July 1889 in Bradina
(Herzegovina) and was a lawyer. His position really
became one of the forefront, starting with 1925, when he
was a deputy of Zagreb. He was then seen as the leader of
the Croatian nationalists and the main opposer of the pan-
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Serbian government of the Belgrade government. In
1929, Pavelic had set up the Ustasha Movement, to which
the central authorities showed an attitude of maximum
hostility from the very beginning, so that Pavelic had to
go into exile for fear of repercussions.
A controversial, strange but undeniably charismatic
personality, the self-proclaimed Poglavnik (leader of all
Croats) possessed some character traits that made him
extremely loved by his partisans. The photographs and
records of the epoch present us with an impressive man,
with extremely big ears and with a harsh look, which for
some could be a sign of violent character. Pavelic also
possessed a dose of shyness, which would seem strange,
especially if his actions (mostly those during the exile)
recommended him as a terrorist attack orchestrator, the
best known being the autumn of 1934 (Marseilles), ended
with the killing of King Alexander I of Yugoslavia and
the French Prime Minister Louis Barthou.8
For Ante Pavelic and his followers, the independent
Croatia was not just a state or geopolitical ideal, but an
almost mitic projection, in which the symbolism
reminded of the early medieval period. For the Croatian
nationalists, a cohabitation with the Serbian element
would have been an absurdity, meaning that the latter
would have had a totally unfavorable influence on the
Croatian identity. Croats had always considered
themselves an outpost of the West in the Adriatic Sea and
belonging to Christianity of Roman Catholic expression
played an essential role in stating their own
representation. The old commercial and political
connections with the Venetian and Austro-Hungarian
8
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worlds shaped the Croatian collective character and
psychology, inducing the firm belief that Croats were a
different people from Serbs, primarily in terms of
mentality and civilization. For the Croatian political and
cultural elite, Serbs would have been nothing but a
relatively backward, fanatical people in their Orthodox
faith, a people who did not have on their side only the
argument of the brutal force, represented by a truly feared
army in the Balkan area. At an imagistic level, there was
a growing discrepancy between the allegedly
cosmopolitan and urban Croatia, in contrast to a Serb
with a predominantly agrarian, conservative and
aggressive socio-demographic profile. The traditional
friendship relations (obviously facilitated by common
Orthodoxy) between Serbia and Russia constituted
another argument for Croats to look at Serbs with
contempt and mistrust, in the Catholic world Tsarist
Russia having a rather negative, disturbing image of a
symbol of autocracy, absolutism and, last but not least, of
an astonishing ignorance.
The annihilation of the Yugoslav state's resistance by
Nazi Germany (1941) was received with utmost
satisfaction by Croats, who effectively avoided engaging
in the defense of a state they did not even regard as being
theirs. Besides, Serbs would accuse the other nations of
former Yugoslavia of betrayal, but they are primarily
concerned with Croats.
On April 10th 1941, the German troops entered
Zagreb, where Colonel Kvaternik (one of the leaders of
the Croatian nationalists) read on the local radio station
the proclamation of his country's independence. Taking
advantage of the fact that in that year, the Easter holiday
was to be celebrated on April 13th, the proclamation also
had a pronounced spiritual-religious component. It was
stated that an act of historical justice had been made and
the Croatian people had again become independent after
centuries of oppression and continuous struggle, a key
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role being played by leader Ante Pavelic, the Ustasha
movement, but not least by Nazi Germany and
Mussolinian Italy.9
Kvaternik assumed (on behalf of Pavelic) the
leadership of the armed forces and the effective power
within the new Croatian state. Shortly, Ante Pavelic
(accompanied by 300 partisans) returned to Croatia (from
their Italian exile), alongside Italian military units. At the
same time, other groups of soldiers returned to the
Croatian territory of Germany and other European
countries, where they had to stay for a while, for fear of
the reprisals of the Yugoslav authorities.
On April 16th 1941, Ante Pavelic formed the first
government of the Croatian independent state in Zagreb,
attributing the title of "Poglavnik" (head of state), holding
the position of prime minister, the mandate of foreign
minister. The general atmosphere seemed to be an
anthusiastic one, the public understanding that they were
witnessing a new beginning in the history of the country.
The German soldiers had been warmly welcomed, being
seen as liberators. In the first instance, Pavelic benefited
from about 2,000 partisans who had previously lived in a
kind of clandestinity, only the change of Croatia status
making it come back to the forefront of public life. Of
these, the civil servants and, in general, the members of
the technical mechanism would be selected, without
which Zagreb government could not function. Gradually,
more and more people had demanded joining Ustasha, so
that in May 1941 the organization already consisted of
100,000 members. Most of those who opted for Pavelic's
group were Croatians with a low level of education and a
precarious standard of living.10
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People’s euphoria did not last long because, following
the agreements signed in Rome (May 18th, 1941), almost
all Dalmatian territory was part of Italy, despite the fact
that 90% of the region’s inhabitants were of Croatian
ethnicity. It was a clear signal addressed to Pavelic’s
government by the main powers of the Axis that, as long
as Croats had not obtained their independence by their
own forces, Germany and Italy could use the Croatian
territory according to their interests. The antipathy
towards Italy increased (it had existed since the previous
years, fueled by the historic Venetian heritage), all the
more so, the price of Croatia's independence seemed to
have been too high in terms of territorial concessions, in
the sense that Italy had annexed almost the entire Adriatic
coast of Croatia, all islands (except Pag, Brac and Hvar),
the towns of Pula, Rijeka, Zadar, Split, Sibenik, Trogir,
etc.
Dubrovnik was still part of Croatia, but it was
virtually isolated from an economic and geostrategic
point of view. Subsequently, the new Croatian state had
to give up some parts of its territory - Hungary. The
internal policy of Pavelic’s government would prove
increasingly hostile, on one hand to the communities of
Serbs, Gypsies and Jews and on the other hand - to all
those who, in one way or another, opposed or were
considered enemies of the regime. Thus, a more and more
obvious split in the Croatian nation was created and the
feeling of terror and insecurity would gradually become a
characteristic of those years. The economic situation
would become worse and worse, while the cost of
maintenance of German and Italian troops kept in the
country were paid exclusively by the Croatian authorities
and essential branches such as shipping, shipbuilding and
sectors of agriculture became Italian or Hungarian
monopoly.11
11
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Under political-administrative aspect, Ante Pavelic's
regime hurried to introduce a legislation that he had
already made since the emigration years. The Croatian
state was supposed to be a totally totalitarian state, where
the Croatian nation was the only one which had the right
to exist. The only admitted political party was Ustasha
organization and its members represented the prototype
of the ideal Croatian citizen: a man attached body and
soul to his homeland, ready to devoutly execute the
orders of the head of state, inflexible to Croatia’s
enemies. The idea of a homeland had a spiritual, but also
an ethnic-racial connotation, attempting to autochthonize
this image, making a connection to the old mythical
representations of medieval Croatian kings. Certainly,
there was an influence of the Nazi-fascist state
organization models, but the ambition of Pavelic and his
followers was that the nationalistic paradigm of local
inspiration prevailed and was dominant. The Ustashi had
to represent not only the members of the state party, but
also an ideal of virtue and bravery, an example of
disinterested and cruel patriotism over all the enemies
who would dare threaten Croatia’s independence in one
way or another.
The fact that Bosnia-Herzegovina was now within the
borders of the Croatian state also generated new
problems for Zagreb administration. The 700,000
Muslims living in this region had to be automatically
integrated into the great body of the Croatian nation. In
this sense, they created propaganda clichés that had
nothing to do with any historical theme, meaning that
these Muslims were considered Croatian and Bosnia had
been called the "heart of Croatia". The cultural policy of
Pavelic regime was subordinated to a restorative and
offensive nationalism, in the sense that all the creations
that would have been supposed to illustrate the supposed
superiority of the Croatians in history over the other
nations were encouraged, offering various arguments in
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this respect. All political parties and all supposedly
hostile publications of this politics, or considered too
cosmopolitan as a spirit, were forbidden in order to be
redefined in the new political-historical context.
The Croatian language was to be revised (in all its
aspects) in order to eliminate all Serbian terms from its
typology. Ante Pavelic's administration illustrated the
ideology of Ustasha movement, which was characterized
by a radical and militant xenophobia to transform Croatia
into a space "purified" of any other ethnic elements. The
legislation of those years was intolerant and under the
pretext of defending the identity of the Croatian nation
and the security of the Croatian state, the anti-Semitic
and anti-Serbian legislation was extended. Concentration
camps were created and a long line of abuses and
atrocities were recorded against all non-Croatic elements,
the idea of ethnic purification being the reference of the
governing acts authorized by Ante Pavelic.
The Jews in Croatia were subjected to terrible
persecution. Their number before 1941 was
approximately 40,000, but after 1945 there were about
9,000. Numerous synagogues were destroyed under
various pretexts and the extortions on ethnic Jews had
become a habit not only for the Croatian authorities, but
also for many Croatian citizens. There were, however,
situations where representatives of the Roman Catholic
clergy elite intervened in support of ethnic Jews not only
for large sums of money, but being just sincere
humanitarian reactions. One of those who contributed to
saving the lives of some Croatian Jews was Archbishop
of Zagreb-Stepinac, who after the war suffered the rigors
of the prison for a while, being accused by the communist
authorities of collaborationism and anti-Semitism.
Jews were forced to wear the yellow star once they
were deprived of all their citizenship rights, being
considered a foreign and dangerous ethnic body that
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would carry in their very structure the virus of
segregating the Croatian state. Therefore, they had to be
totally eliminated. Other ethnicities, which (in the view
of the Ustashi) represented great dangers, were Gypsies
and especially Serbs. Gypsies living in Croatia were
about 15,000. Nearly all of them were killed, resorting to
all possible measures, without any limit. The Serbian
issue was more complicated, considering that around 2
million ethnic Serbs lived on the territory of the new
Croatian state. From a technical point of view, physically
eliminating all of them was almost impossible, at least in
a short time. The actual plan of Pavelic’s government
(although never formalized by a document) was the
physical annihilation of one-third of all of them, the
expulsion of another third from Croatia to the territory of
Serbia and those who remained in Croatia were to be
Catholicized, thus "melting" them in the dominant
Croatian mass. Pavelic personally militated for the killing
of all Serbs and expressed his point of view in 1932,
when he had published an article in a newspaper
appeared in exile. At the end of April 1941, special
Croatian units killed 196 Serbian men in a locality about
80 kilometers from Zagreb. On May 9th 1941, the
Croatian troops killed another 400 ethnic Serbs (most of
them peasants) and on May 13th 1941, 260 other Serbs.
Despite the fact that Zagreb Archbishop Stepinac
expressed his consternation about these carnages
(through a letter he had addressed to Ante Pavelic
himself), the atrocities of the Ustashi increased, among
the victims being now women, but also children.
In particular, the localities inhabited by Serbs, or
mostly Serbs were targeted. A part of the ethnic Serbs in
Croatia had to flee from the country, so that in August
1941 there were already 180,000 Serb refugees coming
from Pavelic’s Croatia on Serbian territory. On April
29th 1941, the Ustashi inaugurated the first concentration
camp on the territory of Croatia, located 90 kilometers
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from Zagreb, where 5,000 people (including 500 ethnic
Jews) were interned. Of the 30 concentration camps built
on the territory of Croatia in those years, the largest was
the Jasenovac camp, where until 1945 between 80,000
and 100,000 ethnic Serbs, Jews,and even Croats were
killed by Pavelic. 12
Numerous photographic documents of the past,
terrible as far as the cruelties of Pavelic's followers were
concerned, have been preserved. The victims were
tortured and killed in the most violent ways, including
beheadings or mutilated limbs. They put caustic soda in
little children’s food. Often, the soldiers were
immortalized alongside their victims in pictures
reminiscent of hunting snapshots, but in such situations
the trophies were represented by the eyes, heads, ears, or
genitals of the tortured or murdered people. The rapes
followed by assassinations, arson, or burial of living
victims - were frequent acts of Pavelic's followers. The
Croatian Roman-Catholic Church constantly suppoted
Ustasha regime, although it protested quite many times
(mainly through the voice of Stepinac – the respected
archbishop of Zagreb) against the atrocities committed by
Ustashi in the name of ethnic purity and anti-communist
struggle. The Roman Catholic Croat clergy would rather
support the idea of converting Orthodox and Muslims to
Catholicism and organized such actions, to which the
Roman Catholic Church gave a special symbolic-spiritual
importance and which they carefully organized in a truly
impressive atmosphere. The leader of the Croatian
Roman Catholic clergy, Archbishop Stepinac, remained
consistent with his structural anticommunism, equating
the Extreme-Left followers and sympathizers with true
Devil militants. Stepinac was a fundamentally good man,
who used his enormous influence in the epoch to save
12

Raphael Israeli, ibid, pp. 127-147; Stevan K.Pavlowitch, ibid, pp.
139-156.
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from death some characters considered undesirable in the
eyes of Pavelic regime, many of them being of Jewish
ethnic origin. On the other hand, however, no
comprehension of communism could be required from
him.
The archbishop (who in 1937 had reached the dignity
of the Catholic primate of Yugoslavia) would then be
accused (in 1945) by the communist authorities of
collaborationism with Ante Pavelic’s regime and
sentenced to 16 years of forced labor. He effectively
served six years in prison, after which he was released
and sentenced to house arrest in his home town of Krasic.
In 1953, Vatican appointed him cardinal. He would die in
1960, at the age of 62, after having cancer. His tomb is in
the Roman Catholic cathedral of Zagreb - a monumental
edifice with an impressive architectural design. Ante
Pavelic's regime suffered from a certain complex of
international representativeness if we consider that only
twelve states recognized it (all of them gravitating in the
sphere of interest of the Axis) and effective diplomatic
relations being maintained with only eight of them.
Germany and Italy permanently remained guaranteed and
those who practically monitored Zagreb's whole foreign
policy, the feeling being that Croatia's independence was
more formal than real. Croatia participated with two
military units in the anti-Soviet campaign, acting under
German command, integrated into German troops.
About 200,000 Croats were sent to Germany to be
used as cheap labor force in various arms factories. As
the Axis military situation deteriorated and Ustasha's
position suffered a permanent fragility, Pavelic was
experiencing a growing sense of insecurity, also
reinforced by the fact that he had been the target of
assassinations from which he had miraculously escaped
alive. At that time, he had become more and more
suspicious and shut himself off, being more and more
rarely seen in public, surrounded by more and more
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armed personal guards. Within the borders of the country,
partisan troops made their presence felt more and more
and the civilian dissatisfaction with the prolonged
deterioration of life conditions complicated even more
the domestic atmosphere of Croatia.
In 1945, Croatia recorded considerable human losses.
Of the 2,100,000 ethnic Serbs living on its territory,
330,000 had been killed. Of the 3,400,000 ethnic Croats,
about 190,000 had been exterminated.
The space of multiple ethnic-religious
former Yugoslavia represents an almost
example of what means the destructive
radicalized nationalisms, fueled through
political and psychological sources. 13
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