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SUNH 

Ege adaları sorunu bağımsız Yunan Devleti ı nin doti;ur:un-, 

dan bu f:;iine kadar geçen süre içerisindeki ,Türk-Yunan !liFkile

ri ı nin sadece bir yönüdür. Bu iliskilere bakıldıi1:ında,( 1930 son-

rası Vıustafa Kemal-Verıize los dönemi dı~~ında) sürekli bir ça

tısma(anlasmazlık) konusu vardır.Arastırmamızda tarafsızca in-

ce lernemize rag:men
1 

sorunnu.n özünde Yunanistan ı ın emperyalist a

maçları ve uzlasmaz tutumunun olduğunu gördük. 

Bana böyle bir çalısmada izlenecek yöntem ve metodlar 

koru1 sunda ilk bilgileri veren Saygıdeğer Hocam Prof.Dr Ahmet 

f·1umcu ı ya; beni bu konuda arastır.rna yapmaya yönelten ve çalJ_;::rrıa 

süresince titiz bir inceleme ile benden yardımlarını esirgeme

yen Saygıdeğer Hocam Doç.Dr.!hsan Gi.ines'e plikran borçluyurn. 

Ayrıca yardımlarından dolayı Ö~r.Gör.Mehmet Kayıran'a, 

Arp.. Gör. Kemal Yakut ı a ve ernet~:i geçen tüm hocalarıma da te 1"e k-

ktir etmeyi bir borç bilirim 

Zafer KOYLT!T 
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G İ H İ ş 

Adını bi.r Yunan efsanedinden alan Ege Denizi 'ne Türk

çe'de "Adalar Denizi 11 de denir.(l) Bu deniz Anadolu yarım 

adası ile Yunanistan yarımadası üzerinde bir ço~u kayalık 

irili ufaklı ada/ &da ,!ık tan oluşur. Eee Deniz i aynı zamanda 

Karadeniz ile Akdeniz'i birleştiren bo~azlar'ın tamaml~yı

cısıdır. ( 2 ) 

Bulunauğu gee-stratejik konumu nedeniyle Ege Denizi 

ve Adalar tarih boyunca sürekli bir mücadeleye sahne olmuş

tur. Buna rağmen İlkçag 1 dan ba€i;J.rnsı?. Yunan Devlet i 1 nin ku-

ruluşuna kadar, adalar deni~inde dengeli bir paylaşım görül-

1- Bilal lVI.Qiınşir, "Adalar Denizi-Bi.r 'Tarüıçe 11 , Dış Politika, 

c.5-l, Eylül 1975, s.52. 

2- Uğur ~3idal, "Ege Deniz i' nde ki Anlaşıııazl ıkların Ulus larara

sı Antlaşma ve Sözleşmeler ile Türk-Yunan İlişkileri Kar

şısında Tahlili 11
, Deniz Kuvvetleri Dergisi, c.95, s.517, 

Nisan 1982, s.J. 
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mekteydi.( 3 ) 

Osmanlı Devleti kurulduktan ve denizle ulaştıktan son

ra, denizcilik konusunda kendinden önceki devletlerin( 4 )bil

gi ve tecrübelerinden yararlanma yoluna gitti.C 5) Fakat ku
D o 

ruluşdan Yıldırım B~y1z id ('ı 38~-1402 ) dönemine kadar, de-

niz ve tersane ile ilgili önemli bir gelişme göstereınedi.( 6 ) 

Devlet'in Ege kıyılarına ulaşmasıyla birlikte gün geç-

tikçe güçlenmesi ve donanına gücUnUn artmasıyla, Anadolu kı

yısına yakın adalar Osmanlı egemenli~i altına alındı.(?) 

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481), l456'da Ceneviz ada-

larında yuvalanan korsanıaral karşı girişti~i deniz seferin

de Enez, İmroz, Liınni ve Taşoz'u aldı. ( 8 ) Kanuni Süleyman 

3- Şimşir, a.g.ın., s. 52. 
4- Anadolu Beylikleri &öneminde E~e Denizi'nde yapılan faa

liyetler için bkz.İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Bey

likleri ve Akkoyunlu-Kara koyurılu Devletleri, ( 3 .Baskı) 

Ankara: T.T.K.l984. 

5- Ali İhsan Gençer, Bahriye'de Yapılan Islahat Hareketle

ri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu(l789-l867), İ.it.Ed. 

Fak.Yay. No:3250, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi 
1985, s.7. 

6- İsmail H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tnrihi c.II, ~ıkara: T.T.K. 
' 1983, s.29. 

7- Uzunçarşılı, y.a.g.y., s.3l-32. 
8- Stanford Schow, Osmanlı İmparatorlu~u ve Modern Türkiye, 

(Çev.Mehmet Harmancı), c.I, İstanbul: e Yayınları 1983, 
s.ıoo. 
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(1520-1566) ise, Rodos ş~valyelerinin saltanatına son vererek, 

Rodos ve Sisam'ı Osmanlı İmparatorlu~u'na kattı. 1669 yılında 

kanlı bir kuşatmadan sonra Girit 1 in de Os,nanlı egemenli~ine 

alınmasıyle Adalar Denizi bir TUrk g~lU haline geldi.C9) 

Osmanlı Y~netimi'nin Ege adalarında izledi~i yumuşak 

politika Rum ticareti ve filosunun hızla artmasına yol Hçtı. 

B~ylece Osmanlılar'ın deniz ticareti Rum(ların eline geçti. 

Osmanlı denetiminde bir Rum tUccar sınıfı dotdu.(lO) 

Osmanlılar'ın Adalar Denizi'ndeki egemenliki kimi dev-

letleri hoşnut etmddi. Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, 

İngiltere ile anlaşarak adalarda isyan kışkırtıcılıkı yaptı. 
1770'de Cebelitarık'ı geçen Rus Baltık Filosu Mora'dan Sela

nik'e kadar ki b~lgede yaşayan Rumları isyana teşvik etti.Cll) 

Bu fdurum adalar lizerinde Osınanlı-Hus çatışmasına yol açtı. 

İlişkilerin giderek gerginleşmesi Uzerine, teknolojik UstUn-

lU~U elinde bulunduran Ruslar, Çeşme'de Osmanlı Dananınası'nı 

yaktı(7 Temmuz 1770)(l
2

)ve daha sonra da Taşoz, Sporad Adala

rı'nı ele geçirii.Cl3) 

9- Şimş ir, a.g.m., s. 54. 

10- Bilal Şimşir, Ege Sorunu-Belgeler-(191~-1913), c.I, Ankara: 
T.T.K.l976, s.l4. 

ll- İsınail H.Uzunçarş~J_ı, Osmanlı Tııırihi, c.IV, Aııkara: 'r.T.K. 
1983, s.393-394. 

12- Uzunçarşılı, a.g.y., c.IV, ~.400. 
13- l)'·c3-3·,Y·' s. 401-402. 



XVIII.yüzyıl Türk-Rus mücadelesinde Adalar Denizi'nin 

önemli bir yer tuttuğu görUlrrıektedir. Zira lıehistan nedeniy

le çıkan savaş sonucunda imzalanan Barış Andlaşması'(Küçük 

Kaynarca)nın adalara ilişkin 17.mwddesine göre(l 4 ); 11 ••••• 

Rusya işgal ettiği adaları Osmanlı Devleti'ne geri verecektir. 

Adaların Osmanlı yönetimine geçtiği andan itibaren 2 yıl müd

cletle vergi alınmayacak, buralarda genel af ilin edilecek, 

Hristiyan dini'ne ve dini kurumlarına dokunulmayacak •••• 'tıa 

Böylece Rusya, Osmanlı ülkelerindeki Ortodokslar'ın 

hamisi durumuna yükseliyor(l5) ve adalar halkı da belirli 

ölçülerde Rusya'nın koruyuculu~u altına giriyordu.(l 6 ) 

Deniz c ilik ve Donanma konusunun önemini anlayfm Osını:m-

lı Yöneticileri, Çeşrne baskını' ndan J yıl sonra 11 I';7Ulıendis-

lume-i Bahri-i Humayun 1 u" açtı. I. Abdülhamid' in desteği ve 

Cezayirli Hasan Paşa'nın gayretiyle donanma konusuna hız ve-

14- Mecmua-i Muahedat, c.III, Ceride-i Askeriye Matbaası:l297, 
s. 265-266. 

15- ierafettin Turan, "Rodos ve 12 Ada'nın Türk Hakimiyetin

den Çıkışı", Belleten, c. XXIX, s.llJ, Ankara: T.T.K. 
196.5, s.82. 

16- Hazını İ§güven, 11 l908 1 den Sonra Osmanlı Devleti'nin Ege 

ve Doğu Akdeniz' deki A<ıi.alara ait Siyasi ve Askeri ~Putumu", 
Silahlı Kuvvetler Dergisi, b.215, Y.84, Eylül 1965, s.72; 
Nihat Erim, DevletlerarasJ. Hukuku ve Siyasi Tarih lvietin
leri(Osmanlı İmparatorlu~u Andlaşmalurı), c.I, Ankara: 
T.T.K,l95J, s.l21. 
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rildi.(l7) Fakat yapılan ıslahatların belirli bir plan ve 

program dahilinde olmayışı; onlıarın kısa sUreli ve ısl4iihatı 

yapan kişinin iktidarı sUresiyle sınırlı kalmasına neden ol

du. (18) 

XVIII.yUzyılın sonlarına dogru, Napolyon'un giiçlemne-

si, Adalar için yeni bir sorun yarattı. Venedik Cumhuriye-

ti'nin ortadan kaldırılması ve Cezair-i Seb'anın Fransız 

y6netimine geçmesi; Osmanlı~Devleti için oldugu kadar, Rus-

ya'nın çıkarları açısından da biiyUk tehlike oluşturdu. Or

tak tehlike Napolyon'a karşı Osmanlı Devleti ile Rusya anlaş

tılan(23 Kasım 1798)( 20)ve ortak bir hareketle Fransa'yı Ce-

zayir-i Se b 1 a dsn çıkardılar. Bu bölgede 11 Birle9mj_~ 7 Ada 

Cumhuriyeti" kuruldu. Rw-Jya ile Osmanlı Devleti 21 Mart 1800 

tarihli bir andl~şma ile bu devlete ait şartları tesbit etti

ler. ( 2l) 

Fransa, III.Selim 1 in taht'tan indirilmesi bahanesiyle, 

Huslarla Tilsit'te görUşerek, Osmanlı aleyhine ittifak yap

tı ve burıu Erfurt görUşrneleriyle sUrdUrdU. Osmanlı İrnpaı.ra

torlugu, kendisiyle çıkarları dogrultıısunda ilişkiler kura-

17- Uzunçarşılı, a.g.y., c.IV, s.476-477; Gençer, a.g.y., 
s.23-27. 

18- Ahmet Cevat Eren, 11 1J.1 anzimat"_I.A. c.XII, s.7lO. 
l 9- Er im, a. g. y. , c. I, s. 20 5. 

20- Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, c.V, Ankara:T.T.K. 
21- Er im, a. g. y. , c. I, s. 20 5. 
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rak, gerekti~inde dUşmanlarıyla anlaşabilan Fransızlar!~ 

ittifakın yarar yerine zarar getirece~ini anlamada geç kaldı. 

Fr~nsa'nın bu tavrı Osmanlı Devleti'ni İngiltere'ye 

yaklaştırdı. Osmanlı-İngiliz anlaşmazlı~ına son verilerek 1809 

da yeni bir andlaşma yapıldı. ( 22 ) İngiltere'nin yardıcıyla, 

Osmanlı Devleti, Rusya'ya açmış oldu~u savaşa devam etti ve 

1812 Bükreş Andlaşmasıyla savaş sona erdi.( 23) Andlaşmanın 

d ... (24.) B.mad esıne gore; 

'' •••• Sırp Milleti aleyhinde hervechile zecr ve taaddi 

vukubulmamak için Devlet-i Aliye rüfekan ve şefaksten 

bu babta lazım olan esbab-ı emn ve istimaletlerinin 

ve gerek Devlet-i 1tliye',' nin bazı Cezayir-i Bahri Sefid 

de ve mevaki-i sairede olan resyasının nail oldukltirı 

fevaid misillü millet-i mezkfireye di.i.hi mUsaade ve B.sa.r-ı 

sefik~ne-i iliyesine mazhar olmalarına musaafebirle an-

lara kıyasen umur-ı dahilj.yelerirıin kendi tarafların-

dan idaresi ve vergilerinin bervechi Mnktu ve J.Jedel tah-

sis kendi yedierinden kı1bz ve tesellümü misüllü l\iillet-i 

mezkftrenin taraf-ı Devlet-i Aliye'den olacak istidala

rını DevlE~t-i Aliye Sırp Jı;Iilleti ile tanzim eyliye. 11 

22- .Mustafa Nuri Paşa, Netaic-Ul Vukuat(Sadeleştiren, Neşet 

Ça~atay), c.I!I-IV, Ankara:T.T.K.l980, s.235~2J7. 
2)- Nuri Paşa, y.a.g.y., s.242-24J. 

24- Mecrnua-i Muahedat, c. IV, Ce ri de -i Askerj_ye Matbıiası, sene 
1297, s.54; Erim, 2.g.y., s.252. 
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Böylelikle Adalar'ın imtiyazlı durumu ilk defa iki 

taraflı bir andlaşmada yer almış oluyor~u. F~kat Adalar De

niz i' nde asıl sorun Yunan Devleti' niiı doğuşundan sonra or

taya çıkmış ve bu denizdeki denge sUrekli olarak Yunanistan 

lehine genişlemiştir. 



1. B Ö 1 ÜM 

YUNAN İSYANI VE OSll'IANLI İMPAHATOHLUGUNUN TU~PUMU 

A- yUNANİSTAN' IN DOGUŞU VE YAHA'tıTIGI bORUNI~AH 

İnsana ve akla de~er veren g~rUşUn açtı~ı yol~a orta-

ya çıkan Fransız Devrimi ve bu devrimin ~nemli sonuçlarından 

olan "milliyetçilik" dUşlineesi ()zellikle çok ulualu yapıya 

sahip olan imparatorlukları etkilemiştir. Fransa 1 daki olay-

lar ~nce genel bir merak ve yakınlı~a yol açtı. Daha sonra 

basın yoluyla aoğuya doğru yıayıl~ı.(l) Bu olayıdan en çok et

kilenen devletlerden biri ie Osmanlı İmpar~torluğu oldu.C 2 ) 

Bu konuda ilk kışkırtmalar 1770 de Hus Baltık Filosu'nun A

dalar denizi'ndeki halkı kendi çıkarları doğrultusunda isya

n~ kışkırtmasıyla başladı. (J) 

1- Server Tanil1i, YUzyılların Gerçefli ve Mirası, c.IVtİstan
bul: Say yay. 1989, s.535. 

2- Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, c.V, Ankara, T.T.K. 1983, 

s.lOl-106; Harnit ve Muhsin, TUrkiye Tarihi, İstanbul: Mıa

arif Vekaleti, 1930, s.442. 
3- Nihat Erim, Devletlerarası. Hukuku ve Sivasi _Tarih Metin

leri, c.I (Osm.İınp.Andları) AnkHra:T.'l1 .K.1953, s.205. 



İlk Yunlil.ri isyanı ise bu gUn Hamanya dediğimiz Eflak-

Bo~dan'da başladı. YUneticilerin yetersizliği, Rusya'nın 

teşvikleri ve Yunan aydınları' rnn çalışmaları ile ilk isyan 

başlatılmış, ( 4) fakat Rumların umdukları yard.ımların gelme-

mesi ve Osmanlı Ordusu'nun kısa. sUrecie isyan yerine ulaşma

sıyla baştırılrrn.§tır. (5) Fakat bu durum RumlarJ. yıldırmadı; 

gizli bir haberleşme şebekesi kurarak Rumların çoğunlukta 

ol~uğu bazı akaeniz adalarında yeni bir isyan kararı aldı

lar. ( 6 ) Zamansız sıkılan bir ~şun isyanın önceuen başlama

sına neden oldu. Böylece 6 Nisan 1821 (Yunan takvimine göre 

22 hlart) 1 ae Datras Patriği(7) Germanos'un önderliğinde yeni 

bir ayaklanma buşlaiı. İsyan kısa sUrede Rumeli ve Adalara 

4- YUcel Özkaya, "1821 Yunan (Eflak-Boğdan) isyanları ve Av

rupalıların İsyan Karşısında Tutumları" Tarih Boyunca TUrk

Yunan İlişkileri, III.AFJkeri Tarih Semineri, Gnkur ATASE 

Bşk.Yay., Ankara:Gnkur.Ba~ımevi 1986, s.ll4-ll5 (Daha son
raki dipnotlarda kısaltılarak verilecektir. 

5- Stanford Schow-Ezel Kural Schow, Osmanlı İm~aratorluğu 

ve Modern TUrkiye, c. II(TUrkçesi:Mehmet Hannoncı), İstan

bul: e Yay. 1983, s.44. 
6- Mubahat KUtUkoğlu, "Yunan İsyanı Sıru:ıırıda Anadolu'nun 

Acialar Rumları'nın Tutumları ve Sonuçları", Tarih Boyun

ca TUrk Yunan İlişkileri,,,s.l33. 
7- Rum Patrikanesi ve Kiliselerinin Osmanlı İmparatorluğu 

içindeki faaliyetleri ve Yunan isyanındaki rolU için 
bkz.Coşkun Uçak, "Osmanlı İmparatorluğu ve Rum Ortodoks 
Kilisesi", Tarih Boyunca TUrk-Yunan İlişkileri., 
ss.l89-192; Yavuz Ercan, "TUrk-Yunan İlişkilerinde hum 
Patrikanesi'nin HolU", Tarih Boyunca TUrk-Yunaan İlişkile

ri ••• ss.l95-205. 



lO 

yayıldı. (S) Bu isyan Anadolu'da tepki ile karşılandı ve is

yanda parma~ı oldu~u saptanan Fener Patri~i V.Greogorius 22 

Nisan 1821 1 de Patrikane'nin birinde resmi kıyafetiyle asıl

dı.(9) 

B- İSYAN'IN ADALARA SIÇRM~ASI 

Osmanlı Devleti, ha~ırlıksız yakalandı~ı bu isyan karşı

sınıis. çaresiz kalmıştı. Mora Ordusu'nun Tepedelenli Ali Pa-

şa isyanı'nı bastırmak Uzere gönderilmesi, isyanın kısa sU-

reie yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu arada Kıbrıs, 

Sakız, Sisam, İstarıköy gibi adalarla Ege sahillerine de is

yan sıçramıştı. William St Clair, Ege deki duruınu şöyle an

latır: (lO) 
n 
ll Nisan 182l'de önemli adalardan Hiydra, Spetsai, 

Prasa ihtilalcilere katılmaya kariilr verdiler. Çogun-

lukla Hristiyan, Arnavud kökenli olan adalılar Na-

polyon ça~ında Fransızların doğu Akdeniz'den atılma-

larından sonra gUçlU birer ticaret filosu kurmuşlardı. 

İsyanla birlikte gemilerini silahlandırıp TUrk bayrak

lı ticaret gemilerine saldırmaga başladı. BUtUn Ege'ye 

yayıldılar. Bir çok TUrk ticaret gemisi yakalandı, bun

larında yolcularıyla tayfaları C:5ldUriildU. İskenderiye' 

ye gitmekte olan bir kaç hazine gemisinden bol mUcev-

8- M.Murat Hatiboglu, Yunanistandaki Gelisırnelerin Işığın6ia 
TUrk Yunan İlişkileri'nin 101 Yılı (1821-1922), T.K.A. 

E.Yay. 75, Ankara:A.U.Basımevi 1988, s.lB. 

9- llatipo~lu, a.g.y., s.l9; Ercan, a.g.m., s.203; Karaı, 

~a.g.y., c.V, s.113. 
10- Will~am St.Clair, That Greece Migt Still be Free, The 

Philhellenes in the War of Independence, London: 1972,p.2 

aktaran, Bilal N,Şimşir, Ege Soru!1u(l912-!_~~-3),c.I, Ankara: 
T.T.K. 1976, s.A~II. 
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her ve de~erli taş ele geçirildi. Bir Türk Korveti

nin elli tayfası zafer tantanası ile Hidra adasına ge

tirildi ve bunlar plajda yakılan ~teşlerde teker teker 

kızartılarak öldürUldUler ••• " 

Clair'in de belirtti~i gibi isyan siyasal niteli~in-

den çıkarak aieta vahşete ~önUşmUştU. 

ENDİŞELERİ 

Osmanlı Ordusu'nun bir iki başarısız girişimi Rumları 

daha aa cesaretlendirdi. isyan'ın giderek şiddetinin artma-

sı Avrupalıların Ege Denizi'n&eki ticari yaşamını olumsuz 

yönde etkileai.(ll) 

Avrupa Devletleri, Metternich Avusturyası başta olmak 

üzere isyan karşısında tarafsızlı~ına ra~men, kamuoyu kesin 

olarak Yunanlılar'ın yanında iii; ve Avrupa'dan Yunanlılar'a 

para ve yiyecek ya~ıyordu. İsya'nın uzamasına neden olan ö

nemli etkenlerden biri'de bujdu. II.Mahmut bitmek bilmeyen 

bu isyan karşısında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım 

istedi. (l 2 ) Ali Paşa'nın oglu 1 da Mora Valiliği ile görevlen

dirildi. İbrahim Paşa bir kaç yıldan beri Mısır'da kurulup, 

örgUtlendirilmeye çalışılan, düzenli askerlerden Uç alay ya

nına wlarak Mor~ Yarımadasına geldi. Bu e~itimli birlikler-

le yer yer dolaşıp eşkiyayı ortadan kaldırdı. Bu olayda Os-

ll- Şimşir, a.g.y., c.I, s.XVIII. 

12- Kar al , a. g. y. , c. V, s .115 • 
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marılı Donanınası aa kuşatnıalcırda İbrahim Paşu'ya biiyUk destek 

ol~u. Rum eşkiyası'nın toplanma yeri olan Sisarn adası, Kap-
'.) 

tan-ı Derya RUsrev laşa tarafındHn vurulup, bir çok dUşman 

gemisi ele geçirildi.(lJ) Bö~lece 08manlı Devleti isyanı bas-

tırmış ve olaya hakim bir pozisyona gelmişti. 

Mısır Valisi'nin yardıma gelmesi Avrupa Devletlerinin 

(İngiltere-Fransa-Rusya) i~e karışmcısına neden oldu. Osmanlı 

siyasi ve askeri durumunun bozuklu~u, Rusya'ya cesaret verdi. 

Rusya, 1774 KüçUk Kaynarca Andlaşma.sı(l4)ndan dagan hakları-

nı korumak için Osmanlı Devleti'ne savaş açmayı dUşUndU. Çar 

Nikol!i. Babısli'ye verdiği bir Ultirnatomla da 1812 BUkreş And

laşması(l5)nın uygulama şeklini gözden geçirerek istediğini 
bildirdi. Bu ortamda Rusya ile ilişkilerin bozulmasını iste-

meyen Babıili yapılan temaslar sonucunda Rusya ile Akkerm~n 

Mukavelesi'ni imzaladı.(7 Ekim 1826)(l6 ) Buuun Uzerine Osman

lı İmparatorluğunun Rus nufuzu altına girmesinden endişelenen 

İngiltere, Ruslarla Saint Petersburg'da görUştU. Bunun sonu

cunda imzalanan protokolde:(l7) 

13- Mustafa Nuri Paşa, ~ic-Ul Vukuat, (Sadeleşti.ren,Neşet 

Çağatay), c.III-IV, ~ıkara: T.T.K.l980, s.253. 

14- Andlaşma metni için bkz. Mecmua-i Muıahedat, c.III, Ceri

de-i Askeriye Matba.ası, sene 1297, s.254-274. 
15- Bkz. Mecmua-i Muahedut, c.IV, s.49-57. 

16- Hatiboğlu, a.g.y., s. 23. Ayrıca andlaşma metni için bkz. 
Mecmua-i Muahedat, c.IV, s.58-65. 

17- Karaı, a.g.y., c.V, s.ll?. 
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" Yunanistan' ın Osrncmlı İriıparatorluguna vergi i.le bağ-

lı muhtar bir devlet haline getirilmeni ve biitün 

TUrklerin Yunanistan'ıdan çıkerılması ••• 11 

saptandı. 

Oysa Avrupa'da herhangi bir sınır degişikligine razı 

olıneıya.n ve .lililliyetçilik akımına karşı olan Avuı:.>turya, bu 

kararı reddetti. Prusya'da aynı yolu izledi. Fransa'nın 

Yunanistan'ın muhtariyetinden yana tavır koymasıyla 6 Temmuz 

1827'de Londra Andlaşması imzalanarak, Yunanistan'ın idare-

ce Osmanlı HükUmetinden eı.yrılı.p, ınuhtar bir hükiimete sahip 

olması "belirlenıii. (lB) 

Osmanlı Devleti I~ondrll Andlwşması hiikiimlerini j_ç işle

rine karışılması saydı~ından kabul etrnedi.(ıg)Ancak Yunan 

sorunu nedeniyle Osmanlı-Rus ilişkileri bozuldu ve savaşa 

doğru gidiş hızlundı. Osmanlı BiikUmeti mUsliiman halkın des

tegini alabilmek için bir bildiri hazırlayıp, tUm eyaJetle

re dağıttı. Bu bildiride, Yu~an savaşı'nın başlangıcınd~n 

beri bir din savaşı'na d~nUştUgiinU, İngiltere, Fransa ve 

18- Karaı, a.g.y., c.V, s.ll7. 

1.9- Uç biiyUk devletin Londra' da kEırarlaştı.rdı.küırı bup,;ı.ınsız 
Yunanistan önerisi Batıili'ye sunulunca, çetin bir dire
nişle karşılaşıldı. Reis-Ul Küttap Mehmet Said Pertev 
Efendi 9 ve ll EylUl 1827'de Rus, İngiliz ve Fransız 
elçisiyle şöyle konuşur: 

"Toprak biz im dir. Yurttaş (Te b aa) bLdmdir. lhz im 

hukul,urnuz kesindir ••.• BilyUk Devletler bizden ne 

isterler? Arabuluculuk, ınUtareke, yatıştırma ~me

rileri nereden çıktı? ••• Babıili tekrur edfyor; 

bunları dinlemeyi kıyamete kadar reddedecektir• 
"Babıal i bUyLik devletlerin bu man tıgırıı ka bul ede
mez. Bu insanlar, bu denizler, bu kıyılar ve filo
lar bü-;iındir" 

bkz.Şimşir,a.g.y., c.I,s.XX; Haınit ve Wuhsin, a.g.y., s.454. 
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Rusya'nın desteklemesi yUzünden isyan'ın bastırılamadı~ını 

ve Yunanistan'a ba~ımsızlık verdirrnek için badkılar aa bu

lunulıtugunu, belirterek Osmanlı İmparatorluğu'nun gelece

ğiyle ilgili şu kayg:LJ.arı di''le getirdi: ( 20 ) 

" Gün gibi apaçıktır ki, bu bağırnsız.lı.k sonucunda 

kafirler Humların yaşadıkları bUtUn Rumeli ve Ana-

dolu eyaletlerini ele geçirecekler, ••• camilerimi-

zi, mesci tl erimiz i, kilj.seye çevirecekler, buralar

da çs:n'1ar çalacaklar ve yavaş yavaş müslümanları 

yeryüzünden yokedeceklerdir. 11 

"Bu gün savaştan kaçmak kaygusU:yla Yunan biatc:ımsızlı

ğına razı olursak (Allah Saklasın) bunun başkGı. ta-

raflara sıçramasının c)nüne geçemeyiz ve Rumeli ve 

Anadoludaki Rumlar kısa zamanda bağımsızlık ilan 

ederler. Vergi veren tebaa olmaktan çıkarak, bir 

iki yıl içinde c~mert müslüman milletini boyunduruk 

ıal tına alırlar ve gün Un birinde "boeaz ını ız a sarılır-

lar" Bunun sonucunaR dinimizin ve devletimizin yok 

olacağı heyhlıit apaçıktır. 11 

Bu bildiri Uzerine İngiltere-Fransa-Rusya Donanınası 

Doğu Akdeniz'e girip, Çanakkale Bağazı ile wora'yı abluka 

altına aldı. Böyl~ce Osmanlı Orduları'nın ikınal yolları ke

sildi.(2l) Uç bUyük devletin baskıları giderek arttı. 20 E-

kim l827'de Osmanlı-Mısır Dananınası'nın Navarin'de yakılma-

20- ~irnşir, a.g.y., c.I, s.XXVI. 
21- Schaw, a.g.y., c.II, s.58. 
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sından sonra OsmAnlı Devleti iyice zayıfladı.( 22 ) 

II.Mahmut, Yeniçeri Oca~ını kaldırdıktan (Vak'ayı Hay

riye) hemen sonra oluşturmaya çalıştırdıkı yeni orduyu daha 

dUzene koyamamıştı.( 2 3)Bundan yararlanmak isteyen Ruslar, 

Yunanistan sorunu nedeniyle Osmanlı Devletine saldırdılar. 

(1828) Kısa sürede Rumeli'de Edirne'ye, Anadolu'da ise Er-

zurum'a kadar geldiler. Osmanlı Devleti barış isternek zo

runda kaldı.< 24 ) 

14 Eylül l829 1 dıa imzalanan Edirne Andlaşması ile Yu

nanistEm 1 a bagımsızlık verilmeBi kabul edildi. Andlaşlanın 

ıo.Maddesi şöyleydi:( 2 5) 

"Devlet-i Aliye 1827 sene-i iseviyesi Temmuzun ii.ltın

cı günü Londra'~a Rusya ve İngiltere ve Fransa dev-

22- Adolphus Slade, Sir Adolphus Slade'ın (MUşavir Pa§al 
Türkiye Seyahatnamesi ve Türk Donanınası ile Yaptı~ı 
"Karadeniz 11 Seferi, (Çev: Ali Rıza Seyfioglu) T.C.As

keri Deniz Matbaası (Tarihsiz), s.24; Şimşir, a.g.y., 

c.I, s.XVIII, XIX. 

23- Hi yaz i 13erke s, Türkiye' de Çağdaş lam~, İstanbul: Doğu 
Batı Yay. 1978, s.l86; Bernard Lewis, Modern Türkiye' 
nin Doguşu,(Çev.Metin Kıratlı) Ankara:T.T.K.l984, s.79-
8l; Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları, s.6o-6ı. 

24- Karaı, a.g.y., c.V, s.l20; a.g. y., c.II, s.60; Nuri 
Paşa, a.g.y., s.242. 

25- Mecmua-i Muahedat, c.IV, s.73. 



16 

letleri beyinlerinde akd olunan rnuahedeye( 26 )muvaffa-

kat-ı kimilesini ilin edip, 1829 sene-i iseviyesi mar-

tının, yirmi ikisi tar~hi ile mUverrah dUvel-i mezkfi-
., 

re beyninde bil-ittihat mıuı.hede-i mezkO.re'nin( 27)esa-

sı Uzerine ve katiyyen icrasına dair Tanzimat'ın taf-

silini havi senede dahi muvafakat eder ve iş bu sulh-

name'nin imzası ve tasdiknameleri mUbadelesini mUtea-

kiben Rusya ve İngiltere ve Fransa Devletleri Murahhas

ları ile bilmaiye şurut ve tanzimat-ı mezkO.renin icra-

sını tesviye için Devlet-i Aliye tandından murahlu;ı.s-

lar tayin ol uwa 11 

B6ylece 1829 Edirne ve onu takip eden Londra Andlaş

maları; sınırları kesin çizgilerle saptanmayan, himili~ini; 

İngiltere'nin, isim babalıtını Fransa'nın, ve ebeli~ini de 

Husya'nın yaptıgı bir "Yunanistan Devleti 11 yaratmıştır.C 2B) 

26- 6 Temmuz 1827 IJondra Andlaşması: Bu andıaşma İngiltere 

ile Rusya arasında g6rUşUlUp karara varılan Saint Peters
burg Protokolu koşullarını Fransa'nında kabul ederek ka

tılmasıyla imzalarnıştır. Buna göre, 11 0smanlı Devletine 

bağlı muhtar bir Yunanistan kurulması" öngörülmUştU. 
Bkz. Ka ral, a. g. y. , c. V, s .ll 7. 

27- 22 Mart 1829 Lanira ProtokolU'ndeki esaslar tesbit edil
meden önce Korfu'da Yunanlılarla görUşUlmUş ve onların 

istekleri do[~rul tusunda bu protokol haz ırlanmı.ştır. Bkz. 
Erim, a.g.y., s.277. 

28- Turan, "Rodos ve 12 Ada ••• ", a.g.rn., s.83. 
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D- BAGIMtsiZLIKTAN EiONRA YUNANİS01AN 

Yarı yarıya kara ve deniz üzerinde bir Ege Devleti o

larak do~an yeni Yunan Devleti'ne güvenli~i açısından Mora. 

Attika, dokal olarak bunların çevresindeki adalarla (Spri-

enza, Kitra, Spetsai, Hıdra, Egine vb) Skiatos, Skopellos, 

Allonissos, Pelepos, Yiourıa, Pipperi de dahil olmak üzere 

toplam 80 adadan oluşan Kuzey Sporad 1 lar da bırukıldı.C 29) 

Nihayet bu devleti yaratan zamanın Uç bUyükleri 3 Şu-

bat 1830 tarihli Londra ProtokolU ile de eserlerinin sını-

rını çizerlerken, henüz Türklerin elinde bulunan Akrıboz 

(Egriboz)'un da Yunan Devletine verilmesi(J0)39°Kuzey enie

mi ile 26° do~u boyleını'nın ötesinde kalan adaların ise 

Türkiye'ye iadesini kararlaştırıyorlardı. Böylece Sakız,(3l) 

Sisam. vb.ile birlikte 12 Ada'dan Patmos, Leros, Kilimli 

29- Şimşir, a.g.y., c.I, s.XIX. 

30- 22 Mart 1829 tarihli Londra Konferansında E~riboz konu

su tartışıl1.rken :E'ransı?i 13UyUkelçisi Prens ae Polignac 

bu konudaki görüşUnU Cog;rafya 'yca dbiyandırı:ıreık, 11 Ada kı ta
ya egemen olmamalıdır. Kıta ada'ya egemen olınnlıdır"; 
Nitekim "Yunanistan kıyısına ptır&lel olarak uzan4il.n Eğ-

ri boz bu ülkenin bUtUn savunma hat t un el inde tutmak
tadır" bu nedenle Egriboz Yunanistan'a bırakılını:ilıdır" 

diyerek düşüncelerini açıklamıştır. bkz.Şimşir, a.g.y., 
c.I, s.XIX-XX. 

31- Sakız Adası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şerefettin 

'ruran, "0akız'ın Türk Hakimiyetine Al1.nması 11 , A,Ü.D.~ 

C.F.Tarih Ar&ştırmaları Dergisi, S:6-7, Ankara:A.U.Ba
sımevi 1966. 
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(Kalimnos) İlyaki(Tilos), Sörrıbeki(A~Jtropalya) Osmanlı İnıpa

rat orlugunaı geri verilmişti. ( 32 ) F·aka t bu adaların iadesi 

sınırlı bir geri vermeydi. Zira 3 devlet 20 ~ubat 1830 1 da 

"12 A<iii halkının zulUm ve şiddete karşı hirnayesüıi temin 

etmek için Babıili nezdinde nufuzlarını kullanmayı vazife 

saydıklarını" ilan etmekten geri kalmadılar.C33) 

Ba~ımsızlıgını kazandıktan sonra Yunanistan'ın kendi 

istekleri ile belirlenen sınırlarında durmayacağı daha ilk 

günlerden belli oluyordu. (34) Geçmişten getirdikleri "Mega

li İdea 11 (35) doğrultusunda genişlernek için haı.rekete geçmiş

lerdi. Kendilerine vbıilen toprakların(Adaların) tarıma uy

gun olmadı~ını(3 6 ) kayalıklardan oluştuğu gerekçesiyle Os-

32- Turan, 11 Rodcıs ve 12 Adıa' ••• 11 a.g.m., s.83. 

33- Tu+an, y.a.g.m., s.83. 
34- Lord Stratfcırd 'un Türkiye Hatıraları. (Çev; Can YU eel), An

kara: İş Bank.Yay. T.T.K.Basımevi 1959, s.59-60. 

35- Megali İdea; "Yunanlılar'ın geçmişte yuşamış oldukları 

iddia edilen toprakları, bUyUk başşehir Konstantinopolis 

(İstanbul) başta olmak u~ere ele geçirip, eski Bizans'ı 

, diriltmek ve iki kıtalı(Yunanistan ve Anadolu), beş de

nizli(Kıaradeniz, MBrınara, Ege Denizi, Akdeniz ve İyon 

Denizi) büyUk Yuneı.nist~An'ı kurmak ideali 11 , bkz.Hatiboğ

lu, a..g.y., s.29; Şimşir,. a.g.y., c. I, s.xxn-:; Ayrıca 

bkz.TUrk-Yunan İli~kileri ve Megela İdea, T.C.ATASE Başk. 

Ankara: 1985. 
36- Yunanistan sırurları içerisinde ka.1an adalflrı.n, çevresin

deki adacıklar ve kayalıklar hariç olmak üzere, adalar 

da tarım yapılabilmekteydi. bkz.Cezayir-i bahri Sefii 

Salnamesi, l9.Defa Viluyet Matbaası, 1\odos l319,B.25o-253 
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manlı Devleti'nin elindeki adalara g~z diktiler. Yunanlılar' 

ın bu kadar emperyalistçe hareketlerde bulunması "Batı'nın 

Hellen Hayranlı~ı'1 ( 37)ndan kaynaklanıyordu. Bu hayranlıkla 
olacak ki l864'de İngiltere'nin himayesindeki İyonyen Bir-

leşik Devleti adı altındaki adaların Yunanistan'a geçmesine 

izin verilmiştir. (3B) 

Böylece 11 Hellen Emperyalizmi, Batı Emperyalizmi'nin 

Osmanlı İmparatorlu~u'ndaki bir u~antısı oluyordu.C39) Bi-

rinci DUnya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasındaki olaylar 

da bunun en bUyUk kanıtıdır. 

37- Şimşir, a.g.y., c.I, s.XXXVI. 
38- Erim, a..g.y., s.255. 

39- Şirnşir, a.g.y., c. I, s.XXXVIII. 



GİRİT 

Ege Adalarını bir bUtUn olarak ele almamıza ra~men bu-

lundu~u konumu ve Osmanlı tarihinde oynaiı~ı rolU bakırnınian 

Girit Uzerinde ayrıca jurmak gerekir. 

Zira Girit Akieniz'e tamamen hakim noktadadır. Girit, 

Çanakkale boğazını kontrol altında bulunduran Limni ve Gö.k.

çea€la'ya 300 mil, Anadolu yarımadasının kendisine en yakın 

olan burnuna 110 mil, Kıbrıs adasına 300 mil, Kuzey Afrika 

kıyısına(Tobruk) 180 mil, Malta'ya )80 mil uzaklıktadır.Cl) 

Bu rakamların da kesinleştiriiği gibi neredeyse Girit'e sa

hip olan tUm Ege ve Akdeniz'e egemert olabilirii. 

Nitekim bu ~urumun ayırdına varan Osmanlı İmparatorlu-

ğu Venediklilerle giriştiği milcadele sonucunda Girit'i Osman-

1- Mithat Iş ın, "Tarihte Girit ve ~'Urkler" 37 4 sa,yılı Deniz 

Mecmuasının Tarih İlavesi, Askeri Deniz Matbaası 1945, 
s.63. 
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lı İmparatorlu~una ba~laiı.(6 EylUl 1669)( 2 ) 

Yunanistan Krallıgı kurulunca, CLiri t Humları Adayı Yu-
, 

nanistan'a ba~layacak girişimleri başlattılar. M.Ali Paşa 

Girit' e gCüıderildi ( 1831) ve burada 15 ~·errıınuz 1840 1 a kadar 

kaldı. Ali Paşa'nın gidişi Uzerine ada~ yeni bir i~yan çık

mış olmasına ragmen kısa sUrede bastırıldı.CJ) 

1864 yılınia Yedi Aja (Cezayir-i Seb'a)'yı Yunanistan' 

a veren İngilizler, Rurular'ın Girit 1 i Yunanistan'a ba~lama 

isteklerini desteklediler. 1866'da Yunanlılar'ın Ada'ya g~n

derdikleri Papaz vq ~~retmenlerin tahriki sonucunda Girit'te 

geniş ~lçUie ayaklanma hareketi oliu.(l866) Girit'li Rumlar 

ada 1 ia Rum okullarının açılmasını, I-'imanlar inşa edilmesini, 

vergilerin hafifletilmesini istiyorlardı. Bunların gerçek-

leşme~igini g~rUnce bir hUkUmet kurarak Adanın Yunanistan'a 

ilhakını ilan etiiler.C4) 

2- 1715 sene~inde ise Venedikliler ile olan tUm ilişkileri 

kesilerek Osmanlı Egemenligine girmiştir. Bkz.Muzaffer 

Öz, "Girit Adası'nın Osmanlı İmparatorluguna katılması
nın Etkileri Giritteki Humlar ve 'l'Urkler Aras1.nc.iaki İ

lişkiler" Tarih Boyunca. TUrk-Yunan İlişkileri, T.C.Gen. 
Kur. Ask.Tar.ve Str.EtUd.Bask., III.Askeri Tarih Semine
ri Bildirileri Ankara, Genkur.Basımevi 1986, s.l28 • 

.3- Ct~mal Tukin "CU.rit",d_!.:._İstanbul,M.E.B. 1948, s.796. 

Ayrıca l859'da Yunanistanla birleşrnek için çıkarılan is

yanda digeri gibi kısa sUrede bastırıldı. Bkz.Cemal Tu

kin,"Girit", I A. M.E.B., İstanbul 1948, s.796. 

4- Tahmisci-Z§je Mehrned Macid, Girit Hatıraları (Yayına Haz; 

İsmet Miroglu-İlhan Şahtn); İstanbul;~1 ercüman 1001 'I'ernel 
Eser 1977, s.l6. 
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Osmanlı Devleti sonu gelmeyen bu iuyanlar Uzerine 

çok sıkı tedbirler aldı. Başarısız paşalar hemen geri ça~-

rılarak yerine yenileri g~nderildi. Sonuçta isyan tamamen 

bastırıldı. Bu işin elebaşları ise yabancı devlet gemileriy

le Yunanistan'a kaçmak ~orunda kaldı.(5)Soruna Rusya, İngil-

tere, Avusturya ve Prusya'nın karışmak istemeleri Babıili'nin 

kesin ve sert yanıtlarıyla engellendi. 

Her zaman oldugu gibi isyan hareketlerincle Rusya sU

rekli Asilerin tarafını tutu~ordu. Girit isyanınclan bir kaç 

ay sonr& Tus Prensi Korcııkof ~1 Urk elçisine Husya 'nın Girit 

politikasını şöyle açıklaaı: "Girit isyanı patlak verdiği 

sırada Yunanistan'la şi~detli bir mUcadeleden sonra bir an

laşma mUmkUn dekildir. Pa~işahın otoritesini kurmaya muvaf-

fak aliuğu farz edilse bile, bir sUrU harabeler ve bir yı-

ğın cesetler U?ıerine kurulmuş olacaktı.r. Muhafaza ederrıeye

ce~iniz bir Girit Adası'nı Yunanlılar'a bırakınız. Zaten 

~nce~en ~e Girit'i Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'ya vermek

ten çekinmemiştiniz."( 6 ) 

De~etin adadaki UstUnlU~Unden rahatsız olan Batılı 

Devletler; Aaa'ya uluslararası bir komisyon g~nderilmesi, 

plebisi t yapılmasJ. gibi isteklerde bulunarak ınulıtar bi.r i-

dare kazandırmaya çalı~tılar. Fakat Osmanlı Devleti bunu 

içişlerine karışına olarak niteledi~inden kabul etmedi.(?) 

5- Tahmisci-Zacle, a.g.y., s.17. 

6- Öz, a.g.ın., s.l32. 

7- Öz, a.g.m., s.l32. 
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AbdUlaziz, sadrazam Ali Paşa'yı sorunun görüşmeler yolu ile 

ve de batılı ülkelerin mUjahalesi olmadan çözümlenmesi için 

Girit'e gönjerdi.( 8 ) Ali Paşa 1868 de Ada'da genel af ilan 

edip, adayı iki yıl için vergiden muaf tuttu( 9 ) ve Ada da 

yeni statüyü açıklayarak liberal bir sistem getirdi. (lO) 

Fakat tUm bu ayrıntılı düzenlemelere ra~men, Girit'te-

ki etkisinin azalacagına inanan Yunanistan, buraya silah ve 

cephane sevk etmeye devam etti. 

8- Mahmut Celaleddin Paşa, l'Iir' atı Haril~at, (Yayına Haz: İ. 

Miro~lu, M.Derin, M.Halao~lu, Ö.Akdaş) c.I, İstanbul: 

TercUman 1001 Temel Eser, İstanbul 1979, s.l54. 

9- 3 Ekim 1867 tarihinde Gi~it'e gelen Ali Paşa, buradan 

gönderdi~i bir layihaia Sultan Abdulaziz'in 30 EylUl 

1867 tarihinde yayınladı~ı ferman ve nizarnname hUkUmle

rinin uygulanmasını istemiştir. Ada'nın durumunu tahlil 

eien Ali Paşa bunları yeterli görmeyerek, daha sonra 

20 Ocak 1868 tarihli ferman ve Mecli~i Umumi Nizarnname

si hükümlerininde uygulanmasını tavsiye etrıüştir. s-,1} tan 

Abdülaziz,göndermiş oldu~u birinci Ferman d~ Mart 1284 

(1868) senesinden itibaren'' •.•.• a&a sakinlerinin iki 

senelik Aşar vergisini affetti~ini, mUteakip iki senelik 

vergirrinde alınmayacagını, di~er yarısına ait gelirin 

ise ada dahilinde ıslah işlerine sarf edilecegini belir

tiyor, bUtUn bunların yanında Ada'da İslam ahalisinin 

askerlik hi~metinden muaf tutul&ugu sürece hrıstiyan a

halinin de askeri bedel vermiyecegini belirtiyordu. 

Bkz.Tahmisci-zade, a.g.y., s.lB. 

10- Öz, a.g.m., s.l34. 
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Bunun üzerine Osmanlı Devleti sert bir Ultimatom ile Yuna-

nistan'ı uyardı ve hatta bu nedenle savaşın eşikine gelin-

di. Durumun endişe verici bir hal alınası üzerine 1856 Paris 

Analaşmasını imzalayan clevletler
1
,Fransa 'nın öncUlügünıae 1869 

da toplanıp; Osmanlı Devletini haklı buldular ve sorunun 

barışçı yoldan çijzümlenmesini sa~ladılar.(ll) 

1877 yılında Osmanlı İmparatorlu~u Rusya ile savaşa 
) 

başlayınca Gir i i!li Rumlar tekrar ayaklandJ.lar. Bat ılı aev-

letlerinde etkisiyle savaş sonrasında toplanan Berlin Kon!-

resinde1 ne Giritllleri ne de Yunanlıları nazarı dikkate al

mayan büyUk devletler, kendilerinin belirleii~i ilkelere 
. (12) uygun olarak 13 Temmuz 1878 de ancilcışmayı imzaladılar. 

Andıaşma'nın 23.maddesi uyarınca 1868 Nizamuarnesi ile veri-

lerı bazı haklara işlerlik kazandırılacaktı. Bundan bir sü

re sonra İngiltere'nin tavassutuyla 1878 senesi Teşrin-i 

evvelinde (23 Ekim 1878)(1. 3 ) Halepa Andlcışmasıyla Giritli-

11- Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühimme-i Siyasi~, (Ya

yına Haz; Bekir Sıtkı Baykal), c.III, Ankara:T.T.K. 
1966, s.32-34. 

12- Tahmisci-zacle, a.g.y., s.l9; Anlaşma metni için bkz. 
_Mecmua-i Muahedat, c_.v, s.llO v.ıü.. 

13- Bkz. TUrkgeldi, a.g.y., c.III, s.37 v.d. 
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lere ~nemli ayrıcalıklar bahşedildi.Cl4) 

1885 ve l889 1 ia Acla'ja iki ~nemli isyan daha çıktı. 

Fakat Osmanlı Devleti bu isyanları bastırdı ve l866'da çı

kartılan bir germanla Giritlilere verilen imtiyazların bir 

kısmı kaldırıldı. 

l894'ie je vergilerin toplanmasından dolayı ortaya 

çıkan bazı şikayetler Uzerine, Fransa, Husya ve Avusturyıa 

devreye girerek, adadaki dUzenin sa~lanmaBı için Osmanlı 

Devleti'nden Halepa Ancllaşması'nın uygulanmasını istediler. 

(26 A~ustos l896)(l 5 ) EylUl 1896'da Padişah bir fermanla 

bUyük devletlerin teklifini kabul etti. BUyük devletler de 

carurın uygulanmasına yardımcı olacaklarını belirttiler. 

B~ylece Girit' te devletlerin vesil.yetj_ altına eirrııiş oldu. (l 6 ) 

Ancak bu dur~mun di~er azınlıklara da brnek olaca~ı endişe

si ie duyulmaya başlan&ı. (l7) 

Girit'e tanınan yeni statU onları yine memnun edemedi. 

14- Bu andıaşmanın en ~nemli maddeleri şöyledir. 1868 Nizam

namesinde Valinin mennıriyet süresi belli olmadı~ı halde 

Hıüepa Andlaşmasında 4-5 yıl olaruk belirlendi. 
- Vali'den başka bütün memurlar ve jandarma tercihen 

adanın yerli halkından seçilecek, 

- Hristiyan kaymakamların sayısı arttırılacaktı. 
- Vilayet me cl isi ve mahkeme dil i f\urı,c'a, resmi yaz ı lar 

ve zabıtlar hem Rumca, hem Türkçe olacaktı. 

Bkz.Tiirkgeldi, a.g.y., s.J7-3B; a.g.m., s.l35. 
15- 11 

••• Giriıi'in Mevkii Ahchvesi", Tanin, 30 EylUl 1324. 
16- Öz, a.g.y., s.l37. 

17- B.A.Y.T. Dn.86/41 1 Sn.4005.!. 
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Girit'te yeni ve daha bUyUk karışıklık ortaya çıktı. İki bin 

Yunan askeri Miralay Vasos başkanlı~ında Ada'ya çıkarak baş
lıca şehirleri işgal etti .<ıs) 

Yunan HUkümeti Avrupalı Devletlerin dikkatini Girit' 

ten başka yerlere çekm~k için Tesalya ve Epirde sınır teca

vUzlerine girişti. Ni telcim bunun sonunda da 1897 de Osmanlı

larla yeni bir savaşa başladı.lar. ( 19 ) Böyle ce Osınanl ı Dev ı e

ti bir yandan Girit 1 le ugraşırken, öbür yandmı da Yunanistan' 

la sınır boylarınia savaşmak zorunda kaldı. 

Osmanlı Devletinin Girit'e mUdahale etme gUcU yoktu. 

Z i.ra Paıiişah' ın Yunanlılara karşı Girit' e gönderilmek üz e-

re donanmasan uygun olan gernilerin kendisine bildirilmesi 

istegineJtBahriye N az ır ı Boz caada 1 lı Hasan Paşa "Açık deniz e 

çıkacak uzun zaman dolaşacak gemimiz yoktur 11 dernişti.C 20) 

AbdUlaziz döneminde dUnya'nın üçUncU donanınası sayılan do-

nanma'dan gözdagı vermek arnacıyla,yapılacak bir gösteri i

çin bile birkaç gemi bulunarnamıştı. Buna karşılık kara or

dusu daha iyi oldu~u için bir ay sUren savaş sonunda Yunan 

orduları da~ıtıldı. Avrupa devletlerinin baskısıyla barış 

imzalandı.(4 Aralık 1897 İstanbul Andlaşması)( 2l) 

18- Tanin, 30 EylUl 1324. 

19- Ayrıntılı bilgi için bkz. MUşir Golens Paşa, Osmanlı 
Yunan Har bi. (1897 -13ill, (Çev: Yakup Ş ev ki), Dersaadet: 
1326. 

20- Hasırcızade, Ab<IUlhami t Han ve Osm§_nlı.-Yunan Muharebesi, 
İstanbul: Ferşat Yayınları 1989, s.72. 

21- Andlaşma maddeleri için bkz. Erim, a.g.y., s.435-445. 
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Yunan ticaretine karşı "Boykotı' hareketine başvuruldu. ( 25 ) 

Böylelikle konu halk arasında da ısrarla takip edilir 

oldu. Özellikle; l.Girit mahkemelerinde verilen kararların 

Atina'dan temyi:c.i,2. Yunan kralı aaına yönetirnde bulunmak 

üzere bir "Heyet-i Muvakkate"nin varlıgı, 3. Resmi Daire 

mahallerinje Yunan bandrasının çekilmesi, 4. Girit Meclisin-

deki mebusların Yunanistan hükümetine sadakat ve hizmetten 

ayrılmayacaklarına dair yemin etmeleri, v.b. gibi olaylar 

Girit'in Yınıanistan'a bağlanacağınJ_n işaretiydi. Bunun üze-

rine halk Sultanahmet meydanında bir miting düzenliyerak 

Meclis-i Mebusan'ın ve Heyeti Ayan'ı~ dikkatleri çekil~i.C 26 ) 

Girit konusunda Hüseyin Cahit'in yazısı oldukça ilginç

tir. ( 27) "Bosna-Hersek' in Avusturya'ya ilhakını tasdik ettik, 

Bulgaristan istiklalini kabul ettik. ]'akat muhtac-ı izah ol-

mayan bir takım siyasi mecburiyatler üzerine katlandı~ımız 

bu fedakarlıklar vatanımızın istiklalini tehlikeye koyacak 

nitelige haiz degildir. 

Halbuki Girit, Hükümet-i Osmaniye'nin Aclalar Deııizindeki, 

Afrika'daki,Asya 1 sairedeki arazisi için bir düğüm noktası

ıtır. Bu düğüm çözUlecek, elden gidecek olursa IIlikUmet-i Os-

25- HUseyin Cahit, 11 Girid Meselesi ve Boykotaj", Tanin, ?.Ka

nunu Sani 1909; Turan "Rodos ve 12 Ada ••• 11 a.g.m., s.88. 
26- B.A.Y.T, Dn.86/J9, Sn.3884. 

27- RUseyin Cahit, 11 Girid ve Harp", Tanin, 29 Haziran 1909. 



maniye bir devlet-i Bahriye olmak fikrinden ilelebet vazgeç-

meli Afrika'yı unutmalı, Adaları Bırakmalı Rumeli'yi feda 

etmeliair •••••• eğer hangi komşumuz G1rid 1 i hukuk-u dUvel'e 

aykırı olarak iltihak etmeye kalkarsa o anrla harbin içinde-

yiz ••••• Bizim için mesele gayet sarihtir. Biz katiyyen harp 

taraftarı ie~iliz. Yunanistan Uzarinde 6mll ve istila civa-

nemiz yoktur. Fakat komşularımızdan biri bize karşı imal ve 

istilacuyanına başlarda bu imilini mevkii fiile koymak için 

icraata başlartia biz de o zaman hakkı meşru mUdafamızı isti-

ınal ederiz. Şarkta harb tehlikesi vars~ bUtUn dUnya emin o

labilir ki bu tehlike TUrkiye tarafından gelmeyecektir." 

HUkUmet, sorunu daha önce Yunan isyanında oldu~u gibi 

Avrupa IBvletleri'nin mUdahalesi olmadan Yunanistan ile iki-

] . .. .. ı k .. .. ı ı ,:ı ( 2 8 ) ı:.> k t _ı goruşme er yapara çozum emeye ça ışıyor~u. ~a a 

Avrupa Devletleri'nin desteğini almadan tek başına bir şey 

yaparnıyacağını bilen Yunanistan; Acla'yı sUrekli gUnalern de 

tutarak, vasisi olan devletlerin yardımını sağlıyordu, Bu 

konuda Rusya ise Yunanistan'a verdiği destekten bir adım 

bile geri gi tmeyeceğ;ini 11 Dwna lVIeelisi 'nde beyan etmekten 

çekinınediği gibi, Girit konusunda da Avrupa Devletleri'nin 

Yunanistan'a bir tskım vaadlerde bulundugunu 11 dile getitJyor

du.(29) 

Balkan savaşının başlaması ve bu savaşta Osmanlı Dev

letinin başarılı olamaması, Girit'in geleceğini de etkile

di. Savaş sonunda Londra Konferansı başlaıiJ.f:I;ında1 Yunanistan 

28- Tasfir-i Efkar, 1 Haziran 1909. 

29- Ahmet Saka s 11 Giriril. Me selesi 11 fıebil Ur Resıaıd -, IO Te erin-i 

Sani l328 , s.l67 
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bırakışma imzalttroom:ıştı.Çünkü her iki taraf da (Osmanlı-Yu

nan) analaşma öncesinde kesin bir şekilde ada'nın egemenli

~ini ele geçirmeyi düşünüyordu.(30)Fakat Londra Konferansı' 

nın 5. toplantısında(23.12.1912) Balkanlıların ileri sürdük-

leri barış şartlarında 11 Ege Adalarının bıra.kılnıası,TUrkiye 1 

nin Girit Uzerindeki tilm haklarından vazgeçme:::ıi" istenmiş

ti. ( 3l) Osmanlı Devleti ise ~"Ege Aıdsları 1 nın Osmanlı İmpa-

ratarıuğu 1 nun ayrılmaz bir parçası oldugunciarı bt:ışkasına ve-

rilemiyece~ini, Girit konusunun büyük devletlerce görüşUlüp 

çözümlenebileceği" tezini savunmuştu. (3 2 ) Karşılıklı görUş-

ınalerden sonra 30 Mayıs l913'de imzalanan Londra Andlaşma

sı(33) ve lO Akustos 1913 de imzalanan Bükreş Andlaşmalarıy-

la Osmanlı Devleti Girit adası üzerindeki tUm haklarından 

vazgeçti. Böylece bu ada ja Yunanistan'ın egemenliği altı

na girdi.C 34) 

30- Yusuf Hikmet Bayur, TUrk İnkılabı Tarihi, c.II, K.II, 

Ankara: T.'r.K. 1983, s.l85. 

31- Bayur, a.g.y., c.II, k.I, s.l99. 
32- Bayur, a.g.y., c.II, k.I, s.2os. 
33- Bu konuda Balkan Savaşları Sonunda ayrıntJ.lı bir şekil

de durulacaktır. 

34- Tükin, a.g.m., s.303; Öz, a.g.m., s.l38. 



m. B Ö L U M 

TRABLUSGARB VE BAlıKAlt SAVAŞLAHINDA EGE ADAI.ARI 

A- TRABLUSGARB SAVAŞI VE EGE ,ADAI,AHI 
.. 

1- Savaş Öncesi Tarafların Durumu 

a- İtalya 

Öteden beri Tunus'da gözU olan ve birligini sagladık

tan sonra ieniz aşırı girişimleri de denemek isteyen İtalya, 

1881 yılında Tunus'un Fransız'larca işgal edilmesi üzerine 

kuzeyindeki ievletlerle anlaşmaya yöneldi. İtalya'nın bu 

egilimini sezen Bismarck 1882'de Almanya, Avusturya, İtalya 

arasınja ittifak antlaşmasını imzayı başarclı.Cl)İtalyanın 

Almanya ve Avusturya ile anıaşırken birinci amacı: BUyUk 

ievletlerle işbirligi yaparak itibarını yUkseltmek; ikinci 

amacı da, sömUrge ejinmede kendisine destek saglaınaktı.( 2 ) 

1- Coşkun Üçok, Siyasi ~1 arih, 1789-1960 Ankara Üniversitesi 

Hukuk FakUltesi Yayınları No: 369, Ankara: Sevinç Matha

ası 1975, s.l65-166. 
2- Haluk Ülman, Birinci DUnya Sava§ına Giden Yol (ve Sava§), 

(Ekli 2.Basılış), A.ü.s.B.F.Yay.No: 355, Ankara: Sevinç 

Matbaası 1973, s.lOl. 
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1882 yılında İngiltere'nin Arap Milliyetçili~inin sonu

cu olarak ortaya çıkan karışıklıklardan yararlanarak Mısır'ı 

işgal etmesi( 3 )uzerine İtaly~ kendi8ine Akdeniz'de Babısli 

tarafından bir vilayet olarak üiare olunan ~ıra bl usgarb ve 

Bingazi'den başka yer kalmadı~ını ve bu toprakların İtalyan

lara kalması gerekti~ini dUşUndU. Tunus'un Fransızlarca iş

gal edilmesi, İtalyanları 'rrablusgarb ve Bingaz i konusunda 

harekete geçirdi. Fakat, İtalya bir taraftan Mısır'a yerle

şen İngiltere'nin di~er taraftan Tunus'un sahibi olan Fran

sa'nın olurlarını ( muvifakatlerin) almak zorunda idi.(4) 

UçlU İttifak ve UçlU İtilaf Devletleri İtalya'yı kaybetme-

rnek dUşUnaesiyle hareket ettiklerinden Avrupadaki siyasi 

durwn İtalya'nın lehineydi. (5) 

İtalya amacına ulaşmak için ilk et&pta Avrupa Devlet-

leriyle, kendisine onlarla bir arada hareket serbestli~i 

tanıyan gizli andlaşmalar imzaladı:( 6 ) 

3- Fahir Armao~lu, 20.YUzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, An
kara: İş Bankası Yay., 1985, s.32. 

4- Halil Menteşe, Osmanlı lVIebw3an Meclisi Reisi Halil Mentece'ni 
Anıları (Giriş, İsmeıil Arar), İstanbul: HUrriyet Vakfı 
Yay. 1986, s.l35. 

5- TUrk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Osmanlı Devri, 1911-1912 

Osmanlı-İtalyan Harbi, c.III, Genkur Ask.Tar.Str.Et.Başk. 
Yay., Seri No:9, Ankara: Genku~ Basımevi 1980, s.4l. 

6- Hale Şıvgın, Trablusgarb Sava~ı ve 1911-1912 TUrk-İtal
yan İlişkileri, AtatUrk KUltUr Dil ve Tarih YUksek Ku
rumu AtatLL.'k Araştırma Merkezi, Anknra: 'r.T.K. 1989, 
s .ı. 
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- 1887 Şubatında imzalanan anlaşma ile İngiltere'nin ona

yını aljı. Bu uzlaşmayla İngiltere İtalya'ya Trablusgarb ve 

Bingazi'ye musallat olma(tasallut) hakkı veriyor; İtalya'da 

İngiltere'nin Mısır'da UstUnlUk sahibi (haiz-i RUchan) ola

cağını kabul ediyordu. (7) 

- Bu anlaşma Berlin ve Viyana'ya tebli~ edilmiş Alman

ya ve Avusturya ile ae Anlaşmalar imzalanmıştır. (8 ) 

- UçlU İttifak,l887 Şubatınja bir yandan İtalya ile 

Avusturya-Macaristan, öte yandan İtalya ile Almanya arasın-

da yapılan gizli anlaşmalarla yenilendi. Bu ikili anlaşma

lar İtalya'ya bazı sömUrge tavizleri veriyordu: Avusturya 

Adriyatik kıyıları ile Ege Denizi ve Balkanlarda; Almanya 

ise Kuzey Afrika ile Nice ve Savoie da İtalya'ya hak tanı

yorlardı. (9 ) 

- 189l'de UçlU İttifak 6 yıl için yenilendi. Almanya 

ve İtalya'nın Kuzey Afrika'da yani Bingazi, Trablusgarb ve 

Tunus'da status-quo'nun korunması çalışmaları saptandı. Bu

nun gerçekleşmeyeceg;ine karar verilirse Almanya, İtalya' nın 

işgal v.s. şeklindeki her hareketini takviye edecekti. Bu 

konumda İngiltere 'ni.n de desteginin saglanmasına çalışıla

caktı. (lO) 

7- Menteşe, a.g.y., s.l36. 

8- IVIenteşe, a.g.y., s.l35. 

9- Ulman, a. g. y. , s • 1 O 2. 

lO- ~ıvgın, a.g.y., s.5. 
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- l900'de Fransa ile İtalya arasında Fransa'nın Fas, 

İ talya 1 nın Tra bl usgarb 1 deki iıa.klarına ait gizli bir an~laş

ma yapıldı. Ancak Fransa Pas'da yeni çıkarlar elde ettigi 
• r • (ll) takdirde, !talya Trablusgarb'de harekete geçecektı. 

- l902 1 ie Fransa ile imzaladıtiı uzlaşma ile Fransanın 

Trablusgarb ile ilgili onayını aliı. Fransa bir zamanlar ~

dUnç alınan şeye(Tunus) karşı İtalya'nın Trablusgarb ve Bin

gazi' yi işgalini arıaylaılı. Bunun arkasından İtalya 1 da F\as 1 ın 

Fransa tarafından işgal ve tesahadUnU kabUl etti.(l 2 ) 

- 1902'ie Avusturya, İtalya'ya gizli bir beyanname 

(declaration) verdi. Buna göre, Avusturya do~udaki status-quo 

nun korunmasını istemesi.ne rağmen, Trablusgarb ve Bingaz i' de 

ayrıca korunacak çıkarları olmadığı içinJİtalya kendi çıkar

ları do~rultusunda tedbirler almaya mecbur olursa, Avustur

ya buna. ses çıkarmayacaktı .• (l3) 

- Racconigi'de İtalya Kralı ile Rusya imparatoru'nun 

görUşmesi sırasında imzalanan (1909) bir ancllaşmayla Rus

ya'nın da onayını aldı. (l4) 

- Avusturya-IvTaearis tam HUkUrneti 1 nin Bosna-Hersek' i 

kesin bir şekilde kendisine katması da İtalyan bakış açı

sından Trablus'u işgal için kendilerine bir hak veriyordu.~5) 

ll- y.a.g.yo, s.5. 
12- Menteşi, a.g.y., s.l36. 
13- Yusuf Hikmet Bayur, TUrk İrıkılabı 11arihi, __ c.I, K.I, il.n

kara: T.T.K.l983, s.l?l. 

14- Menteşe, a.g.y., s.lJ6. 
l 5- 11 Trablusgarb-Bingaz i ve Cezair-i İsna-i Aşer I.Jeseleleri" 

Harici.ye Nezareti Hisaleleri Tarih-Toplum, S.78,Haziran 

1990, s.46. 



35 

Bu olaylar nedeniyle Osmanlı Yöneticileri, Kuzey Afri

kadaki son toprakları olan Trablusgarb ve Bingazi'yi elje 

tutucu bir politika izleyememiştir. Zira Babili savaş önce

sinde Trablusgarb' deki Vali' yi. Kuciıanc1anı .=;örevinaen aldığı 

gibi; herhangi bir tehlike anında bölgeyi savunmak üzere o

luşturulan "Kuloğlu Ocakları" adıniiieki gönüllU örgUtü cle ı.ia-

~ıtmıştır. Bu örgüte ait olan Martin ve Schneider tüfekleri

ni. yenileriyle değiştirmek üz, ere İstanbul' a getirmiş, fakat 

·ı . . .. d . t. (l 6 ) 
yenı erını gon ermemış ır. 

Böylece Osınanlı Yöneticileri 1'rablus ve Bingaz i' yi 

saldırıya açık bir hale getirmiştir.(!?) Hükümetin bu poli

tikasına karşılık, bir kısım basın organları İtalya'nın Trab-

ıusgarb'e olan e~ilimini saptamış ve Trablusgarb'in savunul

masını sağlayacak acil önlemlerin alınmasını istemiştir. (l 8 ) 

Her nedense İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti(l9) basının bu hak-

lı istemlerine kulaklarını tıkamış ve gerekli önlemleri al

mamıştır. ( 20) 

16- Ahmet B~devi Kuran, Osmanlı İrnpara~orlu~unda İnkılftp 

Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul: Baha Matbaası 

1956, s.486. 
17- Mehrnei Selahaddin Bey, İttihat ve Terakki~nin Kuruluşu 

ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı Hakkında Bildiklerim, 

İstanbul: İnkıl§p Yay.l989, s.J8. 
18- Vilayetin Valisiz, Kumandansız, erzak ve parasız bırakıl

masına itiraz eden Müşir İbrahim Paşa derdini dinleteme

rniştir. Bkz. Kuran, a.g.y., s.486. 

19- İbrahim Ha~kı Paşa_Rahinesi ve Hliklimet Programı içi bkz. 

!hs::ı.n Giine 8 , 11il .I'1esrııtiyet Dönemi Biikurnet Froe;ramları" 

A. ü. Osman_]. ı ~_ari hi ,\rap~ırma ve TTYg,"t~arna IVJerke zi Dergisi 

(OTAM), Yol, S.l, Haziran J990, s.221-227 

20T8alahaddi~ Bey, a.g,y~, s.38. 
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b- Osmanlı Devleti 

II.AbdUlhamit'in 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını baba-

ne ederek anayasayı kaldırınasından sonra, dUzensizli~in hat 

safhaya ulaşması asker-sivil aydınlarda büyük bir hoşnutsuz

luk yara ttı. Bu durum İttilıa'd ve 'l'erakki Cemiyetini dogurdu. 

İ. r_r. C. nin sivil ve askerler arasındak i çal ışmaları sonucun-

daPadişah 23 Temmuz l908'de Meşrutiyeti ilan etmek zorunda 

kalıiı. 

Meşrutiyet 1 in ilanının yan-ıttıgı otorite )boşluğu. içte ve lilŞ 

ta yeni olayla~ yarattı. İçte, Milleyetçi bir takım isyan-

larla birlikte, siyasal cinayetler ve anarşi sürerken; dış

ta, Bulgaristan'ın ba~ımsızlı~ını ilan· etmesi, Avusturya-

Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhakı, Girit'in Yunaııistan'a 

baglandıgını ilan etmesi gibi olayların peşpeşe gelmesi( 2l) 

yeni y~netimi yıprattı. 

2- İtalya'nın Trablusgarb'e Asker Çıkarması 

Tunus'u Fransızlara kaptıran İtalya, Kuzey Afrika'da 

gerçekleştirece~i eylemlere sıçrama talıtası oluşturabilmesi 

için elini çabuk tutup, Trablusgarp'ı işgal etmeye karar 

vermişti. ( 22 )Bu kararı uygulaya bilrnek için ~nce:Likle kamu

oyunun destegini sa~laması gerekiyordu. İtalya hükUmeti dü

şüncelerini gerçekleştirebilmek amecıyla bir yandan bütçe

ye yeni kaynaklar yaratırken, diger yandan da basın organ-

21- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyaı:;ul Partiler, c.I, 

İstanbul; IIUrriyet Vakfı Yayınları 1988, s.l-5; Bayur, 

a.g.y., c.II, k.I, s.35-5J. 

22- Ülman, a.g.y., s.l9.3; Üçok, a.g.y., s.202. 
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larını bu ~o~rultuia harekete geçirmiştir.( 2 3) 

Homa'da bulunan Osmanlı Askeri Ate:3esi İtalya'nın bu .., 

hazırlıklarınını 0Bmanlı Y~netimine bildirmiştir. Bundan 

tedirgin olan B§bıali çeşitli Ulkelerdeki ELiyUkelçilerine 

haber g~ndererek, bulundukları yerlerin hUkUmetleri kana

lıyla İtalyan HUkUmetine baskı yapmalarını istemiştir.( 24 ) 

Roma'daki Osmanlı İşgUderi(Seyfettin Bey) ne verilen yanıt 

oyalayıcı ve Osmanlı Devleti'nin bUyUk devletlere başvuru-

sunu engelleyici, yatıştırıcı bir nitelik taşıyordu. Zira 

İtalyanlar:( 2 5) 11 Askeri hazırlıklar bir işgal için tiegil, 

İtalyan çıkarlarına girişilebilecek bir teşebbUse karşı 

koyabilmek, ulusal onuru ve jışarıdaki vatandaşlarını koru

yabilmek için olduğunu s~y1Uyorlardı. 11 Fransa ve İngiltere 

antlaşmalarla bağlı oldukları İtalya'yı koruyabilmek için 

tatmin ejici yanıtlar verme~ken; en yararlı bilgiler İtal

ye.'nın bağlaşıgı ve Osmanlı İmparatorluğunun dostu olan Al

manya'd~n geldi. Alman HUkUrneti: İtalyanlara bazı kolaylık

ların g~sterilmesinin, İtalyanlarla anlaşmazlıkların gide-

rilmesinin Osmanlı Devleti'nin yararına olacagını belirt-

ıniş; daha da ~nemlisi Trablusgarb'e farkettirmeden kuvvet 

gönderilmesini istemesi ile, İtalyanların niyetini diploma

t:i,k bir dille duyı..rrmuştur. ( 26 ) 

Nitekim İtalyan HUkUmet~ 23 EylUl l9ll'de Babısli'ye 

şu N ota' yı verdi. ( 27) 11 İ talya ve İ talyı:mlcı.ra karşı cahil 

23- Bayur, a.g.y., c. II, k.I, s.85. 
24- Bayur, a.g.y.' c.II, k. I, s.85. 
25- Bayur, a..g.y.' c.II, k. I, s.86, 
liHi ... l~tı~lltr' lldhiV'•• tl,t:t, ı.:.;ı;, f!J•87, 

27- Şıvgın, a.g.y.' s.JJ; Bayur, a..g.y.' c.II, k.I, s.88. 
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ve mutaasıp, kalabalıkları kışkırta~ Osmanlı subaylarının, 

ulemı~nın ve İ.T.Kornitesi ~adamlarının bu hareketleri yüzlin

den Trablus ve Bingazi'deki, İtalyanların maruz oldukları 

vahim tehlikeyi hiikUmeti.m mahrem (Coniifentielle) bir yer

aen öğren~i. Kendilerini tehlike'de gören bazı İtalyan ai

leleri yarın vapurlara bineceklerdir. Bu duruma göre İtal

ya HUkiimeti, Osmanlı illikUmetinin istese bile önUne geçemeye

ce~i bir taassup patlamasına sebep olaca~ı için bu sırada 

asker, silah ve cephane taşıyan Osmanlı gemilerinin Trablus 

ve Bingazi'ye varmasını kendi uyru~u için son aşama tehlike

li sayacaktır." Bu nota ile İtalyan halkının tehlikede oldu

gunu bildirrnek eylemine zemin hazırlıyordu. Bu nota'dan beş 

gUn sonra İtalya HUkUmeti'nin İstanbul BiiyUkelçisi De Mar

tina aracılıgı ile Sadrazam Hakkı Paşa'ya 24 saat sUreli 

bir Ultimatom verdi. Buna göre:( 2B) Trablusgarb'ın seneler-

den beri Osmanlı HUkUmeti t~rafından imar edilemejigi, bu 

görevi İtalya HUkUmetinin medeni bir vazife olarak Ustlendi

~ini~29) işgal sırasında kendine mukavemet edilmemesi için 

mahalli makamlara emir verilmesini,C30) buradaki Osmanlı 

Kuvvetlerinin geri alınmasını, buraların kendilerine veril

mesini istedi. 

28- Turan, 11 Rod.os ve 12 Ada 'nın ~'Urk Hakimiyetinden Çıkışı", 
Belleten, c.XXIX/113, Ankara:T.T.K.l965, s.85. 

29- 0elahaddin Bey, a.g.y., s.39. 
30- ~ur~n, y.a.g.m., s.85. 
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Osmanlı HükUmeti'nin bu nota'ya verdi~i yanıt(3l)İtal-
ya'ya ul~şmadan İtalya, Osmanlı Devletine savaş ilan etti. 

(29 EylUl 1911) 

İtalyan Hiikürneti gerek Üçli.i İttifak ve gerekse Üçlü 

İtilaf Devletlerinden görece~i tepkiyi önleyebilmek için bu 

devletlerin merkezlerinde bulunan elçiliklerine gönderdi~i 

telgraf da, 11 İtalya ı nın ~·rablusgarb ı deki çıkarlarını korumak 

için harbe gird.iti;ini, bunun dışında Balkanlarda status-quo 1 

nun korunması ve Avrupa TUrkiyesinin parçalanmaması politi

kasına sadık kalınaca~ının'1 ( 32 ) belirtilmesini istemiştir. 

s~vaşın başlaması Uzerine Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa 

istifa ederek(JJ) Said Paşa başkanlı~ında yeni bir hükümet 

kurulmuştur.(3 4 ) Yeni Hükümet, İtalyanların gerçekte başarı-

lı olmayan saldırılarını önliyememiştir. 

31- Osmanlı İmparatorlugunqn cevabi notasında 11 İşgalden 
vazgeçilmek ve buralsrın toprak bütünlügünü saglamak 

şartıyla İtalya'ya bölgede ekonomik ve hatta kısmen 

siyasi avantaj lar tanınacağı" bil d ir ilmiştir. Bkz. 'r. S .K. 
Tarihi Osmanlı Devri, 1911-1912 OsmanlJ_-İtslyan Har bi, 

a.g.y., c.III, s.41. 
32- Renzo Sertali Salis, Le Isole İtalione dell 'Egeo, Dall' 

occupazione alla souranita, Homııı.:1939 aktaran Turan, 

"Hodos ve lli.2 Ada!. •. " a.g.rn., s.86. 
33- Sadrazam İbrahim Ilakkı Paşa'nın istifanamesi için bkz. 

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, c.II, 

(2.Baskı), İstanbul:Hürtiyet Vakfı Yay.l988, s.l25o 
34- Said Paşlil. Ka binesi için bkz. İhsan GUneş, "II •. Meşruti

yet Dönemi HUkUmet Programları", OTAM, S.l, Y.l, Anka-

ra: 1990, s.230 vd. 
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İtalyanların Trablusghlrb'e saldırınaları Uzerine harb 

Okulundan yetişmiş İ.T.içerisinde etkin bazı subayla~ gönUl

lU olarak Trablusgarb 1 e giderek, halkı örgUtleyip İtalyanla

ra karşı savaşmışlardır. (35) 

Beklenmedik bu Osmanlı direnişi karşısında sert ted

birler alan İtalya, 5 Kasım 19ll'de yayınladı~ı ~en Guilia

no Genelgesi ile Trablusgarb vilayetini ilhak etti~ini (36 ) 

açıklamış, daha sonra da barı~ için bUyUk devletlerin aracı

lık yapmalarını istemiştir.()~) 

3- Savaşın Ege Denizine Sıçraması ve Rodos, 12 Ada'nın 

İtalyanlarca İşgali 

GUçsUz bir durumda olRn Osmanlı Devletine karşı Trab

lusgarb'de UstUnlUk sa~lıyamıyan İtalyan hUkUmet~aynı za-

35- Şevket SUreyya Aydemir, Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver 

Paşa (1908-1914), c.II, İstanbul: Remzi Kitabevi 1971, 
s.219. 

36- 5 Kasım 1911 tarihli Sen Guiliano genelgesinde " ••• İtal
ya 1 nın Trablusgarb ve Bingaz i 1 yi ke~3in ve geri alınmaya

cak biçimde topraklarına kattıklarını ..• Sultan'ın taşra
da bırakabilecek itibarı egemenlik gölgesinin ileride 

sorunlar yarataca~ını, gelecekte daimi çatışmaların se

bebini teşkil edece~ini •• , •.•• ve belirtilen tUm şartla
rın Osmanlı HUkUmetine kabul ettirilmesi için her yola 

başvurulacağı" beli.rtiliyordu. Bkz .BaşE_0_~ar~lık Arşivi 

-~-~l_dız Tasr:ıif'i(BAYT), Kamil Paşa Evrak:L D.n.86/35, S.n. 
3449, s.2. 

37- Bayur, a.g.y., c.II, k.l, s.ll9-127. 
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manda kendi kamuoyununda desteir,ini kaybetmeye başlamıştı. 

Bunun Uzerine İtalyan HükUmeti, Osmanlı Devletini kesin bir 

yenilgiye u~ratabilmek için UstUn deniz gücüne dayanarak 

savaşı Ege Denizine ve Anadolu sahillerine yaymaya yöneldi.C3B) 

Savaşın başlangıcından beri İtalyan "F'ilosu'nun Akde-

niz ve Ege Denizinde g~rürunesi, önUne gelen gemileri çevi

rip arama yapması bir ölçUde savaşı Ege'ye taşımıştı.C 3 9) 

Elie edilen duyumlar İtalya'nın Ege Denizinde büyUk 

bir askeri harekata girişece~ini gösteriyordu. Osmanlı Hü

kUmeti İstanbul'da bulunan Yabancı Elçilere İtalyanların 

saldırısı karşısınia ''Bo~azları Uluslararası trHfike kapa

ma'' kararlarını uygulamaya koyacaklarını bildirdi.C 40) 

İtalya'nın savaşı Ege'~e taşımasına Osmanlı Devleti 

yanında Avusturya'da karşı ç~ktı. Zira Avusturya İtalya ile 

yaptı~ı Uçlü İttifak Anlaşması'nın ?.maddesine göre; Balkan

larda yada Adriyatik ve Ege'deki Osmanlı Adaları ile sahil-

38- Hilal Şimşir, ~g-~_.§.grur_ıu, c.II, Ankara T.T.K.l982, s.XII; 

Turan, 11 Rodos ve 12 AdH' •..• 11 a.g.m., s.B6. Ayrıca İt~ü

ya'nın bu dUşüncesinden haberdar olan Avrupa onun her 

hareketini izlemeye başlamıştır. İtalya bu konudaki ke

sin tavrını ortaya koymazken, Fransa olaya olumlu yak

laşmıştır. Bkz.Bayur, a.g.y~, C.II- k.l, s.l27-l29. 

39- ATASE Arşivi Kls.2, Ds.90, Fhr.20 aktaran İsrafil Kurt

cephe, "İtalyan Donanmas:ı!nın Çanakkale Boğazını Geçme 

TeşebbUsleri 11 , OTAM, S.l, s.299. 

40- Osmanlı Devletinin bu kararı Rusya'yı telaşlandırdı. 

Devletin bu durumundan yararlanmak isteyen Rusya, bir 

takım yardım ve tavizler vaadetmeye başladı. bkz.Kurt

cephe, y.a.g.m., s.J00-303. 
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lerinde status-quo 1 nun degiştirilmesine yi:inelik eylemlerin 

İttifak ~evletleri arasında kararlaştırılması gerekiyordu. ( 4l) 

İtalya'nın status-quo'yu bozucu davranışlarının çı

karlarına ters jüştügünü gören Avusturya bu isteklere karşı 

tavrını sUrdürdU. Ancak Üçlii İttifak Andlaşrnasının yenilenme

si sorunu Avusturya'nın direncini kırdı ve ( 42 ) 1912 ilkbaha

rın da Avusturya 11 İşgalin geçici olması" kaydıyla İtalyan 

isteklerine olumlu yanıt vermiştir.C 4 3) 

Avrupa devletlerinin girişimleri sürerken, İtalyan 

giiçleri Nisan l912'de Çanakkale Bogazına ani bir saldırıya 

girişti. (44) Anoak bağazın girişine mayın döküldüğü için 

İtalyan filosu içerilere giremedi. İtalya'nın bu eylemi 

aynı zamanda ticaret gemilerinin de bagaza eirememesi,giren

lerin ~e çıkarnamasına neden oldu.C45) 

Çıkarları zedelenem Avrupa'nın kimi ülkeleri Osmanlı 

lehine tavır almaya başladı. Bir tarafdan bu tepkiler di-

41- Les traites politiques secrets ae I'Autriche, Iüangrie, 

Paris: 1923 aktaran Turan, "Rodos ve 12 Ada' •••• " a.g.m., 

s.86. 
42- Aerantha~in ölümü(l7 Şubat 1912) ve halefi Kont Berchtold' 

un İtalya ilişkilerinin dUzelmesi.ne e~~iliın e;östermesi de 
bu direncin kırılmcı.sında etkili olmuştur. Turan, "Rodos 

ve ı 2 Aaa' ••• ", a. e;. m. , s. 87. 
43- Turan, 11Rodos ve 12 Ada' •.• '',a.g.ın., s.87. 
44-_1911-1912 TUrk-İtalyan Harbi Tarihi (Çev.Afif BUyUktuğ

rul), T.C.Askeri Deniz Matbaası 1948, s.l07. 

4 5- Ş i ınş ir , a. g. y. , c. I I , s • XI I. 
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~er taraftan Bo~az'ın mayınlanmış olması İtalya'yı politika 

degiştirmeye zorla~ı. İtalya Boe~zı bırakarak Güney Ege Ada

larına salaırdı. (46 ) 

İtalyan doncanması Ö.ncelikle İınroz-Bogaz, Liınni-Bozcaa

da, Linıni-Selanik, Rodos-Anadolu, Rodos-Kerpe-Girit adaları 

ve bunların Anadolu ile olan iletişim hatlarını kesti. Sisam, 

Marmaris, Patera ve Çeşme'ye ie saldırdı.C47) 

Zaten İtalya'nın bagazıarı zorlamasından hoşnut olma-

yan bazı Avrupalı Devletler, O'nun adaları işgal etmesine 

göz yumabilecekleri imajını vermişlerdi. bundan dolayı İtal-

ya faaliyetlerini artırarak, Rodos ve 12 Ada'yı aşamalı bir 

şekilde işgalini kararlaştırdı. Bu amaçla da İtalyan genel

kurmayı çok detaylı bir plan lıazırlamıştı.( 4B) 

Nitekim 4 Mayıs 1912 1 ie Rodos'a saldıran İtalyan güç-

leri yer yer karşılaştıkları küçük direnişleri kırarak ada

yı işgal etmiş( 49 >ve kısa bir süre sonrada, Herke(9 ~ayıs), 

Kerpe, Kasot, İncirli, İlyaki, Patnos, Leros ve hilimli(l2 

Mayıs), Libsos(l6 Mayıs), Sömbeki(l9 Mayıs) ve İstanköy(20 

46- ~imşir, a.g.y., c.II, s.x:rr. 
47- Turan, "Rodos ve 12 Ada' ••.• 11 , a.g.m., s.88; T.S.K.Tari

hi, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, a.g.y., s.l08. 

48- 1911-1912 Türk-İtalyan Harbi Tarihi, a.g.y., s.74. 

49- Turan, y.a.g.m., s.90. 
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Mayıs)(50)a&alarını işgal ederek Rodos ve 12 Ada Uzerindeki 

kontrolUnU sagl&mıştır. (5l) 

50- Adaların işgal tarihleri ile birlikte haritadaki yerle

ri için bkz.Ekler. 
51- Şerefettin Turan, "Geçmişten GUniiınUze Ege Adaları Soru

nu Boyutlar, Taraflar", Tarih Boyurıcet 1'Urk-Yunan İli~
kileri, s.45. 
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B- BALKAN SAVAŞLARI VB EGE ADALAHI 

1- Savaşın Nedenleri 

Osmanlı Y~netimi ~ltında bulunan Balkan Ulusları 1789 

Fransız İhtilali'nirı yaydığı 11Milliyetç:i.lik 11 düşüncesine kın-

ı A ı d ı tl . d d t "· ·ı (S 2 )o Y" pılarac vrupa ı ev e- erın e es egı ı e smanlı one-

timine karşı isyan ederek, ;önce 11Muhtariyet 11 daha sonra da 

ba~ımsızlık elde etmişlerdi. 

II.Meşrutiyet ~ncesi Osmanlı y~neticileri Balkan Ulus-

larının bir araya gelmesini engelleyici bir politika izleye

rek, bu devletlerin birleşmesini ~nlemişti. İ.T.y~netimi i-

se çıkardı~ı 11 Kiliseler 11 ve "Okullar" yasctsıyla Bulgar, Hum 

ve Sırp unsurlarının birleşmelerine ortam hazırlamıştır.C 5 J) 

Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya ise Balkan ulusla-

rını Osmanlı Devletine karşı kışkırtmakta ve onları bir ara

ya getirici politika izlemekteydi~54) 

Meşrutiyet'in yeniden ilinından sonra Osmanlı Devleti' 

nin; Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhakını Bulga-

52- Yusuf Hikmet Bayur, 

Ankara: T.T.K.l98J, 
Türk İnkılabı Tarihi, c.II, K.I, 

s.J06-4JJ. 
53- Balkan Harbi, c.III, K.I, Genkur.ATASE Başk.Tar.Yay., 

Ankara: Genkur.Basımevi 1979, s.44-45. 

54- Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku vE~ Si,yasi Tıarih 1\'!etin

leri, c.I (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşrııt:üı:ırı)Ankara: 

T.T.K.l953, s.449; Şerafettin Tura:n, 11 Geçnüşten GünümU-
z e Ege Adeı.ları; Boyu tl ar, ~.1 anı.flar 11 , Tarih Boyunca TUrk-

Yum-an İlişkileri, III.Ask.Tnr.Sem., s.46; Bayur, a.g.y., 
c.II, c.I, s.J50-J64. 



" ,. . " .. (55) .. ı . 
ristan'ın bagımsızl~gını ılan etmesını on eyememesı, 

Trablusgarb savtışında İtalyaniHra listLinlUk s&glı,ya.mwnası, 

Arnavutluk ve Arap yarımadasında çeşitli isyanların baş gös

termesi(56) Balkanlı Devletlerin Osmanlı Yönetiminde bulunan 

Makedonya'ya karşı isteklerini daha da arttırdı. 

Bu sırada Sırhistan ve Bulgaristan'ın şovenistçe dav-

ranışıarı Rusya'yı rahatsız ediyordu. husya öncelikle bu i-

ki devletin çatışmasını önliyebilmek için. bu iki devletin 

anlaşmalar:ını zorunlu görduC57 )ve 13 lviart 1912'de 0ırbistan 

la Bulgaristan arasında bir ~ndlaşmanın yapılmasını sagladı.C 5 B) 
J 

Bu andlaşmaya göre; "Her iki tarcıı.fda birbi.rinin toprak bUtün-

lUkUnU garanti ediyor ve birbirlerine gelebilecek tehlikeye 

karşı yu.rdım görevi üstleniyordu. 11 (
59 ) AyrJ.ca Osnıanlı İmp&~.-

ratorlu~unda karışıklıklar çıkar, Balkan status-quo'su teh-

likeye düşerse her iki tarafın da birbirlerine danıJarak, 

ortak hareket etmeleri saptanıyordu.C 60) 

Sırp-Bulgur andlaşmasından iki ay ~onra(ll Mayıs 1912) 

iki devlet arasındti ayrıca bir de "Askeri ~Wzleşme 11 C6l), 

55- Hi.iseyin Oiahit, "Girid ve Harp", Tanin, 29 Haziran 1909. 
56- Bayur, a.g.y., c.II, K.l, s.34-37. 

57- Balkan Harbi, a.g.y., c.I, s.44-45. 

58- Andıaşmanın tam metni için bkz.Balkan Harbi, a.g.y., 
c.I, s.253-!~61. 

59- Balkan Harbi, a.g.y., c.I, s.253. 

6o- Balkan Harbi, a.g.y., c. I, s.45. 

61- Askeri Sözleşme; rpurkiye Avusturya ve Ilomanya tarafından 

kenQ.ilerine bir taaruz oldugunda ne şekilde hareket edi

lece~ine dairdi. Bkz.Balkan Hsrbi, a.g.y., c.I, s.257-259. 
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ı Temmuz l912 1 de de iki tarafın Genelkurmayları arasında 

bir anlaşma( 62)imzalandı.C 6 J) 

Arkasındun Bulgaristan ile Yunanistnn arasında; 29 Ma

yıs l912( 64) 1 de İttifak ve karşılıklı gizli yarctım antlaşma

sı ve 22 EylUl l912 1 de de Askeri S6zleşme imzalandı.C 6 5) 
Böylece Yunanistan d~ Sırbistan, Bulgaristan İttifakına ka

tıldı~66) Bu ittifaka A~ustos l912'de Karada~'ın da katılma

sıyla Osmanlı İmparatorlu~u·n~ karşı oluşturulan birlik ta

mamlandı.C67) 

2- Balkan Savaşı'nın Başlaması ve Ege Adaları'nın Yunan-

lılarca İr}gali 

Kendi aralarında birliki saklıyan Balkan Devletleri 

Osmanlı Devletine karşı, saldırıya hazırlanmaya başladılar. 

Bir yandan sınır boylarına asker yı~arken, di~er yandan, 

Makedonya ve Arnavutluk'daki terörist eylemleri artırdılar. 

62- Genelkurmaylar Arası Anlaşma'da; Askeri sözleşme ile 

açıklanan anlaşmaya göre iki tarafın da muhtemel hare

ket planlarının edasları tesbit edilmiQti. Bkz.Balkan 

Harbi, a.g.y., c.I, 8.260-261. 

63- Balkan Harbi, a.g.y., c.I, s.46. 

64- "Bulgaristan Kralı ile YunanL-ıtan Kralı Ara~:ıında Gizli 

TedafU-i İttif&k Andlaşms.sı 11 , Bkz.Balkan Harbi, a.g.y., 

c.I, s.262-263. 

65- Bu sözleşme'nin ikinci maddesine göre, herhangi bir 

taaruz halinde Yun&n D~nanması'nın görevi, 11 Ege deni

zinde UstUnlUk sağlamfak ve Avrupa ile Anadolu Tiirkiye-

si arasındaki yolu kesmek 11 olacuktı. Bkz.Şiınşir, a.g.y., 

c.II, s.XVIII; Balk~n Harbi, a.g.y., c.I, s.264 vd. 

66- Selahaddin Bey, a.g.y., s.47-48. 

67- Balkan Harbi, a.g.y., c~I, s.48. 



Karada~ di~er devletlerden erken davrunarak, Osmanlı 

Devletine 8 Ekim 1912 de saldırdı. Bu sırada dider Balkan 

Devletleri, Osmanlı Devletine birnota vererek(14 Ekim 1912), 

Makedorıyıa'da reform yapılmasını istediler. (68 ) Osmanlı yöne

timi bu nota'yı iç işlerine karışma olarak nitelendirdi ve 

reddetti.C
69

) Sınırl&rında gerekli önlemlerin alınmasını k~
rarlaştırdı. Fakat, alınan önlemlerin ço~u yetersizdi.C 7~ 

Balkan Devletleri(Karada~, 8 Ekim 1912; Bulgaristan, 

Sırhistan ve Yunanistan 15 Ekim 1912) de Osmanlı Devletine 

karşı askeri eyleme başladı.ıdr. (71) 

Bu sırada Osmanlı Devleti 1 nin iç dururını hayli karışık-

tı. Trablusgarb savaşı sonuçlanmamış, ülkenin çeşitli yerle-

rinde çıkan isyanlBr önlenemeıniş, Ordumm ıslahatı j_çin baş-

latılan çalışmalar bitirilememiş, istihbarat kaynakları dog

ru bilgi sa~l.ayamamış, toplum ittihatçı-itilafçı; subaylar 

Mektepli-Alaylı diye böl.UnmUş, Asker'in aruç-gereç, silah, 

cephane, e~itim yetersiziiki hat safhaya ulaşmışdı.C7 2 ) 

68- Balkanlıların Nota'sı için bkz.Ekler. 

69- Osmanlı'nın cev~bi Notası için bkz.Ekler. 
70- Balkan Harbi, a.g.y., c.I, s.52. 

71 - Balkan Har bi' nde Yanya ~3avunınHsı. ve Es nt Paşa (Korg. Bül

kat) Haz:Genkur~Ask.~~f.lr.Str.Etd.Bşk.KiütUr ve Turizm 

Bak.Yay.576, Ankhra: Başbakanlık Basımevi 1984, s.Jl. 
72- Balkan Harbi, a.g.y., c.I, s.272. 



Nitekim, daha ilk saldırıda, Osmanlı Ordusu gerilernek 

zorunda kalmış; kısa sUrede Bulga.rlar Çataka'ya kadar iler

lemişlerdir.(7J) 

3- Ege Adaları'nın Yunanlılarca İşgali 

Balkan Savaşı'nın başlaması ile Ege Adaları'nın savu-

nulması gUncellik kazandı. Fakat eldeki ordu ve donanma bu-

nu sağlayacak durumda olmadığından, '' adaların mevcut asker 

ve jandarma ile savunulması'', sayet karayu asker çıkarılır-

sa 11 çete savaşları 11 yapılarak, Osmanlı varlı~i;J.nın devam et-

tirilmesi kararlaştırıldı. Bu ;:::ıırada Bahriye Nazırı Mahmut 

hluhtar Paşa Trakya'da yapılacak kara savaşlarının daha ~

nemli oldugunu dUşUnerek, bu cephede Kolordu Komutanlıgını 

Bahriye Nazırlı~ına tercih etti.C74) 

73- Hakkı Paşa l\abinesi'nin' dUşmesi Uzerine Bahriye Nazır
lığından ayrılan M.Muhtar Paşa, bir kaç ay sonra 1912 
Temrnuzunda. babası Gazi Ahmet Muhtar Pı.ışa'nın kurdu[~u 
kabinede yine aynı g~reve getirilmişti. O iş başında 
bulurHiuğu sırdda, denj_z kuvvetlerinde egitim ve di.sip

lini daha yUksek seviyelere çıkarılınasına çalıştıgı gi
bi, İngiltere'ye iki bUyUk harp gemisi sipariş etmişti. 

1912'de Balktm Harbi'nin 1Hatlak vermesi. Uzerine M.Muh
tar Paşa ordu'da faal bir g~rev olabilmek için Bahriye 
Haz ırlıgından i stifa etmiş tir. ~PUmgeneral rU tb e :-.d yle 

~nce Trakyada J.Kolordu Komutanlı~ına tayin edilen M. 

Muhtar P~şa, daha sonra 2.Kolordu Komutanlı~ına getiri
lerek ilerleyen Bulgarları Terkos-Çatnlc~ hattında dur

durmayı başarmıştı. Bkz.hl&~nut hluhtar, Balkan JIQrbi 

CH2z:Ziyaeddin Engin) İstanbul: TercUman 1001 Temel E

ser 1979, s.9 v.d. 

74- Bu kıritik anda Bahriye Nazırlı~ı vekaleten idare edil

mişti. Bkz.Turan, 11 Geçrnişten GUnUmU~~e Ege Adfilları ••• " 
a.g.m., s.47. 



50 

KarQ ordusunun durumu çok k~tUydU ve yenilgilerin sonu 

gelmiyordu. Bu arada Balkanl~r'da istedikleri başarıyı elde 

eden Yunanistan, Ege Adalwrı'nı işgale hazırlanıyordu.C75) 

Yunan Donanmasının amacı; Limni Adasını işgal etmek, Mondros 

Limanı'nı bir deniz UssU haline getirmek, Çanakkale Bakazı 

dışında bir karakol hattı kurarak, Osmanlı Dananınası'nın 

Bo~azdan dışarıya çıkmasını engellemekti. Bu amaçla ar~ların

da Averof Zırhlısı'nın da bulundugu 6 Yunan Savaş gemisi 19 

Ekim l912'de Limni ~nlerine geldi. Yunanlılar, Averof'da 

kendileriyle g~rUşen Mutasarrıf'dan ada'nın teBlimini iste-

diler. Bu ~neri reddedildi ve kara'ya çıkan Yunan askerleri-

ne karşı çete aav~şları buşladı. Osmanlı kuvvetlerinin bir 

kıBmı şehit, bir kısmı esir edildi. Limni adası Yunanlıl&U' 1 

ın eline geçti.(22 Ekim 1912)(76 ) 

Limni 1 yi bir Us luüine getirdikten sonra İrııroz adası-

na y~nelen Yunanlılar adayı boşaltılmış buldular ve kolayca 

iş gal ettileı·.(Jl Ekim 191~) Aynı tarihte Taşoz adasına çı-

75- T.S.K.Tarihi Osmanlı Devri, Balkun Harbi(l912-191J), c.III, 
K.I, Genkur.ATASB Bt)k. Tar.Yay., Seri No:4, Ankara: Genkur 

Basımevi 1981, s.J29. 
76- Bıiilkan Har bi 'l'arihi, Osmanlı Deniz Hareketi (1912-191 3), 

c.VII, Genkur.Bşk.Harb.Tar"Dairesi Resmi Yayınları, İs

tanbul: K.K.K. Askeri Basımevi 1965, s.77o 
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k~n 400 kişilik Yunan Birli~i hiç bir direnişle karşılaşma

dwrı adayı ele geçirdi. (77) Yine aynJ. tarihte Strati(Bozbaba) 

&dası önUne gelen Yunanlılar burayı da işg~l etti. Linuan He-

isi hariç bUtUn hUkUmet memurlarının çekilmiş oldu~u Semadi

rek Adası 1 Kasım l912'ds kolayca işgal olundu.C78 ) 3-4 Ka-

sım'da Psara, 7 Kasım'da Bozcaada, 17 Kasım'da da Nikarya 

adasını ele geçiren Yunan Donanınası Midilli'ye yöneldi. 12 

Savaş gemisinden oluşan Yunan Filosu ada'nın teslimi için 

iki saatlik bir sUre tanıdı.C 79 ) Oysa ada Mutasarrıfı 24 sa

atlik bir sUre istemişti. Mutasarrıf ~da'yı yangından koru

mak için, cephaneli~i ateşe verdirmedi (80)ve mevcut asker-

leri adanın içlerine çekti. B~ylelikle Yunanlılar, 21 Kasım' 

da ada'nın bUyUk kısmını işgal ettiler. Çete savaşı yapmak 

için iç kısırnlara çekilen Binbaşı AbdLllgazi Bey komut~sında-

ki askerler yardım alamadıklarından, ancak bir ay dayanabil

diler. 20 Aralık'da ada teslim oldu.(Sl) 22 Aralık da bu du-

rum Atina elçisi tarafından İngiliz Dışişleri Bakanlı~ı'na 

b 'ld' ·ı~· (82 ) ı .ırı ı.;ıı. 

77- T.S.K.Tarihi Osmanlı Devri, Balkan Harbi(l912-l913), a.g.y., 
c.III, K.II, s~330. 

78- Balkan Harbi Tarihi, a.g.y., c.VII, s.79. 
79- Şimşir, &.g.y., c.I, s.JlO. 

80- Şimşir, a. g.y., c.I, s.319. 

81- rı•uran, "Geçmişten GUnUmUz'e Ege Adaları ••• ", a.gom., 

s.48. 

82- Şiınşir, a.g.y., c.I, s.365. 
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24 Kasım 1912'de Yunan Donanınası Dedea~aç'ta iken 

Albay Damy&tnos komutasındaki donanma(5 Yardırncı Kruvazör, 

2 Muhrip ve 4-Nakliye Gemisi) Sakız Adası önUne geldi.CB 3 ) 

TUrk kuvvetlerinin karş ı koymasına ra~men başarılı olama

dı ve Osmanlı kuvvetleri d&~lara çekildi.(B4 )Her zaman ol

du~u gibi beklenilen yardım gelmedi~i için JO Ocak l913'de 

ada tUmUyle Yunanlılar'ın eline geçti.(B5) 

Sisarn Ada Meclisi 24 Kasım 1912'de Yunanistan'a k~tıl-

dı~ını ilan etti ve Atina'ya heyetler(temsilci) gönderdi. 

15 Mart 1913 akşamı ada önUne gelen gemilerden karaya çıkan 

Yunan askerleri, ertesi gUnU adayı denetimleri altına aldı

lar. (B6 ) 

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluku'nun dolayısıyla do-

narıma'nın en zayıf anından yararlanarak hiç bir karşı koy

ınayla karşılaşmaksızın Ege Adalarını işgal etti. ( 87) 

83- Balkldn Harbi, a.g.y., c. VII, s.80; fiirnşir, ~.ı..g.y., c.I, 

s.363. 

84- Şimşir, ~.g.y., c. I, s.315. 
85- T.S.K.Tarihi, Osmanlı Devri, Balkan Harbi, c.III, K.I, 

s.328-329; Şimşir, a.g.y., c.I, s.315. 
86- Turan, "Geçmiş ten GUnUmUz e Ege AdalarJ .••• ", s. 48; Balman 

Harbi, a.g.y., c.VII, s.Bl; T.S.K.Tarihi Osmanlı Devri, 
Balkan Harbi, a.g.y., c.III, K.I, s.329. 

87- Yunanlılar'ın Adaları işgal tarihleri harita Uzerinde 
ekler kısmında gösterilmiştir. 
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4- Barış GörUşmelerinin Başlaması ve Adalar Sorunu 

Denizde hiç bir varlık gösteremeyen Osmanlı Donanma~ı

na karşın kara ordusu'da bUy~k kayıplar vererek geri çekilmek 

zorunda kalmıştı. LUleburg~z yeııilgisinden sonra cla Çatalca 

hattına çekilen Osmanlı Ordusu burada bUyilk bir direniş gös

terdi. Ancak askeri erz~k eksikli~i ve kışın şiddetli geçme

si en Hnemlisi de kolera salgını gibi nedenlerle bilyUk kayıp

lKra u~radı.(BB)Askeri personel'le birlikte, topları çeken 

hayvanıara bile yeterli yiyecek verilmiyordu.(B9) Artık ya

pılacak bir şey kalmadı~ını gören Osmanlı HUkUmeti Avrupa 

Ulkelerine baş vurarak, barış için aracılık yapmalarını is-

tedi. Fakat bu devletlerin kendi arhllarındaki çekişmeleri 

nedeniyle bir sonuç elde edilemedi.(90)Bunun Uzerine Osmanlı 

liUkUıneti Rusya aracılı~ı ile Bulgaristan'a barış teklifinde 

bulundu. 

Bulgaristan liUkUmeti Rusya aracılı~ı ile verdi~i ya-

nıtta Osmanlı teklifini olumlu karşıladı. Oysa cephede bu-

88- Cemaleddin Efendi, a.g.y., s.llO; Mahmud hluhtar, a.g.y., 

s.lJB. 
89- Hareket emrinin verildi~i gUnden bu yana geçen sUre içe-

risinde topları çeken hayvanıara yarım veya dörtte bir 

oranında arpa verilmiş, ot ve saman verilmemiştir. As

kerlere de bir iki gUn sıcak yemek varilip, diker gUn

lerde yalnız peksirnet ve ekmek olmak Uzere yarım tayın 

verilmiş; Amirler, Subaylar, erler ile hHyvunlar görev 

yapamaz bir hale gelmişlerdir. Bkz.Ifasan Amca, Doijmayan. 

HUrriyet(Haz:Alpay Kabacalı), İBtanbul: Cem Yayınevi, 

s.l68-l69. 

90- Bayur, a.g.y., c.II, K.II, s.ll4. 
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lunan Bulgar komut&nı işi silah yolu ile halletmeye karar 

vermişti. Nitekim bu amaçla yeni bir saldırı başlattı.( 9l) 
Bunun Uzerine İstanbul'u korumak Uzere İngiliz, Fransız, Rus, 

İtalyan ve Avusturyalı askerlerden oluşan bir birlik İstan

bul'a gönderildi.C9 2 ) 

Bir taraftan bUyUk devletlerin bu t&vrı, di~er taraf

dan Bulgar HUkUmeti'nin başarılı olamaması(l7-l8 Ekim 1912) 

Uzerine 28 Kasım'da b~rış görUşmelerine başlandı.< 9 J)Ancak 
bu görUşmelerde Balkan Devletleri arasındaki çıkar çatışma-

sının derinli~i, özellikle Yunanistan'ın aşırı istekleri 

Bulgaristan'ı tedirgin ettiği için Bulgaristan Osmanlı Dev-

leti ile anlaşmayı çıkarların& uygun buldu. Nitekim J Aralık 

l912'de Çatalca MUtarekesi imzalandı.(94) 

Barış için görUşınelerin başlaınasıyla devletlereresı 

dUşUnce ayrılıkları da açıkça ortaya çıktı. Osmanlı Devleti 

en uz toprak kaybıyla barışın sağlanmasını isterken,C9 5 ) 

91-
92-

93-

94-

Bayur, fi.f!:,,y.' c.II, K.Il, s.ll7. 
1 

Bayur, fi.g.y.' c.II, K. II, s.l24. 

Bayur, a.g.y., c.II, K. II, s.ll7. 

Çat&ücıa IVIUtarekesi şu ana çizgileri taş ıı~: 

- Barış görUşmelerine başl~nabilmesi için bir yandan 
Osmanlı öte yandan Sırp, Bulgar ve Karadağ orduları ara

sında bırakışma yapılmıştır. Bu barışa veya barışın ke

silmesine kadar sUrecektir. 
- Barış görUşmeleri Londra'da yapılacak ve bırakışmanın 

imzasından 20 gUn sonra b~şlayacaktır. 
-Arada yansız bölge olacaktır. vb. Bkz.Bayur, a.g.y., 

c.II, K.I, s.l4o-l4l. 
95- Bayur, a.g.y., c.II, K.II, s.l56-l59. 
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Balkanlar savaşı tek başına kazandıklarını dUştinerek, barı

şı da Osmanlılarla yapacaklarını belirttiler.C 96 ) Oysa Av

rup& devletleri sorunu kendi çıkarları açısından degerlen-

dirmekteydi. Nitekim Avrupalı devletler Londra'da Osmanlı 

Devleti ile Balkanlı Devletleri temsilcileri arasında bir 

korıferansın toplanmasını saglarken (97); Londra'daki İngi

liz, Fransız, İtalyan, Alman, Avusturya ve Rus EtiyUkelçi

leri de E.Grey'in başkanlıgında toplanarak Arnavutluk, Ad-

riyliitik ve Adalar sorununu görUşmeyi.saptadı. Elçiler, Kon-

fe.ransı devam ederken, aynı zamanda Osmanlı ve Balkan Dev-

letleri arasındaki konferansın kontrol altında bulundurul

ması da sa~lanacaktı.(9B) 

16 Aralık 1912'de barış görUş meleri başl&dı~ında 

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında bırakışma yapılma-

mıştı. Yunanistan, bırakışma yapmadıarı konferansa katılarak, 

konferans sırasında di~er adaları da ele geçirmeyi dtişUnU-

yordu. Osmanlı HUkUmeti ise kendi Donanmasının(garUşmeler 

sırasında) adaları, Ytınarı işgalinden kurtarabilecegini sa

nıyordu. (9 9 ) 

96- Bayur, a.g.y., c.II, K.II, s.l59. 
97- Bu konferansların birincisine, Londra Konferansı veya 

toplanılan sara.yın adındı;m dols.yı fJen jeymsU:.iaint jıames); 

ikincisine ise BUyUkelçiler(ya da sadece Elçiler) Kon

feransı denilmektedir. Bkz.Bayur, a.g.y., c.II,K.II, 

s.l85. 
98- Bayur, a.g.y., c.II, K.II, s.l63. 

99- Şimşir, a.g.y., c.I 1 B.XIX. 
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Balkan Devletleri Barış görtişrnelerinin 23 Aralık 1912 

tarihli toplantısında;(lOO) 

TUrkiye'nin Tekirda~-Midye sınırının batısındaki top-

rukl~rı terk etmesini, 

Ege Adalurını bırakmasını, 

Girit'ten vazgeçmesini istediler. 

Bu istekler, Mustafa Reşid(Ticaret ve ZirHat Nazırı), 

Osman Nizami(Berlin BUyUkelçisi,General), Salih Paşa(Bahri

ye Nazır Vekili, General)dan oluşan Osmanlı temsilcilerince 

kıabul edilmedi. 28 Aralık 1912'de Osmanlı temsilcileri; Ana7 

dolu'nun do~al bir uzantısı ve ayrılmaz bir parçası olarak 

nitelendirdikleri Ege Adaları'ndan ve Osmanlı tarihinde önem-

li bir yer tutan Edirne'den vazgeçemeyeceklerini, buna karşı-

lık Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik içeren bir karşı tek

lif sundular.(lOl) Böylece Konferans'ın odak noktasını Arna

vutluk, Edirne ve Adalar sorunu oluşmaya başladı. Osmanlı Dev

leti Arnavutlu~un ba~ımsı~lı~ına karşı de~ildi. Ancak Edirne 

ve Adaların Osmllnlı Devletinden koparılmasına da razı de[til-

di. Zira Ege Adaları'nın Yunanistan'a geçmesi dernek Batı Ana

dolu'mm da tehlikeye girmesi (l02 )ve Ege Denizindeki kontra-

100- Şimşir, a.g.y., c.I, Bn:434, s.357. 
101- Turan, 11 Geçmiş den GUnUmUz e Ege Adalur ı .••• 11 , tı. g. m., 

s.99; Şimşir, a.g.y., c.I, Belge No:449, s.371. 
102- B.A.Y.T.Karnil Paşa Evrakı ••• 
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lUn Yunanistan'a bırakılması demekti.(l03) 

Yunanistan· ise bu adaların kendi ycinetimine geçmesin-

de ısrar ediyordu. İşte bu uzlaşm~z tutum karşısında Osman

lı Devleti barışa ulaşabilmek için 11 Adalur sorununun biiyUk 

devletlerin ka tı.lmasıylG.t çc:iz Umlenrnesi 11 nin uygun olacağını 

belirtınesi, bu sorunun Elçiler KonfenmsJ_na kaydırılnw.sı.n.ı. 

neden oldu. (l0 4 ) 

Londra Konferansında anlaşma sa~lanamadıkı için, 6 

Ocak 1913'de g~rUşmeler kesildi.(l05) Adalur konusunda or

tak bir tavra sahip olmayan Avrupa Devletleri~ 106 ) Osmanlı 

Devletini barışa zorlamak için 17 Ocak 1913'de ortak bir 

nota vererek;(l07 ) ' 

103- Yusuf HalHçoğlu, "YunaniBtıım'ın Osmanlı Devletine kar

şı 'l1 ıakip Ettiği Siyaset 1885-1918" T.D.A.D., Yıl:l, 

S.l, H~ziran 1980, s.15. 

104- Turan, "Rodos ve 12 Ada •.• 11
, a.g.ın., s.95. 

105- Şimşir, ta.g.y., c.II, s.XIX. 

106- Bu konuda Avrupa devletlerinin tutwnlwrı ş~yleydi• 
İngilterenin amacı İ talyanları ad.üardan çıkarmak, 'B'ran
sa ile Hodos ve 12 Ada ile birlikte tUm aduların Yunanj_s
tan'a verilmesi, Rusya ise Bo~azlarla ilgili olarak Bo
~azönU adalarının TUrkiye'ye verilmesini isterken,UçlU 

ittifak devletlerinden adaların tamamen Yunanistan'a 
verilmesine k~rş ı çıkıyorlardı. 

107- Iv1ahmut Şevket Paşa, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut 

Şevket Paşa'nın GUnlugu, İstanbul:Arbu Yayınları 1988,s.73. 
Osmanlı Devleti Sakız ve Midilli &dalarını geri almak 

için Rodos ve 12 Adaların bir kısmını hatta bunların hep
sini Yunanistan'a vefme~e razı g~rUnUyordu. Buna karşı
lıkt Yunanistan ise Imroz ve Bozca~da dışındaki bUtUn 
Ege Adaları'nın kendisi'ne verilmesine karşılı~ındat Ro
dos ve 12 Ada'nın TUrk Hakimiyetinde tarhfsızlı~ına r~-
zı idi. 

Bkz.Turan. 11 Iwdos ve 12 Adn ••• "a.g.rrı., s.lOl. 
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"Trakya' da ~~Urk-Bulgar hududunun Enez ile Midye ara

sında çekilen dUz bir çizgi olmasını, Girit'in Yuna-

nistan'a bırakılmasını, Yunan işgalindeki Ege Adala-

rı htıtkkınd& son kararın yani bu adaların Türkiye 1 ye mi, 

Yunanistan'a mı verileeeEl konusunun :BUyük Devletle-

rin hakeml:Lg;ine bırakılınasını saptadılııı.r." 

Kamil Paşa HUkümeti(lOB)bu nota'ya karşılık hazırlar

ken, İ.T,ciler Edirne'nin Bulgaristan'& bırakıldı~ı söylen-

tisini ortay& attılar ve 23 Ocak 1913'de Babı~li Darbesiyle 

KOrnil Paşa'yı zorla istifa ettirerek Mahmud Şevket Paşa'yı(l09) 
sadaret'e getirdiler.(llO) 

Yeni yönetim Avrupalı devletlerin isteklerini dekiş-

tirebilmek için askeri ve siyasi önlemlere başvurdu ise de 

başarılı olamadı ve 30 Mayıs 1913'de Londra Andlaşınası'nı 

108- Kamil Paşa HUkLinıeti ve programı için bkz.GUneş, &.g.m,, 

s.l94-20l. 
109- HükUmet üyeleri için bkz.GUneş, a.g.m., s.247. 
110- Tunaya, a.g.y., c.III, s.422-427; Bayur, a.g.y., c.II, 

K.II, s.254-271; Oemaleddin Efendi, a.g.y., s.ll5-117; 
Hasan Amca, a.g.y., s.l69-176; Selahaddin Bey, a.g.y., 
s.65-69; Aydemir, Enver •••• a.g.y., c.II, s.379-386; 
Yusuf Hikmet Bayur, II.l11e:ırutiyet Devri [jz erinde Bazı 

DüşUnceler, Belleten, c.XXIII, s.90 Yıl:l959, ss.267-285; 
Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Bulunan Bir Belge Dolayısıyla, 

Belleten, c.XXX, s.ll7, Yıl:l966, ss.l03-114. 



imzalamak zorunda kaldı. (lll) Buna g~re:(ll 2 ) 

1- Osm~nlı Devleti ile B~lkan Devletleri arusında savaş 

sona erecek, 

2- Midye-Enez çizgisi'nin ~tesi Ba~laşıklara(Balkanlı) 

bırakılacak ve bu çizgi uluslararası bir komisyonca s&~lana-

cak, 

3- Osmanlı Sultanı ve ba~laşık hUkUmdarı Arnavutluk 

sınırları'nın çizilmesi ve bu Ulke ile ilgili sorunların ç~-

zUmlenmesini BUyUk Devletlere bırakacak, 

4- Osmanlı Devleti Girit Uzerindeki bUtUn haklardan 

Balkanlılar yararına vazgeçecek, 

5- Osmanlı Sultanı ve Balkanlı HUkUmdarlar, Ege Adala

rı(Girit hariç) ve Aynoroz Uzerinde her tUrlU karar vermek 

haklarını BUyUk Devletlere bırakacak, 

6- Sultan ve Balkan HUkUmdarları biten savaştan ve 

toprak de~işikliklerinden do~an mali sorunların ç~zUmlenme-

sini kendilerinin orunt~klwrını onuyladıkları Paris'te top

lanacak olan uluslararası komisyon'& bırakacak, 
ı 

7- Savaş tutsakları, hakkı kaza(zuridiction), tabiilik 

(uyrukluk) ve tecim işlemleri ayrıca anlaşmalarla ç~zUmlene

cekti. 

lll- Şimşir, a.g.y., c.II, s.XXII; 1'uran, 11 Hodo~3 ve 12 Ada ••• 11
, 

a.g.m., s.lOl. 

112- Bayur, a.g.y., c.II, K.II, s.313; Halı]k Ülman, "Tanzi

ırıat'tan Cumhuriyet'e Dış Politikıa ve Dogu ~)orunu", ':tı.C.T.A. 

c.II, s.29l. 
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Londra Andlasması ile Girit Osmanlı Devleti'nden avrıl-
-;:.; (J 

mış, Arnavutluk kaybedilmiş, Edirne Bulgaristan'a bırakılmış, 

Adyların gelece~i ise belirsizli~e itilmiştir. 

Balkan Devletleri Osmanlı Devletinden kopardıkları 

makedonya toprwklarını kendi aralarında paylaşmakta gUçlUk 

çekmişler ve 1913 H~ziranı sonlarında Romanyanın da katılma

sıyla aralarında yeni bir savaşı başlutmışlardır(29 Haziran 

l913).(ll 3 ) 

OsmYnlı De~leti Avrupalı bUyUk devletlerin karşı çık-

m~larına rs~men Askeri harekata girişerek, Meriç nehrine 

kadar Trakya topraklarını ele geçirmiş, Edirne'yi yeniden 

Osmanlı sınırlarına katmıştır( 22 Temmuz 1913). 

Adalar'ın durumu konusunda ise Osmanlı Devleti lehi

ne bir dUzeltme yaptırılamamıştır.(ll4) 

Londr~ Andl~şması'nın imzalanmasından hemen sonra 

İngiltere'nin Gökçeada ve Bozcaad~ dışındaki tUm Ege Ada

ları'nın Yunanistan'a verilece~ini(ll 5 ) açıkl6ması, Adaların 

gelece~inin belirlenmesinde etkili olmuştur. Zira bu &çıkla

masıyla İngiltere, Adalar konusunda yeni bir yUkUmlUlUk al

tına girmiş oluyordu. 

ll 3- Yılmaz U sl u er~ 11 Bge DeniJ'.iinde TUrk-Yunan Sorunları", 

M.S.Savunrna ve Silah Sistemleri Dergisi, s.l2, Mart 1985, 

s.35. 

114- Tunaya, a.g.y., c.II, s.462; Aydemir, Enver Paşa ••• 

fi.g.y., c.II, s.379-400. 

115- Şirnşir, a.g.y., c.II, s.XXIX. 



Adalar üzerindeki belirsizlik OsrrwnlJ. Devleti ile 

Yunanistan'ı zaman zaman karşı karşıya getirmiştir.(ll 6 ) 
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1913 sonlarında iki devlet sıcak bir çatışma aşamasına gel

miştir.(ll7) Bunun Uzerine İngiltere yeniden araya girerek 

sıcak çatışmanın önlenmesi için yo~un bir çaba göstermiştir. 

Ancak İngiltere'nin tUm çabası Yunanistan'ı Osmanlı 

Devleti'ne karşı ezdirmemek ve Adaları Yunanistan'a katmak 

noktasında dü~Umleniyordu. Nitekim İngiltere 27 Aralık 1913' 

de adalHrın Yunanistan'a verilmesine kesin olarak karar ve

rildi~ini açıklamıştır.(ll8 ) 

İngiltere'nin çabasıyla Avrupalı bUyük devletler(Al

manya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya:Altı 

Devlet) 1914 Şubat'ı başında adaların statUsUnU belirlemiş 

ve 13 Şuba~ l914'de Yunanistan'a, 14 Şubat l914'de de Osman

lı Devleti'ne bildirmişlerdir. (ll9) DmHi göre; Gc-ikçeada, 

116- Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye 1896-

1914, Vesika, No:150 Ijondon 1927, İstanbul 1967, ::ı.l49. 

117- Ş im ş ir , i.i.. g. y. , c. I I , s. XXIX. 

118- Ulubelen, a.g.y., V.n.l02, s.l49. 
119- Hüseyin Paz~rcı, Do~u Ege Adalarının Askerden Arındı

rılmış Statüsü, A.U.s.B.F.Yayınları:550(40.Kuruluş Yıl
döntimUnd e Anlw.ra Ün i versit esine Arınaean: 2) 
Ankara:A.ü.s.B.F ve Bas~Yay.Yüksekokulu Easımevi 1986, 
s.2-3; Aslan Gündüz, Limni Adası'nın Hukuki Statüsü 

Uz erinde 2'Urk-Yunan Uyuşmil.z 1 ıtü, İs tanbul: Otag YGıyınevi 
1985, s.l9. 
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Eozcaad~ ve Meis Türkiye'ye, halen Yunan işgalincieki adalar 

Yunanistan 1 a verilecekti. Ayrıca adalarda herhrmgi bir ta,hki-

mat yapılmayacak, askeri amaçlarla kullanılmayacak ve Osman-

lı ülkesi ile adalar arasında kaçakçılık yapılmasını engel

leyici önlemler alınacaktı.( 120 ) 

Yunanistan kendisine tebli~ edilen bu kararı büyük bir 

zevkle kabul ederek, istenilen garantileri verece~ini bildir

miş,(121) Osmanlı Devleti ise bu k~rara k&rşı çıkmıştır. 

Sadr&zarn ve Harbiye Nazırı Sıaid Halim Pıa;ıa, 16 f:Jubat 1914'de 

İstanbul'daki Altı Büyük Devlet BUyükelçilerine birnota ve

rerek(122) 
' 
"Babıali, Yunan işg~lindeki Ege adalarının kaderini 

kararıaştırma yetkisini büyük devletlere verirken, 

Bo~azlara ve Anadolu kıyısına yakın adaların Türki-

ye'de kalmasının elzem oldu~unu belirtmişti ve ilgi-

li tarafların çıkarına uygun bir karar verece~ini 

kuvvetle umuyordu. Osmanlı İmparatorlugunun hayati 

çıkarlarını dikkate almayan bir karar verildi~ini 

büyük bir UzUntüyle görmektedir. 

Bozcaada, Gökçeada ve Meis Adası'nın geri verildigi-

ni senet sayarken, Babıili, haklı ve meşru istekle-

120- Şimşir~ a.g.y., c.II, B.n.406, s.CLX; Pa~arcı, a.g.y., 

s.J; GündUz, a.g.y., s.lJ. 

121- Pazarcı, ı:.g.y., s.J. 

122- Şimşir, a.g.y., c.II, ~.n.415, s.CLXIII. 
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rini kabul ettirmek için çaba hf.lrcayacaktır."diyor 

ve Adalar üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceklerini 

vurguluyordu. 

Osmanlı Devleti'nin adalar konusunda tavrını bilen 

Yun~nistan olası bir çatışmayı önleyebilmek için sorunu ba-

rışçı bir yoldan çözmeye özen gösteriyordu. 

5- Osmanlı-Yunan İlişkilerinde İyileşme ve BUkreş 

Gbrüşıneleri 

Balkan suvaşları sonunda ve ondan sonraki dbneınde 

Türk-Yunun ilişkileri şu aşamaları geçirdi;(l 23) Yunanistan, 

Bulgaristan'la savaşmaya hüzırlandıgı sırada Osmanlı İmpara~ 

torlu~u ile ba~J.aşma yapmayı ve Adalardan bir kaçını bu a-

maçla Osmanlı Devletine vermeyi düşündü. Fakat Osmanlı Dev

leti bu durumdam yararlunıı:ımadı. İkinci Balkan Savaşı' nın 

Yunanistan lehine gidişi, Yunanistan'ı adalarla ilgili her 

tUrlU fedakarlıktan vazgeçir&i. Ancak Osmanlı Devleti ile 

ilişkilerin iyileştirilmesini sa~lamak için, iki ülkenin 

üst düzey yöneticileri arasınd~(Sadrazam Sait Halim Paşa 

ve Venizelos)görüşmeler yapılması kararlaştırıldı.(l 2 4) 

Birinci Dünya Savaşı başlayınca bu karardan da vazgeçildi. 

Osmanlı Devleti veya Yunanist~n'ın savaşa girmesi'nin kendi-

sinin tarafsız kalma politikasını etkileyecekini bilen Ro-

manya, her iki devlet arYsında Barış gbrUşmelerinin yapıl-

123- Bayur, a.g.y., c.II, K.III, s.235-236. 

124- Bayur, a.g.y., c.III, K.I, s.l21-122. 
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rrıesını teklif etti. (l 25) Bunun üzerine Tiirkiye'nin Atina El-

çisi G.Kernali(Söylernezoğlu)Bey, durumu sadrazam Said Halim 

Paşa'ya bildirdi. Sait Halim Paşa verdiği yanıt'da (8 Ağus

tos ı 914) "Biz de Yunanistan HUkUmet i yle ı;ıHılaşmak i st iyoruz. 

Rom~nya Hükümetinin yardımıyla istenilen anluşmaya varmak 

ve görüşmelerde bulunmak üzere Bükreş'e temsilci gönderebi

liriz''(126)diyerek, Barış görüşmelerine sıcak baktıgını gös-

terdi. 

ll A~ustos'ta da aynı elçiye Adalar sorununun çözümü i

çin;(l27) Limni, Midilli, Sakız, Sisarn adalarının Osmanlı Hü-

kUmdarlığına geri verilmesini, bunların Padişahça tayin edi

lerek, bir Hristiyan Vali tar~fından idare edilmesini ve t~m 

bir muhtariyetten yarwrlanmalarını, Gümrük, Posta, Telgraf 

ve Duyun-u Umumiye ye ayrılmış gelirlerden başkasının yerel 

ihtiyaçlara bırakılınasını öngören bir proje gönderdi. 

Osmanlı Devleti'nin Atina Elçisi Galip Kemali Bey 15 

Ağustos'ta Yunan karşılığını da Babıaliye bildirir. Bıına gö

re, (l 2B)Yunanistan, Osmanlı isteklerini kabul edilemez say

ınakla birlikte, adalar üzerinde görüşmelere devam etmek için, 

Bükreş'e temsilci gönderecekini kabul etmişti. Bu belgeden 

anlaşıldıgına göre, Yunanistan önemli tavizlerde bulunacHktı. 

125- Bayur, a.g.y., c.III, K.I, s.l22. 
126- Bayur, a.g.y.' c.III, K. I, s. ı 23. 
127- Bayur, y.a.g.y.' s,l24. 

128- Bayur, y.EA.g.y.' s.l24. 
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Özünde Yunanista..ı'ın bu tutumu Adalar konusunda taviz vere-

ceklerinden de~il; Osmanlı'nın istekleri ve b8iskısı karşısın

da İngiltere, Fransa ve Rusya'nın deste~ini sa~l~mayG ve zaman 

kazanmQya yönelikti. Çünkü Yunanistan; Osmwnlı IIUkümetinin 

ileri sUrdU~U görUşlere yanıt vermeden, kendisine destek o

lunması,için İngiltere, Fransa ve Rusya'ya başvurmuş, olunı

lu yanıt alamamıştı. Yunanistan İtilaf Devletleri'nin deste

~ini sa~lamaya çalışıp, Balk~nlarda onlar y~rarına bir birlik 

kurmaya çalışırken; Osmanlı Devleti de İttifyk Devletleri'ninJ 

dolayısıyla Almanya yararına Balkhlnları savaşa sokmaya çalı

şıyordu. (l 29) 

Ağustos'un ikinci yarısında BUkreş 'de göriişmeler baş

lndı,C130) Bu görüşmeler de Yunanistan'ı Zaimis ile meşhur 
hukukçu Pelitis; Osmanlı Devletini, Talat ve Halil Bey'ler 

temsil ettiler.Cl 3l) Görüşmeler başlar başlamaz,Osmanlı tem

silcileri daha önce Yuniinistan's. ilettikleri istekleri tar-

tışmaya açtılar. Bunun Uzerine Yunanlı temsilciler, Atina i-

le görUşerek "Adalar 1 ın Ywıanis tan 1 a icHrı., padişah 1 ın on~ya 

Yunanlı bir Vali tayini"ni öngören bir karşı. teklif sundular. (l32 ) 

Osmanlı temsilcileri bu teklifi İstanbul'a ilettiler. 

129- Bayur, a.g.y., c.III, K.I, s.l25-l26/79.Bayur, y.a.g.y., 
s. 127. 

130- Halil Menteşe, Osmanlı Mebusan Meclisi Halil Menteşe'nin 

Anıları(Giriş:İsmuil Arar) İstanbul:HUrriyet Vakfı Yayın
ları 1986, s.210; Bayur, ~.g.y., c.III, K.I, s.l23. 

131- Menteşe, a.g.y., s.2lü; Bayur, y.a.g.y., s.l27. 

132- Bayur, y.a.g.y., s.l28; Menteşe, a.g.y., s.2lO. 
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Sadrazam Sait Halim Paşil 11 İcar ve Yunanlı Vali tayini 

rnenafi-i Osmaniye' ye muvafik olmayacagı 11 "efkar-ı umumiye-i 

Osmaniye'de hUsn'U te'sir etmeyece~i cihetle mUzakerelerin 

şimdilik tehiri 11 rıin daha yararlı olacağına karar vermesi, 

bu kararın BUkreş'deki Osmanlı temsilcisi Halil Bey'e ile-

tilmesinden sonra görUşmelere son verildi. I.DUnya Savaşı 

başladı~ı sırada Osmanlı Devleti uluslararası ilişkileri 

iyi de~erlendiremedigi(l3 3 )için Adaların statUsU konusund~ 

da herhangi bir degişiklik yQpamadıveönemli bir fırsatı ka

ç ı.rıh:1ş o ldu. 

Dolayısıyla, Trablusgarb savaşı ile Kuzey Afrika'daki 

son toprak parçasını İtalyanlara terk eden Osmanlı İmparator

lu~u, Balkan savaşlarıyla da Avrupa kıtasındaki geniş ve ve

rimli arazi ile birlikte; Anadolu için stratejik bir öneme 

sahip ol.sın Ege Adaları'nın bir çoğunu d~ kaybederek, yıkımın 

eş ieine gelai.(l34) 

133- Menteşe, a.g.y., s.211-212; Bayur, y.a.g.y., s.l32-133. 

134- Haluk Ulman, a.g.m., s.292. 
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I. DÜNYA SAVAŞ! DÖlmiviİNDE 

EGE ADALARININ DURUMU 

A- SAVAŞ ÖNCESİ DURUM 

ı- Osmanlı İmparatorlu~unun Durumu 

Osmanlı Devleti 1699 Karlofça barışıyla toprak kaybet-

meye başlamış; imparatorluğun bazı iç ve dış sorunlarıyla 

çöküşe do~ru hızla yol almıştır. (l) 

ı- Bernari Lewis, Modern Türkiye'nin Do~u§u(Çev:Metin Kırat
lı) Ankara:T.T.K. 1983, s.22-39; Haluk Ülman, Birinci 
Dünya Savaşına Giden Yol(ve Savaş)(Ekli 2.Basılış) A.Ü. 
S.B.F Yay.No:355, Ankara:Sevinç Matbaası 1973, s.lOl; 
Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiyeye Giri§i, Ankara:Sa
vaş Yayınları 1982, s.l83-184; Ahmet Mumcu, Siyasal Tari
he Giriş, Ankara:l980, s.58-65; Kemal Karpat, ~1 Urk Demok
rasi Tarihi, İstanbul: İstanbul Matb.l967, s.9-33; Fahri 
Belen, Türk Kurtuluş t:ıava§..±_(2.Baskı), Ankara: KUltür Bak:. 
Yay.l983, s.l-4, Ayrıca bkz.Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti' 
nin Dağılma Devri,(XVII ve XIX.Asırlarliia), Ankara:T.T.K. 
1985; Ahmet Rasim, Osmanlıda Batışın Uç Evresi,(J.Baskı) 
(Haz.Hıfzı Veldet Velidedeoğlu)İstanbul:Erim Yayınları 

1989; Doğan Avcıoğlu, ~ürkiye'nin Düzeni c.I, İstanbul: 

Cem Yayınları 1980. 
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Genel savaş öncesinde je Devletin İtalya ve Balkan 

Devletleriyle yaptığı( 2 ) savaşlar sonucun@a toprak kayıpla-

rı artmıştı. Bunun üzerine bazı ievlet aaamları Osınanll. Dev-

letinin eski muhteşem günlerine ıii.önebilmesi ve kaybettiği 

toprakları geri alabilmesi için Avrupada oluşan grublaraan 

birine girmek istiyorlardı. (3) Ancak iktidarı elinde bulun

auran İ.T.üyeleri arasınaa bile birçok konuda birlik yoktu. 

Örneğin Enver Paşa savaştan, Cavit Bey ise tarafsızlıktan 

yanayiı.C 4 ) 

Osmanlı Ülkesi, ittifakların, silahıanma yarışının 

askeri, siyasal ve ekonomik çekişmelerin ievam ettiği bir 

Avrupada; iç çatışmalar~an bıkmış Trablus ve Balkan savaşla-

2- Salih Polatkan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları(II.Bas

kı)İstanbul:Gül Matb.l986,.s.20. 
3- Bu konuda devletlerin Osm.Imp.üzerindeki amaçları ia et-

kili oluyordu. Osm.Dev.nin de yalnız kalma korkusu ve 
•evletlerarası dengelerin değişmesi de bu düşüncenin or
taya çıkmasında etkendi Bkz.Yusuf Akçura, Osmanlı Devle

tinin Dağılma Devri, a.g.y., s.lOl-134; Yusuf Hikmet Ba
yur, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Ankara:T.T.K 1973, 
s.~; Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş 0avaşınaa Fransız Kamuo

yu 1919-1922, Ankara:T.T.K 1988, s.47i Fahir Armaoğlu, 
20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara:İş Bank.Yay. 

1985, s.l07; Uçok, a.g.y., s.202-208. 
4- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye~e Siyasal Partiler, c.III, 

İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları 1989, s.492. 
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rıyla kolu kanadı kırılmış,yarı somurge haliyle bu ca~ı ka

z anı içinie nasıl bir rol oyrtayabilirdi. ( 5 ) Gerçekten i e 

buluniuğu stratejik konumu dolayısıyla Osmanlı İmparatorlu

ğunun nasıl bir politika izleyeceği,Avrupalı devletlerce ie 

merak konusuyfiu. Öze.llikle Boğazlar açısınıian Osmanlı Dev

letinin hangi gruba katılacagı Rusya'yı dUşUniUrUyordu.C 6 ) 

Osmanlı Devleti de jevletler arası bloklaşmanın oldu

gu bir d~nemie yalnız kalmamak için ilk ~nce büyük devletle

re yanaşarak (Örnegin İngiltere) ittifak çareleri aramış;(?) 

Fakat bu devletler "Osmanlı Devleti'nin yanına girdigi gru-

bayarar yerine zarar getireceği"'ni belirterek onu karşı 

gruba yani Almanya'nın yanına itrrıişlerclir.C 8 ) Bunun Uzerine 

Osmanlı Devleti je Enver Paşa'nın gayretleri ve Almanya'nın 

isteği ile bu ülkeye yanaşmaya başlaiı. Harbiye Nazırı En

ver Paşa 24 Temmuz'da ülkede seferberlik ilan etti ve Çanak

kale Boğazına mayın cl~şen~i. (9) 

5- Tunaya, y.a.g.y., s.492. 
6- Tevfik Bıyıklıoglu, "Birinci Dlinya Harbinıle ve Mondros 

Mütarekesi sıralarında Boğazlar Problemi" Belleten 

(1961/97), s.81-93. 
7- Şevket SUreyya Aydemir, Enver Paşa, c.II, İstanbul:Remzi 

Kitabevi; Bayur, a.g.y., c.III, K:I, s.l09-149. 
8- Coşkun, Uçak, Siyasi Tarih 1789-1960, A.Ü.Huk.li'ak.Yay. 

No:369 Ankara:Sevinç Matb.l975, s. 
9- Aydemir, a.g.y., c.II, s.503; Tunaya, a.g.y., c.III, 

s.495 
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Almanya; Osmanlı Or<dusu ''nun, kena i eleınanlEn'ı ( Subayla

rı) ile gerekli düzenlemeler yapılırsa yararlanılabilir ha-

le gelece~ine inanıyordu. Bu ortamda başlayan Osm~Alman gö

rUşmeleri 2 A~ustosta anlaşma ile sonuçlandı.(lO)Bu andleş
maya ra~men 4 A~ustos•ta İstanbul'da yabancı elçilerle kar-

şılaşan Sadrazam Said H.Paşa Osmanlı Devleti'nin tarafsız 

kalacağını söyleyebiliyordu.(ll) 

2- Savaşın Nedenleri 

XVIII.yy ortalarınıda meydana gelen "Sanayi Devrimi" 

nden sonra Endüstrinin gelişmes~bu clevrimi gerçekleştiren 

devletleri yeni pazar arayışlarına yöneltti. Bu durum ise 

11 Sömiirgecilik" olayını giindeme getirfii. (l 2 ) Gerçekten fie 

Saraybosna suikasti'nin yapıldı~ı sıralarda Avrupa Devlet-

leri'nin siyasal ve ekonomik üstUnlüğU, bUtUn dUnya'ia do

ru~una ulaşmış bulunuyordu. (l3) İngiltere'nin liderligini 

yaptığı Avrupa devletlerinin, dünya çapındaki bu yayılması; 

siyasal, kültürel ve dinsel yayılmayı da beraberinde götii

riiyordu. ( l4) 

10- Tunaya, a.g.y., c.III, s.494; Ulman, a.g.y., s.216-217; 
Uçok, a.g.y., s.215; Şevket Süreyya Ayiemir, Tek Adam 

Mustafa Kemal, 1881-1919, c.I,(6.Baskı) İstanbul;Remzi 
Kitabevi 1976, s.205. Ayrıca ancak 17 Ekim 1914 tarihin
de Kabineye getirilen bu andlaşmayı kabul eden na~ırla

rın adları için bkz.Aydeınir, Enver Paşa c.II, a.g.y., 

s.5ll. 

ll- Bayur, a.g.y., c.III, K.l, s.62. 

12- Armaoğlu, 20.yy Siyasi •.•• s.79-96. 

13- Ulman, a.g.y., s.l. 

14- Ulman, a.g.y., s.4. 
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turya-Macaristan ve İtalya "ÜçlU İttifak"(Birleşme) anıillaş

ması imzalan&ı.Cl 9 ) Buna karşın İngiltere, Fransa, Rusyaıaa 
"Üçlü İtilaf"(Anlaşma)'ı oluşturG.ular(l907) ve iki bloka

rasınaa yoğun bir silahianma yarışı başladı.( 20) 

Sonuç olarak Avrupaıiaki devletlerarası ilişkilerde-

ki ekonomik, siya::ıal, askeri analaşmalar Devletlerin belli 

bloklar içinde birleşmesine neien olmuştu. Savaş için ufa-

cık bir kıvılcım yetecekti. Tam o sırada Avusturya-Macaris-

tan İmparator~' nun oğlu ArşüiUk Ferıiinanıi ı ın Sırhistan ı 

da bir Sırplı tarafından karısıyla birlikte ~ldUrUlmesi 

(28 Haziran 1914) savaşı başlattı. ( 2l) Avusturya-Macaristan-

ın 29 Temmuz 1914'de Sırbistanıa girmesiyle milyonlarca in

san'ın hayatına mal olacak I.pünya Savaşı fiilen başlamış 
.1 

ola u. 

19- Armaoii;lu, 20.yy Siyasi ••.• s.l90-209, Uçak, a.g.y., 99-
102. 

20- Pierre Renouvin, Birinci Dünya Savaşı Tarihi 1914-1918 
' . 

(Çev:Ajnan Cemgil),c.I,Istanbul:Altın Kitaplar Yay.l96~, 

s.203-213. 

21- Renouvin, a.g.y., s.214; Armaoğlu,20.yüzyıl •••• a.g.y., 
s.lOO; Tunaya, a.g.y., c.III, s.492; Ülman, a.g.y., s.204; 
Üçok, a.g.y., s.213-214; Polatkan, a.g.y., s.24. 



B- OSlviANLI İMPAH.ATORLUGU'NUN SAVAŞA GİRMBSİ VE AVRUPA 

DEVLETLERİNİN OSMANLIYI PAYLAŞMA GİRİŞİMLERİ 

1- Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi 
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Osmanlı İmparatorlu~u savaşın başında Almanlarla itti-

fak andleşması yapılmasına ra~men ilk aşamada tarafsız kalma-

yı başarmıştı. Fakat bu sırada Akdeniz deki İngiliz donanma

sıyla başa çıkamayaca~ını anlayan Goben ve Breslav adlı Alman 

zırhlılarının lO A~ustos'da Çanakkale bo~a~ı önUne gelmeleri(
22

) 

ve Enver Paşa'nın emriyle Marmara'ya çıkmasına izin verilme

siyle(23) İtilkf devletleri nezdinde Osmanlı Devleti'nin ta

rafsızlı~ı bozuldu. Osmanlı Devleti'nin başta İngiltere olmak 

Uzere İtilaf Devletleri'nin tepkilerini önlemek amacıyla bu 

gemileri satın aldı~ını ilan ederek, Yavuz ve Midilli adları

nı verdi. Ayrıca Alman Amirali'nin direnmesine ragırıen gemile

re TUrk sancağı çekilerek, Bahriyelilere'de fes giydirildi. 

Gemilerin amirali Souchon Pa~a'da Osmanlı Donanmasının başı-

na getirildi. Fakat Souchon Osmanlı Donanmasını da alarak 

Karadeniz'e açılıp; 29-30 Ekim gecesi ~ivastapol, Odessa gi

bi Rus limanlarını bombaladı. Bunun Uzerine Rusya, İngiltere 

ve Fransa, Osmanlı Devletine savaş ilan ettiler.(3-5 Kasım 191~~ 

22- Bayur, a.g.y., c.III, K.l, s.77 vd.; Armao~lu, a.g.y., 

s.421. 
23- Enver Paşa'nın Goben ve Breslav gemilerinin Osmanlı Dev

letine sıgınmaları halinde Çanakkale Bo~azından geçişine 

izin verilmesine dair Emri için bkz.Ekler 

24- Tunaya, iA.g.y., c.III, s.495; Aydemir, Enver Paşa, c.III, 

a.g.y., s.200.vd.; Ulman, a.g.y., s.219-22l; Arm~o~lu, 

y.a.g.y., s.409-423; Uçak, a.g.y., s.215-216.Ayrıca, Kara

deniz olayının padişah açısından de~erlendirilmesi için 

bkz.Tanin 13 Teşrinisani 1914. 
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Bu savaş Osmanlı Devleti'nin sonunun başlangıcı oldu. 

Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşınma Kafkas,Kanal(Mısır), 

Çanakkale, Irak, Filistin cephelerinde çarpışmış ve Roman-

ya'ya asker g~n&ermek suretiyle Galiçya savaşıarına katıl

rnıştı.<25) Bu cepheleriden en ~nemlisi Çanakkale Cephesi ol

muştur.<26) Zira buradaki savaşlar ve elde edilen başarılar 

Osmanlı Devletinin varlığını bir süre daha yaşatacaktır. 

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti,Ça

nakkale Bo~azından girecek gemiler üzerinieki kontrollerini 

arttıriılar. Başlangıçta bu durumu hoşg~rüyle karşılayan İ

tilaf Devletleri,Ağustos'un ikinci yarısından itibaren Ça

nakkale boğazından girişlere onlarda jikkat etmeye çalıştı. 

Uitekim,Osmanlı Devleti'nin savaşa girişiyle Boğazlar İti-

laf Devletlerine kapatıldı. 

Çanakkale bağazındaki geçişleri kontrol altınia tut

mayı amaçlayan İngiliz filosu ll Ağustos'dan, itibaren gemi

sayısını ve denetimini artırdı.( 27) 

İtilaf Devletleri Rusya ile kopan bağlantılarını ye-

niden kurmak, Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak amacıy-

25- Üçok, a.g.y., s.214-217. 
26- T.S.K.Tarihi Os~gnlı DeYri, Birinci Dünya Harbi, İd~~~ 

Faaliyetler, c.X, Ankarailenkur Basımevi -1985, s.20J. 

27- ~-iE~~~-~---~liny~ Harbintie Türk Harbi, Çanakkale Cephesi, 
c.VII, Genkur, Harb.Tar.Başk.Yay.NO:J, Ankara:Genkur 

Basımevi 1978, s.J. 
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la( 2B)l9 Şubat 1915 de bUyUk bir iananma ile çanakkale bo-

ğazına sal.dırıiı. 

28- İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'ye saldırmalarıniaki 

nedenler şu şekilde sıralanabilir: 
- Bo~azlar çevresi ve Başkent İstanbul Uzerine girişi

lecek harekat ile Osm.Dev.nin can ııoktasına vurmak ve 

Balkan sorununu istedikleri şekilae çözmek, 
- Bulunauğu jeo..,..Stratejik kuşağı parçalayarak Almanla

rı Avrupa'da sıkıştırıp tecri~ etmek, 
- Türk Bo~azlarını Ruslardan önce ve onların karışınası

na olanak bulunmayan bir dönemde ele geçirmek ve bu 

havzayı elde buluniurarak Barış Masasına oturmak, 
- 1914-1915 Kış mevsiminje TUrk taaruzlarının hafifle

tilmesi için Rusların yardım istemesi, 
-Marmara çevresi ve Trakya'daki Türk yığınlarının 

Süveyş Kanalı ve Mısır'a kayiırılmasını önlemek, 
- Henüz durumu belli olmayan, fakat eğilimi Almanya' 

ian yana olan Bulgaristan'ı İtilaf Devletleri yanına 

çekmek, 
- İtalya Ü?.erinde ÜçlU İtUaf' ın giicünU (etkisini) hisset-

tirmek, 
- Trakya ve Trakya'ya yakın Türk yı~ına~ının Balkanlar-

aa ileri bir harekata girişınesini önlemek, 
-Karadeniz ve Marmarada kapalı kalan gemileri kurtar-

mak v.b. 
Ayrıntıl:L bilgi için bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk 

HarbiÇanakkale Cephesi c.VII, a.g.y., s.J-4. 
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1- I.Dünya Savaşı İçinde Yapılan Gizli Andl~şmalara 

Göre Ege Adalarının Durtunu 

4 Mart 1915 de Rusya zafer kazanıldı~ı takdirde TUr-

kiye'de Enez-Mid.ye hattı'nın güneyi'nin ve Anadolu'daki Sa

karya nehri ile İzmit Körfezi Uzerindeki nokta arasında kalan 

bir mıntıkanın ve Marmara Adaları ile Gökçeada ve Bozcaaia 

adalarının kendilerine verilmesini müttefiklerden istedi.( 29) 

Bu olayla birlikte Anadolu'nun paylaşılması hız kazandı. 

İtilaf Devletleri,Osmanlı Devleti'nin girdi~i bu savaş

tan sa~ çıkamayaca~ını biliyorlardı. Bu nedenle savaş sonu-

cundu anlaşmazlık çıkmasını engellemek için Osmanlı toprak

larını önceden paylaşmak amacıyla aralarında çeşitli gizli 
. X 

anlaşmalar ımzaladılar. 

İtilaf Devletlerinin anılıl.rmGla yaptıkları İstanbul And-

laşmasına göre:Gökçeada ve Bozcaada'nın Rusya'ya ait olması

nı kabul ediyorlardı.(JO) Fakat İst@nbul Andleşması 1917 E-

29- Bayur, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, a.g.y., s.l0-11. 
30- Osman Olcay, Serves Anellaşmasına Doğru, A.U.s.B.F.Yay. 

No:455, Ankara: S.B.F.Bas.Yay.YUk.Okulu Basımevi 1980, 
s .LIV -I1VI; Türk İstiklal He.rbi, .Mond.ros MUtarekesi ve 
Tatbikatı, c. I, T.C.M.S.Gnkur.Bsk.Harb Tar.Dairesi Res
mi Yay.Seri No:l, Ankara: Gnkur.Basımevi 1962, s.7; Yu

luğ 'I'ekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğu'nun Paylaşılması, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar: 8(2.Basım), Ankara: Tur
h~m KitBbevi 1986, ~s.l7. 

X Biz bu andlaşmaların konumuzla ilgili kısımlarını aldık. 

Ayrıca bu antlaşmalar bir araya gelinip imzalanmış bir 

andlaşma olmayıp, karşılıklı mektup alışverişi yoluyla 
oluşturulmuştur. (Z.KOYLU) 
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kim devrimiyle son buldu (31) 

Bu andlaşmadan sonra, İtilaf Devletleri, ÜçlU İttif~k 

grubunda bulunan İtalya'yı kendi yanlarına çekebilmak için 

bazı vaadlerde bulunarak,26 Nisan 1915 tarihli Londra Anei

laşması ile İtalyan işgal i altında buluıuıın 12 Ada 1 nın ege

menlik hakları'nın İtalya'ya ait olaca~ını kabul etmişler

dir. Böylece İtalya'nın 1912!den beri Babıali'ye karşı sUr-
' 

dUrdU~U egemenlik iddiası MUttefiklerce kabul ediliyordu.(32 ) 

31- Olcay, a.g.y., s.LVI. 
32- T.İ.H. c.I. Mondros MUtarekesi ve Tatbikatı, a.g.y., 

s.?; Olcay, a.g.y., s.XXXIV-XXXV; Ülman, a.g.y., s.231; 

Kurat, a.g.y., u.ıs. 
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C- MONDROS MtlTAREKESİ 

Savaşın ilk yıllarınia çeşitli cephelerie başarı ka

zanan İttifak Devletleri'nin( 33 ) Eylül 1918 sonlarına ~oğru 

savaşı kaybedecekleri kesinleşmişti.C 34 ) İttifak Devletle-

ri Wilson İlkeleri'ne aayanan birer Barış Analaşması ile 

savaştan ayrılmanın yollarını aramaya koyuldular. Osmanlı yöne

ticileri ie 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle silahlı ça

tışmayı durdurdu.(35) 

Osmanlı Devleti'nin varlığını ve bagımsızlığını teh-

likeye atan bu mütareke'nin, do~rudan doğruya adalarla il

gili olmamasına karşın konumuzla ilgili olan mad•elerini 

33- Oral Sander, Siyasi ı.rarih, Ankara: S.B.F.Yay.l984, s. 
243~253.; Bayur, Türk İnkilabı •••• a.g.y., c.III.K.l, 

s.l2-l4; Armaoklu, a.g.y., s.423-457. 
34- T.S.K.Tarihi Osmanlı Devri I.Dünya Harbi İdari Faaliyet

ler ve Lojistik c.X, a.g.y., s.499. 
35- Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.T.İ.H.Mondros 

MUtarekesi ve Tatbikatı, a.g.y., s.27-48; Ali TUrkgeldi, 
Mondros ve Mudanya MUtarekelerinin TarUü, Ankara: 1948, 
s o 23-27; Tevfik Bı.yıkoglu, "Mon€iros MUtarekesinde El vi

ye-i Selase ile ilgili Yeni Vesikalar" Belleten, c.XXVIII, 
No:l09 Ankara: T.T.K.l964, s.l4l; Yusuf Hikmet Bayur, 
"1918 Bırakışmasınian Az önce Mustafa Kemal Paşa'nın 
Başyaver NaGi Bey Yelu ile Padişah'a Başvurması 11 , Belle
ten, c.XXI 1:357/84 Ankara: T.rr.K.l957 s.s.56l-565; Se
bahattin Selek, M.!lli Mücaciele(Ulusal Kurtuluş Savaşı) 
c.I, İstanbul:ÖğUn Yay.l982, s.67-70. 
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şöyle sıralayabiliriz:(3 6 ) 
- Çanakkale ve Karadeniz bo~azlarının açılması ve Ka

radeniz'e geçiş sağlanması, Çanakkale ve Karadeniz 

Bo~azlarının MUttefiklerce işgal edilmesi (Madde l) 

- Türk sularında bUtUn mayın tarlalarının, torpido 

kovanlarının ve başkaca engellerin yerlerinin gös

terilmesi ve bunların taranma~n yaeia kalliırılması 

için istenebilecek yardımın yapılması (Madie 2) 

-Sınırların denetlenmesi,iç düzenin korunabilmesi 

için gerekli olan birlikler dışımis TUr k Ordusu 1 nun 

derhal terhis edilmesi (Madde 5) 

- Türk karasularında yada Türkiye'nin işgalinneki su-

laria bulunan bUtUn savaş gemilerinin teslim edilmesi; 

Türk karasularınaa kolluk yada benzeri amaçlar için 

gerekli görUlabilecek bir takım küçük gemiler dışın

ıia, bu gemilerin belirtilecek Türk Limanınia yada 

Limanlarınja gözaltına alınması (Madde 6) 

- Müttefiklerin kenii güvenliklerini tehdit edecek 

bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir noktayı iş-

gal etme hakkı bulunması (lVIadme 7) 

- eu sırada TUrk işgali altında olan bUtUn limanların 

ve demirlema yerlerinin Müttefik gemilerince özgUr

ce kullanılması ve düşman tarafından kullanılması-

nın önlenmesi. Aynıı,koşullar ticaret ve ariunun ter-

36- Moniros Bırakışması'nın tam metni için bkz. Seha L.Me
ray-Osman Olcay, Osmanlı İmparatorlu{:i;unun Çöküş Belge

leri (Mondros Bırakışması, Sevr Anı.ilaşmasJ. ile ilgili bel

geler) A.U.s.B.FoYay.No:409, Ankara:A.U.Basımevi 1977, 
s.l-34. 
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hisi amaçları için TUrk sularıncia bulunan TUrk Ti

caret gemilerine de uygulanacaktır (Madde 8) 

- BUtUn TUrk limanlarınia ve tersanelerinie her tUrlU 

gemi onarımı kolaylıklarından yararlanılması (Mad-

ıie 9) 

- Denizciliğe, askerlige ve ticarete ilişkin her tUr-

lU gereçlerin yok edilmesinin yasaklanması (Maide 13) 

Osmanlı Devletinin kayıtsız şartsız teslimi olan bu 

anlaşma'nın yorwna açık hUkUmlerini gören Mustafa Kemal Sad

razam ve Erkiın-ı.Harbiye, He isi Ahmet İzzet Paşa' ya gönderdiği 

telgrafla uyarmaya çalıştı. (37) 

37- Selek, a.g.y., s.71-72 • 
.1 



D- BARIŞ KONFERANSLARINDA ADALAR SORUNU 

(Paris, Londra, San-Remo) 

1- Paris Barış Konferansı 
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Dünya savaşının sona ermesinden iki ay sonra Paris'te 

Barış Konferansı açıldı (18 Ocak 1919). ( 38 ) Amaç, yıkılan 

(bozulan) dUnya düzenini yeniden rayına oturtmaktı. Paris'te 

toplanan bu Konferans'a 32 ievlet katılmış ise de, Konferans 

kararlarında A.B.D, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya et

kili olnuştur.C 39 ) 

Konferans masasına Osmanlı Devletine iliı;kin gizli Ani

laşma metinleri ile gelen İtilaf Devletleri bu Andlaşmaların 

gizliliğinin kalınadığını ve Avrupa'da çok şeyin değiştiğini 

gör€lUler.C 40) 

Öncelikle Avrupa sorununu ele almayı uygun bulan Dev

letler,osmanlı İmparatorluğuna yönelik alacakları kararları 

daha sonraya bırakmışlardı. Zira Amerika Cumhurbaşkanı Wood.row 

Wilson'un ortaya attığı dUşUncelerle~ 4l) İtilaf Devletleri' 

nin politikaları çelişiyordu. Bu çelişkiyi giderecek bir uz-

38- Kurat, a.g.y., s.53; Olcay, a.g.y., LXVI-LXXVI; Armaoglu, 
a.g.y., s.l45; Fahri Delen, TUrk Kurtuluş Savaşı ,Ankara: 19. 

39- Kurat, a.g.y., s.50; Armaoglu, a.g.y., s.l45. 
40- John A.De Nova, American Intereats in the Mi~dle East, 

Minneopolis 1963, a.ll4'aktaran Kurat, a.g.y., a.53-54. 
41- Bu dUşUnceler Wilson ilkeleri etrafında toplanmıştı. İl

keler için bkz.Uçok, a.g.y., s.229-231; Armaoklu, Siyasi 
Tarih, a.g.y., s.454-457; Uçarol, a.g.y., s.410-412. 
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laşma ortamının yaratılması zorunluydu. Nitekim aranan çö

züm yolu "Sömürgeciliğin" a<i aegiştirmiş bir şekli olarak 

nitelenuirebileceğimiz "Manda Yönetimi Sistemi"nin oluştu-

rulmaaıyla belirlen~i (42) 

İtilaf Devletlerinin yanında san .anda savaşa giren 

(26 Haziran 1917) Yunanistan;( 43 ) savaş sonrası ortaya çı-

kan durumdan mümkün olıiuğunca yararlanmaya çalıştı. Venize~ 

los ~aha barış görüşmeleri başlamadan "Greece at the Peace 

Conference" başlığı ile bir metin hmarlamış ve bu metni İ

tilaf Devletleri temsilcilerine dağı~ıştı.C44 )Buna göre Yu-

nanistan Trakya, Datı Ana~olu, Rodos, 12 Ada, Gökçeada, Boz-

42- Konferansta 30 Ocak 1919'da alınan bir prensip kararıyla 
Suriye ; Irak, Filistin ve Arap yarımadası, Osmanlı Dev
letinden ayrılarak kurulması öngörülen Ermenistan'la 
birlikte "Mandater" yönetimlere tabi olacaklardı.Bkz. 

Olcay, a.g.y., s.LXVI-LXXVI; Kurat, a.g.y., s.5J-54. 
43- Yunanistan'ın savaşa girişinden önce İngiltere kendi ya

nına çekebilmak için Venü~elos 1 a "Batı Anadolu kıyılarınıla 

önemli toprak ödünleri verilecegini" bildirmişti. Fakat 
bu ö~~nlere; Ku~ey'de Sırbistan ve Bulgaristan'ın, Bo
ğazlar bölgesinde ~e Rusya'nın karşı çıkacagından sadece 

Ege Adaları bölgesi geriye kalıyordu. bkz.Michael Llewellyn 
Smith, Anadolu Üzerindeki Göz,(Çev:Halim Ünal)İstanbul: 
Hür.Yay.l978, s.46-47. 

44- Kurat bu kitabı Venizelos'un Polybius adını kullanarak 
yazdıgını belirterek, kitabın adını şöyle veriyor: Polybius 
Greece Before the Conference, London(Baskı Tarihi Yok) 

Kurat, a.g.y., s.54-55; Üatiboğlu, a.g.y., s.Bo. 
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caada, Meis ve Kıbrısı istemekteydi.C 45 ) Oysa Yuııanistan'ın 
istediği adaların bir kısmı (Rodos ve 12 Ada) İtalya'nın iş

gali altındaydı. Bu durum İtalya'nın tepkisine neden olacak 

ve konferans tartışmaları sertleşecekti. 

Doğu Akaeniz 1 aeki çıkarlarını korumayı dUşünen İngil

tere, bu bölgede kuvvetli.bir İtalyan nüfuzuna karşın, her 

zaman için kullanabilece~i zayıf bir Yunanistan'ı görmeye 

tercih ettiğinden, sürekli o~arak Yunanistan•ı destekliyor

du. Tartışmaların şiddetlenmesiyle İtalya protesto etmek a

macıyla Konferansı 24 Nisan 1919'da terketti. Bu arada İtal-

yanların Anadolu'ıia; Antalya, Fethiye, Marmaris, Kuşadasını 

işgal edip, İzmir'e yaklaşınaları İngilizleri endişelendirdi. 

Burıun üz eri11e Lloyd George 1 nun çabaları sonucunda Yunanis

tan'ın Barış Konferansı Kararıyla (46 ) İzmir'i işgal etme

si daha da kolaylaştı. (5-10 Mayıs 1919) Bu kararı 14 il-

45- Yunan istekleri bunlarla sınırlı ctegildir. Yunanistan 

bunlarla birlikte; Kuzey Epir(Güney Arnavutluk), Pontus 

(Sinop, Samsun, Trabzon), Kuşadasını da istemekteydi. 

Dimitri Kitsikis, Yunan Propogandası (Çev.Hakkı Devrim), 

İstanbul: Meydan Neşriyat 1974, s.27-J6. 
46- Kurat, a.g.y., s.61; Kitsikis, a.g.y., s.5J. Ayrıca ay~ 

rıntılı bilgi için bkz.Sinan Akşin~ "Paris Konferıansı' 
nın Yuyanlıları . jzmir 1 e Çıkarına Kararı 11

, 
1Jlarih Boyunca 

Türk-Yunan İlişkileri, III.Ask.Tar.benı.Ankc:ıra: Genkur. 

Basımevi 1986 ss.l74-185; Yuluğ .Tekin Kurat; "Batılı 

K&ynakların Işığı Altında İzmir'in İşgali Sorunu", VII. 

Türk Tarih Kongresi, c.II, Ankara: T.T.K.l97J, ss.842-

85J. 
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kesine ters düşmesine ra~men Wilson'da tanıdı.(47) 

Yunanlılar, 15 lVIayıs l919'S.a İtilaf Devletleri'nin 

desteği ile işgali altınfla buluniuraugu Ege adalarından ya

rarlanarak İzrnir'e çıktı. Böylece Yunanlılar'ın "Küçük As

ya Macerası" başlamış oldu. (48 ) 

Osmanlı yönetimi ise İtilaf Devletleri•mn işgalci ve 

emperyalist tavırları karşısında eylemsel yollara başvurma

dan iiplomasiyle ülkeyi kurtarmaya çalıştı. Nitekim İtilaf 

Devletleri'nin iyi niyetini sağlamak için badrazam Damat 

Ferii başkanlıgındaki heyet ll Haziran 1919'da düşünceleri-

ni sözlü olarak savunduktan sonra,konuşma metinlerinin çe

virilerini 23 Haziran 1919'ıD.a Konferansa sunınuşlaraır. Bu-

na göre: 11 Tarih ve Ekonomi" açısından "KüçUk Asya'nın bir 

47- Oysa Konferans'daki Amerikalı uzmanlar bu bölgelerin 
Türkiye 1 den ayrılına~:ıına karşıdır, Oysa Wilson Yunanlı
ların bu isteklerini hiç bir güçlük göstermeden kabul 
ettiği gibi 13 Mayıs.l919 1 ia Dörtler Konseyinde şu ko

nuşmayı yapmıştır. 

"İtalya 1 ya Anaıiol u •,nun güneyinde bir bölgeyi veri-
' yoruz. Yunanistan ise 12 Ada'lar ve uzmanlarımızın üze

rinde anlaşmaya vardıkları topraklarla birlikte, İzmir' 
in bütününü alacaktır. Aydın'ın geri kalan kısmını Mil
letler Gerniyeti adına Yunanistan'a bırakınayı teklif e

diyorum" Kitsikis, a.g.y., s.53-54. 
48- Kurat, a.g.y., s.6l-62, Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. 

Abdurrahman Çaycı, "Yunanistan'ırı Anadolu Macerası I, 

A.Serves'e Doğru" H.Ü.A.İ.İ.T.Erıstitüsü Dergisi, c.I, 
S .I, Ekim 1987, ss.l-20; Nail Moralı, Mütareke Dönemi 

İzmir Olayları, Arıkara T.T.K.Yay.l973, Zeki Sarıhan, 
Kurtuluş Savaşı GUnliiği.i, c.I(IVIondrostan Erzurum Kongre

sine)2.Baskı Ankara: Öğretmen Yay.l986; 
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parçası olarak"ni telediği kıyıya yakın adalar1.n "kaçakçılı

ğın önlenmesi ve kıyıların güvenilirliğinin sağlanabilmesi 

için bUyük bir özerklik için de'' Osmanlı egemenliğine bıra

kılınasını istiyordu.< 49) Ancak İtilaf Devletleri Damat Fe

rid'in bu isteklerini kabul etmemişlerdi.(50) 

2- Lanira Konferansı 

Pariste yapılan Barış Konferansınia Osmanlı Devleti' 

nin geleceği belirlenememişdi. 12 Şubat'da başlayıp lO Mart• 

a kadar süren Londra Konferansında Osmanlı Sorunu daha ağır

lıklı biçimde yer aldı.(5l) 

Konferansa katılacak ülkelerin parl2mantoları delege-

lerinin Konferansta izleyecekleri stratejiyi önceden sapta

mışlardı. Ancak Konferans başladığında planlanan strateji

ler geçerli olmadı. Zira Fransa ve İtalya'da meydana gelen 

siyasal ikti~ar değişiklikleri Konferansa'da yansımıştı. (5 2 ) 

49- Damad Ferid Paris'e hareket etmeden, Kabinede Konferan
sa sunulacak metin görüştilmUş ve Nafıa Nazırı Ferüi Bey 
bunu kaleme almıştır. Fakat Damad Ferid Konferansta bu 
metni okumaınış, bunun yerine kendisi'nin yazdığı çok kı

sa bir metni okumuştur. Bkz.Kurat, a.g.y., s.65-69; Ol
day, a.g.y., s.LXVIII-LXXIV. 

50- Olcay, a.g.y. ~·· s.LXXI. 
51- Olcay, a.g.y., s.l. 
52- Kurat, a.g.y., s.71-85.ı 

·' 
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Fransızların Ege sorunu'na bakışı ile İngiltere'nin 

bakış açısı çelişiyortu. Urne~in Fransa Başbakanı Millerand 

"Yunanlılar'ın İzmir'den çıkarılmasını" isterken, Lloyd George 

"İzmir'in temelde Rum olauğunu" belirterek İzmir'in Yunanlılar

da kalması gerektiğini savunuyordu (53). 

16.Şubat'ta Lloyd George Venizelos'u İzmir'in Yunanlı

larda kalması dob~rultusunda bir konuşma yapmaya çağırdığında 

Veni:?.elos: 11 Tarih, Coğrafya v',e Ekonomi bakımdan KüçUk Asya 1 

nın bir parçası olarak nitelendiriigi Sisam, Midilli, 12 Ada

lar ve onlara bitişik adalar'da nüfusun çogunluğunu Humların 

oluşturtiu~unu belirterek İzmir' in yanınıila Ege deni;7,indeki a-
nC54) 

daların bir çoğunu almak istediğini örtülü biçimde belirtti. 

Ancak İtalya Başbakanı Nitti "12 Ada'nın Lond~a Anıdlaş-
. ll . 

masına göre ıtalya'ya ait olduğunu belirtiyor; Ingiltere ve 

Fransa ise 11 12 Ada'nın biçimsel olarak Türk egemenliğinde 

oldu~unu" vurguluyo:çlardı. (55) 

İngiliz ve Fransız başbakanlarının bu tavrı karşısında 

İtalya başbakanJ. 12 Ada konusunEle V eniz el os 1 la bir andleşmaya 

vardıklarını, Rodos'un dışınaski tiim arlaları Yunanistan'a bı-

rakabileceklerini ve bu konuda adalar halkının hangi devletin 

egemenliği altında yaşamak isteyece~i konusunda,Referanduma 

gitiiebileceklerini belirtmiştir.(21 Şubat 1920 toplantısı). 

bunun karşılığında Meis Adası'nın kendisine verilmesini iste-

53- Olcay, a.g.y., s.l2-l3; Kurat, a.g.y., s.86. 

54- Olcay, a.g.y., s.lB-20. 

55- Olcay, a.g.y., s.76-77. 
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miştir~ (Bu istekler Nitti'nin ~nerdi~i şekilde kabul edil

miştir~)(56) 

Bu olaydan sonra Yunan istekleri ~nline geçilmez bir 

düzeye ulaşmıştı. Vanizelos 8 Mart 1920 tarihli konferansa 

başvurusuyla Marmara adalarınıda istedi.C57) 

İtilaf Devletleri Kara ve Deniz Askeri temsilcileri de 

bu istemden 8 gUn sonra aldıkları kararla, bakazın güvenli-

kini sa~lamak için; Bo~azlar ye Mar~ara kıyıları ile Limni, 

G~kçeada, Semadirek, Bozcaada, Midilli ve Marmara Denizin

deki Adaların silahsızlandırılması, ~nce'denberkitilmiş yer

lerin ise s~ktUrUlmesini zorunlu g~rdu.C5B) 

İtalyan Başbakanı Nitti'nin Yunanistanla Adalar konu

sunda Meis'in İtalya'ya verilmesi şartıyla &nlaşma yapıld.ı

~ını s~ylemesine ra~men; Vanizelos 18 Mart l920'de Barış Kon-

feransına sunCiluğu bir andırıda "Meis'in l912'de Yunanistan'la 

birleşti~ini ilan etti~ini ve Ada'da 12000 Rum'un yaşaıiiıgı-

nı belirterek Meis'in Yunanistan'a verilmesi"'ni istemekte 

56- Olcay, a.g.y., s.l02. 

57- Marmara denizinde müslüman g~çüne hiç uğramarnış ve b~y

lece salt yunı;mlı olmak ni teli~ini konunuş bir çok ada

lar vardıı·. Bunlardan dö,rdU Halki(Kınalı), ~ntigoni(Bur

gaz), Profi(Heybeli) ve Prinkipo(Büyük Ada)ki Prens ada
ları adıyla tanınırlar. İstanbul Bo~azının o kadar yakı

nındadır ki onun bağlı bir parçası hatta ayrılmaz bir 

b~lümU oldukları •••• Venizelos'un bu iste~i Askeri Ko

misyon'a havale edilmiştir. Bkz.Olcay, a.g.y., s.293-

294. 

58- Olcay, a.g.y., s.59-60. 
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sakınca görmemiştir. (59) 

Barış Konferansının 23 Mart 1920'deki toplantısında 

İtalya 2 nokta~a toplanan isteklerinin barış Andlaşmasına 

konulmasını ister. Buna göre:( 60) 

1- Tiirkiye Lozan Andlaş,ması geregince, IJibya' da padi-

şaha bırakılmış olan bUtUn haklardan ve sıfatlar-

dii.n vazgeçer, 

2- Şu sırada İtalyan işgalinde bulunan Ege Denizi Ada

ları'nın (Stampalia, Rodos, llerkit, Kerpe, Kaşot, 

Piskopis, İncirli, Kalimnos, Leros, Patnos, Limpos, 

Sömbeki ve İstanköy) ve ayrıca Meis 1 in TUrkiye ta

rafından İtalya'ya bırakıldı~ı; TUrkiye'nin iş bu 

andlaşma gere~ince Osmanlı HUkUmeti'nin sözU geçen 

adalar Uzerinde yararlandı~ı bUtUn haklardan ve ay

rıcalıklar~an vazgeçtiği, 

Bu istek İtalyanların görUşleri doğrultusunda kabul 

edilir. ( 61 ) 

59- İtalyan temsilcisi l913 1 de Ege Adaları statUsU tartışı
lırken, Meis Adası'nın TUrkiye'ye bırakılması konusunda 
görUş birliği sağlandığını söyle4igi gibi, bir kaç ay ön
cesinde Venizalos'un Paris'te Meis Adasındaki Rum sayısı

nı 1500 olarak gösterdi~ini belirtiyor ve verilen 12000 
r&kamının abartılı olduğunu ispatlarcasına "Yunanlılar 

ne kadar doğurgan olsalar da yine de bunda şaşılacak bir 

taraf yok mu?" diye soruyordu. Bkz.Olcay, a.g.y., s.286, 
Venizelos'un Adailtİlgili Andırısı Olcay, a.g.y., s.297. 

60- Olcay, a.g.y., s.339o 

61- Olcay, a.g.y., s.334. 
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Böylece ll Mart-lO Nisan 1920 tarihleri ara~ında son 

toplantılarını yapan Londra Kon~ransında İstanbul, İ~mir, 

Boğa~:'.lar, Azınlık Hakları konusunda kesin kararlar verilrniş

ti.(62). 

III- San-Remo Konferansı ve Sevres Andlaşması 

Doğu sorununu çözüme kavuşturmak için İtilaf Devlet-

leri Başkanları ile Dışişleri Bakanları başta olmak üzere 

temAilciler 18 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti ile yapılacak 

Barış Andlaşmasına son şeklini vermek için bir araya geldi

ler. ( 63) Bu sırada bir çok uzman Barış Konferansı'na "Yuna-

nistan'ın Anadolu ve Ege Aiuları üzerindeki tutkularının 

sınırlandırılrnadıkça kalıcı bir barışın sağlanamayacağını" 

bilairmelerint ragmen kararlarda bunun hiç bir etkisi olmadı. ( 64 

19 Nisan'da yapılan toplantıda Lord Curzon Konferan-

sın birçok konUt'la anlaşmaya vardıgı, görU§Ulmeyen konunun 

62- Kurat, a.g.y., s.95. 
63- İtilaf Devletleri başkanlarından oluşan YUksek Konsey 

19 Nisan l920 1 de çalışmalarına başlarken bir çok ileri 

görüşlü kişi ve uzmanlar İtilaf Devletleri Dışişleri Ba

kanları'na gönderdikleri yazılarda: "Barış koşullarının 

çok sert olmaması konusunda uyarıyorlardı. ÇUnkü Anadolu 
Ulusal hareketinin kendi kaderini çizme(~elf-deterrnina

tion) ilkesini bo~an bir barışıkabul etmemek için dire
neceklerinin çok ~çık bir şekilde görüldüğünü'' belirti
yorlardı. bkz.İngiliz Devlet Arşivi Dışişleri Bakanlı~ı 
Siyasi Belgeleri, sınıf 37l,(F.O)/E 3664 Deniz Yarbayı 

Harry Luke'un gizli M.uhtırası, İstanbul, 7.4.1920, akta

ran SalAhi R.Sonyel, Türk Kurtuluş ıSavaşı ve Dıe Politikk,c. 

Ankara: T.T.K.l986, s.74. 

64- Sonyel, a.g.y., c.II, s.76. 
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çok az olduğunu söyledikten sonra; Osmanlı Devleti'nin And

la~wa Metni'ni imzalamak Uzere gelecek ayın On'unda(lO Mayıs) 

Paris'de olacak biçimde ça~rılmasını önermiş ve bu şekilde 

kabul edilmiştir.C 6 5) 

İstanbuldaki İtilaf YUksek Komiserleri 20 Nisan'da 

Babıili'ye bir nota göndererek ''Barış koşullarını almak i

çin TUrk Delegasyonu 'nun San,.-Hemo 'y-·a gi)nderilrnesini istedi

ler.<66) 

18 Nisan'da çalışmalarına başlayıp, 6 gUn sUren gö-

rUşmeler sonucunda Sevres Andıaşması'nın ana şekli olan San-

Hemo Amilaşması 24 Nüıan 1920'de imzalanmıştır. Konferans 

26 Nisan'da sona ermiştir.< 67) 

Barış Andlaşması taslağı ll Mayıs 1920'cl..e Osmanlı Tem-

silcisi Tevfik Paşa'ya verilmiş ve bir ay içerisinde yanıt 

verilmesi istenmiştir. Tevfik Paşa, Andlaşma taslağı ile 

birlikte İstanbul'a dönmUştUr. İstanbul'a getirilen taslağı 

incelemek 1920 Nisan'ında tekrar iktidara gelen Damat Ferit 

HUkUmetine dUştU. Fakat kabinesindeki Uç bakanın böyle onur 

kırıcı bir andlaşmayı imzalamaktan ise istifa edeceklerini 

açıklaması Uzerine Damad Ferid kendisi Paris'e giderek And-
·' 

laşma'da iyileştirmeler sağlıyacnğını umdu, fakat başaramadı.< 

65- Olcay, a.g.y., s.450-45l. 
66- F.0/5239/E 4406, İngiliz Yilksek Komiser Yardımcısı 

Richarj Webb'den Lord Curzon'a yazı.İstanbul 22.4.1920, 

aktaran Sonyel, a.g.y., c.II, s.79. 

67- Olcay, a.g.y., s.586; Kurat, a.g.y., s.ıoo. 

68- Damai Ferid'in yanında Nafıa Na~ırı Cemal Paşa ve Dahi

liye Nazırı Reşid Bey'lerde vardı. Kurat, a.g.y., s.l00-

101. 
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Osmanlı Devletinin barış Andlaşmasına verdi~i yanıt da o

lumlu karşılanmadı.C 69) 

Başka çıkar yol kalmayınca Andlaşmayı iın:?ıalamaya ka

rar verildi.(70) Böyle bir sorumlulu~un altına girmek iste-

meyen Damad Ferid, Padişah'a Meclis-i Mahsus'un toplanması

nı önerdi.(70) Meclis-i ~ahsus'un toplantısı devam ederken, 

Dahiliye Nazırı Reşid Bey'in telgrafı(7 2 ) heyecanı iyice 

arttırdı. Topçu Ferik Rıza Paşa dışındaki tüm davetlilerin 

onayı ile Andlaşmanın imzalanmasına karar verildi. İstanbul 

Hükümeti'nin teını:ıilcileri(7 3 ) lO Ağustos l920'de Sevres Ana

laşmasını imzaladılar. (7 4 )Bu analaşmaya göre: 

Yunanistan; 

Gökçeada, Bozcaada, Do~u Akdeniz'deki jiğer Adalarla, 

Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisarn adalarını egemenli-

ği altına alacaktı. Bunun yanında Anadolu kıy:ı.c:ıından 3 mil 1 

den daha a:r, uzaklıkta bulunarı adalar da (İtalyan işgalinde-

69- Seha 1-Meray.:.osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çö

küş Belgeleri, a.g.y., s.7-30. Ayrıca Müttefiklerin Osman
lı yanıtına verdiği karşılık da da önemli hiç bir d.eğişik

lik yoktu. Bk.Meray-Olcay, a.g.y., s.31-34. 

70- Meray-Olcay, a.g.y., s.35-40 
71- Kurat, a,g.y., s.lOl-102. Bu meclise katılanlar için 

bkz.Meray-Oloay~a.g.y., s.39. 
72- Telgraftli Heşia Bey: "Andlaşma irnzalanmazsa İstanbul'u 

alacaklarını ••.• 11 belirtiyordu. Bkz.Meray-Olcay, a.g.y., 

tJ.37-38. 
73- Andlaşmayı imzalayan Osmanlı Temsilcileri: Hadi Paşa, 

Dr.Rıza Tevfik, Heşaa Halis, bkz.Meray-Olcay, a.g.y., 

s.l85; Erim, a.g.y., s.691. 

74- Meray-Olcay, a.g.y., s.4l; Kurat, a.g.y., s.l00-103; 

Sonyel, a.g.y., c:II, s.79~85. 
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ki acialara dokunulmamak koşuluyla) Yunanistan'a bır~kılacak

tı(Madde 84). ( 75 ) 

İtalya ya ise; 

İşgalinde bulunaurduğu Ege Denizi Adaları, yani Stampa

lia, Rodos, Herkit, Kerpe, Kaşot, Piskopis, İncirli, Kalimnos, 

Leros, Patnos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy adaları ile bunlara 

ba~lı adacıklar ve Kastellarizo(Meis) adası Uzerindeki egemen

lik haklarını pekiştirecekti.(Madde 122)(76 ) 
.1 

Bo~azların ÖzgUrlU~UnUn Korunması; 

AnG.Uaşma 'nın yUrUrlUğe girmesinıden başlayt:ırak 3 ay i

çinde Marmara denizi kıyıları ile Adalarını ve Boğazların 

kıyılarını içine alan bir bölge ile Limni, Gökçeada, Semadi-

rek, Bozcaada ve Midilli adalarında yapılan tUm tahkimat ve 

bataryalar silahsızlandırılacaktı. 

Adı geçen bölgede ve Adalarda bu yapıların yeniden ya

pılması yasaklandığı gibi bu bölgede ve Limni, Gökçeada, Se

madirek ve Bozcaadada gezginci bataryalara kolaylık sağlayan 

şimdiki kara yolları ve demiryolları, Fransa, İngiltere, İ

talya tarafından kullanılamaz bir hale sokulabilecektir. 

Limni, Gökçeada, Semadirek, Bozcaada adalarında yeni 

kara veya demiryolu yapımı sözU geçen 3 devletin iznine bağ-

lı olacaktır. 

Lirnni, Gökçead.a, Semadirek, Boz caada ve Ididilli adala-

rı askeri amaçla ancak adı geçen 3 devletçe kullanılabilecek, 

75- Meray-Olcay, a.g.y., s.72-73; Erim, a.g.y., s.557-558. 

76- Meray-Olcay, a.g.y., s.Bl; Erim, a.g.y., s.567. 



lVIidilli' Ille bir Yunan garnizonu ile Padişahın öz, el koruma 

birli~inin bulunmasına engel olunmayacaktır (Madde 178).(77) 

Bunun yanında sözü geçen adalarda bulunan Osmanlı-Yunan 

jandarma kuvvetleri Bölgedeki İşgal Kuvvetleri Komutanlığı

na ba~lı olacaktır(Madde 161).(78 ) 

Ayrıca sözü geçen bölge ve adalardaki kuvvetlerin ve-

ya bu kuvvetleri taşıyan araçların güçlendirilmesi yasaklan

dığı gibi; çeşitli kuruluşların yada Kurmay Kurullarının ek 

.kadrolarının~ bulundurulmayacağı hükme ba~lanmıştır(Maide 

162).< 79 ) 

Anadolu topraklarının paylaşılmasını esas alan bu 

analaşma'nın im~',alanaı~ı aynı gün(lO Ağustos 1920) yine 

Sevr'ce imzalanan "Anadolu'ya Dair Britanya İmparatorluğu, 

Fransa ve İtalya Arasımia Üç Taraflı Anlaşma" ile 0evr'in 

hükümleri fiaha da agır~aştırılarak Türk ulusu Anadolu için-

de küçük bölgeye sıkıştırılmıştı. Yine belirlenen bu payla

şırna(sınırlara)göre llirkiye'ninEge ve Akdeniz'e salıili kal

mayacaktı. (80) 

77- Meray-Olcay, a.g.y., s~96-97; Erim, a.g.y.' s.586. 

78- I,1eray-Ol c ay, a.g.y., s.92; Erim, a.g.y.' s.579. 
79- Meray-Olcay, a.g.y., s.92; Erirn, a.g.y.' s.579. 
80- Uçarol, a.g.y., s.416. 



V. B ö l ü m 

LOZAN KONFEHANSINDA ADALAh SORUNU 

A- LOZAN KONFERAHSINA GİBİŞ 

Ulusal Kurtuluş savaşı M.Kem~l'in 19 Mayıs 1919'da Sam

sun'a çıkmasıyl~ başlamıştır.(l) M.Kemal q günlerde ülkenin 

durumunu şöyle ta.svir etmiştir: "Osmanlı Devleti'nin içinde 
ı 

bulundu~u grub genel savaş da yenilmiş Osmanlı Ordusu her 

tar~f da zedelenmiş, koşulları akır bir ateşkes sndlsşması 

iınzalanrnış, büyük savaşın uzun süren yılları boyunca ulus, 

yorgun ve yoksul bir durumda, ulus ve ülkeyi savaşa sUrUkle-

yenler kendi ya~amlarının kaygısın2 düşerek, Ulkedeq kaçmış

lar •••• İtilaf Devletleri ateşkes antlaşmaDına uymayı gerekli 

görmUyorlar 11 (
2 ) 

1- Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.Baki Öz,AtatUrk'Un 

Anadolu'ya Gönderiliş Olayının İç Yüzü, İstanbul:Okan Yay. 

1982. 
2- Gazi Mustafa Ke~sl, Nutuk-Söylev(2.Baskı),Arkara: T.T.K. 

Yay.l986, s.J. 



Mustafa Kemal, İzmir'in işgali'nin bjr b~şlangıç oldu

~unu, İtalyanların Ant~ly~ ve Konya'da işgali genişletecek

lerini, Samsun ve Trabzon'a Yıınanlı veya mUttefik gUçlerinin 

çıkarma yapabilecekini belirtmiştir.()) Samsun'dan Havza'y• 

geçen(25 Mayıs 1919) M.Kemal yayınladı~ı bir beyanname ile 

Anadolu'nun her tarafında işgalleri kınayan mitinglerin ya

pılmasını istedi.C 4 ) Bu olay ulusal 4Uzeyde örgUtlenmeye gi-

dişin ve mUcadelenin bir merkezden yUrUtUlınesinin ilk aşama-

sıydı. Bunun ardından 21/22 Ilaziran 1919 Amasya Genelgesi 

yayınlandı.C5) Böylece Anadolu ulusal eyleminin aksiyon saf

hası başlamış oldu. 

İstanbul HUkUmeti'nin tUm baskı ve engellemelerine 

ra~men Erzurum(2J Temmuz- 5 A~ustos 1919) ye Sivas Kongresi 

(4-ll EylUl 1919) gerçekleştirilerek, ulusal egemenlik ilke

si yolunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.C 6 ) 

3- S~bahattin Selek, Milli MUcadele(Ulusal Kurtuluş S&v@şı), 
2.Baskı, İstanbul:OrgUn yay. 1982, s.l44. 

4- M.Kemal, a.g.y., s.Jl-33. 
5- AtatUrk, a.g.y., c.l, s.43-45; Zeki Sarıhan, Kurtuluş Sa

vaşı GUnlU~U, c.I, Ankara: Ö~retmen Yayınları 1986, s.2J6-
2J7. 

6- Ayrıntılı bilgi için bkz, Cev&t Dursuno~lu, Milli MUcadele 
de Erzurum, Ankara;l946; Mazhar MUfit Kansu, Erzurum'dan 
ÖlUmUne Kadar AtatUrk'le Beraber, c.I,II, Ankar~:T.T.K. 
1966-1968; ivlahınut Gologlu, Erzurum Kongresi, Ankara:l965; 
Uluğ İ~demir, Uivas Kongresi 11'utanuklurı, Ankarc.ı: ~·.T.K. 
1969. 



Bu arada Anadolu'nun b~skısıyla 12 Ocak l920'de İstan-

bul'da Meclisi Mebusan açılmış ve çoğunlukta olan Mftdafaa-i 

Hukukçuların Ç8.basıyla, Erzurum ve Sı vı.ıw Kongreleri kRrarl61.

rı doğrultusunda Ankaru 1 da M.Kernal'ce sapt&nan Misak-ı Mil

li(Ulusal And)(7) 28 Ocak l920'~e kabul edildi.( 8 ) 

Durumdan memnun olmayan İtillil.f Devletler_i 16 Mart'ta 

İstanbul'u eylemsel olarak işgal etmişler ve beklemedikleri 

k@rarları alan Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın çalışruHlarına 

son vermişlerdir. (9J 

Ülkenin bağırnsızlığı, ulusun özgürlUğü için tek çıkar 

yol, ulusun kendi kaderini kenctisi'nin çizmesiydi. Bunun i-

çin ulusun temsilcilerinden oluşan Parlemento'nun ülke yar

gısınQ el koyması gerekiyordu~(lO)Bu nedenle yeni meclis 

23 Nisan 1920 1 de Arıkura'da wçı.ldı ve Meclis başkanlığına 

M.Kemal getirildi. 

B.M.M.nin 23 Nisan'da açılmasına ragmen, oluşturulan 

yeni hükümetin uluslararaRı alunda tHnınınası oldukça uzun 

7- lviisak-ı Milli için bkz .Nejat Kayrnaz, 11Mis8.k-ı lViilli Üze
rinde Yapılan T&rtışmtJlHr lütkkında 11 VIII. TUr k Tarih Kong

resi, III.cilt'ten Ayrı basım, Ankara:T.~.K.l98J, ss.l94l

l958. 
8- İhsan Güneş, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

Düşünsel Yapısı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basım

evi 1985, s.4l. 

9- Yuluğ Tekin Kura t, Os_ı?anl ı Jwarat or_lu€t~ıun P_nleiı=ı ılınası, 

Sosyal ve Ekonomik Ar(3Şt~rmalar: 8, Ankhra: 'I'urJum Ki tabevi 

1986, s.94-95. 
lO-Güneş, a.g.y., s.45. 



(ll) bir zamanı aldı. 
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T.B.M.M.kuruluşund~n itibaren bir yandon iç isyanların 

bastırılmnsına çalışırken, di~er yandan da ilerleyen dUşman 

harek~tını durdurmaya g~yret etmiştir. Fakat milis kuvvetleriy-

le bir ş ey yapamayacağını anlayan rr. B .NI .Ni. HükUmet i, d Uz enli 

orduya geçilmesini, zorunlu görmUş(l 2 )ve bu konuda çeşitli 
hazırlıklara girişmiştir. Nitekim dUzenli ordu birlikleriyle 

yapılan ilk savaşta(I.İnönU, 6-ll Ocak 1921) başarı kazanıl-

mlilsı içte ve dışta biiyUk yankılara yol açmış ve en önemlisi 

halkın T.B.M.M.'ne ol8n gUveni perçinlemiştir. 

Yunan saldırısının başarısı~lıkla sonuçlanması Uzeri-

ne Sevr Andıaşmasında bir takım dUzeltmeler ynparak T.B.M.M. 

HiJkUınetine kabul ettirmek isteyen İtilaf Devletleri, Londra 

d& bir Konferans(27 Şubat-12 Mart 1921) dUzenlediler. İstan

bul BiikUrneti ile birlikte Ankura HUkiimeti'nin çağırıldığı 

bu konferansdan olumlu bir sonuç elde edilemedi.(l 3 ) Konfe

ranEJ'a İtilaf Devletlerinin Ankara HUkümetini çağırınaları 

ll- YUksel İnan, "Yeni TUrkiye Devleti'nin Uluslar&ırası Alan
dıa Tanınması", T. B .M .Iv'I. tarL;ıfırıdnn 2 Kasırıı 1986 tarihinde 
Alaşehir' de düzenlenen 11ldilli Egemenlik" sempozyumuncia 

sunulan tebliğin ayrı basımı, s.ı. 

12- Fahri Belen, TUrk Kurtuluş Savaşı, Ankara:KiiltUr B~kan

lıgı Yayını 1983, s.214-220. 
13- AtatUrk, a.g.y., s.399; Yahya AkyUz, TUrk Kurtuluş Savaşı 

ve Fransız Kumuoyu 1 (1919-1922), Anknra:T.T.K. Yay.l975, 

s.l40. 
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onu tanıdıkları anlamın~ gelmekteydi.(l 4 ) 

Bu siyasi başarıdan sonra, Moskova Andleşması ile (16 

Mart 1920) Sovyetler Birli~i yeni Türkiye Devleti'ni ilk ta

nıyan devlet oldu.(l5) 

Londra Konferansı'nın btaŞEtr:t ıızlıkla sonuçl~nmssı üze-

rine Yunanlılar ikinci bir saldırıya giriştilerse de yine 

yenildiler. Bunun Uzerine kuvvetlerini arttıran Yunan birlik-

leri tekrar saldırıya geçti(lO Temmuz 1921). Türk Ordusu daha 

fazla kayıp vermemek ve eksikliklerini tamamlayabilmek(l 6 ) 

amacıyla Sakarya'nın doğusuna çekildi. 23 Agustos'ta Yunan 

s~ldırısıyla başlayan Sakarya 1 savaşı'nda(l7) 22 gUn süren 

kanlı çarpışmalardan sonra Yunan ordusu geri çekilmek zorun-

da kaldı(l) EylUl 1921). Artık son bir darbe ile düşman kuv-

vetlerinin Anadolu'dan atılması dUşünülüyordu. Sakarya zafe-

rinden sonra M.Kemal tüm diinya kamuoyuna sunduğu bildiride, 

'' ••• Biz hududu milliyemizde hür ve müstakil yaşamakt~n baş-

k h . b. . t . ll d. d ( 18) a ıç ır şey ıs emıyoruz... .· ıyor u. 

14- Selek, &.g.y., s.504 vd.; ~)onyel, a.g.y., c.II, s.l40 vd. 

15- Mehmet G~nlübol-Cem Sar, Olaylarla TUr Dış Politikası 

(1919-1939 DUnemi), Ankura:A.U.s.B.F.Basın Yayın Yüksek 

Okulu Basımevi 1987, s.25-28; İnan, a.g.m., s.J-4. 

16- Bu amaçla çıkarılan Tekslif-i Milliye Emirleri i~in bkz. 

Atatürk, a.g.y., s.822- 825; Mehmet Kayıran, "1'eldHif-i 

Milliye Emirleri ve Uygulanması 11 , Atatürk Ara~:; t ırma Mer-. 

kezi Dergisi, c.V, s.l5, Temmuz 1989, ss.6J9-664. 

17- Selek, a.g.y., s.ll52-ll5J. 

18- AtatUrk, I.A. s.758. 



Güney illerinde sert bir direnişle karşılaşan Fransız

lar, Sakarya Zaferinden sonra Ankcıra Hiikiiıneti ile 20 Ekim 

192l'de Ankara Andlaşıne.sını iınzalamışlardır. (l9) Böylece 

do~uda giivenli~in sa~lanmasıyla buradaki kuvvetler batı'ya 

aktarılmış; yeni ve kesin zafer için tüm olanaklar seferber 

edilmeye başlanmıştır. Nihayet 26 A~ustos l922 1 de başlayan 

Türk kuvvetlerinin ileri harekatı başarıyla yürlitülrnüş, 9 

EylUl'de İzmir, 11 Bylül'de Bursa düşman işgalinden kurtarıl-

mıştır. 

Batı Anadolu'nun Yunanlılar'dan tamamıyla kurtarılma

sından sonra, İtilaf Devletleri görüşme teklifi.nde bulunmuş-

lardı. Mustafa Kemal Paşa bu teklife verdi~i yanıtta; 3 Ekim' 

de Mud&mya' da bir konfenmsı:n toplannwsını uygun bulmuş tur. ( 20 ) 

Konferansa T.B.M.M.Hükürneti adına İsmet Paşa'nın katılaca~ı 

da bildirilmiştir. ( 2l)3 Ekim 1922'de ö~leden sonra açılan 

Konferans'da İsmet Paşa, ev s~hipli~i yapmiş, generaller& 

yer göstererek, Konferans başkanlı~ını fiilen üzerine alrnış-

(2~) 
tır. General Harrington görüşmeleri açmak için verdiği 

19- Bilal N.Şimşir, İngiliz belgelerinde Atatürk(l919-1938), 
c.II, Ankara:T.T.K.l975, s.l22. 

20- Atatürk, a.g.y., s.905. 

21- Ayrıntılı bilg~ için bkz.Ali Türkgeldi; Mondros ve Mudan
YıiJ. MUtarekeleri Tarihi, Ankeıı.ra:l948; Ali Naci Karacan, 

Lozan, 2.Baskı, İstunbul:Milliyet Y~y.l971, s.27-33; 
Atatürk, a.g.y., c.II, s.909-911. 

22- M.Cemil(Bilsel), LozHn, c.I, İstanbul:Ahmet İhsan Mutbaa
sı 1933, 8'.437. 
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demeçte; 

ı- Karşılıklı çatışma'nın durdurulmasını sa~lamak, 

2- Trukya 1 nın boşaltılması ve bunun ayrın tılaruıı görüşmek, 

3- Gelecekteki barış konferansı içen zemin hazırlamgk,( 2 J) 

gibi noktalar üzerinde durulacatını bildirmiştir. Gö-

rüşmeler sonucunda ll Ekim l922'de Mudanya MUtarekesi imza

lanmış ve Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılma

sı kabul sağlanmıştır.C 2 4) 

Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasından soı~a, Mondros 

Mütarekesi tarihe k&rışırken, Misak-ı Milli sınırları içeri-

sinde gösterilen Doğu Trakya da düşman işgalinden kurtarıl-

mıştır. 

B- LOZAN KONGJmAN~:li'NIN BAŞLAlVIASI VE I.DÖNEMDEKİ 

ÇALIŞMALAIU 

İtilaf Devletleri'nin 27 Bkim 1922'de T.B.M.M.Hükümeti

ni Lozan'da yapılacak konferansa çağırmaları üzerine( 2 5)İs

met Paşa başkanlığındaki Devletler Kurulu( 26 ) Kasım 1922 baş-

23- Karacan, a.g.y., s.35-36. 

24- Atatürk, fii.g.y., s.907; Bilsel, a.g.y., c.l, s.438,; Kara
can, ~.g.y., s.37; K&zım Özalp, Milli Mücadele, c.I, Anka
ra:T.T.K.Yay.l988, s.2J6. 

25- T.B.M.M.Zabıt Ceridesi, c.24, Ankara:T.B.M.M.Matbaası 1960, 

s.221; Bilsel, a.g.y., c.II, s.2-J; Karacı.ın, a.g.y., s.54. 
Nutuk(Ankıareı.:T.T.K.l987)'da bu tarih 27 Bkiın olııırak veril

miştir. Doğrusu ~8 Ekim'dir.(Z.Koylu) 

26- Bu kurul, İsmet Paşa Başkanlığında, Sıhhıye Vekili Rıza 

Nur, Eski Maliye Bakanı Hasan Bey ve Askeri, Mali, İkti

sadi, hukuki mü~avirler, katiplerle 20 kişiyi geçiyordu. 
bkz.Bilsel, a.g.y., c.II, s.ll. 
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larında Lozan'a gitmek için, Ankara'dwn ayrıldılar.( 27 )Dele
geler Kurulu İstunbul'a geldi~inde İngiliz Fevkal~de YUksek 

Komiseri, Lord Cunon' un bir haberini iletti. Buna gc5re: "Lord 

Curzon Ulkesinde seçimler olduku için, Konferansın bir kaç 

gUn gecikeceeini" bildiriyordu. ( 2B) FRkat progrmnını değiş

tirmeyen İsmet Paşa vaktinden önce İsviçre'nin Lozan şehri-

ne vardı. KendL:ıinden önce gelen yoktu. Bund6.m y~uarlanan 

İsmet Paşa orada bulunan tUm dUnya basın organlarına ve k2-

muoyuna bir beyanat vererek' 29) Beni sulh için çağırdılar, 

geldim. Onlar hili gelmediler •.•• Sulh akdinin talik edilme

si TUrk Milleti için genişliği talik edilmeyecek fedak~rlık

larla zahmetleri devam ettirecek ve giderilmesi yalnız bi-

zim iyi !liyetimize ba~lı olmayan beklenmez neticeler do~u-

racak mahiyette ~ldu~unu, benimle birlikte zat-ı devletleri 

de takdir ederler. Bu cihetle, Dlinya sulhunun selameti namı

na Konferansın çabuk muvaffakiyeti için beslemekte olduğum 

en hararetli temennilerimin tebli~ine mUsarast ederim'' diye-

rek konferansın başlamamasını eleştiriyordu. 

Bu arad& mUttefikler aralarında bir telnın no ta' larla 

belli konularda anlaşmaya vurmışlsrdı. Nihayet 20 Kasım 

1922'de Konferans açıldı. Konferansın tam bir eşitlik il

kesi içinde gerçekleşmesi için İsmet Paşa başlangıçtan iti

baren yogun çaba sarf etti.(JO) 

27- AtatUrk, a.g.y., s.935. 

28- Bilsel, a.g.y., c.II, s.ll; Kuracan, a.g.y., 

29- Bilsel, a.g.y., c.II, s.ll-12; Karacan, a.g.y., s.79-80 

30- Örne~in Konferans Açış konuşması sorununda oldu~u gibi 

bkz.Karacanj ~.g.y., s.~Ol-104; Dilsel, a.g.y., c.II, 

s.l2-16. 
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25 Kasım 1922 gUnlU oturumda Lord Curzon Ege Denizi 

adaları konusunda görUşUnii bçıklamak u~ere sözU İsmet Paşa' 

ya verdi. ( 3l) İsınet Paşa, Cografya balaınından KU çUk As yı~. 1 y& 

ba~lı parçalar olan Akdeniz ve Ege Denizi adalarının, Ana-

dolu'nun huzuru ve gUvenli~i için bUyUk bir önem taşıdıkla-

rını söyledi. Bu adalar kıyıdan az uzoklıkta ve karasuları 

içinde bulunan ufak adalarla, bUyUk adaları kapsamaktadır. 

Kara suları içindeki ufak adalar, KUçUk Asya'nın barışını 

pek yakından tehdit edebilir. Bc5lgenin tarnlimlayıcı unsur la-

rı oldukları için TUrkiye'nin egemenli~i altına konulması 

zorunludur. Kaldiki bunlar TUrk Karasuları içerisinde bulun-

duklarına göre, TUrk egemenli~i altında olmaları da gerekli-

dir. 

Bozcaada ve İmroz Uzerindeki TUrkiye'nin hakları(!?/ 

30 Mayıs 1913 Londra Andleşması uyarınca) 6 Devletin(İngil

tere, Fransa, Rusya, Almanya, İt2lys ve Avusturya) 14 Şubat 

1914 tarihli notalarıyla do~rulanmış; bu adalar TUrk egemen

li~i altına konulmuştur. 

Öte yandtın TUrk kıyı.sı ile Bo€~azların ybı.kınında bulu

nan Semadirek adasının da TUrkiye'de kalınası zorunludur ve 

hak gözetirli~e uygundur. 

Limni, Midilli, Sakız, Sisarn ve Nik8rys adaları btiyUk 

Devletlerce Yunanistan'a bırakılmıştır. TUrkiye'nin gUvenli

~i bakımından bu adalar hayati önem ta~ımaktsdır. Ustelik 

31- Meray, lii.g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.95-96. 
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bu ad~ların ekonomik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi de 

KUçUk Asya ile birleşmesini zorunlu kılmaktadır. İşte bu 

yUzden, TUrkiye bilyUk devletlerin aldıkları bu kararı kabul 

etmemiştir. 

Ayrıca İsmet Paşa, kısa bir sUre ~nce gerçekleşen 

"Yunanistan' ın KilçUk Asya Maeerası"nı ~rnek gcistererek bu 

adaların Yunanistan elinde nasıl bir tehlike yarataca~ını 

da belirtmiştir. 

B~ylece genel barış yararına bu adaların askerden ve 

askeri techizattan arındırılmasını ve bu konularda kabul e-

dilecek yUkUmliilUklerin her zaman yUriirlUkte luılacagı konu-

sunda TUrkiye'ye garanti verilmesini istedi. 

Venizelos, İsmet Paşa'ya verdigi yanıtta, Ege Denizin-

deki adalar arusında uzun sUreden beri Yunan egemenli~inde 

olan adalarla, o ana kadar uluslararası bir andlaşmaya konu 

olmamış adaların ayrılmasını istedi ve TUrkiye'nin ikinci 

grubdaki adalurı elinde tutmak istedigini vurguladı. Bunun 

yanında adaların Yun.ıanistan'da olması'nın TUrkiye'nin gUven

li~ini tehdit etmeyece~ini; ÇUnkU Yunanistan'ın Anadolu'ya 

çıkarken ~dalardan y~rarlanmaiı~ına dikkati çekti.C3
2

) 

Lord Curzon, 30 Mayıs l913'de .Londra ve onun devamı 

niteli~indeki Elçiler Konferansı Kararlarına Osmanlı HUkU

metinin itiraz etmediğini de belirtti. 

Bu ~rada İsmet Paşa, Konferansa iki telkinde bulundu: 

Birincisi: BUyUk devletlerin l913'te teklif ettikleri gibi, 

32- Mer~y, a.g.y., Tk.I, c.I, K.l, s.97. 
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İmroz ve Bozcaada TUrkiye'ye verilmeli, Semadirek adası da 

Bo~az önü adaları arasına alınmalı, İkincisi: 1913'de Yunanis

tan'a verilmiş öteki adalar, ö~ellikle Midilli, Sakız ve Ni

k:arya Adaları 1 nın Yunanistan 1 dan alınarak c5zel bir rejim al

tına konulmasını istedi.(33) 

Lord Curzon verdi~i yanıtta, 1- Bozcaada, İmroz ve 

Semadirek adalarının kaderi bo~azların serbestli~i ile bir-

likte incelenmesini, 2- Geçmiş uyarılar gözönUnde tutularak, 

öteki adalara özerk bir rejim verilmesine ilişkin ansyasal 

denemenin kabul edilmesini, 3- Bu adaların Yunanistan'dan 

ayrılması söz konusu olmasa ~ile askerlikten arındırılması-
' 

nın uygunluğun& dikkati çekti.C34) 

Venizelos, Semadirek'deki egemenlik sorununun 1913 1 den 

beri çözUlırıüş oldugunu, gcjrUşUlecek tek konunun ne ölçUde 

askerlikten arındırılacagı oldu unu belirtti. (3 5 ) 

İsmet Pa'}& 29 Kasım 1922 giinkii oturumda yaptı{h konuş

mada İmroz, Bozcaada ve Semadirek'in TUrkiye'ye verilmesi 

konusunda ısrarıyla birlikte, Limni, Midilli, Sakız, Sisarn 

ve NikHrya llldaları Uzerindeki Yunan ee;emenliginin hiç bir 

zaman Türkiye tarafından tanınmsdığını bildirdi. Bu toplantı

da Lord Curzon ve Vanizelos adı geçen adalarla BotezönU ada-

larının statUlerini~ ve aidiyetlerinin daha önceki andlaşma

larla belirlenmiş oldugunu savundular. İsmet Puşa ise, bun-

33- Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.99. 

34- Meray, y.a.g.y., s.lOO. 

35- Meray, y.K.g.y., s.lOl. 
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ların bogw.zlar rejimiyle birlikte eı·e alınınası gerektiğini 

yineliyerek, bu adaları eski andıaşmaların ba~larından kur-

tarmaya çalıştı. 

İmroz, Bozcaada ve Meis konusundaki egemenlik sorunu-

na gelincel Türk tarafı bu 2daların Londra Andıaşması ile 

Türkiye'ye verildiğini savunurken; Lord Curzon, İsmet Paşa' 

nın bu isteğine karşı çıktı.C3 6 ) 

Bu konudaki görüşmeler 29 Kasım'da Alt Komisyon'ca 

hazırlanan Limni, Midilli, Sakız, Sisarn ve Nikarya Adalurı' 

nın askerlikten arındırılmasını içeren bir rapor'un kabulüy

le noktalandı.C 37) 

Bo~azlar Rejimi'nin GHrüşülmesi(Asker'den Arındırma): 

18 Aralık 1922'de yapı+an toplantı'da İsmet Paşa, Bo-
·' 

~azlar'ın askerden arındırılması tasarısında şu de~işikligi 

is te di: "[1emadirek, İmroz ve Boz caada odaları Çanakkale Bo-
l 

gazı'nın tamamlayıcı parçasıdır; böyle olunca bu adalar ne 

yoldan olursa olsun, yEıtbf.tncı bir devletin egeınenli[ti ıal tı

na konularnazlar •••• ııC3B) 19 Aralık'ta ise bu görüşün devamı 

niteligindeki konuşmasında, Limni ve Semadiıek adalarına 

36- Lord Curzon'un karşı çıkışının temel daysna~ını, Osmanlı 
Devletinin 15 Şubat l914'de BUyük Devletlere verdi~i ya
nıt oluşturuyordu. Bkz.Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, 

s.lOB-109. 
37- Komisyon Raporu için bkz. Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, 

s.lll-113. 
3 8- M er ay , a • g • y • , Tk ;!1. , c • I , K • I , s • 2 3 6 • 
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~zerklik verilmesini, Yunan Donanmasının bu adalardan uz~k 

tutulmasını istedi. Fakat İsmet Paşa'nın bu istegi'de kabul 

edilmedi. ( 39 ) 

Bo~azlar rejimini inceleme komisyonu'nd~(20 Aralık 1922) 

İsmet P&şa, "Çanakkale bagazı'nın tamaınlayıcı parçult.ırı olan 

İmroz, Bozca~da ve Se~adirek Adal~rı'nın TUrkiye'ye geri ve-

rilmesinin, silahsızlandırılmış TUrk I3of;azlaırı 'nın korunmGsı 

~çısından son derece ~nemli" olduğunu, 

11 •••• Adalar sorununun bir kaç defa tartışılmış olma-

sının bu soruna yeniden d~nUşU engellemeyece~ini, hakkın her 

zaman hatırıatılması gerekti~ini ve adalar sorununa ilişkin 

henUz hiç bir şeyin kararluştırılmadığını''~4Q~lirterek bir 

kez daha Adalar konusunu gUndeme getirmiştir. 

1922 yılının sonuna gelindiğinde Siyasal, Wali, Ekono

mik(Mallar, Haklar, Çıkarlar) Ulaşım Yolları, Sa~lık Sorun-

ları vb. konularda anlYşılmış ve tasla~ın iınzalanmış olma

sına r~ğmen Adalar sorunu tam olarak ç5zUmlenmemiştir.C 4l) 

Zira 4 Şubat l923'de İsmet Paşa tarafından İngiliz 

Fransız ve İtalyan Temsilci Hevetleri Başkanları'na gönde-
' ... 
j 

rilen mektup'da '' •••• İmroz(Lubros) ve Eozcaada(Tenedos) a-

dalarında bir yerel yönetim kabul ettiklerini" ve " ••• Kon

ferans gUndeminde şimdiye kadar hiç yer almamış ve hiç bir 

39- Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.270. 

40- Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.287. 

41- Andlaşma taslağındaki Ege Adaları'na Ilişkin 12, 13, 14, 

15, ve 16. maddeleri ileride ayrıntılı bir şekilde vere

ceğiz. 
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görüşmeye konu olmamış Oniki Ada(Dod~canes~)'ya ilişkin tekli

fi (bu adaların İt~lyan egemenli~ine terk edilmesi) de tümüy

le" onayladıklarını belirtmiştir. (4 2 ) 

İsmet Paş~'nın bu konudaki yeni önerilerinden sonra 

devletler aynı gün silat 1 130•, da özel bir toplantı yapmışlar, 

fakat anlaşma sağlanamadığından konferansa son verilmiştir. (4 3 ) 

8 lVIart 1 ta Türk Temsil ci Heyet i Başkunı T. B .M. M. Hüküme

ti'nin Andlaşm~ ve Sözleşme konusundaki teklifini çağıran Dev-

letler Dışişleri Bakanıarına bildirdi. Bu mektupta daha öncede 

açıklandığı gibi İmroz, Bozcaada, Meis'in Türkiye'de kalması 

zorunluluğu belirtildikten sonr~, Bozcaada'ya bağlı üzerinde 

kimsenin yaşamadığı " Merkep Adacıkları"nında Bozca&da gibi 

işlem görmesi vurgulandı. (44) 

Ayrıca Oniki Ada(Dod~canes~) ve 12 madde ile Yunanistan' 

a bırakılan adaların da Osmanlı Borçları'ndan paylörına düşe

nini alması istend:i.(45) Türk tarafının sundu~u Andlaşma tasa

rısında Adalarla ilgili 12.ve 13. maddelerde değişiklikler 

yapılmıştı. Bu değişikliklere göre: 

11 İmroz(İmbros) adası ile Bozcaada(Tenedos) ve Bozcaada' 

ya bağımlı Merkep Adaları(Madde 12)_ ve Meis (Cantelorozzi) 

Türkiye'nin egemenli~i altında kalacaktır.(Madde 13) 

42- Türk Temsilci lieyeti kabul ettikleri konuları bildirdik
ten sonra; Musul'un durumu, Osmanlı Devlet Borçları, Ka

putülasyonlar ve Boğazlar konusunda andlaşma maddelerin

den ayrı yeni öneriler sunmuşlardır. Bkz.Meray, a.g.y., 

Tk • I , c • IV , s • 9 -1 4 • 
43- Meray, a.g.y., Tk.I, c.IV, s.l4-19; Bilsel, a.g.y.,c.II, 

s.l02-109; Karacan, a,g.y., s.303-304. 
44- ffleray, a.g.y., Tk.I, c.IV, s.22. 
45- Meray, a.g.y., Tk.I, c.IV, s.23. 
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İsmet Paşa 1 nın bu bild:i_risine Avrupa Devletleri ( cag ı

ran Devletler)'in yanıtları T.B.M.M.IiUkUmeti'nin İstanbul'da-

ki temsilcisine Nisan'ın birinde ::ıunulınu§tur. Bu yanıtın son 

cümlesinde " ••.. Çağıran Dev1etler bu (iyirıiyetli) tutumu pay-

laşmakta ve Lozan(Lausanne)da yeniden toplanacek Konfernns'ın 

başarısı yönünden hayırlı bir işaret saym~ktadır''C 46 )diyerek 

UstU kapalı da olsa g~rüşme isteklerini belirtmişlerdir. 

Türk HükUmeti adına İsmet Paşa, Ça~ıran Devletlerin 

bu not&larına verdiği y~nı t ta "T. B. M .M. BUldimeti, Türk Temsil-

ci Heyeti 1 nin 23 Nisan 1 da görüşmelere başlaırıtık Uz ere Lo'~ an 'ııı 

gönderileceğini, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya HükU

metlerine bildirdi."(47) 

Bu karşılıklı iyiniyet içerikli notaların verilişinden 

sonra Genel Sekreterlik, Türk Hükümetiyle toplantının tarihi 

konusunda aynı gc)rüşte oldugunu bildirerek, Temsilci Heyetle

rini Lozan'da 23 Nisan'da toplantıya çagırdı.C 4B)Böylece bir 

ay yirmi gün süren bir aradan sonra görüşmelere yeniden baş

lanması kararlıaştırılıııış oldu.C49) 
',, 

46- Meray, a.g.y., Tk.I, c.IV, s.30-3l. 
47- Meray, a.g.y., Tk.I, c.IV, s.?O. 

48- Konferans çalışmaln~ının yeniden başlaması amacıyla Ge

nel Sekreterli~in çagırısı için bkz. Meray, a.g.y., Tk.I, 
c.IV, s.?l; Bilsel, a.g.y., c.II, s.l09-lll. 

49- I.ve II.Lozan görUşmaleri arası TUrkiye'nin iç politikası 

ve y~bancıl&rın Lozan'a bakışl~rı ve beklentileri için 

b k cı . 1 Al . . "B I I z.oeçı cgun, arış mı, savaş mı? .ve I.Lozan Görüş-
' rneleri Arası", XI. TUr k Tıarih Konere süıe sınıula n bil d iri. 



C- LOZAN KONFEHArSI 'NIN II. DÖNEIYI ÇALIŞMALAhi 

(23 Nisan-24 Temmuz 1923) 

10~ 

Konferansa katılan tar~fların temsilcileri 23 Nisan'da 

yeniden toplandılar ve aynı gUn ö~leden sonraki yarı resmi 

toplantı ile konf~ransın çalışma programını ~aptadılar. TUrk 

tarafının karşı tekliflerinin incelenmesi Uç korniteye bölUş

tUrUldU. Ege Adalarınü ilişkin maddelerin incelenmesi lıarace 

Humbold başkanlıgındaki "Birinci Komiteye" verildi.(50) 

Bu komite'nin 24 Nisan tarihli ilk oturumunda TUrk ta-

rafın istegi olan "Bozcaaada'ya bağlı Merkep Adacıkleırı 11 ke

limesi'nin 12 madde'ye eklenmesi teklifi kabul edildi.C 5l) 

25 Nisan'daki toplantı'nıri ana merkezini Meis(Cantelo

rizzo)adası (yani TUrkiye'nin 15.maddeye eki) oluşturdu. 

(Meis adasının TUrk egemenligine geçmesi) İngiliz temsilci

si Haraca.Rumbold(Oturum Başkanı); TUrk tarafının bu karş~ 

teklifine İsmet Paşa'nın 4 Subat tarihli mektubunda dekinil

medi~i, daha önce anlaşmaya varmış Ulke(toprak) sorunlarında 

esaslı değişiklik getirdiğini ve bunun Misak-ı Milli(5 2 ) ile 

açıklanamayaca~ını belirterek, kendi Heyeti adına TUrk tek-

50- fı;Ieray, &..g.y., Tk.II, c.I, K.I, s.l. 
51- Me ray, y. a. g. y. , s .12. 

52- Misük-ı Milli'nin konu ile ilgili maddesi(I.Madde) için bkz 
İsmıail Soynal, 1'arihçeleri ve AçıklaınHları ile Birlikte 

TUrkiye'nin Siyaasal Andlaşmal&rı(l920-l945), c.I, Ankara: 
T.T.K.l983, s.l5. 
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lifini kabul edilemez buldu~unu belirtti.(53) 

İsmet Paşa, Rumbold'a verdi~i yanıtta, Meis Adası'nın 

Türk kanisuları içerisinde bulunduğunu, lıondra BiiyUk Elçi-

ler Konferansı'nın da 14 Şubat 1914 tarihli notasında Meis 

Adası'nın Türkiye'ye ait oldu~unun kabul edildi~ini, 18 Ekim 

1912 tarihli Loziln(Ouchy) Andlaşrnasında da bu ada'nın Türki-

ye'ye verilmiş olduğunu; ve daha önemlisi "Bir kşra parçası-

nın, kara suları içerisinde bulunan adaların bu kara parça

sı üzerinde egemenliği elinde tutan devletlere ait olması", 

genel kurallardan hareketle "bu ada'nın Türkiye'de kalması

nın zorunlulu~una işaret etti. 

Ayrıca Misak-ı Milli konusuna getirilen eleştiriye de" 

Türk isteği Mil:lak-ı Milli'ye aykırı düşmemektedir. Çlinkü u-

lusal ülkenin sınırları içinde bulunan bir ada söz konusu

dur. Bu ada da oturanların(ana) kara parçası halkından(fark

lı olarak) başka bir Boydan;(ırk'tan)olmaları ınürnkiindür. An-

cak şunu görmek gerekir ki; bu ada da bir çok yıldır yaban-

cı devletlerce işgal edilmiş oldu[j;undan, halkın(nufuEJun) 

etnik niteli~i de değişmiştir. Son olarak da Anadolu'nun 

tamamlayıcı(bütünleyici) bir parçasıdır ve Türkiye'nin gü

venliği için gereklidir.ıı( 54 )diyerek isteklerinin Misak-ı 
Milli'ye aykırı olmadığını vurgulRdı. 

53- Ada üzerinde yslnızca 7-8 bin Rum nUfusu'nun olduğu be

lirtilerek, Misak-ı Milli'ye aykırılı~ı desteklanrnek 

istenmiştir. Meray, y.a.g.y., s.lJ. 

54- Meray, a.g.y., Tk.I, c. I, K.I, s.l4. 
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İsmet Paşa'nın bu s~vunmasına İtalyan temsilcisi Man-

togne verdigi yanıtt~, Türk-karşı tasarısının 15.maddesine 

eklenen kısmın beklenilmez bir şey oldu~unu belirttikten son

ra, üzerinde anlaşmaya varılan konularda egemenlik de~işikli

ğine gidilmesinin ve üzerinde 6-7 bin Rum dışınd~ ne bir tek 

müslüman ve ne de bir tek Türk'ün bulunmadı~ı bu ~danın Tür

kiye'ye verilmeyecegini s~yleyerek Türk iste~ini reddetti.(55) 

Bunun Ü?.erine Rıza Nur Bey, bu isteğin Andlaşma tasa

rısı'nın 6.maddesine konulan ve ''deniz sınirlarının kıyıya 

3 milden ~aha yakın adaları ve adacıkları d& içine alaca~ını 

belirten genel kurula uygun ''düştü~ünü belirterek, anlaşma 

tasarısına aykırı olmadığını ve egemenlik degişikligi getir

medigini vurgulamıştır.(5 6 ) 

Rıza Nur'un bu g~rüşlerine karşı çıkan İtalyan temsil

cisi ( Gu~riglia); "Me is ad &ı. s ı' nın sadece güney kıı.:ııuılarının 

Türkiye' nin 3 mil sınırınlil. girdi~ini kuzey kJ.sınının bunun 

dış ında kaldıgını ve Lo?. an( Ouchy) AndlaşrnasJ.nda da Me is in 
' 

Türkiye'ye verjldiğine dair'bir maddenin olmadığını s~ylemiş-

tir.(57) 

İsmet P~şa bu konud~ki isteklerinde h~klı olduklarını 

ve bu sorunu uzmanlar kuruluaca incelenip, gerekirse bir ha

kerııliğe başvurulm~ya hazır oldugunu bildirmiştir. Ayrıca İ

talyan, İngiliz ve Fransız temsilcilerinin Türk isteğinin 

55- Meray, a.g.y.' Tk.II, c.I, K.I, s.l2. 
56- Meray, a.g.y.' 'I'k.II, c.I, K.I, s.l4-16. 
57- Meray, a.g.y.' Tk. II, c.I, K.I. 
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kabul edilemez olduğunu ileri sürmelerine ragmen; İsınet Pa-

• k. . d . t . ( 58 ) 
ş~ çe ıncesın"en vazgeçmemış ır. 

19 Mayıs 192J'e gelindiğinde daha Meis konusunda he

nüz bir anıaşınuya varılmamıştı.C59) 

Hazirs.n ayına gelindigirıde(4 Haziran) Sir Hora.ce) Rum

bold Mektep adacıklarına ilişkin Türk tYrafının 12 madde de

ki değişiklik önergesinin kabul edilmiş olduğunun, adi!l.cıkla

rın isimlerinin İngiliz ve Fransız har i tbllarındıa 11 ~1 avşan A-

daları"diye geçtiğinden anlaşm6ilya bu şekilde konuldugunu 

belirtmiştir. Bu adaların da askerden arındırmaya tabi olup 

olmayacağına Yazı Kurulu'nun karar vermesini taraflar kabul 

etmiştir.C 60) 

Aynı günkü toplantıda Birinci Komite Başkanı Sir Horace 

Rumbold, Türk Temsilci Heyetinin Meis adası'nın Türkiye'ye 

geri verilmesi ile ilgili istekten vazgeçme e~iliminde olu~ 

olmadığını sorunca İsmet Paşa şu bildiriyi okumuştur. ( 6l) 

58-
59-
60-
61-

"Meis(Costellorizzo)Adası, Anadolu'nun karasuları içe

risinde bulunmaktadır ve kıt'a parçasınGan ayrılamaz. 

Hem Küçük Asya'nın huzuru, hem de askerlik açısından 

gUvenli~i, bu ~da'nın Türkiye'ye bagımlı olmasını 

zorunlu kılınakt~dır. Böyle olunca, Türk Temsilci H<!

yeti'nirı bu adanın Türk egemenl.igi altında bırıakıl

ınasını öngören istemi pek h~klı(Meşru) nedenlere da-

Meray, a.g.y.' Tk. I, c.I, K.I, s.l7. 
Meray, a.g.y.' Tk. I, c.I, ILI, s.l27. 
lVIeray, a.g.y.' Tk.I, c.I, K.I, s.l52-153. 
Meray, .... g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.l53 • 
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yanmaktayiı; bununla birlikte salt Dünya barışının 

kurulmasını sa~lamak amacıyla, TUrk Temsilci Heyeti 

Meis(Castellorizzo)adası ko nusunda öne sUrdU~ü çe-

kinceleri(ihtirazi kayıtları) geri almak gibi çok 

a~ır fedakarlığa razı olınakt&ıdır". 

Böylece Meis(Costellerizzo)adası'da İtalyanlara bıra

kılmış oldu. Adalarla ilgili bir sorun kalmıştı; O'da Yunan 

işgali altında olan ve İsmet Paşa'nın yo~un diplomatik mü

cadelesiyle elde _edilen İmroz ve Bozcaada. 'nın TUrk miiikarnla-

rına teslim edilmesiydi. 

17 Temmuz'da yapılan toplantıda Horace Rumbold Kara

ağaç toprağı(arazisi)ile İmroz(Imbros)ve Bozcaada adaları

nın Türk makamıarına teslimine ilişkin protokol tasarısını 

sundu. ( 62 ) İsmet Paşa ve Venizelos'un 8 'l'emuıuz 1923 tarihin

de Konferansa Ça~ıran devletlere gönderdikleri mektuptan an

laşıldığı üzere( 63) bu protdkol, Karaagaç'ın teslimi(trans

feri) konusunda Türk ve Yunan temsilci heyetleri arasında 

daha önce kararlaştırılmış hükümlerden başka, İmroz ve Boz-

caada'nın Yunanistan kuvvetleri ve makamlarınca boşaltılma-

sına ilişkin hükümleri de kapsamaktaydı. Belirtilen bu ta

sarı konferans da oldu~u gibi kabul edildi.C 64 ) 

62- 11Karaağaç Toprak Parçası ile İmroz ve Bozcaada Adalarının 
Türkiye 1 ye GeçirilıneıJine İlişk:Ln Protokol T&Hw.rısı "Bkz. 

Meray, y.a.g.y., Ek C, s.203-204. 

63- İsmet Paşa ve Venizelos'un Mektupları için bkz.Meray, 

y.a.g.y., Ek D, s.205-206. 

64- Meray, y.a.g.y., s.l88-l89. 
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Nihayet Uç ay sUren II.D~nem toplantıları sonucunda 

24 Temmuz 1923 ~e Lozan Barış Andlaşması imzalandı.C 6 5) Bu 

andlaşmanın do~rudan Ege Adalarını ilgilendiren maddeleri 

şunlardır: 

Madde 12:· İmroz adası ile Bozcsada ve Tavşan adaları dışın

da Do~u Akdeniz Adaları ve ~zellikle Limni, Semadirek• Midil-

li, Sakız, Sisarn ve Nikarya Adaları Uzerinde Yunan egemenli-

ği konusunda 17-30 Mayıs 1913 tarihli Londra Anı.Uaşması.'nın 

5.inci ve 1-14 Kasım 1913 tarihli Atina Andıaşmasının 15in-

ci maddeleri hUkUmleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 ta

rihinıile Yunan HUkUınetine bildirilen karar, bu Andlaşma'nın 

İtalya'nın egemenli~i altına konulan ve 15.madde de belirti

len adalara ilişkin hUkUmleri saklı k~lmak Uzere doğrulanmış-

tır. Asya kıyısından 3 milden az uzaklıkta bulunan Adalar, 

İş bu Andıaşma'da tersine bir hUkUm olmwdıkça, TUrk egemen

liği altında kalacaktır~( 66 ) 

Madde 13: Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan 'HUkU-

meti Midilli, Sakız, Sisarn ve Nikarya adalarında alınacak 

aşa~ıdaki önlemlere saygı g~stermeyi yUkUmlenir; 

1- Bu adada hiç bir &eniz UssU ve hiç bir istihkam 

kurulmayacaktır. 

65- Soysal, a. g.y., c.I, s.89-90; Bilsel, a.g.y., c.II, 

s.587-588; Karacan, a. g.y., s.650; Meray, u.g.y., Tk.II, 

c.I, K.II, s.56-67. 

66- Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.II, s. 56-57; Bilsel, a.g.y., 

c.II, s.587-588; Soysol, s.g.y., c.I, s.89-9D. 
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2- Yunan sil.vaş uçaklı;ı;rı ve öteki hava ar&açlurı Ana

dolu kıyısındaki topraklar Uzerinden uçmayacaktı. 

Buna karşılık TUrkiye hUkUmeti de savaş uçaklarının 

ve öteki hava araçlarının sözU geçen adalar Uzarinde uçma-

sına izin vermeyecektir. 

3- Söz konosu adalarda Yunan Silahlı Kuvvetleri, silah 

altına alınıp yerinde eğitilebilecek olan normal askersel 

birlikler ve tUm Yunanistan topraklarındaki Jandarma ve po-

lis sayısı ile orantılı olacak, bir jandarma ve polis örgU

tU oluşturulabilinecek.C 67) 

Madde 14: TUrkiye egemenliği altında kal~n İmroz ve Bezeaa

daları yerel yönetime ilişkin alap, TUrkiye ile Yunanistan 

arasında yapılmış ya da yapılacak bağıtların İmroz ve Bozca-

d d ı } kk d ı ,. b - . t. ( 68) a a a a arı ıa ın a uygu anmayacagını elır ır. 

Madde 15: TUrkiye aşağıda sayılan adalar Uzerindeki bUtUn 

hakların~an İtalya yararına vazg~çer. Bu gUnkU durumda İtal

ya'nın işgali altında bulunan Stampalya(Astropolina), Rodos 

(Rhodes), Kalki(Carki, Kharki), Skarpanto(0carpanto), Kazos 

(Casos,Cosso), Piskopis(Piscopis, Tilos), Miziros(Misiros, 

Nisyros), Kalimnos(Calimnos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lip

sos(Lipso), Sömbeki(Simi) ve İstanköy(Cos) Adaları ile bun-

67- Meray, y.a.g.y., s.517; Bilsel, a.g.y., c.II, s.588; 
Soysal, a.g.y., c.I, s.90. 

68- Meray, a.g.y., Tk.I, c.I, K.I, s.57; Bilsel, a.g.y., c.II, 
s.588; Soysal, a.g.y., c.I, s.90. 



116 

lar~ ba~lı olan adacıklar ve Meis(Castellorizzo)( 69) 

Madde 16: Tlirkiye bu Andlaşmada belirtilen sınırları dışın

daki tUm topraklar ile bu topraklardan olup, gene bu Andlaş

ma ile Uzerinde kendi egemenlik hakkı tanınmış bulunanlar dı

şındGki Adalarda-ki bu toprak ve adaların geleceği ilgililer

ce saptanmış ya da saptanacaktır~ her ne nitelikte olursa 

olsun, sahip oldu~u tUm hak ve senetlerden v~zgeçti~ini açık-

ı ar •••• (70) 

Adı geçen (12.ve 13.)maddelerce Lozan Barış Andlaşma-

sı'nın ilgili öteki hUkUmleri değfrrlendirildiginde, Birinci 

DUnya savaşından sonra kuzey-doğu Ege Adaları'nın hukuksal 

statUleri'nin gUney-doğu EgeıAdalarından ayrıldığı ortaya 
) 

çıkmaktadır. Zira 12.maddede açıkça, l5.madde de sayılan Ege 

Adwları'nın İtalya'nın egemenliğine bırukıldıgını bildirmek

tedir. (7l) 

Kuzey-Doe;u Ege Ad ;aları' nın hangi devletin egemenligin

de kalacağı 12.maddede saptanmıştır. Buna göre:(7 2 ) İmroz, 

69- Meray, G..g.y.' Tk.I, c.I, K.I, s.57; Bilsel, y.a.g.y.' 
s.588; Soysal, y.a.g.y.' s.90. 

70- Meray, a.g.y.' Tk. I, c.I, K.I, s.57; Bilsel, y.a.g.y., 
s.588; Soysal, y.a.g.y., s.90. 

71- RUseyin Pa~arc~, Do~u Ege Adalarının Askerden Arındırıl

mış StatUsU, A.U.s.B.F.Yay:50 (40.Kuruluş Yıldönemlinde 

Ankara Universitesine Arma~an:2)Ankara: A.U.s.B.F.ve ias. 

Yay.YUksekokulu Basımevi 1986, s.B. 

72- Pazarcı, a.g.y., s.B-9. 
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Bozcaıad.s ve Tavşan adaları ile birlikte Anadolu kıyısına 

3 milden daha az uzaklıkta olan ada ve adacıkların TUrk ege-

menli~ine; Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya 

adaları ve Taşoz ve Psara ile diğer Kuzey-dogu Ege Adaları 

ve adacıkları da Yuna.nistRn'ın egemenligi altına verilmiş

tir. C73 ) 

Adalar konusunda di~er bir önemli nokta ise gUnUmUz-

de hala geçerliligini koruyan askerden arındırma sorunudur. 

Analaşma'nın 12.meı.ddesinde: "Doğu Akdeniz Adaları ve özellik

le Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisarn ve Nikarya Adala-

rı Uzerinde Yunan egemenliği konw:ıunda •.•• 13 Şubat 1914 

(Elçiler Konfetansı Kararı) tarihinde Yunan hUkUmetine bil-

dirilen doğrulanmış'' denilerek sadece adı belirtilen adalar 

değil, Yunanistan'ın Balkan savaşlarında işgal ettiği öteki 

Ege Adalarının da 1914 kararı gereğince askerden arındırıl-
ı 

' 
ması hUkmU altına sokulmuştur. ÇUnkU 1914 kmrarı Yımanistan' 

~ bırakılan bUtUn adaları ayrım gözetmeksizin askerden arın

dırma statUsUne tabi tutmaktadır.C74)Bu karar Lozan Andıaş

ınasında dııı. teyid edildiğinden, bugUn Yunanlıların savunduğu 

sadece, andlaşmada adı geçen adaların askerden arındırmaya 

tabi olduğu dUşUnaesinin ya.nlışlıgı açıkça görUlmektedir. 

Osmanlı İmpar~torlu~u zamanında yapılan andlaşmalar

la kaybedilen Ege Adalarınd!iin bir kcıçının,uzun sUren mUclii.de-

73- Pazarcı, H.g.y., s.9. 
74- Pazarcı, a.g.y., s.B. 
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leler ve İsmet Paş~'nın yürüttüğü ustac~ politika sonunda 

Lozan Analaşmasıyle elde edilmesini, yeni Türkiye Devleti' 

nin başarılarından biri olarak saymak gerekir. 



SONUÇ 

~arihin ilk çağlarınc~n beri bir çek uy~arlığın (Gi

rit-Miken) merkezi elan Ai~lar Denizi; aynı zamanla buluniu

ğu konumu iolayısıyla ia bir egeaenlik mücaielesi alanı &lmu,

tur. 

İlkçağian ba~ımsız Yunan ievletinin kuruluşuna kaiar 

bu ienizie bir serun görUlmemi~tir. · 

Yunanistan, kurulauğu anjan başlayarak, keniisine veri

len tepraklarla yetinmemiş; emperyalist hareketlerle toprak

ları genişletae yoluna gitmiştir. Bunia en büyük etken Mega

li İiea ve Avrupalı ievletlerin keniisini sürekli testekle

mesi elmuştur. 

XIX.yüzyılın ikinci yarısın«a ise, Yunan sorunu giierek 

Avrupa kaaueyunun sürekli ilgilenaiği bir konu haline ıelmiş

tir. Bu iönemin s0nlarınca Girit sorunu uluslararası bir be

yuta ulaşmış ve Osmanlı İmparaterlugu ile Yunanistan'ı kar

şı karşıya getirmiştir. 18~7 ie yapılan sav~şta Yunanistan 

ezici bir yenilgi almış ise ie Avrupa'nın miliahalesi sonucun

aa yapılan Barış Anilaşmasınian büyük haklar elce etmiştir. 

II.Meşrutiyet iöneminie aialariaki Türk egemenliğini 

kuvvetlenairrnek için, uygulamaiaki kolaylıkların(ki bunlar 

a«a halklarınca imtiyaz elarak algılanıyoriu) kaliırılması, 

Yunanistan ve aialılarca büyük bir tepkiyle karşılaniı. Bab

ıali'ye bu kenuca telgraflar çekilii. Böyle yogun bir tepkiy

le karşılaşan İ.T.yönetimi uygulamaları yürürlUkten kaliıriı. 
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Adalar Denizindelci denge'nin asıl bozulusu ve bu soru 

nun fiilen(de facto) Avr~pa kaMıO~Jnu mes~Jl eden düzeye gel

mesi; İtalya'nın Rodos-12 Ada'yı ipgaliyle ba9 1amı 8 tır.Bu 

sorun çözümlenıneden Balkan SavaP-ı'nın ÇJ.kması ii zerine Osman

lı Devleti bu geçici ipgale razı olmustur. Balkan Savasıarı 

sırasında direr Ege Adalarını da (Limni,Midilli,Semadirek, 

Ei sam, v"b; Yunan iP-galine bırakan Osmanlı_ imparatorlug'lı büyük 

toprak kayıplarına ugramı 8 tır. 

Balkan Savasları sonucunda 30 Mayıs 1913 Londra And

lasmasıyla Bo~azönti adalarından !mroz(Lmbros),Bozcaada(Te

nedos)ile Meis Tlirkiye'ye bırakılmıstır.Fakat asıl kararı 

Elçiler Konferansı 14- Pubat l91LJ-'de Osmanlı_ imparatorlutiu

na bildirilmis,~lna gHre adı geçen adalar Türkiye'de kalır

ken, Limni,Midilli, Semadirek, Sisarn vb. adalar Yunanisten

a bırakılmıptır. Bunun üzerine baslatılan Bükres görüpmale

rinde sonuçsuz kalmıptır. 

I. Dünya Savar-ı sonuneta, Adaların tümünü ( imroz ve Boz

caada da dahil olmak üzere)yitirmil olan Osmanlı !mparato~u

ğu Serv Andlasmasıyla tarihe karıt:ırken, Anadolu'da Mustafa 

Kemal'in önderli~inde baslatılan Ulusal Mücadele somı~ında 

kazanılan za.ferle yeni Tl.irkiye • nin do(!,usu belgelenmi 6 tir. 

Lozab Konferansında T.B.M.M.n~n temsilcisi olarak 

katılan İsmet Pasa'nın ylirtittügli ~lusal haklara(çıkarlara)ba~

lı,esitlikçi atak diplomatça politikalar sayesinde !mroz, 

Bozcaada ve Merkep adacıkları eski andla9maların ba~larından ve ~ 
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nan işgalinien kurtarılarak Türk egemenli~ine geçmiştir. 

Kenferans sonunta, Türkiye atı ~eçen adaları alırken 

İtalya Roios ve 12 Ata'yı, Yunanistan ise bunların aışınia

ki tüm Ege Atalarını egemenliği altına almıştır. 

II.Dünya Savaşı senucunia imzalanan 10 Şubat 1~47'ie 

İtalya ile yapılan Analaşmayla Rstes ve 12 Aia Yunanistan'a 

tevretilerek, Ege'aeki Ulusal Egemenlik bazıntaki eşitsizli

ğe bir başka beyut eklenmiştir. 



E K L E R 
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Bulgarlar KrG.lı Ha.şrnetli J nci Fe:r·dü~J.nd Ye Sırt .. }s~Lr. I:ı·e;_h 1-Iz::..t:ı~-~-~ :_j 

1 rıcl I\:-tro> devlc.t}e:inin v.~ lu:ıra~~ş Sırp: Bulg~:· rr1i~l[~ !e~i.:;i:-. ç-ıkc.:.ı-~2.r:r_:_::" 
O}~~r:..k ve~ c..lın yazılc.rının &yiu o1du·ğunu e:..~:ılhc.a t~:..~~c.i1~ 2:L=:rL:li bu çü: c_._rlc: ~ 
rıı~ı karşılık:lı·Z?Jı1&rı altına. c..lrfih.k üzc.rt~ o:rLc.k 1-~ü\\·et}t:: sa·\~GL~~~·;s.ya \'2 c,:ılc
rın ka.psaıulı bir sul~eL.te gelişmsıeri iç.in E§t·;ğ-Jd~kJ hususlatd~ iTtifEL}: .::tı·;~l_i_~
le:rdir. 

Ivfa.dde 1. Billgaristan Krcd.bğ1 ve Sırbist2.l! I-~rc.llJ0. t-i~·-1.Jil"~nc:- C-?:Ylt:-l

lerinin bağımsızlıl• ve mülki büiürilüklerine 1: efil clür ve oE1&; :ls.r, biri~} bit 
veya birkaç devlerjn taar:ruzun&. uğradığı zanıG.n ı~e::in sur.:L·le vt_ L}c t~?· 
kJyda bağlı oL.-na.ks~zıı:ı bütün kuvvetleriyle yç~rdınıınc: ];:,~r::<::n i:sr~n> 
alır. 

Madde 2. İki akit taraf, ayru surette bernc.r;p bü:,'üi: L; devJe-c::, ~&· 
Jen TürLiye eğemenliğinde bu:lunan ara.zioen bir ksrrüm hc.n2 g<:ç:ici c•ic.· 
rak da olsa kendi c._razisirıe kaiırJ_al~ ,~eya 2~1-:cri işgc:J c.JID1c cilırıL.L girı.~
kenliğirıde buluıı.inası halinde akil.lerden biri hayc:ci ç:ü:&rlarır;& ii)'kın ger~~' 
veya barb sebebi sc.yarsa: biri djğerlnin y~rdın~ına b:Li~~i!; l~u-,'YC~Jcri~--~J::: l=c.~~
rr;a~'l üstüne alır. 

ler. 

kfadde 4. Bu antla.şmanın bütün l:apsaım ile u::g·u]anması için b:r a;o
J,eri sözleşme yapılacak; bunda. ha.rb v1ıkuund;: ber iki t2.tafm m:lec' ye:
pacağı, askeri örgüt, lwnuş, oı·d-Li.larm seferberliği, yül:sd: i;or:1uüı 1mni!-
1armın ilişkileri, sefu hazırlıkları Ye harbin başc:n ik yönd::ilmesi konulcn 
ac;ık bir şekilde göz cinüne almaL:al~tır. As};eri sözleşme: bu &ntl&şn~S.Lln 
devamı sa:y:ılacaktır. _t.ntıa::;rrıanın imzasından E· gün sc,ıırz,. sC.zje,jmerli:;: 
düzeıılernesine başJanaca.l\ ve bunun jçin t:IJ ç;oh iLi 2)' s~re verücc~·l:rir. 

Madde 5. Bu a.rıtla.şma ilc: a.skeri sözleşme imza tarih~rıdu~ 31 ar;;Jıl: 
J 920 tarihine kadar geçerli olacai~tır. Yalnız bu sUreDin bi<imind,::n sonrc. 
iki akit tarafın tamamlayıcı bir aniaşması ve: kesin imzasıyle uzatılabilece1-:
tir. Fakat antlaşmanın bittiği gün il;i tara.f lıarb balinde bulur;uı veyc. harb-



den sonra harb ha.liniı~ anünlı:ıam.ış bir dunımund& lnlı..;.:·~url::r.::8. ban;;c sJ:-
doluncc.ya kadar veyc.hüt harbin gerel~tirdi;~j durulTl tc..sfiyc- ~diliüc:eyc 

dar anı:.L:;;ma ve askeri sözle~:.me yül'lirlükte kaiseadır. 

1\J~&.dde 6. Anila~rncı. Bulgarca ve Sııı)·;a yaz.tlr!1f.d~ ve ti.~ bi:-·irıir! c..yTıı 

ulı-nc.:J: üzere iki nüsb.s c.darc..h düzeııJenee;ektir .. A.sl~erJ EÖz.1eşınL J~~- ay-Ll sw
ret.le iki nüsha olacak ve her il:isi Bulgarez1 ve Sırpea ya.zllc..cal; ; b ur• u da 
devlet başkaııları i1t= dışişleri bakanları ve o zaıııG.r.i a.sEe:rı dt:lege1(:!· irE
zaln~)"acaklardır. 

1-~la.dde 7. _4._nt1aşrr.La ve sözleşn1e yalnız iki &ldt tarafın 2y111 za:L-ı12.~1da 

önceden anlaşmaları ile herlnngi bir devlet bağ·lz.şmayı:.. k:::bı.;l olunacak
tL 20 şubat 1812 tarihinde Sofya 'da düzeııleımıiştir f l J. 

h. Ev. GEŞOF 

[1) Bulgarlarca eirerıci ve run1l yıllar aynı olduğ-u ha.lde. t,iir;.le~· efrerıciôen 13 
gün örıcedir. Örneg·in : Bu ar~tlc..şrnanın tarihl Bulgarl&.rc& 28 .~u b:-.:. t 1~112 
ola.ral: kayıt edi1diğ·i halde:, efrenci iarihte 13 n1art 1912 dir. 



E ı< L E R 

(EK?) 

BULGARiSTAN KRALLlGl tLE SIRBiSTAN KRALLlGI ARASıNDA 
DOSTLUK VE BAGLAŞhlA ANTLAŞMASINiN GIZLI EU ( 1) 

]\]a.dde ı. T~irkiye:de karışıklık i}._ :·ler> i!d &kit tarafın v~ys 1JunJ2..r
dan birisinin çıkarl&rını t.ehlil-:cye; sokar~ iç: ~t'2 dış güç;]iilJ~~rd~n do1c~-ı BcJ
ka.n ::·arHYiadas~r~dc. s ta tül~vnEı-ı kc~rıııL~ias.ı sorunu rr::.eyd~na çll~2.r. iki tl: it. 
taraftan bunun sonucunda sil&JıL barekt:te geçırıel[ lLzırn gt1djğ·irı.~: kc.rn 
hasıl eden taraf diğerine gerd,ç;f'li bir öner:me yeıpe:.r;::.s., be.< ı.ara~ ckrhc.J Ii
kir ıı1übadelesi ya prn c: ya zuruııludur; eğer bağlaşıkljfı il~- u~.---u~r..;.nJc.~s2 una 
gerekçdi karşılık vermek zcınmh.ığuııôadır. Harc.tei için c.r.le:.~r:.ı::. Eus:\·;:,"
ya bildirilir. P~usya. muha1efer etırıczse varıJan un}aşnıaya göre ·Ft her şeJ·dc~ 
l;isJerdeki da.yamkiılıktan ve çıkarlc.rın ortak oluş'Undan acğaı-, ola.~G..nü;;tü 

biı· gayretle harekete geçilir. P,.l;.si talde, uzlaşmaya Yanlo.mazsa ::'Lusya'
nm fikrine başvunılaca]{tır. Bu fikrin uygdaması Rusya'ı-un l:ıiic'ıirec:cği 

yargıya göre ib taraf için zorunlu olacaktır.· 

Rusya fikrini açıklamak istemez~e ve iki 2,kit ta:<d a.rasmda bundan 
sonra da uzlaşn:a meydana gelmezse ··harekete geçmd: İstiyen iEt1·af so
rumluluk l;:endisirıe ait olınak üzere TürLiye aleyhine yc:Jıu::: başu~a ha.re
kete başlayabilir; diğer taraf bağla:;,ıklara karşı dosi&ne tarafsız Lalır, a.s
keri sözleşmede dikkate a.lman ölçüye göre seferi:ıerlil;: yapar ve üçünc:ü bir 
devlee Türkiye'ye yanilm ederse o da bağiaş;ğıımı yardEnına l·~o~a;. 

Madde 2. Antlaşmanın birinci ve ikinci maddeleri g-izii ekin 1 nci 
maddesi deyim ve kavramına uygun olarak ortal; haı·el,eUe Türkiye'den 
kazanılacak arazi iki bağlaşığm ortak egemenliği11E: (ccncic,ır1inium) ge
•:ecd.; ve bunun tasfiyesi h21rıen ve engeç barışın akdinden Ü<:i aylık bir sü
re içinde aşa.ğıdaki esaslara göre bitirilecektir: 

Sırbistan, Bu'lgaristan'ın Rodop dağlan ile Stnıma nelEi doğusundab 
c.razi üzerindeki hakkını; Bulgarisıanda Sırbisian'm Şar ciagınm i-;cızey ve 
bdısındaki arazi üzerindeki hc..kkını tanır. 

Şar dağları ile Rodoplar arasındaki arazi, Ege denizi -ve Ohri ghlüni.in 
ilinti ve ilişkisine gelince, Bulgar ve Sırp milletlerinin genel çÜ\2.rl2Tl veya 
dı~ sebepler bakımından bu arazinin özEl bir özerUiL şeUind<: öı·güLlenn-,icsı 
mümkün görülmezse bu arazi haki:ında aşağıdaki açıklamc;ya gcire islen> 
yapılacaktır : 
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Sırhistan ek haritada. işaret edilen sın.a-r-.:.r ... öte- tc.r~ .. fınJs bi1' ~ey istt:ı·.:,·::

r·ıeyi tc..ahhül eder. Bu. hat : 1\lrL Bulg-2.r sınırında C~c.ı1cı: tcr,e:.:i::.-~den 
(Eğripalanga. kuzeyinOc) gaş1ar Y2 g·ı::nel ohırcl-: Ohri g~)lii:ıc kc.J::r ·::;aLı
c;~lnc~/ doğ:·""ulttısunu iz.]2:r; ]\Jetehovc, ve: ?odirji~:c,n l:Cıy1c·:;.·~ aT~sı:-~dc: I=-il:a 
i0pesinden l"Jeraf kö:--~ünürı doğusunCaLi t.er1eden geç2;··; (JsrrJç; kö::-il l:uze
y·i~1dt~ lJJüO rak1ı.ıi11 ·u::pt.-ye kad2r LE:pt:-}(~r hattır.:.ı ta~~ip eder· Ba~~cv:; liö
:,-üı:ün kuzeyinden I .. übı::ntsi~ r)!'C:_Ç; ve ()pila }{Ö~:leri ar2.Einda. 1050 t2p-:~sirı
CEn, Ts.lı&ı:-ıan ve JiyJcço köyleri üzerinden. 1050 tc:pt:kri:ıde:;:-, Eışali Löyü::ı.
dnı Gradi§e deığınıL tEpder hactım Goriştc:'yc kadar tc.hı:· <cd c;: lO?:;) tepe
sine ao;-ru h·ankotsi \'f' Logintsi J::.i:iyleri &l'2.Smdaki l2pi::JE; h:.;:c; ilc Vc-t.e:r~
ko ve Sopot höylerj üzerinden \iardar nehrinE~ ve \'ardar üzzı:.:t.~lldı::rı dağla
rm tepeier sattı ile 2:?50 iepesin2 ve Peropole dagır;o. h::d'-'-ı· l::•c:n:.m ıe:r.c:Jer 
hn.ttı De I~rapa ve BarDares 1iöylc:r1 ara.sınds.n geçer; E:r·gcne·\·o Ye Drt.:~.,e-vo 
!;öyleri arasında 120ü rakımL tepe ye Yarılır; oradan Çe;;crne iq;esi (1~54), 
Sırp ve Çesl:o köyleri arasmda Bab:idağ ve Kuruşl:a tepesi. Bdit~a ~:0yü 
doğusunda Prutoysta da;;-ı tepesi, BrejaLi üzerinden geçereL İlen dağı 
(1200) ve oradan Sınia.r hattını takiben 1330 tepesi üzerinden 1217 i.c:pesi
ne ulaşır; sonra Livoiçte ve Gorentsi arasından geçip Gibofsi manastırı do
la:.rında Olu".i gölüne. kada devam eder. 

Eğer ·bu sonında hakerniiği isienee:ek oian Ha.§rnetli Rw:.ya İmp:::.ra~oru 
bu hattm faydalı olacağını uygun bulursa. Bulgaristan bu hattı lı:abul et
meyi üstüne alır. Yuh.rıda işaret edikn sm1darı Eus Çan Ü':i tarafın hu
l;uk ve çıka.rlarına uygun bulm-sa i__~i t.r~rafın da bu hattı kesiü smır c:lc.rak 
];:abul edeeeği anlaşJmakta.dır. 

l1iadde 3. Antlaşma ile antlaşmanın g-izli ekinin ve ası;en sözleş
menin birer suret.leri H.us Carlı:~·ı Hül:iimetirıe sumJaeak ve bcmları suıf:i 

~ ~ ' 

sayması ve onların bdeflerine yakınlik 6uyınası riea ve Çar Bazrctle;-iıı-
den de gerek ];:endilerine ve gerekse hükümetlerine ezelden mııl~add:::r ol<,ıı 
roJeri kabul etmeleri de istirham olunur. 

Madde 4. Bu a.ntla.şmanırı gizli ekinin veya askeri sözle§menin l:er
hangi bir hükmünüı: yoniı.'Tıu ve uygulanmasında çıkacak her anlaşr:,az.lü: 
da taraflardan biri ve diğeri aracısız görüşme ile uzlaşma!\ mi.lrnkün oh•a
yacağım bildirirse, sonu; Rusya'nın kesin kararına arz olunur. 

Madde 5. Bu gizli ekin hiç bir madde ve hükmü iki tarc-:fça da, öı;ce
den anla.şmadıkça diğ·er herhangi bir devlete açıldanmaz ve bi1dirilt:mt:z. 

2B şubat 1912 tarihinde Sofya 'da diizenlt:nmiştir. 



BULGARISTAN KRAUJ:~I İLE SIRBiST A!~ Kt:ALU(,! 
AfU:..S!NDA ASKERI StiZLEŞ!\iE ll] 

Bu:lgarista.n l~ra.llıgı Uc Sı:rbista.n :t-:~·c.l.lığ~ c_rasıGds. ai~de:ii1c:n d1..ı~.LI~L 
ve bağla§rna antlc:·.ŞiTıasLnın 3 nc.ü rnaddc:::i:_j::_-~ rı.~L -,;ı:: t.:sa .. :::ırıc:. gört:- ·v:..-. E:E s:.)!l 

harbin başarı ilf· se"'/k ve i da resinin s3.ğlaıuna.::ı~ Lc.:.gl2..ŞrL.c..ruıı ta )'Ü1 t..7.:j~:-j 
gayelerin daha l-;L~siE bir stıret:LE. g.::rçc:lJeşr:.1e~i için i!;i ~.kii taraf a:.'l:i ani
ıaşn1a bükün1lerir .. in l:.apsaclıtı. l:uyvet ve CiE".?E:rJ h~:iz cıh:~L &:;ağıdaJ:i ı~~ışü]

ları kararlaştırô.ılc.r : 

Maddt: 1. B,Jga.rist.an Krs.llığ·ı ve S!rbi2L<?.n E.rc..llıt'ı ba.ğiHşı:ıc. B.nt
laşmasının 1 nci H' 2 nci madd8si iic. anüaşmamn gizli ı::Lirin l nci rniiÖdt::
sinde yazılı hallerde. kar!iılıklı yardımcia buJurLc18yı üsÜe>ine alırlc~r. 

Bulgaristan 200.000, Sırbistan da :ı 5\LOOO dc:rı aş::ıgı olmı:mc..l' üzere 
l;:u1:-vet çıkaracal: ve bunlar smırda n:ıuharebe etmeye ve ani:ivatan LopnıJ:
larınm dışındab harebita keüılmaya hazır bulunacaklardn·. DE·pc• kıtaları 

eratı, 3 ncü Barı Sırp ve Bulgar miiı::tahfız.lan bu sayının d:;mdadır. 

Bu ordulann sınıra veyaLut li: endi tq:ıralJarır;ın dışır,da, baTbiL he
define, harbin do~uracağı sebeplere göre ve harb barekeUerü:ir' ı::·cT.::kcir
d.iği yere en geç harb ilamnm 21 nci günü, bağla~~ıl-: ôe\·leilerirı birirı~:1 
antlaşınada göz önüne alınan f.:r·sutın ıDe~röa.na geldiğini Lildirn·n~~sj iizE:~ 

rine, gönderilinesi gereke~ektir. Fakat~ bu fırsat rr.:eydana gelıYieden ôc- ilti 
taraf seferberlik ·v~ yıtına.ğa göre ho.rb il~nın!n 7 nci günü veycJ-rüt c.rıt

laşmada göz ör1iine alınan fırs~t~n r.ı:1eydanc gelıTıesind~ birlikJer·i hatta. 
kısırrı 1-nsıın-bu ht~rekei tarz::, harek&tın njleugıne. uy§;L..D gelir Vt-: harbin 
sonucw1a etkili görülürse - sevt:. eı:meye zcırurJLıdur. 

Madde 2. Eomanya Bulgaristan'a t.aarruz ederse, Sn·bistaı: derhal 
Romanya'ya har 'o ilim ermeye Ve ona li:arşi orta 'Tur;a ':,·a veya Dobric& ba
rek&t alaruna en az 100000 mubarip göndermeye zoruııJudur. 

Türkiye Bulgaristan'a taarruz f:derse, Sırhistan Türlöye'ye girmeyi VE: 

Vardar harekat aianına gönderilmek üzere seferber olan cırdusundan en az 

10000 muharip ayn1nayı üstüne alır. 

Bu sırada Sırhislan yalmz veya Bulgaristan'la birlü;ie 3 ncü bir dev

letle nıuharip bulunuyorsa, Bulgarisfan se.rbest ],alan bütün kun•eUerllii 

Romanya veyal·ıut 'Iürbye aleyhine billanacCı.ktır. 

126 



1\1a.Gde 3. ...4 vusturya - l\ic.ea!istan Su·bist2.n~2 tc.s..rr'·u.::_: bJ2r~;e~ B~l·
g&.rist.2.E~ derba.J -~ vu:::.tu.ry-aıyc.. i:ıc.,rb ilBn t.:L!.-ıe;.-i ve ~ırp Cn'·~t~:::::.. üc bir1e;5:e
rt::k p_·Fustury~a. - 1\iacaristc..n's. ka;--şı hare!;.et ı2tn1e:k iizer·c S!rüi.st.an:a 
2\.JO OCJO -rrnı:h~:.,rip göw:iamey~ üstü:.::: alır. 

.P_, vust1ırya _ lviac:a.ri~;tz.rı he:thc.ı~gi bir oa..o.aı;c ile \·~y2. '1\irl~l>~c:rıi.n Il

zas1 olrnc.J:sızııı Yeni1J2-~:ar sancrığırı& a.sl~er gönderir \?E. S:.rüistc.::~ on2 t:..rb 
il3.n etrnck zorunluğdnda kalır~ veyc~h~_ıi kendi çlko.rlarırıı kcJrı.urı.cJ-~ Jç:in 
sancağa asker gönderir ve bununln silfthü bir ihtil2.fc. se.b.:.p u1l~:'32. Bulgeı~ 
rist2.n d <i Sırbistan 'a karş1 ayEl ;/Likümlülü~ü ta.:;: ır. 

Türki~~·t: SırbistaE~a ta.a.rıL:.Z ederse Bulgaristan, ;rakit geçirn-;ec1::;rı 

sınırın1 geçmeyi ve kendi ordu.=:unciarı bu sözJeşn1enin 1 ncj nıaG62~:.ine gör·e 
E:L az 100000 kişiyi ayuma:\'1 Vt: b-L<nlan Vaı·da.r lıc.rei:&t alcr:ınc, gorıci,cr
m:':yı ustune alır. 

Romanya Sırbista.n'a taarnız ederse Bı.Jgaristan, Romc..nya Oı-du.su 

Tunc::rı geçip Sırbistarı arazisine girdiğ·i zan.1ai! Romen Cırdus-i.llia tu.a.ıTuz. 
ftmeyi t2~ahhüt eder. 

Bulg<ıristan, bu maddede s.::izü geçen halierden biri.nd<: yc..lm.z vey<ı S:r
bi.stan ile beraber üçüı1cü bir devleUe h&rb halinde ise bütün kunretlc:riyle 
ve artıracağı diğer kuvveüerle Sır·bistan'a. yardim etıneyi üstiiık alır. 

Madde 4. Bulgaristan ile Sırbist.an daha önceden aııJaşarak Türki
~'e'ye harb ilan ederlerse ve aralarında. öze} diğer bir arJaşım: &idedilinEo
m.işse bu söz.leşmenin l nc:i madde;o:i gereğince seferber edilen kw•vetlerden 
en az 100000 muharibi Vardar harekat -alanına göndermeyi üstlerine 
alırlar. 

Madde 5. Akitlerden biri ciiğer tarafla önceden anla;;::madan ve onu.n 
rızasım alınadan 3 ncü bir devlete ha.rb ilan ederse, ikinci a.kit t&raf bu sö;:,
leşmenin 1 nci maddesinde göz öı~üne &lınan t.aahhüUerderı serbest ka.l:r. 
Fakat harbin devamı bo}~ünca b?.ğlaşıl;lan l:arşı dostça tarafsı:::.Lğı ve ôer
hal eı; a.z 50000 muharibi sefı::rber etmeyi ve bunları bağlaşığır:ı:ı askeri hı:ı
reketlerini en iyi sağlayaca1c; tarzda yığmay:ı üstüne alır. 

Madde 6. Birlikte yq:ıılan bir harb esnasında bir taraf diğer tarafla 
anlaşmadan ve onun rızasını almadan 24 saatten çol' mütareke yapamaz. 

Barış görüşmelerine başlamai;: ve bans am.laşmasınm imzası için ön
ceden yazı ile uzlaşma. gerektir. 

Madde 7. Barb esnasında her akit tarafırı ord;.ılarır;a, bu ordularm 
bütün hareketlerini sevk ve idare edeeek olan kendi kamutarJan tarafından 
ı.~omuta edilir. 

İki devlet ordularııun birlikleri aynı hedefe karşı bareket ettilderi za
man emir ve komuta aynı kuvvetLe olan birliklerin rütbece daha bii:1iik olan 
komutanına, çeşitli sınıflardan meydana gden birliklerde göre\" bakımın
eian en biiyük olan lwrnuta.na ait olc.caktır. 
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Akit tarafla.rdrm birine mensup bir veya birkaç ordu di["<':T t.i',n:.fırj cn·ı
rlı~e. ·verilirse bunlar kendi kon1uta:nlar1 tarafınds..=ı. sey}.~ ·ve jd2.re eü~ü~e:e1)-
1Eı) asf.;erl harekf1tın strai.E:jik sevk \'e idc;.r~~Ej bal:ın1u1d.a.ı~ ds en~lrint~ \'2l~Ü

dilJeri tarafın bc..şl; cı m uta.nı emrinde buhı:-ı:.ıcakt;r. 

Türkiye'ye h·ar§ı bir lıarb h2lü;ds Va.rda.r hs.rel:in c-.:.lar:ınm bc::::~oı:.ı;_;

tanlığ·ı, eğer Sırp ()rdusurıurı asıl ı~u\··veth::r·i bu iıarc.kfL rJa:·.ünde bc.rc.kf~l 

yapıyorsa \'c bu ordu ayTJ alandaki Bul;ar h.rvvetlerine s[:y;cc.c üsi:Ü!.l>Oe bu 
söileşmesinin 4 ncü maddesin"' göre Va,rdar hard;iii <:cla.Eım:ı ba§l·:ocı.iUL?.D
lığı Sırbistar.'a ait olacaktır. FakaT Sırp' ası.l ordusu bu alar; cÜ; rıa.reı,;_ t yap
rruyorsa ve sa)ilC& da Bulgar ordusurJd.s.n az ise; bu b~rcl·:.tt &JG.run.ırı be;.şl·:o
mutaı:lığı Bulgarstan'a a.it olac2.ktır. 

M_"adde 8. İb &kit tarafın birlikleri bir komuta alrınu ''erilirse genel 
tı:..ktü; hareketlerin stratejik bakmıdan sevk ve. idc..resi i;in -,:ı:::riiec:c:l> biitün 

emir ve talimatlar iki elli üzerine, yani Buls-arca \'e Sirpç.;c: yc,y,nla.rı.ı:. 

Madde 9. Bütün iaşe, ik:nal, sıhhi hizmet ve y&.raiılanrı te:~;nma.sı 

ölüleriı; gömülmesi, harb gereçleri vesa.ireılin taşımnasmd;; be:r §.ki:.. taraf 
ordusu diğer meırJekette o memleket ordus'lı:nun malil: olduğu ay111 i:uk-u.t 
ve kolaylıklara mazhar eılacaktır. 

Bütün ikmal ve iaşe madöeleri her iki tarafın kendi alanında ve böl
gesel fiyatla ve tercihan nakden, istisnai hallerde mazbata ile öderıec~kı:.ir. 

Kıtalann, bütün harb gerec;le.rinin, erzak vesairenin demir yolu ile t&.

şın.<Tıasında taşıma masrafı, arazisinde taşıma yap;lan tarafa ait ol<:c:a:C:t!r. 

Madde 10. Harb ganimetl.::ri, alan kıtaya aittir. Eğer ganir:netler or
taklaşa. yapılan bir nnillarebt:de kc;.zanılmışsa, iki ordu bunu c muhar-eb2ye 
eylemli olarak katılan muharipleriıı sa;,'lsı oranına göre: büler. 

Madde 11. Harb esnasında bir akit taraJ diğerinin başkom;_ıtiinlıh: 

VE ordu karargahında bir askeri temsilci bulunduracak; bu ter:ı.silciler iki 
ordu arasında her konuda irtibat sa.ğla.yac:aklardır. 

:ı:,1adde 12. Stratejik harekatta beklenmedik hr..llerde rneydana ge
lecek ihtilaflar iki Başkomutanlık ara.sında karşıhl:Jı anla.şma ile c;özüm
lenir. 

Madde 13. İki tarafın Genelkurmay Ba.şkanlan, bu sozıeşmedn ak
dinden sonra hemen bu sözleşmenin 1 nci maddesine göre seferber olacak 
kıtaların bölünnıesi ve bunların )'lğınal; bölgderin::ie grupiarı_:--::ıalan; 

orduların J'lğınaklc~rım ç&bukla.ştırı.nak ve sonraki harel;iü için ona:-ıiacak 
yollarla yeniden inşa edileeeL _yollar hakkında uz.laşacaklaı-dır. 

Madde 14. Bu sözleşme, imza edildiği günden itibaren Dostluk ve 
Bağlaşma Antlaşmasının yiiriirlükte olduğu sürec~ geçerlidir. 

/ ·· Sofy&.., 29 ılisan 1912 [1] 

[1] 12 mayı.s lti12. 
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SiRBİSTAN VE BULGARİSLt.J\ GENELKURMAYLARİ ARA.SfNDA 
ANLAŞMA [l] 
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BuJgarist.a.n Krallığı ile Sırhistan Kr2.Hığı ara.s~nceı akic<1ilen a.sl;;eri 
sozleşmenin 13 ncü rı~addesine uy;;.rak iki tarafın t.ayiı; et'LiJ;i dckgeler as
J.ıeri hareketlere uygını planların es2.slarım düzerıleailer Ve &şağıdu;:i kü
nulan tesbit ettiler. 

I. Avusturya - 1\lacaristan ile Sırbistcm arasında bir ha.rb h &linde; 
(metrı..in yazı.lmasına lüzum görü.lmemiştir). 

II. Bulgaristan ve Sırbistan ile Türkiye arasında bir har b halinde; 
Türk asıl kuvvetlerinin Üsküp - Romanova - Rratova - Eoçana - Eöprülü 
bölgesinde y1ğınak yaptığı tatmin ve kabul edildiği takdirde \'2.rda.r hare:
kat alanmda hareket yapacak olan bağlaşık ordular aşağıdaki gibi bölüne
cektir 

1. İki tümenlilr tir Sırp ordusunun hedefi, Karadağ üzerinden Üsküp 
oiacc.k ve bu ordu bağlaşık orduların sağ kanatıarım teşkil edecektir. 

2. Beş piyade ve bir süvari tümeninden meydana ge!en bir Sırp or
dusu Moroviça ve Piçinya vadileri boyunc:a Kon:&nova - Kl·aLcva hattına 
doğru ilerleyecek; bu ordunun göreYi, düşr.:ana lcarşı cepheden barel;et et
rnek ve bağlaşık orduların merkcziııi teşkü Etmek clacai;:tır. 

3. Üç türnerJi bir Bulgar ordusu, Köstendil - Eğripaianga Üsküp 
ve Köstendil - Çarovaselo - Koçana doğnJrula.nLda dü;;rnamn sağ kar;an 
gerilerine doğru hareket ve etb yapmak görevini alacaktır. 

4. İki taraf Genelkurmay Başkanları birlikte Eö.stendil ile İnanya 
~rasındaki bölgeyi inceleyeeekler; eğer Köstendil - Eğripalanga - üsküp 
doğrultusunda büyül' kuvvetierin kullamlması mümkün olduğ·u kanısına 
vanrlarsa Karadağ üzerinden Üsküp doğnılt:usunda harekete ayrılan iki 
tümenden, durum elverdiği takdirde bağ'laşık orduların sol kanatını tak
viye konusunda faydalanıiacak ve bunun için de Kö.stendil dolayında y1-
ğınak yapılacaktır. 

5. Bağlaşık orduların sağ l;:anatımn korunması ve sağlanması için 
Sırp Genelkurmay Ba§kanı sonraki celpten üç tümenini uygun gördüğü 
tarzda ikinci hatta kullanacaktır. 

6. Bulgar Ordusu Genelkurmay Başkanı, Bosilegrad - Lesina yolu
nun düzeltilmesi :için gayret sarfını üstüne alır. 



Durur.:.ı) 11eriç harekat al2..nL.orıda.iU Bulgc:r- ordusuı:u i.akviyeyi zeıruıı
lu kılc.r ve yııl:and2. alınaL kuvw:t.ierin Vardar hc:rei:st aLnıDda b::uaml-

ri c; harek8 t. a1z.r..1n2. r.diklol-una.cal:ls.rdır Tc_rn r.ersine: Gurur:-~ \ 7 ~.t.rdar h ur-e
kB. i.. G.lc..ııındalLi birlil-derin tr:-...k-;.:-iye.sini g_·erektiriyDrss. _vt: l\:lcri; harelr8i al2-
nma. ayrılan kuvvetlerin tümüne: kesil: lüz-ur.:-i yukSii, kuibnılr;·,a.la!'lria ke;::in 
lüzum olmayarı birlüder ·vardc;.r ha.rekat bölgesin::: nakkıluna.eaktır. 

EK- İki taraf Gerıelkurmaykn §Unlan ia.ahtiüt eci2rlEr: 

a. :E~omşü ordulara ait bilgi ve haberleri ara.lar~!1d2. cJlfJ vE.mı2yj üst.· 
lerine aiırl&.r. 

b. Resm5 Ve giz.li bütün üizül: ve haritalada sairenin lüz:umu l;ad&· 

rırü müba.dde edeceklerdir 

"'· Askeri sözleşmenin 2 nci m&ddesine uyarak bağ~laşik ordunun ör
güt ve dilini öğTemrıet üzere ke:.r§ılıkh ve bdirli sayıda subz,y 

göndereceklerdir. 
d. Bulgar ve Sırıı Geneikurn:ı.a.y Baskc;.nla:< genel durum üzerinde 

fikir mübadele etmek ve dunımun değişmesinden dolayı değ·işecek 
konuları tespit etmek rnaksad;yle her yıi sonbaharda görüşme 

yapacaklc;.rdır. 



(Ei;- 5) 

BULGARİST lı.fı! KRALI ELE YUNANİST AN KRALI ARASiNDA 
GI T ı· ·--·ı A ,_l-If i~Ti ı:: A [' }._PT' ı 1 Ç'·' A~l f . ., -L lt.L .. r .. i "· .. ·~ .--..~ L:",:eı;t: J _1J 

Baikan yanmadc.sırıda tarı;:ırı korunmasını şiddet-k göz. C.Düne alan 
iki hül::ün1et, sağlan-ı bü sa.vunı-rıa jr.tifal~ı i1t~ bu ihr.iya.cı sağ·!c~rnc..yh güçlü 
cldi.lklarına; ~keza 1'ü!··ı~iyc:dt:ki çt;)LU ırıilletJerir~. siikUn i~incir.: vc.rL.Llanru 
gt;~çel~ siyasi bir e;iiliL üzeıinde ve c .. L.tlaş::ial&.nü Yerelibi veya b2~\J.ı:.:i SlJ
re:..Je İırıp&ratorlukt<ıL Ii"risuyanLr& verilen hc..klara C:~:.yc..n:.rs.l~ . Lcğı.;'. 
öc. d;ırumu kuv·vetlendin::c::l-: §ekilde- korumanın zorunlu bi2· l:o;;ul olduğu
na .kanidirler ve bü suretle iki deı,le::in anıl<:.n L:avramdc: ori:aki2§& çalı;oması 
er::-·r-i ~abi)dir l\1'~,-,.ıc-,,r; V oı· 1 ~·ı.r C>:cp·a-.ol• r~-,·-.s~atodu&oı +> j·rj ·'lic:.i-iJerini ....... ~ - . ı.: ... ...__j_t....c.Lr c:. ..... .ı.u.l - .-_. J...ı. .• u. ı1 • .ı.ı. ... ı.u.J. _ b- 1 c-. ) L ~r~ __ , 

Türkiye'deki Bulgar ve Yunan unsurl&.n ara.sıııdaki uz.J2şmayı kc:layla:;:tır
mayı ve takviye etme_,rj göz önüne alı:.n.Bulgsr ve Yunan Erallan, milletle
ri <::rasında hiç bir saldırgan emel beslenım:mesirıe ve &ra.ianııôa anlaşma, 
banş 1'2 karşılıklı konıınc; bağlaşmas1 y&pmaya karar venrıişle::.- \'e ktr,di
Jerine temsilci olarak h. Ev. Greşof'u ve D, Fanas'ı ataını~)arıi;_r, Bunlar 
da itims.tnameleriııi te<:iti ettikten sonra cışağıdaki husuları düzerJemi~ ve 
tespit etmişlerdir : 

1\iadde 1. İki yüksek &kit ü~r&fın sami..'l1i isteklerir:iıı i<:Tsine ve on
l2.rın hükümetlerinin Osmanlı lırıparatorluğuna kargı h0r türlü taanıız 
ve kışbrtmadan sakınmal; konusundaki har.:J~etleri hil<cfına il::i dei'lctten 
biri gerek kendi arazisine, gerekse sisi.emc.tik bir tarzda an:.lc.şınalarla sağ
lan.rnış olan hukukuna veya devletler hukukunllL esasla.:nr;.ı bozma sure
tinde Türkiye tarafından bir t&arruza uğrarsa, ib ~iiksek Uüt bütün rnu
barip ku\'vetleriylE-. birbirine yardım etmeyi ve bundan sonra da aııcc,J; tir
likte iki tarafın uygın: görmesiyle barış akdetmeyi üstlerine alirls.r. 

Madde 2. h:i ;riiksek akit taraf, bir yandan İnıparatoriı:ğun SE-l>erw
sını teşkil eden unsurların sükfm içinde yaşamalanna hiznı<'t etmeleri için 
Türkiy;:;'deki ırkdaşlan üzeri11deki maneıi etki ve sciz geÇ;ediklerini kul
lanacaklar, diğer yandan da gerele Türkiye Hül~ümetine ve gerekse büyi.il> 
devletlere karşı amlaşmalarırı verdiği veya başka sureilerle Bulgar ve Elen 
milletlerine verilen imtiyazlan gerçeldeştinnek veya emniyete ak18J'i siyasi 
ve mederıl eşitlik sağlanmasmı, hedef tutan ber işte birbirlerine yardım H· 

meyi üstlerine alırlar. 

Madde 3. İşbu antlaşma, imza tarihinden itibaren üç: :ııl :ıiirürlükte 
o]acak, hükümden kaldırıl~1azsa birer sene süre ile uzatıJacaJ:, bu da imza 
tHihinden itibaren ÜÇÜiiCU yılın bitmesinden altı ay önce olae:aktır. 



E. K L E R 

1\la.dde 4. işbu antlc..şn· .. s.. gizll t·utula.c:c.üktır. _p_,__ıı~la,~m.a. kısrne:1 o!su:j} 
tamc;..ınen olsun iki yüks::Jı. B.l::i:.i.:j onc~.y·J olnicı.d~l:~2 ne başl~c. bir (J;=.-·\,r}çı.c veri
lir, ne: de ilan ohır.atilır. 

İşbu antla~ma r.:.::.iin-J~ür: old:.ığ-..ı l;adz.r e:cele oı~aylc:.rıacc:.lu:ır. Onaylı 
rıüshalar Sof:ya·da veyc!.but ... 4...tiTis.=cta teaı.i edile:ccll:tir. 

Onay içi...'l iki tars.fm temsilcileri işbu arır.lco.§rr;ayı inızaladılar ve ke.nöi 
mühürleriyle mübürlt:diler. 

Sofya., J6 n:ı&yıs 1S12 jl] 

B E l' A. N K A M: E 

Türkiye'nin rızası dışmda Yuna.n Parlamerıtosıına Girit mebuslanmn 
F:abul edilmesinden doleıyı Yunanistar.!la Türl~iye ar;:ı_smda bir harb çıka.rsc.. 
l nci madde hükümsü:: kalacaktır. Böyle bir halde B<Llguistaıı Yunanis· 
tan'& ka.rşı iyi niyetli tar&fsızlığm muh&fa.zasmda.n ba.şka bir şeyle yüküm
lü değildir. 

1908 Girit sorunundan çıkan bulıranın derhc..l tasfiyesi genel çıkar&. 
uygun geldikçe ve Balk&.n dengesini bozınadıliç&. tabii işlı::rden sayılacağ:n· 
dan Bulg&.ristan (işbu madde ile deruhte edilen taahhütlerden başkc.) bu 
sorunu halie eğilen Yunanistan'ın hareketlerini hiç bir suretle giiç;leş
tirmerneyi üstüne alır. 

[1] 29 mayıs 1912. 
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(EL-Cı 

BULGARiSTAN ILE YUNANiST Ah: Af!:;._S!NDl, ASKERi SbZLCŞf\E 

1-1~-~rr!eili Bt~l;aı~12r i{rall ·ve iia~rr;c.tli E1c-r.Jf~r I-~r~t: lG ri":R~\!E:' ısı::-·c:c: 
FJulgarista.n I{ralJ ile l~unarıisi..an ICrc.ll ar2...s2ndc. Scfyc ··ac: aJ:öt::d.iler-' t.ecis..füi 
ittifak antlaşrrı.c.sıııı bir a.sLe:!··j söz]eşr!]·:: Üt:: tRrnr-.rrı.lEu:rıc.L i:::Lı:::-rJ~:)er ~:e 
b-~ n1aksa tla tc. yi n cttil:1er1 tcrnsilcüer a.şz ,Çı daki tEl"Zda. uzl~~rr._l~ls.r-ö_ı~: 

Madde 1. 16 m<n'ıs 19l2'de Bulf-2.o·isüm ii~ Yü.n<:cn.io:Lec!'; 2.r2:::rda 
Sofya ;de.. akdedilen teds._:·ıı lrtiiak c .. ni.}a~rnasJ gert-:~2-i.Lc:e ~-l:Ii..anist&L: 'Türki~ 
ye aleyhine bir Türk - Bulg2.r ha.rb~rıe: krı.n~n'sa_ vc:y~ B;ılsz.risi.G..rı gerıe 
TürJ~iye cjeyhine bir ':I"ürl:- l~unan barbin~: 1-~a.:rı~.ı:rsa. iki Oc-\:J,:t {l"ı.u-ıs.r~is
tan ve BuJgs.rista.n) birbirine f.Öyle y·2.rd.ın·j etn1eyl ü.sLlerinı:::. 2-lırls.r 

Y'U:nanistan er; az 120.00Ci bşi, Bulf:&ristan e:i az 300 000 kişi. 

Bu kuvvetler sınıra doğru harekete hazır olac<Jda.r, aı1avatan sınır
ları dı§mda. har b hartolletler·ine k& tılacaklardır. 

Bu orduların en geç seferberliğin 20 nci gürıüne b:d&.r veyabut ü:i 5.kit 
taraftan birinin anilaşmada göz önüne getirilen b&lü: meydana gddiğini 
haber verilmesi üzerine sının geçnıel·; üzere yığılınalan Hı.zundıT. 

Madde 2. Eğer Yunanistan Türkiye tarafından taarnıza uğrarsa, 
Bulgaristan Türkiye'ye harb ilf:.n etmeyi ve 1 nci maddede bdin:ile:ı km'
vetleriyle (erı az 300.000 kişi) Bulgar Geııelkunr;ayınca yapılc.n plana göre 
Türkiye'ye taarnız etmeyi üstüne alı), Eğ·er Bdga.ristan Türkiye'nin tz.ar
ruzur;a uğrarsa., Yunanistan Türkiye'ye harb ilfcn etrı.1eyi vte ı nci madd;:-
df.o tayin ediien ku~vvetle (en az 120.00 löşi) ve: Yunar, GeneE::ümıc;y1nm 
planına göre Türkiye'ye t.aar:r.ı;;:; etme:--i üstüne alır. Yur:arı Dom:.nma:::ııım 
esas hedefi her halde Ege denizine egemen olma], ve Auidolu iL" f~ı.ıi:ndi 
aı·asınciı:tki ulaşnrma:ı-'1 kesmek olması l<izırndır. 

Yukarıdaki iki fıkrada sözü edilen ha.llerde Bulgarist&n, ordusunu:ı bü
:vük kısmı ile Ko;:;eıva, Nfanastır ve Seliinik illerinde yığmal; yapan Tüık 
kun,etlerine taarruz etmeyi üstüne alir. Eğeı- Sırbi:ctan Bı.:.i~·aristan ile 

eılan ba.ğlaşmasındarı dolayı harbe katılıl·ss., Bulgal'GUin bütür, LUVYf.:Llerini 

Trakya'da lmlknabilir. Bu takdirde Bulgaristan işbu sözle~me gereğince 
Yunanistan'a karşı taahhüdünü de yaprıuş olacakur. Zira er: az 120.000 

kişilik bir Sırp ordusu yukanda adı geçen üç ilde Türklere karşı sa.ldır.sarı 
hareket edecektir. 



ll'ic;dde 3. Bulg<crisbn ile Yunaııistan öz.ei ade:.§'::;a esasit:.nrıa daycı

naraL Tür-J;::iycrye bs.~~1~ ilf.n e:-Qsrlersc~ i~b:ı sCızJeşrnc·:-ii_:: 1 nci n.-;adde;_:iı:-)(~ 

belirLilen say·ıda. asl~~-~r çÜ{C.rTL~(:yı üst1t2:'it:i0 2-hrlcı.r·. :tl::inci r;:~a.ddtı:in sorl il:i 
fıkrasındairi tali:iY;S.t bu ha1:3c. ı;ygu1c.nır·. 

},'iadde 4. Akit hükümetierden birisi öneeden anla.şr:ıa.dan >'e eliğer 

hü.kUınetin rızasır:..ı 2.h-rıado.ı~ Tiir1:iyc:ldeı.-ı ba~)~& ·oir df-ı.:lete h2rb ilftn edLrse 
Ü\İnci akit devlet J nci I112ddede SÖZÜ gf:·Ç~E.n t2.EJıhüiJel"'ind~~n kUrTUlarak bii· 
tün harbin süresiı-H>;:: ken·ii bağ·1a~~ğın2. Ls.rş1 dostane i~rc.fsızlıl:ta bulı:n

mayı üstüne alır. Berııbcr yapJsı1 bir harbdc: b<ıgla.şıic de-.'lct1erden hiçtiri
si anla~rrıa ve diğer 1~arafıı! r.ıZa.EJ oln:o..dıkç;a 24 saa.ttE~.n çok n;_üLc..reke y·apa
maz. Reza b~iyiece U:iilerden biriEinilı müzal;.ere~'e be:.şlam<~sı ve~'a barı~ 

antia.şması akdetınesi için ıngerlerinin yazı ilc: rızasını al.r:ıa~~ şari.tır. 

Madde 6. Bdgaristan ile Yunanistan ordula.nm sefe:--ber etütten 
veya harbe gircEkteı:c sonra Yuı•ani.s;:an Girit soruımnu c:ds.mr. yerli halkı
nın isteğine göre hailetrrıeli: zoruLluğurıcL halır ve 'Iürl:iye tarafınd2.n ta.ar
ruza uğrarsa, işbu sözieşmenin 1 nci maddesi gerl:ğince Bulg-aristan Yuna
nistan'a yardım etmeyi üstüne alır. 

Madde 7. Bulgar ve Yunan Ger,t:lkurmay Başkanları harekat plan
larını birbirine karşilıkb olara);: ve zc:manında bildir:ıne)'i üstlerine a.lirlar. 
Bundan başka onların, her yıl yeni durumla.ra göre bu plarılarda yapıia.n 
değişiklikleri de bildi..rme.leri laz:mdır. 

Madde 8. İşbu sözleşmenin irrlzalanrnasından sc,nra hemen iki ta..raf 
için de zorıınlu ve aynLrnaz bir kısım bulunduğundan, 16 mayıs 1812 tarih
li tedaiüi ittifakname geçerli oldul:ça o da yürürlükte kc:.iacaktır. 

Sof:va., 22 eylül ınz [1] 

[1] 5 ekim 1912. 
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HEYET-i VüKELANm (_.BAKANLAR KLllWLUNur~·_) V'·Ph.n.!ı""'!ı "'·Psı -l-l"i. \.. --./}.ll~ ... ı ...... -ı.t\._.. 

l\HiKABfL HAREUı.TA BA$LANMA.SINA DAiR LARARINIE HARBtYE 
NEZARETİNE BfLD!RlLMES! [1] 

(Türkçeleştiri!.mii?tir 

Babıali 

Sadaret Dairesi 
Sel;:reterliği 

2016 

Dün saa.t 11.30 da Karadağ Maslahaigiizarı B2.:,· ?lamı~aç'ın Bal:ıı2.li'de 
Hariciye Kazırına verdiği neıtada, Kzradağ Hüi;-ümetinin dünden itibaren 
OsmanlJ Devletine harb ilan ettiği vc kendisinin İstanbul'dan a:vrılacağı, 
Çstine'deki maslahatgüzanJ-n.ıza pasaportunun verileceği b;:Jirtildiğ·inc gö
re;, Çeün'e masJahatgüzarın.uza, derhal Çetine'yi terhedsrek İstanbul'&. döı> 
rr.esine dair acele tebligat yapılması, elc;ilil; memurları ile Eandağ'daki 
§t·hbenderlcrimizin hareket tarzları ile sefaret ve şehbenderiere ait binala
rın ve evrakm lwrunmasına dair gereken tavsiyenin ya.püma.s~, keza bütün 
Osmanlı elçiliklerine bilgi ve gerekli talima.tm verilmesi işirün Bariciye Na
Zirlığına havalesi; Bulgaristan, Sırhistan ve Yunanistan 'm da yakında iliş
Icilerini keserek düşmanca harekete başlamalan dü0ür:ülmüş oiduğu isin 
gerekli askeri tedbirlerin zaman kaybetmeksizin son derece süratle alınması 
ve sı:n.ır boylarımızda uyanık ve ileri görü5lü olmaya daha çok dikkat edil
mesi ·ve düşmanlarımızın saldırılarına Allaha sığınars.l; şiddE:ilc: l:arş; ko
nulması için gerekerJere acele emir verilmesirıirı Nezaretinize tebliği ve 
bütün iliere ve bağımsız li,·alara bi!gi verilmesi ile beraber askErin toplan
ması ve nakli işinin daha c;abnkla.şurılma.sına gayret sarfedilmesini ayncrı 
ve kesin olarak tavsiye oluEması:n.ın, kez§ Karadağ Eiil•ümet:i tarafından 
ne sureti e har b ilan 8dildiğine ve Saltanatc;a (devletçe i gereldi tedbirlerin 
alındığına ve gerekeniere lüzumlu emirlerin verildiğine dair bir resmi biJ
dirge yayınlaıunası işinin Dahiliye Nezaretine biidirilinesi Beyet-ı Vükelada 
göıiişülerek bu maksatla hazırlanan ira.de-i seniyye l&.hiyası Pa.dişah ta.ra
fmdan onaylandığı i~in onaylı sureti ekli olarak :yüksek onamalcırma sunul
muş olup aclı geç.en iki bal;anlıUa Bahriye Nezaretine de bildiriln:iş olduğ11 
için gereğinin yapılmasına yardım edilmesini arzederim. 8 ekim 1Ell2 

[ 1] Har b Tarihi Arşivi,. D. 3; G. J 6, Ds. 130. 

Sadrazam adına 
1\IiisteBar 

... -\dil 
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(EE-8) 

HEYET-i V1JKELANIN KARADAC'A KARŞI MUKJı.BIL 
HAREKA.TA DAİR KARARI ÜZERİNE ÇIKAN if~ADE-i 

SEN[\TE (P AD lŞAH EMR!) [1] 

(Türk çel eş tirilmi ş ür) 

Ka.ra.dağ Hükümetinin, Osrr.&nlı Devletine hur.ünder: itibaren ha:::-b ilim 
ettiği ve Karadağ ma.slahatgüzarmm İc;tanbul'daıı ay~niaci'.ğ.·i bizza1 );:endisi 
tarafından Hariciye Nezaretüıe resmen yazılı olaral: biidirilmE:si üzerine, 
ç:etine Sefaret; Maslah2.igüzannın derhal İstanbul'a dönmesi ve düşrnarı
lar .. mıza Aüaha sığmarak §iddeUe karşı harekata gc:çilmesi Heye:t-i Vül;ala 
karan ile onanrnıştır. • 

Bu irade-i seniy:yemizia uygulamuasma Harbiye ve Bariciye Nazırlan 
rr.emurdurlar. 7 ekim 1912 

[1] 

(Na:ıırlar ve imzaları) 

Aslma uygundur 

Sadaret SekreterlDe Dairesi 

J\fiidür Yardmıcısı 

Harb Tarihi Ar,şivi, D .. -3;-G. 16, Ds. 130. 
.. ./"' 



(EE>H) 

BULGAR, YUNJ.N VE S!RF' BAGLAŞ!K HDKO!IlETLERİNLh 
BABiAUTE VERDIKl~ERi NOH. [ 1] 

(Türkçeleştiril.rrıiştlı) 

138 

Bc-lgrat. FJüy1.:te1çiUğinden J-Ia.ricjye l'~czaretine: gelen 14 cl:irr~. :iül2 
[Ün ve 4.11 sayılı tdg-nif tercümesi .suretidir. 

Heyet-i Vülıela ve 

Sadard Iüdemi 

S:rp Dışişieri EakarJiğı mem:ırlc.rmdan biri, a~ağ·ıda arz olunan 13 
ekim 1912 tarihli ııotayı Başbal-:an VE Dışi~leri Bak:mı c:.dırw şimdi bende
nize bildirdi : 

.;~b,Jtmda Başbe:..kan ve Dışişleri Bakanının in-~zaia;·ı buinnan şu tebli
gat ile E:lili muhtmıyi hü .. kümstine ulaştınna.sı Osmar::.lı Devieti Bijyükcolçi
sjnden rica olunur: 

Bü)iik devletlerin, Osmanlı yönetiminddd A vnıp2'da reform yc.pr;'~"-Y' 
üzerlc:ine alacakla~·i vaadi üzerine, altı büyü!' devlet tar·ailndan A nı::turya 
ve Rusya Hükürrıetlc:ri aracılığı ile yapılan te.~ebbüsc: rağmen Bulgarisüm, 
Yunanistan ve Sırhistan EükümcUeri Rumeli ilindeki Eıris~iya.n Lz~ll-:ırı 
yaygın §ekilde olan scmacalr ha.lini ger·çe.ktE:n düze:itmek ve Osmanlı _!ı, vru
pasında huzur ve güverıi ve hi~ bir konuda haklı olmadığı k.:Jde BabıfJi'nin 
haklannda keyfi ve kızgm bir üı1~ır ta.kınmı§ olduğu Ba.lkan hükümetleri:,'le 
Osmanlı Devleti arasında sağlam bir barış ve selameti sr.:ğiamak, <nıca.l: 
iyi n'~,·etle tamameı: reform yapılmasma bağlı buluduğunu söyleme), için 
doğr-, :: Osmanlı Hükümetine başn.ı:rrnayı zorunlu sayarlar. 

Bulgar, Yu.ı.ıan ve Sırp Hükümetleri meydana gelen ol&ylar sebebiyle 
Earadağ Hükümetinin bu t.eşebbüse kanlmama.sına üzgün olmaıda beraber 
Babıali'yi, bü:,rük devletler ve Balkan hükümaleriyle anlaş;:1ış ciarak, Ber
lin Antlaşmasının 23 ncü maddesinde açıklanan refonntın, lıer milietin 
mensup olduğu ırkı esas alarak, ilin Ö!2.erl; yönetimi, B.::lç:ikalı ve İs\"içrdi va
Eler, seçim sUretiyle genel meclis, jaıdarma., özgiiı öj;rı·etün korıularmın 
uyg-ulanmasını İstanbul'daki biiyük dEvletler sE:firleriyle dört Balkan hü
kümeti sefirinin nezareti altında olmak üzere ve üyeleri eşit olmai-: ii2ere 
Hıristiyan ve l;:füslümanlardan l:uruju ~iiksek bir meclise bırakılarat Os
nıaıılı Avnıpasında dernal uygulamaya Babı2.li'yi d.:vt:t edsr·ier ve Osmccnlı 

ll) Harb Tarihi Arşivi, J).Y 2, G. 3, Ds. 29. 



[i("Vletinirı i§bu notaile b'ü yoldu a;ıkle:.may> l;.aps;;:,'c.n el;:li :aıul:tın~da yc:.
Z!h olan reforn1u altı ayd'.:. yapacağir.:.ı üzerine ularat Lu iste~ }~c;.b~zJ erti
Ç'ini bı::yan edebileceğini v-2 rızasıns. bü· deli] c,lıri(j: üz .. ert. c,J·dusurLl.r. s~fe;:·

bc:rliğ·i eıı-"rir"i geri alacağ·ını ün-:ir ede::-·Jeı. 

Yul:arıdc.. adı geçen r;::;t.aye: el; mulıtıradır. 

Bu1garistc.n Yunanist<::.ll ve Sırbistan, yapılm2sı istenEn refc::"mu.n aşa
~1d&l:i esaslara göre olacağı inancındadırlar 

1. Osmanlı memlekc:,tierindeki r.·~ilietlerin miili özerkliklerinin bütün 
scmuçlan ile beraber onayianması ve doğnıl2nrı~r:sL 

2. Osmanlı Mebuslar Medisinde her bir millet için milli:,·e:t in:asili. 

3. Hıristiyanların buluı1duklan ilierde Hıristi_yanlann bütüı:ı. rrıemuri

ydJere kabul ve atanması. 

4. Hıristiyan topluma· mensup bütün okulların Osmanlı okullan ile: 
e.~it tutulı11as1. 

5. Osmar:.lı illerine İslam hall: iskan etmek stıretiyk bu ille:in miili 
birliğini değ-iştirmeye asla çallşmayacağmın Babıali tc;.rafudan yüi-:G.·-rdcıı
mesi. 

6. Hıristiyanların, kadrol2.r Hıristiyanlardan mürekkep olmak ve bu
hınduklan yerierde asi;erlil; hi::metlerini yapm<d-;. üzere askt:re &lıllrnası ve; 
kardolar te§kil edilineeye kada.r asker c:.lma işinin ertelerımesi. 

7. İsviçreli veya Belçikalı i:.iğretmenlerin eylemli oic.ı·ai' kc1mutası 
altında Osmanlı memleketlerinde her ilde ayrı ayrı jandarı:1a te:rısikatı 

yiipılması. 

8. Hıristiyanlarla meskün illere büyük devletleree Jıabı.il olunacak 
Avnıpalı (İsviçreli veya Belçikalı) valilerin atanmasını ve bunlarm eşlil;

krinde üyeleri seçim da.iresince st:çi.lmiş olan r.n:::e:iis lnlundurulm&sı. 

9. işbu reformun uygı.ılanmasma nezaret etmek üzer-e sayıca eşit ola
rak 1slrun ve Hıristiyanlardan mürekkep bir yüksek nıedisi:::ı. Ba~hmhk 

nezdinde kunıl.ı-nası. 

Büyük devletler sefirleıiyle Balkan hükümetleri sefirleri işbu mecli
sin işlemleriyle nasıl görev yaptığına nezaret etrrıel;: memuriyainde olaca.k
lardır. 

İşbu suret aslına uypındur. 
Dhcanı Hti.mayun Amiri 
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Bulgaristan, Su·bistan ve Yunaııistan Hükümetieri Ba:;;bı::.k<m ve Dışiş
leri Balmnlar:ı t.ardınd&ıı Sofya, Belgrat ve Atina sefirlc:rimi<:e vcrilip bu 
sefirlerden telgrafla tebliğ olunan 2.ynı anlamda.b notri ile ekli rr,-ll.hüra.ru.n 
tercümelerinin gönderilcliğine ve Atina Seliri l1:luhtar Bey'i:ı bu rıoLtayı ill'i:} 
kabul ettikten sonn., içindekilerin sert bir d.i.lie yazılı ulrnasmdar. delayı 

B&bıali'ye ulaştınııayacs.ğmı ve bu sebepten istc.nbul Yuns.n Sr:firi c..racıh
ğı ile tebliğ· etmesini söyleyerel; geri vermiş olduğun<. dair Harbjye Nezc.r.c-
tinin aramızda okunan yazısi ile eki ol<.ı.ı} nota ve mu.btıra t.d·cür.ıeieri üzeri
ne yeı.pılan görüt;meier sonunda, üç h\il:üı-;-ıet t.ardınd&.n verilen bL! r.ota 
kapsamı Osmanlı Devletinin içişlerine karışma anlamına g2-krt:k \T r.:.ıi.lL 

omırıımuzu yara.layacaJ: bir §dül ve rütelil:te i:ıulundug,-u cihet!e kesin 

olarak göz önüne ıılınm2.ması gerektiği gibi askerierini Osmanlı smırma 

yollayarak Osmanlı saltanatını tehdide ve böyle haddini bilmez bir not& ile 

Osmanlı Hükümetinin hukukuna, şeref ve baysiyetint: teuıviize cüret Ve 

sınır bo:rll.l1da kalt:lerinüze, aslı:erlerim.i.z.2 ve halkımıza t.cı.arr...ı.za başlaye;n 

Bulgaristan,. Sırt istan ve Yunanistan Hükümetir~in bü küstah c& b:·ı::.:risine 

ve tecavi.izl&r hareketlerine karşı Türk Ordusunun taarruza ba.şl&.m<~sın

dan başka yapılacak bir tedbtr olmadığından cenil:ıa lS:yü-; clrnayan bu nouı 

1:arşılıksız bırakılarak bu üç hükümet nezdinde bulunan sefiric:rimizden 

ilki Sofya, Belgrat ve daha sonra Atina sefirleıimi:::in ö.erhai 1si.abui'z 

alınması :ve durumun bü:yiik devletlere bildirilmesi konusunu 1:-la.riciye 2\e

zaretine, ordula.nmızın yal::ında verilecek erntr üzerine AlLlım yardL.'Ei ile 

Bulgaristan, Sırhistan ve Yunanistan'a h:a.rşı ta.a.rruza başla11m.a.k üzere 

ileri harekata hazır bulunmaları ve emir verilıu;:,den örwe düBmarılanmız 

tarafından ta.arnız vakfolursa Allaha sığınarak şiddetle bih-ımkabil Bulga

ristan, Sırhistan ve Yunanistan'a t.aarnız etmeleri için gereLedere derhal 

[1) Harb Taıihi Ar,şivi, D. 2, G. 3, Ds. 28. 
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lüzmnlu emirlerin verilmesini Harbi:,'e Nezı:.re:i:ine: vt: c.Ci.ı gc:ç::ı; rıc;ta dil:k&· 
te. eillnn1aya.rc.J.: Sofya.! I;eigrr~t Vt: ...-5.~-Lir..c .. seft.:ı--lerirr.:.iz:i:-1 g~L·) fdlEL·:c.l&.!-ı i;;ü·! 
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Sabri Gabrit:l 
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Şeyhillislam Tiearet ve Zira.at Kazın 
Jd:c:·hmet Cemalettin Mustafc. Reşit 
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Sait 
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