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Osmanlı Devleti 'nde, dil, din serbestisine sahip olarak Ortodoks Patrikhanesi 'nin 

yönetimine bağlı kılınan Rumlar, otonom bir yönetim şekli altında yaşadılar. Bu sayede 

ulusal kimliklerini koruyabildiler. Zamanla imparatorluk içindeki diğer etnik unsurlardan 

farklı olarak Osmanlı yönetim sistemi içinde önemli mevkilere getirildiler. 

XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı yönetimini, bir Hristiyan devlet yönetimine tercih 

ederlerken, özellikle bu yüzyılın ikinci yarısından sonra tam tersi bir tutum içine girdiler. 

Osmanlı egemenliği altında yaşadıklan dönemlerde, batı kültür ve uygarlığı ile temaslarını 

sürdüren Rumlar, özellikle Fransız Devrimi'nden sonra, Avrupa uygarlığının kaynağı 

olan bir mirasın varisieri olduklarını düşünür oldular. Bu şekilde çeşitli etkenlerle 

oluşmaya başlayan ulusal bilinç, XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Rum burjuva sınıfı 

tarafından geliştiriidi ve geniş kitlelere ulaşması sağlandı. 

Bağımsız bir yaşam için, kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda Rusya ve 

Fransa tarafından da desteklenen Rumlar, 1821 yılı Mart ayında Eflak ve Boğdan'da ilk 

ayaklanmayı başlattılar. Ardından da Mora'da ayaklandılar. Bu sırada Tepedelenli Ali 

Paşa isyanını bastırmakla uğraşan devlet, Eflak-Boğdan isyanını kısa sürede hastırdığı 

halde, Mora' da aynı başarıyı gösteremedi. Bir yandan bölgeye yapılacak askeri harekatları 

düzenlerken, diğer yandan da bir dizi önlem alıp, İstanbul ve Anadolu'ya sıçramasını 

engellemeye çalıştı. Ancak buna rağmen, Mora Yarımadası ve Ege adalarındaki i syanın 

giderek yaygınlaşmasını engelleyemedi. Padişah II.Mahmud, kendi güçleriyle isyanı 

bastıramayacağım anlayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa' dan yardım istedi ve 

ancak bu sayede isyan büyük ölçüde yatıştırılabildi. Mora, neredeyse bir kez daha 

fethedildi. Fakat bu sırada, Avrupa devletlerinin, birbirleri lehine olacak herhangi bir 

çözümü engellemek için müdahalede bulunmaları, Osmanlı Dev I eti 'ni bir başka sorunla 

yüz yüze getirdi. 
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Rusya ve İngiltere'nin, Mora'da yaşayan Rumlar'a özerklik verilmesi 

doğrultusundaki haskılanna direnen devlet, Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmasının 

yakılması, ardından da Rusya ile yapılan fakat yenilgiyle biten savaş sonunda, Osmanlı 

Devleti 'ne vergi ile bağlı bir Yunan Devleti 'ni, Edirne Antiaşması ile kabul etmek zorunda 

kaldı. Daha sonra, bu sonuçla yetinmeyen ve bağımsız bir Yunanistan'ı çıkarlarına daha 

uygun bulan İngiltere'nin çabalarıyla oluşturulan, bağımsız Yunan Krallığı'ru da tarumak 

zorunda bırakıldı. 

Böylece Rumlar, Osmanlı Devleti 'nden ayrılarak devlet kuran ilk ulus olurken, 

Osmanlı topraklan üzerinde de, ilk bağımsız Hristiyan devlet kurulmuş oldu. 
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The Greeks of the Ottoman Empire who enjoyed a semi-autonomous life under 

Ottoman rule, w ere entitled to have their own religions and to speak their own languages 

thanks to w hi ch they managed to maintain their own national identity. In the course of 

time they rose into prominence among other minority groups within the Empire and held 

important administrative posts. 

Until the 18th century the Ottoman Greeks preferred the Ottoman administration to a 

Christian administration. Yet, starting from the second half of the ıgth century, they to 

the contrary path. Following the French Revolution until which they remained in contact 

with western culture and civilization, they considered themselves as the representatives of 

the heritage of European civilization. This consideration, together with several other 

factors constituted the basis of the Greek national consciousness which was developed by 

the Greek bourgeoisie of the Iate 18th century and was spread over large segments of 

society. 

France and Russia who looked with favour towards a movement of independence 

on the part of the Greeks, for their own interests found it adventageous to support the 

Greeks in their first insurrection of 1821, in Wallachia and Moldavia. Next rose the 

Greeks in Morea. At that time the Ottoman Goverment was busy in suppressing rebellious 

TepedelenliAli Paşa and therefore failed to suppress the rising in Morea although it had 

succeeded in Wallachia and Moldavia before that. First, the Ottoman Govemment made 

preperations for military intervention. As the next step, by taking all the necessary 

measures it attempted toprevent the rising from spreading over the Aegean Islands. These 

attempts proved to be unsuccessful. As he realized that he could not suppress the rebell 

himself, the Sultan asked help from the governor of Egypt, Mehmed Ali Paşa and thanks 

to Ali Paşa's help the rising was suppressed to a great extent. Morea was almost 
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conquered for the second time. 

In the meantime, the Ottoman Government faced an other difficulty. This was a 

European interference on the part of the European states, who reacted against any 

settlement to the detriment of their common interests in the region. The Ottoman 

Govemment held out against Russian and English pressures demanding an autonomous 

life for the Greeks living in Morea, but once its navy was destroyed in Navarin and the 

war against Russia was lost next, it had to accept the existenceof a seperate vassal Greek 

state, which had to pay duty to the Ottoman Empire, as it was laid downin the Treaty of 

Edirne. Not content with these stipulations, later an England set out to assure the 

establishment of an independent Greek Kingdom, whose establishment accorded with the 

English interests in the region. In the end, the Ottoman Empire had to accept the 

establishment of this kingdom. 

So the Greeks were the first nation to be seperated from the Ottoman Empire and to 

establish a seperate independent state, which was to become the first independent 

Christian state ev er founded over Ottoman territories. 
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ÖN SÖZ 

Ege Denizi'ni paylaşan iki devlet arasındaki genellikle gergin olan ilişkiler, Türk 

kamuoyunun, araştırmacı ve tarihçilerinin daima ilgisini çekmiştir. Bu ilişkilerin 

gerginliğinin nedeni, Rumlar'ın Osmanlı egemenliğinde yaşadıkları döneme kadar 

gitmektedir. Osmanlı yönetimi altında yaşayan gayrimüslimler arasında, nüfus 

bakımından en kalabalık topluluğu oluşturan, itibar sırasında da Müslümanlar'dan sonra 

ikinci sırada yer alan Rumlar'ın, Osmanlı yönetiminden ayrılmak, bağımsız olmak için 

başlattıkları hareketle birlikte mücadele de başlamıştır. Osmanlı Devleti bu hareketi, kendi 

halkı olarak benimsediği Rumlar'ın yönetime karşı bir başkaldınsı olarak değerlendirmiş, 

Rumlar ise bunu bir bağımsızlık savaşı olarak görmüştür. 

Avrupa Devletleri tarafından desteklenen mücadele sonunda bağımsızlığına kavuşan 

Yunanistan'ın, izlediği yayılınacı politika, ilişkilerin gerginliğinin daha sonraki nedenidir. 

Bu çalışmada, gergin ilişkilerin kökeninde yer alan, Rumlar için bağımsızlık mücadelesi, 

Osmanlı Devleti için ise bir isyan olan, hareketin nedenleri, gelişimi, Osmanlı Devleti 'nin 

bastırmaya yönelik çabaları ve bağımsız bir devletin kuruluş öyküsü, ele alınmıştır. 

İncelenen dönem, Osmanlı Devleti 'nin tarihinin önemli bir kesiti olduğu gibi, Balkanlar ve 

Akdeniz' de çıkar mücadelesi içinde olanA vrupa Devletleri 'nin tarihlerinin de önemli bir 

parçasıdır. Çünkü Yunanistan, büyük ölçüde, onların eseridir. 

Böylesine ilgi çeken ve çok yönlü olan bu konuda bir araştırma yapmamı önererek, 

değerli katkılarını esirgemeyen Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Yavuz Ercan'a şükran 

borçlu yum. 

Ayrıca, bu çalışmanın ortaya çıkması için gerekli materyali topladığım tüm 

kururnların çalışanlarına, katkısı olan ve emeği geçen herkese, eşime, kızıma ve aileme de 

teşekkürler ederim. 

M. BAYRAK 
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GİRİŞ 

1.1. Konunun Değerlendirilmesi ve Kaynaklar Üzerine Genel Bilgi 

Yaygın bir görüşe göre, Tepedelenli Ali Paşa isyanı Mora isyanına, Mora isyanı da 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanına neden olmuştur. XIX.yüzyılın ilk çeyreğinde 

yaşanan Mora isyanını te,~ bir nedene bağlamak veya bu isyandan ve sonuçta bağımsız bir 

Yunanistan' ın kurulmasından Tepedelenli Ali Paşa 'yı sorurol u kılmak, bugünkü tarihçilik 

anlayışıyla bağdaşmaz. Mora isyanını doğuran öyle çok etken vardır ki, Tepedelenli Ali 

Paşa isyanı da bu etkenlerden sadece birisidir. 

Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik durumunun bozulması, vergilerin artması, 

Yeniçeriler'in ve diğer yöneticilerin zorbalıkları, müslim ve gayrimüslim halk arasındaki 

ilişkilerin zedelenmesi, isyanı doğuran nedenler arasında başta gelir. Devletin içinde 

bulunduğu bu durum, devletlerarası düzeyde Batılılar tarafından Doğu Sorunu olarak 

adlandırılan çok daha önemli bir sorunu beraberinde getirmiştir ki, Mora isyanını da doğu 

sorununun bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Rusya'nın sıcak denizlere 

açılma politikası Avrupa'da dengelerin değişmesinde önemli rol oynarken, Fransız 

Devrimi'nin yaşanınası ve imparatorlukların yaşamını tehlikeye sokan yeni kavram ve 

fikirlerio Napolyon savaşlarıyla birlikte geniş kitlelere, özellikle de Rumlar'a ulaşması, 

söz konusu etkenlerden diğer önemli olanlarıdır. XVIII. yüzyıl sonlarında yeni ortaya 

çıkan Rum burjuva sınıfı da halka ulusçuluk bilincinin kazandınlmasında önemli bir 

görevi yerine getirmiş, böylece bilinçli, düzenli ve planlı bir şekilde hazırlanan, alt yapısı 
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oluşturulan bağımsızlık mücadelesi sonucunda Rumlar, Osmanlı yönetiminden ayrılarak 

devlet kuran ilk ulus olma özelliğini kazanmışlardır. 

Yüzyıllardır birarada yaşayan halklardan bir kısmının ayrı bir devlet olarak 

teşkilatlanması veOsmanlıDevleti'ninde Kırım'dan sonra kaybettiği ikinci büyük toprak 

kaybı olması konunun önemini ortaya koymaktadır. Osmanlı egemenliğinde olan bölgede, 

yeni bir devletin ortaya çıkması Osmanlı Devleti 'ni sarsan en önemli olaylardan biridir. Bu 

bakımdan Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'nde ulaşabildiğimiz tüm belge ve defterlerde, ı 

söz konusu olay, "Rum İsyanı", "Rum Fetreti", "Rum Fesadı" gibi sözcüklerleifade 

edilmiştir. Ayrıca, Osmanlı tebası olan Rum reayanın devlete karşı ayaklanması söz 

konusu olduğu için, o dönemi anlatan diğer Osmanlı kaynaklarında da aynı ifadeler 

kullanılmıştır. Bugün de bu konu üzerinde çalışan Türk araştırmacılar, olaya Osmanlı 

Devleti cephesinden baktıkları için, Osmanlı Devleti 'ni yaklaşık on yıl meşgul edecek bu 

hareketi, isyan veya ayaklanma olaraK değerlendirmektedirler. 
ı 

Buna karşılık batılı kaynakların hemen hemen hepsinde olay, "Greek Revolution", 

"Greek W ar of Independence" yani I"Grek Devrimi" veya "Grek Bağımsızlık Savaşı" 
olarak ele alınmaktadır. Bunun yan~nda "Greek Rebellion" yani Grek İsyanı olarak 

tanımlayan batılı yazarlar da az olmakla birlikte, yok değildir. Fakat yine de her iki tarafın 

olaya bakış açısının farklılığı bu sözcüklerden bile anlaşılmaktadır. Tabi ki, Rumlar 

açısından bu bir bağımsızlık mücadelesidir, yeni bir yapılanmanın, yeni bir düzen 

kurmanın başlangıcıdır. Batılılarca kullanılan bu sözcükler, olay bu yanıyla algılandığı için 

yanlış değildir, fakat kiminde yanlıdır. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, "Rum İsyanı, Rumlar, Yunanlılar, Yunanistan 

hatta Ege" konuları üzerinde çalışan Türk araştırmacı ve tarihçilerinin2 de büyük bir 

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'nde konuyla ilgili pek çok belge ve defter mevcuttur. Bunların içinde, 

Rum isyanı ile ilgili yüzlerce belge içeren Hatt-ı Hümayfin tasnifi, başta gelir. Cevdet Dahiliye, Cevdet 

Haıiciye, Cevdet Askeriye tasnifleri de oldukça fazla belge içerir. Az olmakla beraber Ali Emiri ve 

İbnülemin tasniflerinde de isyanla ilgili birkaç belgeye rastlanır. Ayrıca, isyanın başlamasıyla birlikte 

taşradaki görevlilerle yapılan yazışmaların suretlerini kapsayan, Mühimme Defterleri, konunun 

aydıntatılması açısından önem taşır. Yine bir başka defter grubunu da Ayniyat Defterleri oluşturur ki, 

Rum Milleti ve Düvel-i Selase, Rusya Meselesi, Rum Fesadı defterleri, konuyla ilgili bilgiler içeren 

Ayniyat defterleri arasında yer alan tasniflerdir. Düvel-i Ecnebiye Defterleri'nden olan, dönemle ilgili 

Rusya Ahidname Defteri de, Rum isyanı sırasında Rusya ile yapılan bazı antlaşmaları içerir. Tesbit 

edilebilen bu tasniflerden başka, değişik fonlarda da konuya ilişkin bilgiler içeren belge ve defterlere 

rastlanılabilir. Tüm bu yazılı materyalle, Rum isyanının başlangıcı, gelişimi, Osmanlı Devleti'nin aldığı 

önlemler, askeri hazırlıklar, isyanın bastırılması veya başarısızlıklar vb. hakkında ayrınhlı bilgiler 

edinmek mümkündür. Ancak, bu çalışma bir doktora tezi için verilen süre ile sınırlı olduğundan, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki konuyla ilgili tüm malzemeyi görebilmek mümkün olmamıştır. 
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çoğunluğu ne yazık ki objektif olmaktan uzaktır. Bunun nedeni incelemeye çalıştığımız, 

1821 İsyanı'na kadar gitmektedir. isyan sonrası kurulan Yunanistan'ın Osmanlı Devleti 

aleyhine izlediği yayılınacı politika da bunda etkendir. Ayrıca yine ilginç bir durum söz 

konusudur ki, 1821 İsyanı'ndan yaklaşık bir yüzyıl sonra bu kez de yeni Türk Devleti, 

Yunanistan'a karşı bağımsızlık mücadelesine girmiştir. İşte yeni kurulan Yunanistan'ın 

"Megali idea" olarak bilinen amaçlarına ulaşma çabası, daima Osmanlı Devleti ve daha 

sonra da Türkiye aleyhine olmuştur. Türk-Yunan ilişkilerindeki bu gerginlik, 

araştırmacılarınkalemlerine de yansımıştır. Bu çalışmada mümkün olduğunca bu bakış 

açısından arınarak, Osmanlı belgelerinin ışığında, belgelere dayalı bir yol izlenmiştir. Dil 

sorunu nedeniyle Yunan kaynaklarından yararlanılamamıştır. Bu konudaki eksiklik 

Bi b li yografya 'da belirtilen İngilizce yazılmış yabancı yayınlarla giderilmeye çalışılmıştır. 

1.2. Rum ve Yunan Kavramları Üzerine Açıklama 

Burada belirtme9en geçemeyeceğimiz bir başka husus, Rumlar'ın etnik menşeleri 
/· 

konusudur. Batılı tarihçi ve yazarlar, Osmanlı egemenliğindeki; Balkanlar'da, Mora 

Yarımadası ile Ege adaları ve Anadolu'da yaşayan azınlıklar arasında nüfus bakımından en 

kalabalık topluluğu oluşturanları, "Grek" olarak isimlendirirler. Osmanlı belge ve 

kaynakları ise söz konusu halkı "Rum" olarak adlandırırlar. Grek sözcüğü, Batılı 

araştırmacılara ait eserlerin genelinde, "Eski Yunan ve Yunanlılar"ı ifade etmek için 

kullanılır. Yani, gerek Osmanlı yönetimi altında bulunan Rumlar'ın gerekse günümüz 

Çağdaş Yunanlılar'ının etnik bakımdan ve kültürel açıdan Antik Yunan'ın bir devamı 

olduğu düşüncesi hakimdir. Bir başka deyişle, Osmanlı egemenliğindeki, Doğu Roma 

halklarına eski Yunan halkı gözüyle bakılmaktadır.3 Ancak bu durumu sorgulayanlar da 

2 Belirtilen konularda, tarihçiler dışında genellikle kamu personeli statüsünde veya emekli olan ordu 

mensupları, emniyet göre\·lileri ve öğretmenler çalışmışlardır. Genelde bu çalışmalarda, birbirini tekrar 

eden bilgiler, bazılarında bilimsel yöntcmden uzak bir şekilde yer almıştır. Bu bakımdan bu tip çalışmalara 

dipnotlarda yer verilmemiş, ancak konuyla ilgisi nedeniyle Bibliyografya'da belirtilmiştir. 
3 Hellen dostu yazarların önde gelenlerinden İngiliz tarihçi , Prof. Douglas Dakin, The Unification 

of Greece 1770-1923, London 1972, s.2 vd.'da, Çağdaş Yunanlılar'ın Antik dönem Yunanlıları'nın 

torunları olduğu düşüncesini şu şekilde açıklamaktadır: "Romalılar, eski Yunan dünyasını fethetmesinc 

rağmen Yunanca konuşan nüfus hayatta kalmayı başardı. Kültürünü işgalci güçlere empoze etti. 

Kendilerini Romalı olarak adlandırmalarına rağmen, kesinlikle Yunan olarak kaldı. Zenginlik, nüfus ve 

coğrafi konumları nedeniyle Yunan insanı ve anavatanları o kadar önemliydi ki, M.S. 330'da, İmparator 

Konstantin Byzantium'u İmparatorluğun başkenti yaptı. Yine genelde Yunan dili hakimdi. Bu aynı dil 

İmparatorluğun doğu kısımlarına yayılırken Hristiyan Kilisesi 'nin de dili oldu ... İmparatorluğun doğu 
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yok değildir.4 Objektif yaklaşarak, uygar dünyada kültürel ve etnik açıdan kanşmadan 

kalabilmiş bir ulusun varlığından söz etmenin olanaksız olduğu bilincinde olanlar da 

elbette vardır.5 Oysa tarihi bir devamlılıktan söz etmek, tarihi bir yanılgıdır. Gerçekleri 

kasıtlı olarak görmezlikten gelmektir. 

Türk araştırmacı ve yazarları ise, Osmanlı belge ve kaynaklannda geçtiği şekilde 

sözü edilen topluluğu, Rum olarak kabul ederler. Bunun nedeni hem tarihi gerçeklerdir, 

hem de Yunan dış politikasının hedefi olan Megali idea'ya esas teşkil eden, eski Yunan'a 

ve Bizans'a ait olan tüm bölgenin, egemenlik altına alınması düşüncesini dayanaksız 

kesimlerinin Slavlar tarafından işgal edilmesinden sonra Yunan dilinin yaşayıp yaşamadığı konusu bir çok 

tartışmalara yol açtı. Fallmerayer'e göre, (bulgularını 1830-1836'da yayınlamıştır) 6. ve 7. yüzyıllardaki 

Slav istilası ülkenin etnik karakterini öyle değiştirmişti ki, saf Hellenik kan diye birşey kalmamıştı. .. 

Bugün genel olarak kabul edilen 6. ve 7. yüzyıllardan ziyade 7. ve 8. yüzyıllarda gelen Slav istilasının 

oldukça etkili olduğudur: Eski Yunan bölgelerinde kesinlikle bir azalma olmuş ve nüfusların birbirine 

karışması çok yüksek oranda olmuştur. .. Ancak yine de Yunan tarihinde bir ırk, dil ve kültür devamlılığı 

vardır."; Richard Cloog, Modern Yunanistan Tarihi, (Çev. Dilek Şendil), İstanbul 1997, s.23 'de, 

"Osmanfı <Türf(fer'i Ortoao/(§rar'a "!Jv{iffet-i '!(um" yani "'Yunan" mü!eti aaını vermişti." diyerek, Rum ve 

Yunan sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu vurgulamak istemiştir. Oysa bu iki sözcüğün tanımladığı etnik 

gruplar birbirinden farklıdır. Zaten Rum Milleti tanımlamasının içine Rumlar'dan başka, Osmanlı 

yönetimindeki tüm Ortodoks halklar girer. 
4 William St. Clair, That Greece Might Stili be Free the Philhellenes in the War of 

Independence, London 197~, s. lS vd. 
5 Odysseus, Turkey in Europe, London 1900, s.291 vd; Resmi Yunan ideolojisine karşı çıktığı için 

Panteon Üniversitesi'nden ihraç edilen, Atina doğumlu bir Rum olan Tarihçi, M. Cosmas Megalommatıs, 

Türk-Yunan İlişkileri ve Balkanlar, İstanbul (t.y.), s.9'da, " ... 'J"unan urusunun aevamfırığı 

aMatmacasını ']"unanistan, vatanaa.şrarı arasınefa oMuğu /(sıaar, urusrararası aü.zeyae efe yayma ve 

süraürme ifi.tiyacı auyma/(Jaaır. 'Es/(j ')'unanrırar'aan 'Bizansrı ')'unanrıfar'a, onraraan aa günümüz 

')'unan[ı[arı'na 6ir tarifiser aevamfıfığın var oM uğu farzeaifir. 'Bunun tarifiser gerçef(fe bir ifişf(isi yo/(Jur. 

qerçef(ise, ']"unanfıfar'ın 6ir ']"unanrıfıf(siyasaf fil(r;i.ne ve sistemine saftip ofmaaıf(farı ve aafıa sonra aa, 

'l(omafırar oraraf( :J{ristiyanra.ştırıMıl({arıaır. 'Bugünün "'Yeni ']"unan[ı[arı"nın farzettil({eri gibi 1''Esfj 

']"unanfırar"aa 6ir "'Yunanfıfıf(' jif(ri ve sistemi 6urunmama/(Jaaır . .5'!yrıca 'Yunanca !(gnuşan fıarfJn orta 

çağefa ya.şaaıl({arı aevfetin aaı, günümüz 'Yunan uyaumuıcıfığının ic[c[ia ettiği gw i, ,,'Bizans İmparatorfuğu" 

aa aeğifair. 'Bu aevfetin aaı, "Voğu '!(oma İmparatorruğu"aur. Voğu '!(oma İmparatorfuğu'naa 'Yunanca 

/(gnuşan 6ir (işi, efiğer 6ir 'Yunanca f(gnuşan l(jşiye 'Yunanca ":}{efen" aiye sesfenemezai, 6u cicfai 6ir fıata 

orurau. Çün/(ji orta çağefa ')"unan[ı[ar'ın etnif(ve urusaf acfını tarif ecfen ,,:;{efen" f(grimesi, "puta tapar"ra eş 

anramrıyaı." diyerek, Çağdaş Yunanlılar'ın hiç bir şekilde eski Yunanlılar'ın devamı olmadığını 

açıklamaya çalışmıştır. Eski Yunan'dan kalan bütün değerlerin Hristiyanlığın kabulünden sonra kafirliklc 

eş anlamlı olarak görülmesi ve bu tutumun yüzyıllar boyu sürdürülmesi hakkında ayrıca bkz. M. Murat 

Hatipoğlu, Yunanistan 'daki Gelişmelerin Işığmda Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı 

(1821-1922), Ankara 1988, s. I; Beria Remzj Özoran, "Megali idea'nın Kökleri- II-", Türk Kültürü, 

Yıl XVI, S.l89 (Temmuz 1978), s.551; Herkül Milas, Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul 1994, 

s.39 vd; Dakin, s.S. 
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kılmaktır. 

Zaten Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına aldığı bölgelerde sadece 

Yunan halkı yaşamıyordu. Yunanlılar'dan başka Anadolu 'nun eski kavimleri olan Frigler, 

Hititler, Bitinyalılar, Paflagonyalılar ve Kapadokyalılar da yaşamlarını 

sürdürüyorlardı.6 Bu durumda Doğu Roma halkını Grek olarak nitelemek, bu 

kavimlerin varlığım inkar etmek demek olacaktır. Aslında, He ll en yazılı kaynaklannda da, 

Anadolu' da yaşayan İonalılar olarak amlan, fakat doğu geleneğinden dolayı Yunan olarak 

adlandırılan halkların,? yerli halkla karıştıkları açıklanmaktadır. Zaten o tarihlerde 

yapılmış olan İ on heykellerinin hemen hepsi Yunanlı olmayan yüz hatlarına sahiptirler. 8 

Etnik ve kültürel bakımdan Anadolu'da karışmış olan söz konusu halk, Doğu Roma 

egemenliğine girdiğinde kendisini Romalı anlamındaki "Rum" sözcüğü ile ifade etmiş9 

ve bu durum Osmanlı yönetimi sırasında da devam etmişti. Bu konuda George 

Ostrogorsky şunları söylemektedir: "!!(oma devfet tarzı, (jret Rfi[türü ve :J{ristiyan inancı 

6 Muzaffer Erendil, "Yunanlılar'ın Kökeni ve Yunan Milletiyle (Greklerle) İlgili Kavram ve Deyim] er", 

Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildirileri (ÜATSB), Ankara 1986, s.l09. Yavuz Ercan, "Türk

Yunan İlişkilerinde Rum Patrikhanesi'nin Rolü", ÜATSB, Ankara 1986, s.l97'de, bu konuda şu 

bilgileri vermiştir: " ... 1(um6aşf(a ')'unan 6aşf(aaır. 'Eğer if(isiııin aynı şey oUuğu f(a6uf edifirse Proto-9iitit, 

9iitit, :Frigga, .Licfya, rurartu, Mitann~ .9Lsur ve aier 6irçof(fll.naaofu topfum!arı ve RJi.Itürferinin nasıf 6ir anaa 

yof(oUuğunu tarilien açıf(fama imf(g.nı 6ufunrn.a.z."; Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarhkları, İstanbul 

1993, s.203'de, konuyla ilgili olarak şu bilgilere yer vermiştir: "fll.naao[u i on f;ji.ftürü İoniafıfar'ın .Lgaia, 

'l(aria ve .Ly/(ja gwi esf(j fll.naao[u l(g.vimferi ife fll.naao[ufu 6ir f(avim nitefiğiııi !( azanmış o[an :Fıygfer'üı 

ortaf(garatısufır. 'Bu yeni uygarfığın gefişmesiııae Mısır, :feni./1;§, 'Jv(e.zopotamya ife 6irfifde :Hitit ve Urartu 

etf(iferi efe 6üyiif( ro[ oynamıştır. 9ie[fen yazıfı f(aynaf([arı aa fll.naao[u'aa İ onafuar'ın yerfi fıalf(far[a 

f(ggnaştıf(farını açıf;[amaK:Jaaır ... " 
7 Yunanlılar; Dorlar, Eollar ve İonlar olmak üzere üç büyük kabileden oluşurlar. Anadolu'daki ilk İon 

boyları ve Dor ile Aioller olarak adlandırılan diğer koloniler, M.Ö. 1050-1000 tarihleri arasında görülür 

oldular. Bu gelenler içinde İ on boyları kısa sürede önemli kentler geliştirerek, Doğu Akdeniz bölgelerinde 

seslerini duyurmaya başladılar. Bu yüzdendir ki, Mısırlılar, Mezopotamyalılar ve sonraları İranlılar, bütün 

Hellenler'i İonalılar olarak adlandırdılar. Çünkü kendilerine en yakın olan Hellenler bu adı taşımaktaydı. 

Nitekim Türkler de, bu eski doğu geleneği nedeniyle Hcllenler'e Yunanlılar (İonlar), Hellas'a da 

Yunanistan demişlerdir. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, s.202; Ekrem Akurgal, "Eski Anadolu'da 

Yunanlılar", ÜATSB, Ankara 1986, s.57. 
8 Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, s.203; Akurgal, ÜATSB, s.57 vd. 
9 Dakin, s.2; Beria Remzi Özoran; "Megali idea'nın Kökleri- I -", Türk Kültürü, Yıl XVI, S.l88 

(Haziran 1978), s.471; Özoran, "Megali idea'nın Kökleri- II-", s.551. Milas, s.48 vd, bu konuda şu 

bilgilere yer vermiştir: "'Bizans tfönemintfe :He[{ence f;gnuşan Ortoao/(§ 9iristiganfar f@naiferini niteferf@n 

"'}(oma" sözcüğünefen türetiimiş ofan "!l(omws" (!!(um) sözcüğünil /(Jiffanmışfaraı. 'l(imi yöreferae 6ir anti!( 

J{e[{en soyun aaınaan türetiimiş ve 'Batı aünyasının f(u[{anmış o[auğu 6ir sözcüf(ofan "(jref;gs" ((jref(2 aa 

f(u[[anıUfı ... » 
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'13izans gefişmesinin ana f<;gynak;farufır. '13u unsurfaraan 6iri çıf<;grıfsa '13izans'ın varfığı 

tf~ünüfemez. !Anca!( !J{ef{enistif( f(üftür ve !J{ristigan tl ininin !!(oma tfevfet şek;fi ife 6 ir sen tez 

liafine gefmesi &izim '13izans İmparatorfuğu tfige aaranaımıaya afıştığımız tarihi teşef(f(jilü megaana 

getimıiştir ... 'l3izans tariiii evve[ emirtfe satfece !/(oma tarifiinin yeni 6ir tfevresi ve '13izans 'Devfeti 

esf(j İmperium !l(omanum'un satfece 6ir tfevamıtfır. '13izans 6ifinaiği gi6~ 6izim '13izans[ı tfeaiğimiz 

Rişiferin 6ifmetfik;feri, tfalia sonraf(j tfevrin 6ir terimitfir. ı o '13un[ar R§ntfiferini fıer zaman !l(omafı 

o[araf( atf[antfırmış, imparatorfarını !/(oma fiüf(jimtfar[arı, esf(j !/(oma Caesarfarı'nın fiafej ve 

mirasçıfarı saymışfartfır. 'Devfet yaşatfığı sürece !/(oma atlı onfarı 6üyüfemiş ve !/(oma tfevfet gefeneği 

on[arın siyasi tf~ünce ve iratfeferine sonuna f<;gtfar liaf(im f<;gfmıştır. 'E tn if( 6af(ımtfan mütecanis 

ofmayan imparatorfuf( !/(oma tfevfet tfüşüncesi sayesinae 6ir aratfa tutu[muş ve çevresine !(arşı 

tutumu !l(oma'nın evrenseffif( tf~üncesine uygun ofaraf( saptanmıştır." ı ı Yazar, Doğu Roma 

veya Bizans' ın dil ve kültür dışında tamamen, Antik Yunan' a ait özellikler içermediğini bu 

şekilde belirtmiştir. Ancak bu durum giderek değişmiş, Bizans'ın son dönemlerinde 

kültürel anlamda Yunanlılık anlayışı ve bilinci kazandırılırken ırk birliği ve devamlılığı 

gözardı edilmiş, Doğu Roma'nın kurulduğu dönemlerdeki, Yunanlılar dışındaki, Anadolu 

halkı görmezlikten gelinmiştir. Yeni Yunan ulu sunu ortaya çıkaracak olan ulusal bilinç 

ise, toplumsal bir güç olarak XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye 

başlanmıştır. 

İlkçağ Yunanlılar'ından günümüz Yunanlılar'ına bir devamlılığın olduğunu 

söylemek yukarıda açıklamaya çalıştığımız tarihi gerçekler nedeniyle olanaksızken, 

Osmanlı yönetimi altında yaşayan Rumlar'ı da batılıların yaptığı gibi Grek veya Yunan 

olarak adlandırmak tarihi bir yanılgı olur. Bu konuda, farklı bir yaklaşım getiren Mora ve 

Teselya'da yaşayanları Yunan, Anadolu'dakileri ise Rum olarak değerlendiren bir başka 

görüş daha vardır ki, onu da belirmek gerekir. 12 Ancak, Mora ve Teselya'da yaşayanları 

10 Milas, s.37, dipnot 1 7'de, Bizans sözcüğü ile ilgili olarak şu bilgileri Yerir: "Çjeneffi{f.e unutu!an, 

'Bizans'ın ~naine "'Bizans" aemeaiğiiir. İsa'aan önce, .9/.:ti{ ']"anmaaası'nın Megara ~ntinaen gefip 

6ugün{ü İstan6uf yöresinae 6ir yerf.eşme mer~zi K:Jıranfann firferi 'Byzas aaınaan aoğmuş ofan "'Bizans" 

ismi 6u imparatorfu{yaşaaıf(ya {u!fanıfmamıştır. 'l(u[fanıfmış ofan sözcü{f.er "'l(omaios", "'R.pmaiij", "!JI&a 

'R.pme", '"l(pmania" ('l(omafı, ']"eni '!(oma) iii. "'Bizans" sözcüğünü if{~ q. '1/olf 1562 yıfınaa ":;{istoriae 

'Byzantinae" aafı yapıtınaa K:Jı[[.anmış ve c{afi.a sonra 'Jiffip Lamp "Ve 'Byzantinae :;{istoriae Scriptori6us" 

aafı yapıtıyfa, 1648'ae, 6u ismi {a6u! ettinniştir. Çjene[ 6ir eğifim ofara{6u imparator[uğa artı{ "'Bizans" 

aenmesi a[ışıfagefmiştir." 

11 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 1981, s.25. 
12 Yavuz Ercan, "Türkiye'de XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gayrimüslimlerin Huk.'Uki, İçtimai ve İktisadi 

Durumu", Be lleten (Bell.), c.XLVII/ı88 (1983), s. ı 130 vd.' da, bu konuda şunları söylemektedir: 

" ... 'l(umfar[a ry'unanfı{ar'ı if;j ayrı etniK;__grup ofara{ nitef.enairaifu PdfinaitJi gi6i 'R.pma İmparatorfuğu 
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Yunan asıllı kabul edip, Anadolu'dakileri Rum olarak nitelemek, Anadolu'da etnik 

karışımın fazla olduğunu, buna karşılık bugünkü adıyla Yunanistan' da daha az olduğunu 

ya da hiç olmadığım var saymak demektir. Fakat, İngiliz tarihçi Douglas Dakin de "The 

Unification ofGreece 1770-1923" adlı eserinde Anadolu'da Yunan ırkımn karışmasının 

daha az, Mora'da ise Slav istilaları nedeniyle daha fazla olduğundan söz eder. 13 Bu 

durumda gerekAnadolu'da gerekse Mora ve Teselya'da yaşayan halkları Yunan olarak 

kabul etmek zordur.14 Anadolu'da ve bugünkü adıyla Yunanistan'da tarih boyunca 

'"Bizans" adını a!mı;;tı. Jl!ncaK:._yüzgı[{ar 6ogu "!l(om.a!ı" an[amına gefen "f!{um" /(g.fimesi gere{ <Tür/(çe'ae, 

gereR:§e aeğişil(şef(j[ferae aiğer tfi{fercfe 'Bizans'ı, öze[{il(fe Jl!naao[u'gu ifaae etme{ için l(u«anı[mı;;tır. 

Jl!naao[u <J'ürl(fer tarafınaan yurt eainifai/(Jen sonra 6ife "!!(.um" aegimi /(u[[anı[mı;;, 6unun[a aoğruaan 

aoğruga Jl!naao[u ve Jl!naao[u'nun <Türl(fer'aen önce/(j fıa{/G am.aç[anmı;;tı. !!(um aegimi fıiç 6ir aönemcfe 

:funanistan'ı ve :funanfı[ar'ı ifaae etme!( için k:Jtlfanı[maaı. oysa aynı aönemferae öze[[if(fe 9vfora ve 

'Tesefga'aa fıa{/Gn 6ügül(6ir l(ısmı tyunan ası[[ı icfi. !Jiatta Jl!naao[u Se[çuf(fu 'Devfeti'ni 6ir çol(l(aynal(far 

"!!(um Se[çuf(fufar"ı aiye aafanaırmı;;faraır. f!{um aegimi Osmanfı İmparatorfuğu aöneminae ae K:y.«anıfmı;;, 

6ir taraftan "!l(um-ifi" şef(finae 'Ba[/(gn[ar'aa gitti!(çe genişfegen 6ir 6öfgege aa o[url(g.n, Jl!naao[u'aa 

!(sıpsaaığı a[an aara[mı;;tır. Osmanfı İmparator[uğu'nun gıf:.ıJışına !(sıaar l(u[[anı[an ve 9v{af(g.aonga'ga 

aaganan !l(um-ifi fıiç 6ir zaman 'Tesefga'ga inmemiştir. 'Bu terimin fıemen fıemen 6ütün l(g..gnaf(farcfa 

:Yunanistan (9vfora-'Tesefga) için /(uf[anı[mamı;; o[ması saaece 6ir tesadüf o[amaz ... Jl!naao[u'nun gerfi 

Rji.rtürü aegimi, Jl!naao[u !!(um l(üftürü ife (jrel( R.fıüürünü 6ir6irinaen ayırma{ amacıgfa öze[{if(fe 

K:y.[[anıfmıştır. !!(um l(üftürü ife qrel(l(üftürünün aynı oftfuğunu iferi sürmefÇ_ en azınaan ;;{itit, Licfga, !Frigga, 

.'lsur, 'llrartu ve 9vfitanni Rji.ftürferini ve top[umfannı inf(g.r etme{ aeme/(Jir. 'Esasen 6atıfı tarifıçifer ae 

6unfaraan 6irine ";J{e{fen" aiğerine ";J{e[{enistif:.;' aiyerel(fGsmen ae ofsa 6ir agınm gapmı;;tır ... 'Bi.z !l(umfarfa 

')"unanfıfar'ı i/(j agn u[us o[aral( !(g6u[ ettif:.:. Ö.ze[{il(fe Osman[ı İmparator[uğu aöneminae i/(j agn u[us 

K:g.6u[ etme mec6urigeti aafıa çal( varcfır. Çünf:.fı Jl!naao[u gerfi R.fıftürüne, geniş ö{çücfe 6ir ae <Tür!( R.fıftürü 

K:g.nşmı;;tır. !Jiatta 6ir çol(gerfercfe fıa{l( !l(umcagı 6ife unutmuş ve ana aif ofaral( Tür!(çegi K:y.ffanmaga 

6aşfamıştır. 'Bu aurum ortaaa il(g.n Jl!naao[u !l(um[ar'ı ife :funanistan'aa/(j :funan[ı[ar'ı aynı u[us o[aral( 

K:g.6u[ etme{ ve arafannaa tarifıen açıl(fanması güç 6ir al<;ra6afıl( l(urmafÇ_ tarifıi gerçel(fere ugmagaca/(Jır 

aüşüncesinaegiz."; Erendil, s.109'da bu konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: " :funanfıfıl( ve !l(umful( 

aynı şey aeğiftfir. :funanfıfı{'l(uzeg :Yunanistan'a ve Mora çevresine münfıasıraır. 'Buna K:g.rşın !l(umful(aafıa 

geniş 6ir top[um ve üfl(g.fer anfagı;;ını ifaae eaer. 'Batı Jl!naao[u, Jl!aa!ar-'l(ı6rıs aafıif ve !l(.umefi :fanmaaası 

gi6i aafıageniş 6ir afan !l(umfuf(fa ifgificfir." Aynı yazar, s.l06'da ise bu kez, "İyonfar, 'Dar istifası 

l(arşısınaa tyunanistan'aan !(sıçan Jl!K:g.far'a aaganır. 'Batı Jl!naao[u'aa/(j Jl!K:g. f;_g[oniferi, .zaman[a 6uraaa/(j 

."Lnaao[u'nun es/(j fıaf/Ggfa K:g.rı;;ıp !(sıgnaşmı;;tır kj, 6un[ara ":Yunan" aemefÇ_ :funanistan'aa/(j fıa{/(g aa 

"yrd(' aemel(aafıa U!:J9Un aüşer !(sınısınaayım." demektedir. Yine, s.llO'da, s. 109'daki bilgiyle çelişen \"C 

s.l06'daki açıklamayla aynı içerikte olan şu bilgiler verilmektedir: ":Yunan aaı tarifı öncesinae 

'Doğufufar'ın Jl!naao[u /Ggıfannaa yaşayan fıa[/(g veraiği :fauna'aan çıl(mış ve gan[ış o[aral( :Yunanistan 

fıa{/Gnı aa içermiştir. :Yunanistan fıa{/Gnı "(jre/(.' aaıg[a anmal(aafıa aoğruaur." 

I 3 Dakin, s.3 vd; Mora'nın 6. ve 7. yüzyıllarda Slavlar tarafından işgal edilmesi hakkında ayrıca bkz. 

Georges Castellan, Balkanlar'ın Tarihi, (Çev. Ayşegül Yaraman-Başbuğu), İstanbul 1995, s.33. 

14 Yazarı bilinmeyen, ancak bir Rum tarafından kaleme alındığı kesin olan (Çünkü, Osmanlı 
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yaşayan halkların etnik ve kültürel bakımdan birbiriyle karışmadan kendi öz benliklerini 

tamamen koruduklarını söyleyebilmek mümkün değildir. Bu nedenle Bizans yönetimi 

altında yaşayan, etnik kökenieri farklı olan ve kendilerini Romalı olarak tanımlayan 

halklar, Osmanlı yönetiminde de Rum olarak adlandırılmıştır. Hatta bu sözcük, Ortodoks 

olan bütün tebayı ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Yani Osmanlı anlayışında Rum 

deyimi, millet sistemi nedeniyle ırkadayalı ayırımı ifade etmez. Dini topluluğun genel adı 

olarak yerleşmiştir.15 

Doktora tez çalışması olarak incelenen 1821 Mora İsyanı dönemine ait tüm Osmanlı 

belge ve kaynaklarında, söz konusu halk için, bölge ayırtetmeksizin Rum sözcüğü 

kullanılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada da Başbakanlık Osmanlı Arşivi 'ndeki mevcut 

belgeler doğrultusunda Rum/Yunan ayınını yapılmadan, Rum deyimi kullanılmıştır. 

kuvvetlerinden, "düşman kuvvetleri" olarak bahseden], Mora Vak'asına Dair Mevadd-i Tarihiyya 

(MVDMT), (Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Tarih Tasnifi, No: 565) adlı yazma eserde, Mora 

Yanmadası için Rumistan sözcüğü kullanılmıştır ki, bu durumda yazar, bu bölgede yaşayan halkı Rum 

olarak değerlendirmektedir. Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, (Çev. Bilge Umar), İstanbul 1998, 

isimli eserinde, söz konusu halk için Rum/Yunan şeklinde iki sözcüğü de kullanmayı tercih etmiştir. 
15 H. A. R. Gibb-Harold Bowen, Islamic Society and the West, c.l, kısım II, London 1957, 

s.234. 



9 

2. OSMANLI EGEMENLiGiNDE RUMLAR 

2.1. Balkanlar'da Osmanlı Fetihleri 

Osmanlı iledeyişinin Balkanlar'a yöneldiği dönemde-XIV. yüzyıl ortalarında-Doğu 

Trakya, Selanik ve bazı sahilleri dışında Mora Yarımadası ile Güney Epir, Bizans 

yönetimindeydi. Balkanlar'ın kuzey doğu kısmı Bulgarlar'ın, yukarı Sırhistan ile Serez, 

Drama bölgeleri de parçalanmış bir halde Sırplar'ın egemenliğinde bulunmaktaydı. Epir'in 

kuzeyinde Sırp, Arnavut ve Arnavut Latin prenslikleri vardı. Bu prenslikler Venedik 

Cumhuriyeti ve Napali Krallığı'nın nüfuzları altındaydı. Doğu Trakya'nın güneyindeki 

Enez şehir ve limanı, Taşoz Adası Cenevizliler' e, Eğriboz Adası ile Mora sahil şehirleri ve 

Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk salıillerindeki bazılimanlar da Venedikliler'e tabi idi. 

Adriyatik Denizi 'nde, Dalmaçya salıilindeki yarımadada Raguza (Dubrovnik) Cumhuriyeti 

bulunmaktaydı. Balkan Yarımadası 'nın kuzey batısında yarı bağımsız Bosna Krallığı 

vardı. Bulgaristan'ın kuzey sınırında veTuna'nın sol sahilinde Eflak kıtasının Dobruca 

bölgesinde de birer prenslik bulunmaktaydı. Dobruca da bir Bulgar prens tarafından 

yönetilmekteydi. 16 

İşte Osmanlı Devleti, bu küçük devletler dünyasına, küçük bir beylik olarak girmiş, 

zamanla sadece gücüyle değil, meziyetleriyle de kendisini kabul ettirerek büyük 

!6 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.I, Ankara 1994, s. 161 vd; Ca~tellan, s.41. 
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olmuştu. 17 Rum, Sırp, Bulgar olan Balkan halklannın birbirleriyle olan mücadeleleri ve 

bu halkların, kendi yöneticilerine olan bağlılıklannı yitirmeleri, Macaristan'ın Ortodoks 

olan halklar üzerindeki, Katolikliği kabul ettirebilmek için uyguladığı baskı, Osmanlı 

fetihlerini kolaylaştıran önemli etkenler olmuştu. Nitekim Osmanlılar'ın gittikleri her yerde 

din ve vicdan özgürlüğüne saygılı olmaları, yerli halkın karşı koymaksızın Türk 

egemenliğini kabul etmelerini sağlamıştı.18 

Balkanlar'ın Osmanlılar tarafından fethine, I.Murad (1361-1389) döneminde 

başlanmış ve II.Mehmed'in (1451-1481) 1481 yılında ölümüne dek sürmüştü. I.Murad'ın 

başanlarına, Yıldırım Bayezid (1389-1402) döneminde yenileri eklenmiş ve Osmanlı 

kuvvetleri Mora' da da pek çok yeri egemenlikleri altına almışlardı. 19 Ancak Fetret devri 

Mora'daki Türk fetihlerinin bir süre için dunnasma neden olmuştu.20 II.Murad (1421-

1451) döneminde, Balkanlar'ın fethine yine devam edilerek, Mora'ya akınlar yapılmışsa 

da,21 hemen hemen tüm bölgenin fethi, II.Mehmed'in, İstanbul'un fethinden sonra 

Bizans İmparatorluğu ile birlikte, ondan ayrılmış bulunan bir çok prensliği de yavaş yavaş 

ortadan kaldırarak, bölgeyi tamamİyle Osmanlı yönetimi altında birleştirmesiyle 

tamamlanmıştı. 

1460 yılında II.Mehmed, Osmanlılar'a karşı girişilen hareketlerde bir üs vazifesi 

gören Mora Yarımadası 'nda çıkan karışıklıklardan yararlanarak, buraya bir sefer 

düzenledi. Venedikliler' e ait Mudon, Koro n ve Argos kaleleri dışındaki bütün Mora 

böylece fethedildi.22 

II. Mehmed 1461 'de Trabzon-Rum imparatoru olan David Komnenos23 üzerine 

17 Orhan Koloğlu, "Osmanlı Döneminde Balkanlar" Balkanlar, İstanbul 1993, s.69. 
18 Uzunçarşılı, c.I, s.l62; Halil İnalcık, "Türkler ve Balkanlar", Balkanlar, istanbul 1993, s. 16. 
19 Uzunçarşılı, c.l, s.293 vd; Ostrogorsky, s.506 vd. 
2° Castellan, s.71. 
21 Ostrogorsky, s.515'de, bu dönemde Mora'ya yapılan akınlarla ilgili olarak şu bilgileri verir: "1423 

i!K:.§afi.arınaa 'Türf;[er yeniefen güney 'Yunanistan'a giraifer. Manue[ tarafınaan 6üyül(masrajfarfa J(orintfios 

6oğazınaa yaptırıfmış o[an :JiefGami!ion suru tafı.rip eai!erel( 6ütün :Mora yaf{Jfıp yıf{J[c[ı. :J.[ifiayet 

imparatorful(fı.ül(ümeti yeniefen fi.araç öcfemel(yül(üm!üfüğü aftına girerei(:Muraa II. ife 6ir 6arış an!aşması 

yapmaya muvajjal(o!au. 13öyfece 13izans, Jll.nl(ara savaşınaan sonra 6ir süre için f(gnaisini k:y.rtarmış o[c[uğu 

vassaffıl( statüsüne yeniefen girmiş o!uyorau. Jll.rtıl( imparatorfuğu, sonuna K;g.aar mafı.K;fım K;g.faığı 6u 

ta6i!if:Jen fı.iç6ir şey k:y.rtaramayaca/(Jı." 

22 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.II, Ankara 1994, s.21 vd; Ostrogorsky, s.526; 

İnalcık, Balkanlar, s.l3. 
23 1204 yılında IV. Haçlı seferi sırasında İstanbul'un Latinler tarafından istilası ve burada bir Latin 

imparatorluğu kurulması üzerine, İmparator ailesiyle birlikte ileri gelen büyük ailelerden bir kısmı da 

İznik'e giderek, İmparator III. Angelos'un damadı olan Theodoros Laskaris tarafından İznik-Rum 
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yürüdü. Karadan ve denizden yapılan kuşatma sonunda, Trabzon-Rum İmparatorluğu'na 

son verildi. Anadolu sahilleri ve Doğu Akdeniz'in güvenliği için ise, önce 1456'da 

Rumlar'ın yoğun olarak yaşadıkları Ege adalarından olan İmroz, Taşoz, Bozcaada, 

Semadirek ve Limni, daha sonra da 1462'de Midilli, 1470'de de Eğriboz adaları alındı. 

Sisarn Adası ise, İstanbul 'un fethinden sonra aynı yıl ele geçirilmişti. 1480 yılı baharında 

II, Mehmed, Mesih Paşa idaresindeki kuvvetleri Rodos üzerine gönderdi. Ancak Rodos 

alınamadı. Aynı zamanda Güney İtalya'ya gönderilen Gedik Ahmed Paşa ise Ayamavra 

(San ta Marya), Kefalonya ve Zenta adalarını ele geçirdikten sonra İtalya' daki hareket, II. 

Mehmed'in 3 Mayıs 1481 'de ölmesi üzerine yarıda kaldı.24 

Osmanlı Devleti 'nin güvenliği açısından büyük tehlike yaratan, Mora' daki İnebahtı, 

Mudon ve Koron gibi önemli limanların Venedikliler'in elinde bulunması, bir Osmanlı

Venedik savaşını kaçınılmaz hale getirdi. Bu nedenle Mora'ya yapılacak seferden önce, 

Bosna üzerinden gelecek tehlikelere karşı 1499 yılında Venedik kıyılarına akınlar 

başlatıldı. Bu arada Arnavutluk ve Dalmaçya kıyılarındaki bazı Venedik kalele.ri alındı. 

Bunu takiben İnebahtı, Mudon, Koron ve Navarin kaleleri de ele geçirildi.25 Bu durum 

karşısında Venedikliler barış istediler. 14 Aralık 1502'de İstanbul'da imzalanan bir 

antlaşmaylaOsmanlılar'ın Mora' daki egemenlikleri kabul edildi.26 Bu deniz savaşlarında 

kazanılan başarılar, Türk denizcilerine Akdeniz egemenliğinin yolunu da açmış oldu. Daha 

sonra, 1522'de Rodos, 1566'da Sakız ve Naksos, 1571 'de Kıbrıs, 1577'de Sisarn ve 

1699'da da Girit fethedildi. Böylece, Doğu Akdeniz'deki Ortodoks Rum varlığı, bağımsız 

bir Yunan Devleti 'nin kuruluşuna kadar, Osmanlı egemenliği altında yaşamaya başladı. 

imparatorluğunu kurmuşlardır ( 1206). Yine bu istila nedeniyle İstanbul'dan kaçmış olan Komnenos ailesi 

de Trabzon'a giderek Aleksi Komnenos'un yönetiminde Trabzon-Rum İmparatorluğu'nu kurmuşlardır 

(1204). Trabzon İmparatorluğu'na karşı, İznik imparatoru Teodoros Laskaris, 1206 yılında Anadolu 

Selçuklu Hükümdan I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile ittifak yapmış, bumın üzerine Selçuklular, Trabzon'u 

kuşattılarsa da başarılı olamamışlardır. 1214 yılında Sinop'un Selçuklular tarafından zapt edilmesinden 

sonra Trabzon-Rum İmparatorluğu'nun sınırları daralmış ve Selçuklular'a vergi wrmeye başlamıştır. 

Uzunçarşılı, c.Il, s.51; Ostrogorsk-y, s.393, 395 vd. 

24 Uzunçarşılı, c.II, s.32 vd. 

25 Uzunçarşılı, c.II, s.214 vd. 

26 Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (ÇeY. Mehmet Harmancı), 

c.I, İstanbul 1982, s. I 17; Uzunçarşılı, c.II, s.224. 
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2.2. Rum Ortodoks Kilisesi ve II. Mehmed'in Tanıdığı Haklar 

İstanbul 'un fethinden önce, İmparatorluğun elinde kalan İstanbul şehriyle civardaki 

bir kaç kasabayı kurtarabilmek için, İmparator XI. Konstantin Dragazes ve devlet 

adamları, Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme çabasındaydılar. Böylece Türkler' e 

karşı Papalığın ve Avrupa'nın yardımını sağlayacaklarını umuyorlardı. Ancak bu girişim 

bir sonuç vermedi. Papazlar ve halk birleşmeye karşı çıktı. Latinler' e karşı, hoşgörüsü ile 

ünlü Türk egemenliğini tercih edenlerin başında gelen, Megadük Lucas Notaras (Türk 

rivayetlerindeki Kir Luka),27 teslimiyetçi düşünceyi ifade eden "İstanbul'da Latin 

şapkası yerine Türk sarığı görmeyi tercih ettiğini" belirten ünlü sözü ile, birleşmeye karşı 

çıkan kitlenin sözcülüğünü yapmaktaydı.28 

İstanbul 'un fethiyle (29 Mayıs 1453) birlikte Anadolu ve Rumeli'deki Türk 

topraklarını bir bütün haline getiren Il. Mehmed, egemenliği altına giren Ortodoks 

Hristiyanlar'a geniş cemaat haklan tanıyarak, fonksiyonunu yitirmek üzere olan Ortodoks 

Rum patrikliğini ihya etti ve tam bir dini serbestlik verdi.29 Bu sayede Ortodoks Kilisesi 

yaşama imkanı buldu, Ortodoks halk varlığını korudu ve Patrikhane de Osmanlı 

sisteminin bir parçası oldu.30 

II. Mehmed, İsHimiyetin öngördüğü biçimde davranarak, Rumlar'ı yanına almayı 

başardı. Böylece Katolik baskısı altında ezilen ve siyasete alet edilen Ortodokslar, 

Osmanlı yönetiminde gerçek din özgürlüğüne kavuşturuldu. II. Mehmed bu siyasetiyle 

Papalığa ve Avrupa'ya karşı Türkler'i tercih eden Ortodokslar'ı kazanırken, Ortodoks 

Kilisesi ile Katolik Kilisesi 'nin birleşme yolunu da tamamen kapamış oldu. Hristiyan 

alemi ikiye bölündü. Aslında IL Mehmed'in de gerçek amacı, İstanbul'un fethinden sonra 

27 Halil İnalcık, "Mehmed II", İslam AnsiklopedisL s.5l 1. 

28 Halkın Latinler yerine Türkler'i tercih etmelerinin nedeni; 1204 yılındaki IV. Haçlı seferisırasındaki 

Batı'nın başıboş askerlerinin, özellikle Venedikliler'in, Persler'in, Araplar'ın, AYarlar'ın, Ruslar'ın Ye 

Bulgarlar'ın saldırılarına direnmiş, yenilmemiş olan İstanbul şehrini korkunç bir şekilde yağmalamış 

olmaları Ye 1261 'e kadar İstanbul 'da egemenliklerini sürdürmeleridir ki, bu olayın Osmanlı fethine kadar 

olan 250 yıllık süre boyunca, toplum psikolojisi üzerinde ağır etkisi olmuştur. Castellan, s.39. 

29 Cevdet Küçük, "Osmanlılar'da "Millet Sistemi" Ye Tanzimat", Tanzimattan Cumhuriyete 

Türkiye Ansiklopedisi, (TCTA), c. IV, s. 1009. 
3° Charles-BarbaraJelavich, The Establishment of the Balkan National States 1804-1920, 

Seattic and London 1989, s. 14; Alain Juster, "İstanbul Ortodoks Patrikhanesi, Yunanistan ve Türkiye", 

Türk Yunan Uyuşmazlığı (TYU), (Der. Semih Vaner), İstanbul 1990, s.51 'de, "PatriJ;fiane 'l(um 

oMuğu l(aaar 'l(omafı, '13izansfı ve Osmanfıycfı." derken, Patrikhane'nin bir Osmanlı kurumu olduğunu ifade 

etmeye çalışmıştır. 
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ve Osmanlılar'ınA vrupa' daki ilerlemelerine karşı, tüm Hristiyan dünyasımn birleşmesini 

engellemek ve Türk fetihlerini durdurabilecek bu gücü parçalamaktı. Balkanlardaki 

Katolik propoganda ve baskısına karşı Ortodokslar'ın koruyucusu sıfatıyla hareket 

ederek, yerli halkı kendine çekmesi de yine bu amaca hizmet içindi.31 

Il. Mehmed, Roma ile birleşmeye karşı çıkan ruhban sınıf mensuplarımn başında 

gelen Georgios Scholarios'u (Gennadios),32 14.54 yılı Ocak ayında, 1450 yılından beri 

boş olan patriklik makamına atadı. Patrik elbisesini giyen ve şatafat içinde rahiplerden 

meydanagelen bir kortejin ortasında, Tekfur Sarayı'na gelen Gennadios, IL Mehmed'in 

elinden Patrik tayin edildiğini gösteren fermanı almıştı.33 Yeni rejime desteğini sağlamak 

31 Ercan, Ü ATSB, s.202'de, ":fatili'iıı (jayrimüs[itn unsurfara k_arşı izfetfijji 6u fı.oşgörüfü pofitikg.yı, 
sarfece OrtotfoR§ tl ünyasını 'l(atofit tfünyasıntfan ayınnat OrtotfoR§far'ı tfevfete 6ağfı !Gfmak_fa açık_famak_ 

eR§ik_o{ur." diyerek, Fatih'in bu şekilde davranmasının diğer nedenlerini şu şekilde vermiştir: "İstan6u{'un 

fetfii ile 6irfi/(Je :fatifi, yafnız İsfam tl ünyasının tfeğii, OrtotfoR§ tfünyasının aa 6aşı ofmuştur. Patrik_fianefer 

açtırıfmak_ suretiyfe içeritfe (jayrimüs{itn unsur{ara ve tfışarıtfa yabancı ü{~fere 6unun meşruiyeti 

gösterifmiştir. 'Baş~ntte patrik_fianefer açtırıfmak_ ve 6unfarın 6ir Rymı 6ir6irferine 6ağfanmak_surettgfe, 

ö.ze{[ik_[e tfağınık_ 6ufunan (jayrimüs{itn topfufuf(farın ve k_üçük_ /(j{iseferin !(gntro{ü sağfanmış ve 

merk_ezifeştirifmiştir. "fl{_izam-ı afem" tfüşüncesine safiip o[an fiük_ümtfartfa, 6uratfan Rg.ynaf(fanan 6ir, 

6ütün te6aayı l(gruma, aficenap o{ma anfayışı vartfır. :fatili'iıı iıısanfık_anfayışı ve iıısanfık_yönü tfe 6untfa 

et!(jfi o[muştur. OrtotfoR§ tfünyasına safiip çıf&ıaf(fa, Xfıtofik_ tfünyasıyfa ifişk_i!eri ~sifmiş ve 6ir[eşme 

ça6afarı sonuçsuz 6ırak_ıfmıştır. Patrik_fianefer açtırıfmak_suretiyfe (jayrünüs{itn unsur[arın tfevfete 6ağfıfığı 

sağfanmıştır. (jene[[ik_[e fJ'ürf(fer'in, özef{ik_[e Osman[ı{ar'ın ya6ancıfara R._arşı gerçel(yi ve fioşgörü[ü 

pofitik_afarının tfoğaf 6ir sonucutfur." 

32 İlber Ortay lı, "Osmanlı İmparatorluğu 'nda Millet", TCT A, c .IV, s. 998' de fetihten sonra 

Gennadios'un Patıik olarak atanması ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: " fJ'arifi yazıcıfığımıztfa 

sıl(ya te!(J:ar{anan 6ir anfamsızfıK:; (jennatfios Scfiofarios'un patrif(fijje tayinme neıfen ofarak_ onun Latiıı

'l(ato[ik_tfüşmanfığının gösterifmesit!ir. İstan6u{ fetfietfiftfiğintfe 6ütün 'IJoğu'aa, !R.pma taraftarı metropofit 

6ufmak_zaten güçtü. 'l(ato[ik_ferfe 6irfeşme taraftarfarı, örneğiıı ün{ü 6ifgin 'Jv(etropofit 'Bessarion gibileri 

çof(Jan safuğu İtafya'aa afmış, !(g.rtfina[ cü66esiııi gi:gmişfertfi.. Son 'Bizans Patrijji II. 9I_tfianasios Latin

'l(atofi!( tfüşmanfığıntfa (jennatfios'tan aşağı Rg.Emaztfı. f)"eni tayiıı, yeni fiü!(ümranfığı gösterme!( iç int! i. 

Patrijje yapıfan tören, gösterifen ilitiram, verifen fietfiyefer r.Bizans'ın uzun tarifiint/e fiiç6ir sefeje k_ısmet 

ofmayaca!( !(at! ar mufiteşemtfi." 

33 Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani, İstanbul 1328, s.93 vd; II. Mehmet'in 

Scholaıios (alim) lakaplı II. Gennadios'a verdiği, çeşitli haklar tanıdığını gösteren ferman bir patlikhane 

yangınında yok olmuştur.Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara 1996, s.31. 

Ortodoks Kilisesi'ne tanınan ayrıcalıklar, Yavuz Selim (1512-1520) zamanında 1519 yılında tekrar 

gündeme gelmiş, o sırada Patrik olan Theoleptos, kilise arşivini aramasına rağmen böyle bir belge 

bulamamış [B. Braude, "Foundation Myths of the Millet System", Christians and jews in the 

Ottoman Empire (CJOE), (Ed. B. Braude-B. Lewis), c.I, New York 1982, s.79] ve fermanın 

yokluğundan kaynaklanan sorun şu şekilde çözülmüştür: " .. .Suftan Sefitn :;{an, 'Bizans fiafi<Jnın ya 

'Jv(üs{üman ofmafarını ya aa İstan6uf'tfan çı.RJp gitmefeTini emretmiştir. 'IJevfet ileri gefenferi sıi<Jntıya 
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için Scholarios'a imparatorluktaki Ortodoks Hristiyanlar üzerinde hem dini hem sivil 

otorite tanınmıştı. Cemaatin denetimini bu yolla sağlanmış olacaktı.34 Bütün bunlara 

karşılık Gennadios, yeni hükümdan tanıdığını ve ona uyruk olduğunu ilan etmişti.35 II. 

Mehmed de, bu fermanla Rum Ortodokslan 'nın dini şefi olarak patriği onaylamış, onun 

kendisinden önceki patriklerin yetkilerine sahip olduğunu, ayrıca Rumlar'ın davalannın 

eskisi gibi Ruharn Meclis 'te görülebileceğini, bu hakların kendi destek ve güvencesi 

altında olduğunu ilan etmişti. Tüm dinsel topluluklara verilmiş olan ayrıcalık fermanlan ile 

aşağı yukarı aynı olması gereken Ortodoks Rumlar'a verilen fermanın şu hakları tanıdığı 

zannedilmektedir:36 

a) Ortodokslar kimse tarafından rahatsız edilmeyecek 

b) Gennadios ve ona bağlı piskoposlar her türlü vergi ve resimden bağışık olarak 

yaşayacaklar 

c) Kiliselercami olmayacak37 

aii.şmüşfer, fa!(g.t paaişafiın fiey6etiıufen, şitfaetitıaen ve K:._ı.zmasınaan K;gr/(Juk:._fan için aevritı Şeyfiüfis[iimı 

Zem6if{i .9/.fi 'Efenai!Je 6aşvurmuşfaraır. Zem6iffi .9/.fi 'Efenai, ":J(afımetfi aeaeni.z :Jatifı Suftan :Memmet 

:Jian 6unfara afıa ve eman ve 6ir f:Jt'a aa ferman vermiş oUuğunaan, şimtfi si.zitı yaptığınız 6u te!(fif, şer'an 

caiz o[ma.z" ai!Je fetva vermiştir. 'Bunun üzerine ')'"avuz Suftan Sefiın, "aeaem :Jatifı Suftan :Mefımet :Jian'ın 

veraiğitıi söyfeaiğitıi.z fermanı göreyiın" aemiştir. 'Dunım Patrif(;e 6ifairifitıce Patrif0_ ferman ın 6ir yangınaa 

yok:._ofauğunu söyfemiş ve sonın 6ir f(g.t aafıa artmıştır. 'Bu (ez Zem6iffi, aunımun is6atı aa yeter aeyitıce 

yaşfı yeniçerifertfen iki (işi, 'Divan-ı :Jiümiiyun'aa şafıitfi(eaip, suftanın fermanı afeyfıitıe fiü(üm verifmek:._(e 

6u f(gnu aa 6öyfece fıaffeaifmiştir." Mustafa Nuri, Netayic-ül Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle 

Osmanlı Tarihi, (Yay. Neşet Çağatay), c.I-II, Ankara 1987, s.89; Cloog, Modern Yunanistan 

Tarihi, s.23. 
3-1- Benlisoy-Macar, s.34. 

35 Gennadios, bu görevde iki yıl kalmıştır. 1456 yılında istifa edip, Serez yakınlarındaki Prodromos 

Manastırı'na çekilmiştir. Yerine İsidoros Patrik olmuştur. 1462 yılında ölünce Gennadios ikinci kez 

patrikliğe seçilmiştir. Ancak bir yıl sonra tekrar istifa etmiş ve yerine 1463'de Sobromos getirilmiştir. Bir 

yıl sonra 1464 yılında Sobromos'un da istifası üzerine Gennadi os üçüncü ve son kez patriklik makamına 

oturmuştur. Bu son görevinden yine aynı yıl içinde ( 1464) istifa edip, ölünceye kadar Serez'deki 

manastırda kalmıştır. 1472 yılında da ölmüştür. Uzunçarşılı, c. II, s.159; Ercan, Ü ATSB, s.201. 
36 Coşkun Üçok, "Osmanlı İmparatorluğu ve Rum Ortodoks Kilisesi", ÜATSB, Ankara 1986, s. 191. 

Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988, s.50'de, söz konusu fermanla ilgili olarak 

şu bilgileri verir: ":Jatifı'in İstan6u[ :!(um ve 'Ermeni patril(feritıe veraiği fermanfann orijitıaf ve suretferi 

efiıni.zae 6u[unmama/(fa 6irfi/(Je onaan sonra gefen Osmanfı paaişafı{annın verai(feri fermanfann asıf[an 

veya suretferi e[iıni.zaeair. 'Bu noK:Jaaan fıaref;g.tfe İstan6uf patri/(ferinitı eUe ofan fermanfan itıcefeneref:ı 

:Jatifı'in veraiği ferman[ann içeri!(feri en azınaan ana fıat{anyfa tes6it eaife6ifir. 'Esasen mevcut 

ferman[araa 6efirtifen fıak:._ ve iınti!Jazfar ife :Jatifı'itı veraiği ve K,g.ynak:._fara yansıyan fıak:._ ve iınti!Jazfar 

6üyü(6ir 6enzerfif;.göstermeK:Jeair ... " 

37 Her ne kadar fermanın böyle bir hüküm içerdiği kabul edilirse de, fetihten sonra Bizans dini 
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d) Evlenme, boşanma vs.,gömülme ve diğer dinsel ibadetler serbestçe yerine getirilecek 

e) Paskalya Yortusu tam bir özgürlük içinde kutlanacak ve üç bayram gecesi Fener'in 

kapılan açık kalacak 

f) Piskopos ve metropolitlei38 yargı ayncalıklanna sahip olacaklar. 

Ortodoks Kilisesi'nin zamanla nüfuz bölgesi genişleyerek Rumeli, Anadolu, Mısır, 

Suriye, Filistin ve Rus Ortodokslan'nın ruharn ve idari merkezi haline getirildi. Bulgar 

Kilisesi ise daha kurulduğu yıllardan itibaren (870) Rum Ortodoks Kilisesi 'ne bağlıydı. 

Sırp Kilisesi de İstanbul Patrikliği 'ne bağlandı.39 Yavuz ve Kanuni zamanlannda yapılan 

fetihlerle nüfuz bölgeleri genişleyen Ortodoks Kilisesine iki eski patriklik, Antakya ve 

İskenderiye patciklikleri de bağlandı.40 İstanbul Patrikhanesi 'ne Oecumenique (Evrensel) 

ünvanı verildi.41 Böylece Osmanlı egemenliğindeki tüm Ortodoks halklar, patriğin 

kişiliğinde Ortodoks Kilisesi 'nin dini ve idari otoritesine bağlı olarak düzenlendi ki, batılı 

yazarlar tarafından bu din rejimi, "Millet Sistemi" adıyla tanımlandı.42 Osmanlı tebası 

yapılarının camii, mescit, tekke, imaret veya depo olarak kullanıldığı tesbit edilmiştir. İlk olarak şehrin en 

büyük kilisesi olan Hagia Sophia (Ayasofya) camiye çevrilmiştir. Daha sonra Christus Pantepoptes 

Manastırı'nın Kilisesi, Eski İmaret Camii'ne çevrilirken, Christus Akataleptas Manastırı'nın Kilisesi 

Kalenderhane adıyladervişlere zaviye olarak verilmiştir. Yine Bizans dönemine ait önemli bir yapı 

topluluğu olan Pantokrator Manastırı, medrese ve mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır. Galata'nın en 

büyük kilisesi olan San Paolo-Domenico ise Arap Camii adıyla kullanılır olmuştur. Bu dönemde 

İstanbul'da on yedi kilise camiye çevrilmiştir. M. Zafer Karaca, "Fetihten Sonra İstanbul ve Rum 

Toplumu", Tarih ve Toplum Dergisi (TTD), S.l04 (Ağustos 1992), s. 15. 
38 Metropolit, bir üst rütbeye terfi etmiş episkopos demektir. Başpiskoposlukla metropolitlik aynı 

makamdır. Metropolit bir bölge veya vilayetin dini amiridir. Emri altında bir kaç episkopos bulunabilir. 

Yanız Ercan, "Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. V, S.8-9 

(1967), s.417. 
39 Sırp Kilisesi 1459'da II. Mehmet tarafından Rum Ortodoks Kilisesi 'ne bağlanmıştı. Ancak 1557 

yılında Sokullu Mehmet Paşa, kardeşi Makarije 'yi pat ri k seçtirerek, Sırp Kilisesi 'nin tekrar bağımsız 

olmasını sağladı. Ancak Osmanlı tebası olan diğer Ortodoks teba üzerinde Rum nüfuzunun giderek 

artmasıyla birlikte III. Mustafa döneminde, 1766'da Sırp Kilisesi yine merkeze bağlandı. Ercan, Beli, 

s.ll3:2; Gibb-Bowen, s.238. 

-W Gibb-Bowen, s.:2:24; Bozkurt, s. 1:2. 

41 Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, İstanbul 1996, s.l66. 
42 Cevdet Küçük, "Osmanlı İmparatorluğu'nda "Millet Sistemi" ve Tanzimat", Mustafa Reşid Paşa 

ve Dönemi Semineri (MRPDS), Ankara 1994, s.14. Kaynağını İsla.m hukukundaki "zimmet" 

esasından alan "Millet Sistemi", Osmanlı Devleti'nde ilk kez II. Mehmed tarafından uygulanmıştır. İslam 

hukukuna göre, Müslüman olmayan ve İslam topraklarında Halife'nin güvencesinde dinlerini muhafaza 

ederek, yaşamlarını sürdürebilen ehl-i kitap kişilere "zimml" adı verilirdi. Fethedilen topraklarda yerleşmiş 

bulunan farklı din ve kültüre mensub bu kişiler, bir akde dayanarak zimm1 adını alır, sosyal ve ekonomik 

ilişkilerini, İslam hukukunca kuralları belirlenen bir hukuki statü içinde sürdürürlerdi. (Gülnihal Bozkurt, 
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olan ve Patrikhane'ye bağlı kılınan-etnik köken ayırtetmeksizin-tüm Ortodokslar, özerk 

bir statüye sahip olarak "Rum Mill eti" adıyla anıldı.43 Bu sistem milliyeti ne olursa olsun 

sivil kimliklerin korunmasında ve her grubun ayrı kimlikleriyle yaşamlarını 

sürdürrnesinde, kısacası öz benliklerini yitirmemelerinde önemli rol oynadı.44 

Alman ve İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim 

Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara 1989, s. 1.) Zirnınller 

Müslüman olmadıklan için onlara şer' i hükümler uygulanmaz, Müslümanlar'dan farklı olarak yönetilir ve 

farklı hukuka tabi olurlardı. Osmanlı Devleti de egemenliği altına aldığı bölgelerdeki zirnınileri mezhep 

veya dinlerine göre gruplandırmış ve bu gruplara millet adını vermişti. Yani millet sözcüğü, etnik bir 

grubu değil, İslam devletinin ümmet anlayışına dayanan dini topluluğu ifade eden bir deyim olarak 

kullanılmıştı. Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, 

İstanbul 1996, s.17 vd. Ayrıca bkz. Halil İnalcık, "The Status of the Greek Orthodoks Patriarch under the 

Ottomans", Essays in Ottoman History, İstanbul 1998, s.l98 vd. 
43 Gibb-Bowen, s.216 vd, 234; William Miller, The Ottoman Empire 1801-1913, Cambridge 

1913, s.30; Wesley M. Gewehr, The Rise of Nationalism in the Balkans 1800-1930, New 

York 1931, s.l3. 
44 Roderic Dm·ison, "Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response", Nationalism 

in a Non-National State, (Ed. William W. Haddad-William Ochsenwald). Columbus 1977, s.36. 

Millas, s.51 'de, Millet Sistemi'ni, genelde halkların gerçek kimliklerinin korunmasından dolayı, kabul 

edilen olumlu etkisinin aksine bir ifadeyle, şu şekilde değerlendirmektedir: "Osmanfı yönetiminin mi!fet 

sistemi içinae "aı.ş[anan etnif(grup" rfuygusu süref;Ji o[ara!( canfı tutu[muştu." Bu ifadesine dayanak 

oluşturması açısından da, Hristiyanlar'a tanınan ayrıcalıkların genelde kabul edildiği gibi "ayrı ve üstün" 

değil, "ayrı ve aşağı" görme biçiminde uygulandığını ifade ederek, bu görüşünü teyid edecek, Hristiyanlar 

için getirilen, kaldırırnda yürümek, ata binmek, asker olmak, yönetime katılmak, kilise inşa etmek, 

mahkemede şahitlik etmek gibi bir takım hak ve davranışlardan yoksun bırakıldıklarını belirtmiştir. 

Stanford Shaw, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlıklar Sorunu", TCTA, s.1003'te, Millas'ın 

söylediklerinin tam tersi bir görüşle şunları söylemektedir: "Osmanfı[ar, rfünya tarifıi 6oyunca 6aşR:Jı 

yer[errfe 6aş!(g istifacıfarın yaptığı gw i, istifa ettif;Jeri yerferrfe yaşayan[arı rf in rfeğiştirmeferi için zor[amayı 

rerfrfetmemiş ofsa[arrfı, Osman[ı İmparatorfuğu'nu son yüzyı[ınrfa 6üyü!( zaafa rfüşürece!( fiiç6ir azınfı!( 

sorunu ofmayacaf(Jı. Oysa Osmanfıfar, 6unun yerine 'R._umfar, 'Ermenifer ve ']'afiurfifer'e l@nrfi rfini önrferferi 

yönetiminrfe l@nrfi rfi[[erini ve gefene!(ferini K:y.ffanara/0. l@nrfi o!(uffarını, mafif\§meferini, yetimfianeferini, 

fiastaneferini v6. f(gruyup sürrfüreret_ su[tanın f(gyrfuğu yasafara uyrfuf;Jarı, istenen vergiferi örferfi!(feri, 

imparatorfu!(sınır[arı içinrfe güven[i/( ve rf üzen i sürrfürrfü!(feri sürece Osmanfı egemen sınıjıyfa pel( az 6ir 

ifiş/(j içinrfe, R§nrfi yaşamfarını yaşama fia!(K:J tanırfı[ar. 'Dafiası, :J{ristiyan[ar ve 'Yafiurfifer, Suftan 

tarafınaan yafnız :Mü.s[ümanfar'a getirifmiş ofan 6ir ta!(ım yü!(ümfüfü!(ferrfen efe uzaf(Jıfar; 6unfar içinrfe en 

önemfisi, !(imi zaman yaşam 6oyu süren asf(§rfi.!(fıizmetinrfen muaf tutu[mafarı, 6unun yerine fier er!@!( için 

6effi 6ir mi/(Jar vergi-cizye-örfemeferinin istenmesiyrfi..."; Mithat Sertoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda 

Azınlık Meselesi", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (BTTD), S.25 (Ekim 1969), s.44'te, benzer 

şeyler söyleyerek, şöyle devam etmektedir: " ... :J{ristiyan te6'a yüzyılfar süren 'Tür!(fia!(imiyetine rağmen 6u 

sayetfe 6irer miffet o[ara!(aevam etmişfer ve fiatta 6u rfurumfarıyfa imparatorfuğun parçafanmasınrfa 6üyü!( 

çapta et/(j[i. ofmuşfarrfır."; Baskın Oran, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara 
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Bizans devrinde her ne kadar patrikler nazari olarak imparatorla eşit mevki de kabul 

edilse de, kilise işleri dışında kendilerine yargı hakkı tanınmış değildi. Bütün yaşamı 

boyunca sahip olmadığı yetkileri e donatılmış olan patriklik45 tüm Ortodoks kitle üzerinde 

çok geniş hukuksal yetkilere46 de sahip olarak, tarihinin en parlak ve güçlü dönemini 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşamış oldu.47 Osmanlı Devleti'nin patriklere 

verdiği imtiyazlar zamanla bir nevi kapitülasyon mahiyetini almış, Patrikhane devlet içinde 

devlet haline gelmişti.48 Diğer dini şefler arasında protokol de önde gelen,49 Millet başı 

(Etnark) ve Osmanlı DevletErkanı arasındavezir payesine eşit bir rütbe sahibi olan Rum 

Patriği 'nin liderliğinde Ortodoks reayaya tanınan statü, büyük bir değişikliğe uğramadan 

Tanzimat' a kadar devam etmişti. 50 

İlk Ortodoks Patrikhanesi olarak, Hagia Sophia 'dan sonra İstanbul 'un ikinci büyük 

kilisesi olan, İmparator I. Konstantinos (324-337) döneminde yaptınlan, imparator 

ailesinin mezarlarının da bulunduğu Oniki Havari Kilisesi aynlmıştı.51 Patrikhane daha 

sonra 1455 yılında kilisenin çevresindeki mahallelerde Hristiyan kalmaması,52 bölgenin 

1991, s.48'de, aynı konuda şunları yazmaktadır: "Osmanfı İmparator{uğu !Müs[üman o{mayan te6asını 

fiiç6ir zaman ne !(Jıramcfa, ne de uygufamacfa, 9vfüs[üman te6asına eşit saymadı; ona lier zaman yuf:.grıdan 

6ai{Jı. 'Bunun[a 6irfi/(Je, macfa{yonun ö6ür yanını çeVirince, Osmanfıfar'ın düzeni, Yı.vrupa'nın azınfıf({ara 

günümüze del( tanu{ığı azınfıl( fiaf(farının ve statüsünün f:.grşı{aştırma f:.g6u[ etmeyecel( /(gdar 

üzerindeydi..." 

45 Prokesch V. Osten, Yunan Devleti 'nin Kuruluşu Tarihinin Mukaddimesi Tercümesi, 

(Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Tarih Tasnifi, No:664), v.2b vd'da, Osmanlı Devleti'nin 

Ortodoks kilisesine tanıdığı ayrıcalıklada ilgili olarak şunları söylemektedir: " ... Osman[ufar şarl( Rifisesini 

!ier Rifiseden ziyMe ser6est 6ıra/(J;tıış[ar idi ve manastırfara ridyet i!e 6era6er imtiyazata maz/iar iderfer idi 

ı'e umılr-u adfiye ve idarenin 6ir !(ısmını papaz[ara ifiti{e i!e an[ar ufidesinde i6/(g ve Rifisenin usı1f-ü 

a{ftidini as[a teftiş ve o{ 6a6da ta'riz itmezfer idi. J{a[6u/(j Latin[er'in mutimefeferi 6aşf:.g suretcfe idi. 

On[arın zaman-ı idarefeTinde 'l(umfar müntise6at-ı müf{jyeferinde sonra Osman{ıfar'ın zamanında 

gördüf(feri muamefeden ziyMe sert mutimefeye mazfiar oUuf(!an 6aşK:g ... " 

46 Özel hukuk sorunlarının ve giderek, Ortodokslar arasındaki cezai de olsa öteki anlaşmazlıkların patrik 

veya yetki verdiği papazlar tarafından çözümlenmesi hakkının verilmiş olması imparatorlukta hukuk 

birliğini ortadan kaldırmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir daha hukuk birliğinden söz etmek 

olanaksız hale geldi. Üçok, s.l91. 
47 İstanbul'un fethinden 1901 yılına kadar olan 447 yıllık sürede, seçilen patriklerin tam listesi için bkz. 

Cavide Işıksal, "Osmanlı İmparatorluğu İdaresinde İstanbul Rum Patriklerinin Tam Listesi ve Siyasi 

Faaliyetlerinden Örnekler", BTTD, S. 18 (Mart 1969), ss.40-47. 
48 Settar F. İksel, "İstanbul Rum Patrikhanesi", BTTD, S.62 (Kasım 1972), s.28. 
49 Bozk.'llrt, s.32. 
50 .. 

Ercan, U A TSB, s.202; Eryılmaz, s.41. 

sı Şehabettin Tekindağ, "İstanbul", İA, s. 1200. 



18 

ıssızlaşıp, güvenliğini yitirmesi üzerine ll. Mehmed'in izniyle, Pammakaristos 

Manastın 'na taşınmış, Oniki Havari Kilisesi 'nin yerinde ise Fatih Külliyesi inşa edilmişti. 

Rum Ortodoks Patrikhanesi, III. Murat'ın (1574-1595) Gürcistan ve Azerbaycan'ı 

fethettiği 1586 yılında, Pammakaristos Manastırı Kilisesi 'nin Fethi ye adı ile camiye 

çevrilmesi üzerine geçici olarak Fener' deki V lah Sarayı Kilisesi 'ne taşınmıştı. 1597 yılına 

kadar burada faaliyetine devam eden Patrikhane, aynı yıl Ayvansaray'daki Hagios 

Demetrios Kilisesi 'ne taşınmış ve 1602 yılına kadar burada çalışmalannı sürdürmüştü. 

1602 yılında Fener semti 'nde ki, Hagios Georgios Kilisesi 'ne taşınan Patrikhane, bugün 

de çalışmalanna burada devam etmektedir.53 

52 Rumlar, genellikle surlardan şehre girişlerin sağlandığı kapıların yakınlarında bulunan dini yapıların 
çevresinde yerleşmekteydi. İslam Hukuku'nun yeni kilise yapımına izin vermemesi, (Osmanlı Devleti'nde 

Müslüman olmayan toplumların sosyal yaşamları, kaynağını İslam Hukuku'ndan alan kurallarla 

düzenleniyordu. Dini yapıların inşa ve onarımı da bu kurallar çerçevesinde belirlenmekteydi. Buna göre 

yeni kilise yapımı yasaktı. Eski kiliseler, ancak aslına uygun olarak onarılabilir ya da yeniden inşa 

edilebilirdi. Yine bu mimari faaliyetler sırasında padişahın izni gerektiği gibi, yeni malzeme kullanılması 

da yasaklanmıştı. Bu yasak Köprülü Fazı! Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı döneminde (1637-1691) 

kaldırılmıştır. İsHim Hukuku' nun dini yapılara ilişkin sınırlarnalarına rağmen uygıılamada MLislLiman 

olmayan halkın lehine davranılmış, daha II. Mehmet döneminde 1461 yılında Gregoryen Ermeni 

Patrikhanesi'nin açılmasına izin verilmiştir. Tüm Osmanlı döneminde yüzlerce yeni kilise yapıldığı gibi, 

1830'dall. Mahmud (1808-1839) Katalik Ermeni Patrikhanesi'nin açılışına izin vermiş ve 1870 yılında 

ise Abdiiiaziz tarafından Bulgar Patrikhanesi' nin açılışına izin verilmiştir. Ya\'UZ Ercan, "Osmanlı 

İmparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış Hukuku", Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.! (1990), s.l24 \'d; 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla da Rusya'ya Beyoğlu'nda bir Ortodoks Kilisesi kurma hakkı 

verilmişti. Eryılmaz, s.96; Bozkurt, s.37.) Rumlar'ın eski kiliseler çevresinde \·e surlar içinde giderek 

yoğunlaşmalarına yol açtı. Karaca, "Fetihten Sonra İstanbul \'e Rum Toplumu", s.l5 vd. 
53 Karaca, "Fetihten Sonra İstanbul ve Rum Toplumu", s.l5, 17 dipnot 47. Bugün İstanbul'da ibadetc 

açık durumda 94 Rum Ortodoks Kilisesi bulunmaktadır. Yönetim biçimleri ve kullanım amaçları 

bakımından farklı durumdaki bu kiliselerden lO'u manastır, IO'u mezarlık, 2'si sosyal amaçlı müessese 

kilisesi olarak faaliyettedir. Bir kilise şahsa ait, 7 kilise ise yabancı temsilcilik statüsündedir. Yönetim 

bakımından; 84 kilise Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi' ne, 3' ii Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi' ne, 

1' i Sina Başpiskoposluğu' na bağlıdır. 3 kilise Türk Ortodoks Başpiskoposluğu, 2 Kilise Balıklı Rum 

Hastanesi yönetimindedir. Şahsa ait olan bir kilise ise bugün kullanılmamaktadır. Fener Rum Ortodoks 

Kilisesi' ne bağlı kiliseler, metropolitler tarafındanyönetilmektedir. Buna göre; şehirde bulunan 48 kilise 

ve bir manastırla adalardaki 9 manastırın yönetimi doğrudan Patrikhane'ye aittir. Kadıköy Metropolitliği 

yönetiminde 12 kilise, Terkos Metropol~tliği yönetiminde 7 kilise, Adalar Metropolitliği yönetiminde de 

7 kilifoe bulunmaktadır. M. Zafer Karaç,a, ~'İstanbul'da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri", TTD, S.l05 

(Eylül 1-992), s.27. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Zafer Karaca, İstanbul'da Osmanlı Dönemi 

Rum Kiliseleri, İstanbul 1995. 
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2. 3. XVIII. Yüzyılda Rum Toplum Yapısındaki Değişim ve Gelişim 

Osmanlı yönetimi altında, nefret duyulan Latin halkımn önünde boyun eğme baskısı 

olmaksızın, kendi inançlannın gereğini yerine getirerek yaşama olanağı bulan Rumlar, 

Bizans İmparatorluğu'nun çöküşünü, kendilerine günahlarından dolayı Tanrı tarafından 

verilen bir ceza olarak görüyorlardı. Yine de Osmanlı egemenliğinde uzun süre yaşamak 

zorunda kalmayacaklarına inamyorlardı.54 Ortodoks Kilisesi de, Tanrı 'nın Osmanlı 

İmparatorluğu 'nu, Ortodoks dinini, yoldan çıkmış Katolik Batı 'mn gazabından korusun 

diye yücelttiğini savunuyor ve günahlarından dolayı özgürlüklerini kaybettiklerini 

söylüyordu.55 XVI. ve XVII. yüzyıllarda Rumlar, Osmanlı egemenliğinden bir gün 

kurtulacaklarına dair inançlarını sürdürmekle beraber, kurtuluşun ancak ilahi güç 

tarafından sağlanacağına olan inançlarını sürdürüyorlardı. Er veya geç taht varisi 

soylarının eski gücüne kavuşacağına ve Konstantinopolis'i geri alacaklarına inanıyorlardı. 

Kuzeyden gelen sarı saçlı özgür ırkı anlatan "Ksanthon genos" destanı inanılırlığını 

sürdürmekteydi. Bu destansı insanlar, Osmanlı yönetimi altında olmayan tek Ortodoks 

halk olan Rustarla özdeşleştirilmekteydi. 

XVII. yüzyılda Myra Metropoliti Matthaios, Osmanlı egemenliğinden kurtulmak 

için Ruslar'a bel bağlandığını şu dizelerle ifade etmekteydi: 

"Sarı saçfı ır(m gefip &izi özgüdüğümüze l(gvuştumıasmı 

:Mosk:.gva'tfan gefip 6i.zi f;_urtarmasmı umut etfi!Joru.z. 

1(dlıin{ere, safite l(sfianet{ere inanı!Jorıı.z 

o/e zamanımızı 6oş şe!Jferfe fiarcı!forıı.z. 

fJ'ürf(_ün ağmı /(g{tfırsm tfi!Je üzerimizefen 

'llmutfumu.zu R_u.ze!f rüzgarma 6ağfı!Jorıı.z."56 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı ~önetiminden kurtulmak için ilahi bir güçten 

veya sarı saçlı ırktan medet ummak, artık bir kenara bırakılmaya ve özgürlüğün insan 

eliyle kazanılacağına inanılınaya başlandı. Bunda etken Rum toplumunun yapısında ortaya 

çıkan değişikliklerdi ki, bu değişiklikleri yaratan,en önemli faktör de, Rumlar'ın ticari 

faaliyetleri idi. 

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşına son veren 21 Temmuz 1774 tarihli Küçük 

KaynarcaAntlaşması57 ile, zaten denizcilikte ve ekonomik alanda oldukça ileri seviyeye 

5-l- R. Clogg, "The Greek Millet in the Ottoman Empire", CJOE, (Ed. B. Braudc-B. Lewis), c.I, New 

York 1982, s.191; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.22; Jelavich, The Establishment, s.4. 

55 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.26. 
56 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.31. Ayrıca bkz. Millas, s.192 vd. 
57 Küçük Kaynarca Antlaşması' nın tam metni için bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve 

Siyasi Tarih Metinleri, c.I (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), Ankara 1953, ss.121-137. 
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gelmiş olan Rumlar,58 Osmanlı Devleti 'nin gücünün azalmasına paralel olarak ekonomik 

bakımdan daha da güçlendiler. Çünkü bu antlaşmayla Rusya, Osmanlı 

İmparatorluğu'ndaki Ortodoks halklann koruyuculuğunu üzerine alıyor,59 aynca gerek 

Küçük Kaynarca Antiaşması'yla gerekse 1783'te imzalanan Osmanlı-Rus Ticaret 

Konvansiyonu ile Karadeniz ve Tuna uluslararası taşımacılığa açılıyordu ki, böylece 

Karadeniz'de ticaret filosu olmayan Rusya'nın güney kıyılannın ticaretini, Rus bayrağı 

çeken Rumlar ele geçiriyorlar ve hem bu devletin koruyuculuğundan hem de sadece 

yabancılara tanınan bir dizi ayncalıktan da yararlanarak, daha serbest hareket edebilme 

58 Bilal Şimşir, Ege Sorunu, c.I (1912-1913), Ankara 1989, s.14'te, Osmanlı ticaretinin Rumlar'ın 
eline geçmesini şöyle anlatır: "(Rum isyanı başladığında) Osmanfı'ya 6a.ş l(g.Uıran, 'Ege'ae egemenfil( 

üfaiasınaa o[an 6u jifo, !!(_um ticaret jifosunun 6i:r parçasıyaı ve 6i:r 6al(ıma Osmanfı yönetiminiıı ae eseriyai. 

Osmanfı Vevfeti, til :Fatifı. Suftan Mefimea zamanınaan 6a.şfayaral(aoğu .9f.ijeniz'aef<J Ceneviz ve '1/enerfi/( 

aeniz ticaretine ezici aar6efer inairmiş, 6unfaraan 6oşa[an yerin öncefi/(Je Osmanfı !l(_um[arı'nca 

ao[auru[ması yofunu açmıştı. 1'1!. :Jiaç[ı seferinaen 6eri 'Ege'ae üstün[ü/( 'Bizans İmparator[uğu'naan 

'1/eneail( tüccar aev[etine geçmiş 6ufunuyorau. ')"erfi !l(_um[ar, X..atofil( '1/eneai/(Ji[erce ezifiyor, 

sömürü[üyorfaraı. Osmanfı[ar, !l(umfar içiıı f:Jırtarıcı o[aral( 'Ege'ye çı/(Jıfar ve 6irçol(yerferae !l(umfar'ın 

çağrısı üzerine aaafarı '1/eneaik:_ten aUıfar. Osmanfı yönetimi, savaşfarrfa 'Türf&Müsfüman fia[R!, (u!fanıyor, 

ticaret işferini ise aafia ço(!l(_umfar'a 6ıraf;J,yorau. 'Yafnız (jirit J2/..aası'nın '1/enerfik:_ten afınmasınaa 'Türf& 

'Jv(üs[üman fiaf(yüz 6in can verai. J2/..aa a[ınaı ve !l(umfar için 6ir ticaret l(g.pısı aafia açıMı. Osman[ı 

yönetimi !l(umfar'ı ticarete özenai:ren tea6trfer ae afmıştı. 'Ege arfafarınaan az vergi topfanıyorau. 'Burafaraa 

vergifer te(te(yü(ümfüferaen aeğil, gfo6a[ 6içimrfe arfafarrfan afınıyorau. :Jier arfa için yı{{ı(topfam 6i:r vergi 
• 

öngörü!:m.iiştü. J2/..aafıfar 6u gfo6af vergiyi KJ.nai arafarınaa 6ö[üşerel(topfuyorfaraı. o/ergi oranı, ötef<J 6öfgefere 

6al(g.ra( aafia aüşü/(Jü. '1/eneai/( vergifeTine oran[a ise ço( ço( fiajifti ... 'Ege arfa[arı, ötef<J Osman[ı 

eyafetferinaen Jarf(fı ofarafv_ X..aptan Paşa'ya 6ağfanmıştı. Osmanfı aonanması, ararfa 6i:r arfafara şöyfe 6ir 

uğramal(fa yetiniyorau. J2/..aa[ı[ar KJ.nai işinae, gücünae, ticaretinaeyai. 'Bu efverişfi f:gşu[[araa !!(um aeniz 

ticareti gefişiyorau. :Fener 'l(umfar'ı Osman[ı 6üro!(rasisine gi:riyorfar, Mora ve arfafar !l(umfarı aa KJ.naiferini 

aeniz ticaretine veriyorfaraı. Osmanfı yönetimi, aeniz ticaretini arieta !l(umfar'ın te/(g[ine 6ırak:!Jıış, 6ir !!(um 

ticaret jifosu, 6i:r !!(_um tüccar sınıfı yaratma!( içiıı e[inaen gefeni yapmıştı." 
59 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, aslında Rusya'nın Osmanlı Ortodoks tebaası üzerinde himaye 

hakkı iddia etmesini gerektirecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Rusya bu iddiasını antlaşmanın 7. 

ve 14. maddelerine dayandırmaya çalışmıştır. Tamamen maksatlı bir politika sonucu söz konusu 

maddelerin saptınlmış yorumlarınadayanarak Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatını 

yakalamıştır. Rusya'nın kendisine Ortodoks halk üzerinde koruyuculuk hakkı tanındığını iddia ettiği 7. 

maddede; Osmanlı Devleti, Hristiyan dinini ve kilisesini koruma sözü vermekte, ayrıca Rus elçilerine 14. 

maddede belirtilen kilise ve hademelerini koruma hakkı tanımaktadır. 14. maddede ise; Ruslar'a 

Beyoğlu'nda bir kilise k.llrma izni ve Rus elçisine bu kiliseyi ve görevlilerini himaye hakkı tanımaktadır. 

Görüleceği gibi Rusya'nın himaye hakkı, sadece bu kilise ile sınırlıdır. iddia edildiği gibi tüm Osmanlı 

Ortodosları'nı kapsamamaktadır. Rusya, aslında 14. maddede belirtilen, kurulacak kilise ile himaye 

hakkını da kullanma fırsatını ele geçirememiş, çünk-u söz konusu kiliseyi inşa ettirememiştir. Bozkurt, 

s.36 vd. 
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imkanına kavuşuyorlardı. 60 

Ulusal hareketin gelişmesinde büyük önem taşıyan varlıklı ve girişimci bu yeni 

burjuva sınıfı, Akdeniz, Balkanlar, orta Avrupa ve güney Rusya'dan Hindistan'a kadar 

uzanan Rum ticaret birlikleri kurarlarken, Rum kaptanlar da Hydra (Çamlıca), Spetsai 

(Suluca) ve Psara (İpsara) adlı, üç denizci kökenli adada, dünyanın en büyük ticari fi.losu 

olacak donanmanın temellerini atmaktaydılar.61 Fransız ihtilali savaşları sırasında, 

Fransız ve İngiliz filolarının savaşta olmalarından yararlanarak, kendi filolarını 

geliştirdil er. Osmanlı Devleti 'nin Avrupa ile olan deniz ticaretinin önemli bir bölümünü de 

ele geçirdiler. Napolyon'un Mısır seferi üzerine, Osmanlı-İngiliz işbirliğiyle Fransızlar 

doğuAkdeniz'den uzaklaştınldığında, Venedikliler'in bu bölgeden uzaklaştınldığı zaman 

olduğu gibi, bu kez de Fransız tüccarının doğu Akdeniz'de bıraktığı boşluğu, büyük 

ölçüde Rumlar doldurdular.62 Bütün bunlar sanayi ve tarımın canlanmasında da önemli 

rol oynarken, Rum tüccar sınıfının zenginleşmesi ve Avrupa ülkelerindeki ticaret 

kolonilerinin gelişmesi, Rumlar'ı Avrupalı düşünce ve çalışma biçimiyle tanıştırdı.63 

XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar'daki bu ticari gelişme ve şehirleşme 

sonucu ortaya çıkan burjuva sınıfı, Aydınlanma çağı Avrupası'nın etkisi altında, laik 

eğitimin gelişmesinde öncü rol oynadı. Böylece ortaya entellektüel bir sınıf çıktı ve bu 

grup da Yunan ulusal hareketinin felsefesini hazırlamaya başladı.64 Vakıf okulları ve 

kütüphaneler kuruldu. Osmanlı Devleti sınırları dışında büyüyen ve giderek laikleşen, 

Rum okuyucuya yönelik yayınlara parasal destek sağlandı. XVIII. son çeyreğinde basılan 

kitaplar ilk yirmi beş yıldakilerin yedi katı kadardı. 1821 yılından önceki yirmi yılda ise 

60 Gewehr, s.14; Richard Clogg, "The Greek Mercantile Bourgeoisie: 'Progressive' or 'Reactıonary'?", 

Balkan Society in the Age of Greek lndependence (BSAGI), (Ed. Richard Clogg), London 

1986, s.94; Ali İhsan Bağış, Osmanlı Ticaretinde Gayrimüslimier, Ankara 1983, s.35 vd. 
61 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, (Çev. Dilek Şendil), İstanbul 1997, s.38 vd. Ayrıca 

bkz. Yannis Yannoulopoulos, "Greek Society on the Eve of Independence", BSAGI, (Ed. Richard 

Clogg), London 1986, s.25. 
62 1813 yılına kadar Doğu Akdeniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Rumlar, yüz elli üç bin 

tonluk, altı yüz on beş gemiye salıipierdi ki, bu gemilerde on yedi bin beş yüz civarında denizci 

çalışmaktaydı. Daki n, s. 16; L.S. Stavrianos, The Balkans si nce 1453, New York 1961, s.275. 

63 Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (Çe\". Mehmet Harmancı), 

·c. II, İstanbul 1982, s.44; Şimşir, Ege Sorunu, s.l60; Şerif Baştav, "Greeks under the Ottoman Rule 

(1453-1831)", Dış Politika, S.6 (1977), s.l5. Fransız Devrimi sonrasında Rum denizcilerin Akdeniz 

ticaretini ellerine geçirmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu 

ve Dünya Ekonomisi, Ondokuzuncu Yüzyıl, (Çev. Kudret Emiroğlu), İstanbul 1993, s.24 vd; 

Salahi R. Sonyel, Minorities and the Destruction of the Ottoman Empi~, Ankara 1993, 

s.160 vd. 

64 Je!avich, The Establishment, s.10. 
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bin üç yüz kadar değişik konuda kitap basılmıştı.65 Tüm bunlardan daha da önemlisi, 

taeirierin yardımlarıyla gençlerin Avrupa üniversitelerinde, özellikle de Alman 

devletlerinde eğitim görebilme olanağına kavuşmuş olmalarıydı.66 Bu akademik 

merkezlerdeki eğitim etkinliğini İstanbul Rumlar'ı, Fenerli nüfuzlu aileler de, 

desteklemekte67 ve çocuklarım Avrupa'da eğitime gönderenierin başında gelmekteydi. 

Böylece, Avrupa merkezlerindeki eğitim olanaklarından faydalananlar, Avrupa 

Aydınlanma Çağı ve Fransız büyük devrimini hazırlayan fikir akımlanyla tamşma fırsatını 

buldular. Bunun yanında antik Yunan'ın dili ve uygarlığının, eğitim görmüş Avrupalı 

çağdaşlarının düşüncelerinde ne denli olağanüstü bir yer tuttuğunu gördüler. Bu yeni, 

ulusları için hürriyet isteyen, devrimci aydın kuşak, uygar dünyanın saygı duyduğu bir 

mirasın varisieri olduklarını düşünür oldular.68 Bu durum antik medeniyetin 

araştırılarak, öğrenilmesine neden oldu. Böylece "antik medeniyet", "klasik" olarak 

değerlendirilmeye başlandı. Yunanlılarile Rumlar giderek bibirindeı:ı ayrı olarak algılandı 

ve daha çok Yunanlılar ile Yunan'a ait olanlar tercih edilir oldu.69 Bağımsızlık savaşının 

veya bir başka deyişle Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmanın hemen öncesinde antik 

döneme duyulan hayranlık ve bununla paralel olarak eski Yunan terimlerinin kullanılması 

sapkınlık ölçülerine varmıştı. Ekonomik, sosyal ve düşünsel değişim etkisiyle, XIX. 

yüzyılın ilk on yılında, milliyetçi Rumlar çocuklarını, artık Hristiyan adlarından çok antik 

Yunan'a ait ünlüterin isimleriyle vaftiz etmeye başladılar.70 Hatta gemilerine bu isimleri 

verenlerin yanında kendi isimlerini de değiştiren fanatikler ortaya çıktı.71 Eski Yunan'a 

karşı uyanan bu ilgi, zamanla, siyasal bir güç haline geldi ki, ihtilal sonrası Fransa'nın 

savaşlarıylaAvrupa 'ya yayılan siyasal özgürlük ve ulusal bağımsızlık fikirleri bunda etken 

olmuştu. n Böylece başlangıçtaAvrupa ile temas ta olan sınırlı bir kesimde görülen bu 

dönüşüm ve kazanılan ulusal bilinç, giderek daha geniş bir kitleye aktanldı ve onları 

imparatorluktan ayrılarak, kendi bağımsız devletlerini kurmaya yöneltti. Bunda Avusturya 

65 Osmanlı Devleti içinde ilk matbaa, Selanik'te 1512 yılında, Yahudi cemaati tarafından kurulmuştu. 

Rum cemaatinin ilk matbaası ise, aydın bir Patrik olan Kyrillos Loukaris (1623-1638) tarafından 1627 

yılında kurulmuştu. Milas, s.44; Stephen G. Xydıs, "Modem Greek Nationalism", Nationalism in 

Eastern Europe, (Ed. Peter F. Sugar-Ivo Lederer), Washington 1971, s.226. 

66 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.40. 

67 Suraıya Faroqhı, Osman h Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul 1997, s. 10. 

68 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.40 vd. 
69 Clair, s.14 vd. 
70 Bu durum zaman içinde giderek arttığı için, 1819 yılında Patrik V. Gregorios, bebeklerin Antik 

Yunan isimleri alarak vaftiz edilmelerini yasaklamıştı. Millas, s.l43. 

7 1 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.41; Clair, s.20. 

72 Clair, s. IS. 
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ve daha çok Rusya'nın, Balkanlar'da nüfuz mücadelesi içine girmeleri, Osmanlı 

İmparatorluğu'nda yaşayan Ortodosk:lar'ın koruyucusu sıfatıyla Rusya'nın müdahaleleri 

de etkili olmuştu. 

Kazanılan ulusçuluk bilinciyle paralel olarak eğitime verilen önem arttı ve XVIII. 

yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı sınırlan içinde de hızlı bir okuilaşma faaliyeti görülür 

oldu. Başta İstanbul olmak üzere Teselya ve Mora'daki okulların dini yapıları 

değiştirildi.73 İzmir, Ayvalık, Sakız, Y anya, Selanik ve Atina gibi şehirlerde açılan 

okullarda, dinsel konulardan çok, Avrupa tarzı eğitim verilmeye başlandı.74 1821 

isyanının hazırlanmasında önemli fonksiyonlar üstlenen bu okullarda, Yunan klasikleri, 

matematik ve doğa bilimleri okututmaya başlandı.75 Okul sayısı ve eğitim kalitesi 

bakımından, Osmanlı Devleti'ndeki diğer gayrimüslim cemaatlerden, daha ileri durumda 

olan Rumlar'ın kurdukları eğitim kurumlarının başında, Fener Rum Mektebi ya da 

Patrikhane Mektebi gelmekteydi. Bu okulun başlangıcı, İstanbul 'un fethinden önceki 

döneme kadar gider. Okulda, eski Yunan dili, felsefe, ilahiyat, riyaziyat ve fizik bilimleri 

okutulmakta ve buradan yetişen gençlerden bir kısmı kilise teşkilatında, bir kısmı da 

Osmanlı Devleti'nin önemli mevkilerinde çalışmakta idi. Feneryot (Fenerli) adını taşıyan 

ve bir çoğu, Saray ve Bab-ı Ali Tercümanlığı, Eflak ve Boğdan Voyvadalığı gibi 

görevlerde bulunan kimseler, hep bu okuldan yetişmekteydi. Rumlar'ın kurduğu eğitim 

kurumları arasında önemli bir yeri olan okul, Kuruçeşme okuludur. Bu okul Divan-ı 

Hümayfin Baştercümanı Dimitrasko Morozbeyzade'nin önderliğinde kurulmuş ve 1803-

1821 yılları arasında eğitim vermişti. Okulun en önemli özelliği, Rum Ortodoks 

Patrikhanesi 'ne bağlı olmadan, zengin Rumlar tarafından kurulması, tıp, edebiyat ve 

matematik alanında eğitim yapan bir yüksek okul olmasıydı.76 

Rumlar'ın ve diğer gayrimüslimlerin kurduğu bu okullar, tamamen bağımsız bir 

niteliğe sahipti. Bu okullarda kendi dillerinde eğitim yapabildikleri gibi, ders 

programlarını da diledikleri gibi hazırlayabilmekte idiler. Osmanlı Devleti önceleri bu 

okulları, hiç denetlememiş veya buna gerek görmemişti. Böylece milletler din ve mezhep 

alanında olduğu gibi, eğitim alanında da özerk bir statü içinde hareket edebilme imkanına 

sahip kılınmışlardı.77 Bu özgürlük, onların devlete karşı girişilecek mücadelede, eğitimi 

· 73 İlknur Polat, "Türk Yunan İlişkileri Çerçevesinde Rum Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Yeri ve 

Önemi", ÜATSB, Ankara 1986, s.445; İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda 

Yabancı Okullar, Ankara 1993, s.165. 
74 Eryılmaz, s.169. 
75 Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İl!şkileri (1821-1993), Ankara 1993, 

s.26. 
76 Polat, ÜATSB, s.444; Eryılmaz, s.l69. 
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olabildiğince yaygın biçimde kullanmalanna neden olmuştu. 

XIX. yüzyıl başlannda, tüm bu gelişmeler doğrultusunda Rum toplumu giderek 

farklılaşmakta, hızlı bir değişimden geçmekteydi. Artık daha çok Rum, ulusçuluktan söz 

etmekteydi. Osmanlı yönetimine duyulan öfke de giderek artmaktaydı.78 

77 Eryılmaz, s.l68; Millas, s.46'da, konuyla ilgili şu cümlelere yer vermiştir: "İster ifgisizfii:.Jen oCsun, 

ister bir i!R.f gereği, 'Bti6-ı Jlli, !J{e[[as'taf(j eğitimin yenUfen cfoğuşu f(gnusunaa fiiç6ir zaman l(g.rşı 

çıf:.?Jıamıştır ... " 

78 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.43 vd. 



3. RUMLAR'DA BAGIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİ OLUŞTURAN VE 

GELiŞTİREN ETKENLER 

3. 1. Osmanlı Yönetim Sisteminin Etkisi 

25 

Cevdet Paşa'nın, "Avrupalılar'ın Grek ve bizim Yunan dediğimiz Elenoz kavminin, 

Roma egemenliğine girmesiyle, onlarla karışarak Rum adını alan gayrimüslim teba"79 

olarak tanımladığı Rumlar, Osmanlı yönetimi altında yüzyıllarca, huzur ve güven 

içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Osmanlı Devleti 'nin kurduğu yönetim sistemi 

sayesinde, din, dil serbestisine sahip olarak, özerk bir statüye sahip olmuşlardı. Osmanlı 

Devleti, egemenliği altına aldığı yerlerde, bu bölgelerin özelliklerine göre 

merkeziyetçilikten uzak, farklı yönetim şekilleri uygulamıştı. Bu anlayışın ürünü olarak, 

bu türden yerlere idari, mali ve hatta adli ayrıcalıklar vermişti.80 İslam devlet anlayışı ile 

çatışmadığı sürece, egemenliği altına aldığı yerlerdeki eski uygulamaları, yasaları, hatta 

vergileri sürdürmeye çalışmış ve gayririıüslim tebaya belli sınırlar içinde serbestiyet 

vermişti.81 

Özellikle Rumlar'ın yoğun olarak yaşadıklan Mora Yarımadası, Teselya, Rumeli ve 

Ege adalarında da, Osmanlı egemenliği öncesindeki mevcut sistem büyük ölçüde 

79 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, c.XI, İstanbul 1309, s.61. 
80 Şerafetlin Turan, "Rodos ve 12 Ada'nın Türk Hakimiyetinden Çıkışı", Beli, cJCXIX/113 (1965), 

s.79. 
81 Şerafettİn Turan, "Geçmişten Günümüze Ege Adaları Sorunu Boyutlar, Taraflar", ÜATSB, Ankara 

1986, s.36 vd. Aynca bkz. Shaw, TCT A, s.lOO:?. vd. 
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korunmuş, halka kendi seçtikleri yöneticilerle kendi kendilerini yönetme hakkı verilmişti. 

Mora' da, her köyden, genellikle en zengin veya cesur erkek nüfus arasından bir kocabaşı 

seçilir, cemaatin ileri gelenlerinden soylu ve yaşlılar da bu kocabaşıya yardım ederlerdi. 

Önemli kararların, erkek üyelerden oluşan meclislerde tartışılarak alınmasını 

sağlarlardı.82 Balkanlar'da diğer Hristiyan halklar içinde en fazla özerkliğe sahip olanlar 

Mora'da yaşayan Rumlar'dı83 ki, bu durum özellikle bu sistemden çıkarları olan 

kesimler tarafından Osmanlı egemenliğinin tercih edilmesine neden olmaktay dı. 84 

Pindus ve Olympus'un dağlık bölgelerinde Osmanlı merkezi otoritesinin etkisi 

hemen hemen hiç yoktu. Bu bölgede yaşayan Hristiyanlar, kleft85 denilen eşkıyaya 

karşı, Osmanlı yönetimi tarafından oluşturulan armatoli86 adıyla anılan silah taşıyabilen 

yerel askeri birlikler tarafından korunmaktaydı. Ayrıca Mora 'nın diğer pekçok bölgesinde 

yaşayan Hristiyanlar da yukarıda belirtildiği gibi kendi yerel yöneticilerini seçme hakkına 

salıipti.87 

Mora'nın en güneyinde yer alan Manya'da kaptan paşalığa yılda ödediği az bir 

82 Barbara Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, c.I, 

Cambridge 1983, s.57 vd. 
83 Jelavich, The Establishment, s.5. 
84 " ... '!(um soyutufan l(gca6aşıfar, 'Türtrejimiıım tfevammı l(gnai menfaatferine U!f!!Un görüyor[artfı. Çüntü 

topfatfı(farı fiaracın 6ir 6uçu( mifyonu 6u l(gca6aşıfara k;gitfıjjı fiaftfe, Mora Paşası'nın payına ancat 6ir 

mifyon tl üşüyor, 'Bfi6-ı Ali'ye ise anca(i/(j milyonayatın 6ir tısmı gönrieri!iyortfu. Mora ü.zerinrfe 6ufunan 6eş 

metropofit, 6eş arşipisl(gpos ve setiz pisl(s;pos, Osmanfı Paaişafiı'nın itfaresi aftıntfa mütevazi 

!iayatfarıntfan o tatfar memnun ve mürefiefi itfifer Rj, memfek;çtferinae tl urumun 6üs6ütün aftüst o[masına 

/iiç tfe fievesfi tfeğiffertfi.", N. Iorga, Osmanlı Tarihi (1774-1912), (Çev. Bekir Sıtkı Baykal), c.V, 

Ankara 1948, s.251. 
85 Sözlük anlamı hırsız olan kleftler, uzun zamandır süregelen Osmanlı yönetimine karşı koyma 

geleneğinin sonucunda ortaya çıkmış eşkıyalardı. Rum isyanı sırasında, isyana katılarak, Osmanlı 

yönetimine karşı savaşanların önemli bir kısmını kleftler oluşturmuşlardı. isyan öncesindeki dönemde, 

onların disiplinsiz hareketleri ve soygunları, Türkler' e olduğu kadar Rumlar'a da yönelmişti. Ancak, halk 

onları, Osmanlı yönetimine karşı, ulusal hareketten önceki ilkel direnişin simgesi olarak değerlendirir 

olmuştu. Bu bakımdan abartılı bir şekilde yaptıkları anlatılarak birer kahraman olarak görülmüşlerdi. Kleft 

ve armatoli hakkında daha fazla bilgi için bkz. Jelavi ch, History of the Balkans Eighteenth and 

Nineteeth Centuries, s.61, 76; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.30, 59; Odysseus, s.303 

vd; J.A.R. Marriott, The Eastern Question an Historical Study in European Diplomacy, 

Oxford 1971, s.199; Clair, s.8. 
86 Milis erlerine Palikarya, Palikaryalar'ın başkanlarına da Armatol denmekteydi. Nurettin Türsan, 

Yunan Sorunu, Ankara 1987, s.79. 

87 Miller, s.29; Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, 

s.73. 
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vergi ile bağlıydı. Manya, önceleri sekiz kaptanlığa, daha sonralan da on bir kaptanlığa 

ayrılmıştı. Kaptanlardan birisi ölünce genellikle varisi yerine geçmiştir. Bölgenin sarp 

kayalık olması ve burada hiçbir Müslüman'ın yaşamaması, Osmanlı idari teşkilatının da 

bu nedenle kurulamaması, kaptanların kendi sorumluluklarındaki bölgelerde oldukça 

bağımsız hareket etmelerine neden olmuştu. Kaptanlar kendi aralarından birini reis olarak 

seçerlerdi. Ancak bu usul sonraları değiştirildi ve kaptanlar, Manya Başbuğu ünvanıyla 

kaptan paşalar tarafından atanır oldu. 88 1770 ayaklanmasından sonra da yine yerel bir şef 

yönetimi sürdürdü. Osmanlı padişahı tarafından kaydı hayat şartıyla atanan Hristiyan 

yöneticiye "Bey" ünvanı verilmişti.89 

Ege adalarını Venedik, Ceneviz ve Rodos Şövalyelerinden alan Osmanlı Devleti, bu 

adalarda da yaşayan halka, kendi dillerini ve dinlerini korumak hakkını tanımış, ve yine 

kendi dillerinde eğitim yapma fırsatını vermişti. Bu adalarda, halkın, Osmanlı Devleti 'nin 

yüksek hakimiyetini kabul etmesi, düşmanca davranışlarda bulunmaması ve belli vergileri 

ödemesi koşuluyla, Venedik ve Cenevizliler'in uyguladıkları yönetim biçimini bir ölçüde 

sürdürülmüştü.90 Bunun en güzel örneği, Rumlar'ın serbest ve ayrıcalıklı yaşadıkları 

yerlerin başında gelen Sakız Adası idi. Osmanlı Devleti, Sakız Adası 'nda Osmanlı 

fethinden önceki Ceneviz yönetim sistemini benimsemiş ve bunu devam ettirmişti. Bu 

nedenle Sakız'da yaşayan Rumlar'ın XIX. yüzyıl başlarına gelindiğinde, sahip oldukları 

ayrıcalıklar nedeniyle, diğer pekçok yerde yaşayan Rumlar'a göre, çok daha iyi durumda 

oldukları kabul edilir.91 

Rum isyanına ençok gemi ve denizci sağlayan, ancak XVIII. yüzyıldan önce hemen 

hemen hiç bilinmeyen, sonra birden büyük bir yükseliş gösteren, Hydra (Çamlıca), 

Spetsai (Suluca) ve Psara (İpsara) adaları da, Osmanlı müdahalesi olmadan, kendi 

içlerindeki yerel güçler tarafından yönetilmişti. Venedik egemenliğine son verdikten sonra 

Osmanlı Devleti, bu adalardaki mevcut sistemi de pek değiştirmemiş, ada halklarıyla 

vergilerini ödedikleri ve sorun yaratmadıklan sürece, direkt olarak ilgilenmemişti. Yine 

Rodos ve on iki9~ ada da, fethedildikten sonra özel ayrıcalıklara sahip yerler arasına 

88 Cevdet, c.Xl, s.63 vd. 
89 Miller, s.29. 
90 Turan, ÜATSB, s.37; (Şerafettin Turan'dan naklen) Mehmet Postalcıoğlu, "Ege Adaları'nın Dünü 

ve Bugünü", Güncel Konular, S.8 (Ağustos 1987), s.l43. 
91 Miller, s.~8; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.~9. 
92 Bizans döneminde genel olarak 'Ege 5'/.rfafan denilen bu adalann, Osmanlı egemenliği zamanındaki adı, 

İmroz'dan Meis'e kadar olan adalan da kapsayacak şekilde, Cezair-i '13afir-i Sefoi (Akdeniz Adalan)'dir. 

Rodos'un merkez olduğu adalar grubu, bazı Avrupa kaynaklarında (jüney Sporarifar olarak da anılmıştır. 

Oniki Ada tabiri, 1912 yılındaki İtalyan işgalinden sonra, bu anlama gelen Grekçe 'lJorieca-nissas'ın 
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girmişti.93 Bu adalar Kaptanpaşalığa bağlanmış ve Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti'ne bağlı 

bir sancak haline getirilmişti. Rodos ve İstanköy dışındaki diğer on adamn yönetimi, halk 

tarafından bir yıl için seçilen ve genellikle on iki üyeden oluşan Demogerondia denilen 

yerel bir meclise bırakılmıştı. Meclis başkanlığım da, bir çeşit Belediye Başkanı veya 

Şehir Kethüdası demek olan Demegeronte ünvanını taşıyan bir kimse yerine getirmişti. 

Her adaya geliriyle orantılı olarak, Maktil denilen, yıllık belirli bir vergi uygun görülmüştü 

ki, bu vergileri toplama görevi de yerel meclisiere bırakılmıştı. Toplanan vergiler, belirli 

zamanlarda adaya gelen Osmanlı Devleti görevlilerine teslim edilirdi. Söz konusu Maktil 

vergilerini ödeyen halk diğer her türlü vergiden muaf tutulmuştu.94 Diğer Ege adalannın 

yönetimi de Kaptan Paşa'ya bırakılmıştı. Osmanlı donanınası arada bir adalara uğramakla 

yetinmekteydi. Bu nedenle adalılar günlük yaşayışlannda ve ticari faaliyetlerinde 

denetimden fazlasıyla uzaktılar. XVIII. yüzyılda, Tersane Tercümanı olarak Fenerli 

Rumlar'ın, adaların yönetimini üstlenmeleri ve Ege adalarında söz sahibi olmaları da, 

bunda önemli ölçüde etkili oldu.95 

1774 Küçük Kaynarca Antiaşması ile Rusya'nın, Osmanlı yönetimi altında bulunan 

Ortodokslar'ın hamiliğini üstlenmesi, bundan sonraki süreç içinde Rus müdahalesinin 

artmasına yol açmış, 16 Mayıs 1812 Bükreş Antlaşması'nın% sekizinci maddesiyle de 

Akdeniz adalarının dahili özerklikleri ve Maktil vergi sistemi ilk defa uluslararası bir 

anlaşmaya konu olmuştu.97 

Mora Yarımadası ile Ege adalannda kurulmuş olan tamamen kontrolden uzak bu 

sistem,98 halkın Osmanlı egemenliğini tercih etmelerine neden olmaktaydı. Bunun en 

güzel kanıtı; XVIII. yüzyıl başında Mora'nın tekrar Osmanlı egemenliğine girmesi 

sırasında, Damat Ali Paşa komutasındaki Osmanlı askerinin Mora halkı tarafından 

kurtarıcı olarak karşılanmasıdır. 1699 Karlofça Antiaşması'yla Venedik yönetimine 

Tükçesi olarak ortaya çıkmıştır. Bir süre, söz konusu adalar, Arapça, Cezair-i isnii-aşer adıyla da 

anılmıştır. Rodos'tan başka söz konusu oniki ada şunlardır: Patmos, .Lipsos, .Leros, 'l(ilimfi ('l(a{iınnos), 

İstanK;ğy ('l(os, Coo), Jll.stropafya (Stampafia), İncirfi (:Jı{_isyros), İ{yaf:!: (Jll.fe(i, 'Ti{os, Pis/(gpı), Sömôef:!: 

(Symi), !}{er~ (!}{arf(j, '1(/iarf:!:, Cafcfii), Xf-rpe ('l(arpe, 'l(arpatfios, Scarpanto), 'l(aşot ('l(asos). Turan, 

Beli, s.77; Ayrıca bkz. Turan, ÜATSB, s.35; Cengiz Orhonlu, "On İki Ada Meselesi", Türk 

Kültürü, Yıl 2, S.23 (Eylül 1964), s.l vd. 
93 Miller, s.28. 
94 Turan, Beli, s.78 vd; Turan, ÜATSB, s.38; (Şerafettin Turan'dan naklen) Postalcıoğlu, s.l43. 

95 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.75. 

96 Bükreş Antiaşması'nın tam metni için bkz. Erim, ss.245-254. 

97 Turan, Beli, s.82 vd. 

98 Stavrianos, s.273. 
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terkedilen Mora' da, halk Ka to lik olan Venedik din adamlarının baskısından ve 

Venedik'in, Osmanlı Devleti'ne göre yüksek olan vergilerinden hoşnut değildi. Tekrar 

Osmanlı egemenliğini isteyen halk, bu yöndeki taleplerini Bab-ı All'ye iletmekteydi. 

Venedik'in Karadağ asilerini kışkırtarak, himaye etmesi de, Venedik'e karşı bir sefer 

yapılmasınaneden oldu. Böylece 1715 yılı Ekim ayında Mora tekrar geri alındı ve 21 

Temmuz 1718 tarihli Pasarofça Antlaşması'yla,99 MoraYarımadası Osmanlı Devleti'ne 

verilirken, İyon ya adalan ve Dalmaçya kıylan Venedik yönetiminde kaldı.100 

Böylece Mora, tekrar yüz bir günde fethedildikten sonra, öncekine göre daha 

gelişmiş bir sistem kuruldu. İki binden fazla köyün olduğu MoraYanmadası 'nda önce on 

iki koldan tahriryapıldı. Vergi ile mükellef ve muafbütün erkek nüfus ile toprak ve vergi 

miktarı tesbit edildi. Bin dört yüz tırnar dağıtıldı.10l Yönetim bakımından da, her köy 

yaşlılan tarafından, yerel sorunlarla uğraşacak birer meclis kurulacaktı. Bu köylerin bağlı 

olduğu kasabayı temsilen kasaba halkı ile birlikte, bir başkocabaşı seçilecek ve bunlar 

bölge temsilcisi olarak, Mora'nın merkezi Tripoliçe'de oturacaklardı. Tripoliçe'de bulunan 

bölge temsilcilerinin adına da, onları temsilen bir delege İstanbul 'da bulunacaktı. 102 Bu 

yönetim şekli Mora Yarımadası'nda uzun yıllar kabul gördü. Mora'daki temel gücü elinde 

bulunduran, meclislerde ve Tripoliçe' deki, Osmanlı yönetimini temsil eden meclisde etkin 

olan, büyük toprak sahibi soylular, imtiyazları güvende olduğu sürece Osmanlı 

yönetimine karşı çıkmadılar. Ancak sistemden yararlanan bu ayrıcalıklı grup, kendi 

toplum üyelerini ezmeye başladılar. Hristiyan halkla Osmanlı Devleti 'ni temsil eden 

idareciler arasında bir aracı durumunda olan kocabaşıların bu gibi keyfi hareketleri, 

zamanla reayayı devlet aleyhine çevinneye başladı. 103 Nitekim Rum isyanı sırasında da, 

99 Pasarofça Antiaşması'nın tam metni için bkz. Erim, ss.63-71. 
100 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV/I, Ankara 1995, s.l04 vd; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c .IV III, Ankara 1995, s.169 vd; Castellan, s.202: Jelavi ch, History of 

the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.77; Shaw, c.I, s.316. 

ıoı Uzunçarşılı, c.IV/1, s.107. 
102 Miller, s.28; Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.73 

vd. 
103 Aziz Berker, "Mora ihtilali Tarihçesi veya Penah Efendi Mecmuası 1769", Tarih Vesikaları 

Dergisi (TVD), c.II, S.11, s.396'da, konuyla ilgili şu bilgiler verilir: "!Jv{ora ve Se[{z.ni(ve Paşa Sancağı 

ve e/(§er 9(umefi'nin (a.zafarı, 'Tırfiafa ve ')"anya ve 'l(arfıefi ve İne6afitı ve ~az sancağfarı ve cüm!e 

9(umefi ayafet ve sanca(farıntfa mütega[[i6e zümresintfen 'l(oca6aşıfar o[up vüra.t ve fiü(f(gm ve za6itan ve 

ayan ife ittifat ve reayaya fiatftfen zigaae zufmüne 6ais of:mafarife ve maf-i Jutara ife servet safii6feri tfafii 

o[u6 vüfat ve za6itanın tama'-i fiamfarıntfan ntlşı 6u merte6e rufisatfariyfe ve mesforon Jafii ma[[arına 

mağruren intf-e[-u/(g.fa fier gunesi meffiuztfur ve (uUe yevmin reaya fuf(g.rasına rfejter tevzi itfüp reayayı 
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kökeni bu döneme dayanan Rum toplumundaki bu kutuplaşma devam etti.l04 

Osmanlı Devleti 'nin, kontrolü hiçbir zaman tamamen ele geçiremediği yarımadada 

yönetim boşluğu ve Rumlar'a sunulan özerk yaşam, zamanla birçok başka etken ile 

birleşerek, yerli halkın, yönetimi ele geçirme ve bağımsız yaşama isteklerini arttırdı. 

Genellikle Rumeli'deki, Mora'daki ve adalardaki Rumlar kendilerine has çıkarlan ve 

amaçları olan ayrı gruplar oluşturmaya başladılar. Yönetirnde söz sahibi olan soylular, 

adaların zengin gemi sahipleri ve köylü taraftarlarıyla askerler, birbirleriyle pek iyi 

ilişkileri olmayan üç ayrı unsuru oluşturdular.l05 

3.2. Avrupa Devletleri'nin Etkisi 

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren, geleceği açısından iki büyük 

tehlike ile karşı karşıya kalmıştı. Bunlardan biri, Fransızlar'ın ihtilalci heyecanla her 

tarafta ve bu arada Osmanlı sınırları içinde yaymakta olduklan demokrasi ve milliyet 

öğretisi, diğeri de, Ruslar'ın bu ihtilale karşı bir politika ile Balkanlar'da yaptıkları, fakat 

sonuç olarak aynı noktaya, Osmanlı Devleti 'ni parçalama noktasına ulaşan, Ortodoksluk 

ve Slavcılık propagandasıydı.l06 Nitekim Balkanlar üzerindeki Avrupa etkisi bu iki 

dinarnizmin etkisini taşıyacaktı. ı 07 

Rusya'yı modernleştirme çabalarıyla tanınan, 1689'da Rus tahtına geçen Büyük 

Petro'nun, kendisinden sonra da Rusya'nın dış politikasının temel amacı olan, önemli bir 

vasiyeti vardı ki, Rusya'nın gelişebilmesinin sıcak denizlere inmesiyle mümkün olacağı 

düşüncesi idi. Rusya'nın bu tarihsel emelinin gerçekleştirilebilmesinin tek yolu Osmanlı 

egemenliğinde bulunan Karadeniz ve Boğazlar'a sahip olmaktı.l08 İşte bunu 

sağlayabilmek için Rusya, çeşitli politikalar geliştirdi. Bunlardan biri de Osmanlı 

yönetiminde bulunan Ortodoks reayanın dini duygularını ve ulusal emellerini kullanarak, 

onları yönetime karşı kışkırtmak, bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamak ve böylece 

fıara6 itm.işferrfir. '.Bu zümrenm aafii niza11U a!(!em-i umur misü«ü erzem ve evce6 o[mağ{a ... " 
104 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.75. 
105 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.216. 
106 Sina Akşin, "Siyasal Tarih (1789-1908)", Türkiye Tarihi, c.III, istanbul 1992, s.83. 
107 Koloğlu, s.76. 
108 G.H. Bolsover, "1815-1914 Arasında Rus Dış Politikasına Bir Bakış", Beli, (Çev. Yuluğ Tekin 

Kurat), c. XXX/ 118 ( 1966), s.281 'de, Gerek kendisini savunabilmek gerekse güney eyaletlerini geliştirmek 

zorunluluğu dolayısiyle, Rusya'nın Boğazlar üzerinde hem stratejik hem de ekonomik menfaatleri 

olduğundan söz ederek, Rusya için Boğazlar'ın psikolojik öneminin de büyük olduğunu belirtir ve şöyle 

devam eder: "'.Boğaz{ar evin anafitarufır ve aofayısiyfe cep te ofması gere/(ir." 
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Balkanlar'da bağımsızlığını kendisine borçlu olan uydu devletler yaratmak 

düşüncesiydi. 109 

Nitekim, 1763'ten itibaren, bu planını uygulama safhasına geçmiş ve Balkanlar'a 

Rus temsilciler göndermeye başlamıştı. Bu temsilcilerin, yerel ahali, Rum rahipler, kleft 

ve armatoli reisieriyle görüşerek, onları Osmanlı yönetimine karşı bir isyana teşvik 

etmelerini sağlamıştı. 1 10 Rusya'mn bu plam uygulamasında işlerini kolaylaştıran önemli 

bir etken, Rumlarla olan din birliği idi. Moskova'nın üçüncü Roma olduğunu söyleyen 

Ruslar, Bizans tacının da varisi olduklarını iddia ediyorlardı. Nitekim, Osmanlı tebası 

olan Mora'daki Rum halkı kışkırtarak, Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmaları 

1768'de başlayan Osmanlı-Rus savaşı sırasındadır. OrloffKardeşler'in kumanda ettiği bir 

filo tarafından başlatılan isyanın, Mora' dan başlayıp, Selanik' e kadar olan bölgeye 

yayılması planlanmıştı. 111 Rus kışkırtmaları sonucunda ayaklanmalar, 1770 yılı Mart 

ayındaelli bin Manyalı'nın ayaklanmasıyla başlayıp, hemen yaygınlaştı. Rus Gregory ve 

Alexis Orloffkardeşlerin, örgütledİğİ isyana katılanlar, kendilerine yardım için büyük bir 

Rus desteğinin geleceği ümidiyle bağımsızlık mücadelelerini sürdürmekteydiler. Beklenen 

Rus yardımı, sadece dört gemi, birkaç yüz asker ve yetersiz silah olarak geldiğinde, 

isyancı Rumlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Fakat, yine de 1770 yılı Nisan 

ayında Navarin 'i ele geçirdiler. 112 Bunun üzerine Osmanlı donanınası da harekete geçip 

Mayıs'ta, Mora'nın doğusunda Rus filosuyla çatışmaya girişti. Ancak kesin bir sonuç 

alınamadı. Bölgede ortak hareket etmekte olan Rus ve İngiliz donanmalarıyla Osmanlı 

kuvvetleri arasında küçük çaplı çatışmalar da oldu ve Osmanlı donanınası 6 Temmuz'daki 

Koyun Adaları çatışmasından sonra Çeşme Limanı'na çekildi. Ertesi gün akşam yani 7 

Temmuz 1 770' de, İngiliz subaylar tarafından idare edilen Rus savaş gemilerinin yaptığı 

baskın sonucunda Osmanlı donanınası yakıldı. 113 İs yan bastırılmış olmasına rağmen, 21 

109 Salahi R. Sonyel, "Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nu Parçalama Çabalarında Hristiyan 

Azınlıkların Rolü", Beli, c.XLIX/195 (Aralık 1985), s.651. 

110 Baştav, s.20. Ayrıca bkz. Xydıs, s.221. 

111 La Gorce, Çağlar Boyu Yunanlılar, İstanbul 1986, s.277. [La Gorce, 1855-1857 yılları arasında, 

Fransa'nın Atina Büyükelçisi'dir.]; Uzunçarşılı, c.IV /I, s.394. 
112 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s. 78. Akdes 

Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s.26'da, Jelavich tarafından verilen bilginin aksine, 

1770 ilkbaharında büyük bir Rus donanmasının Akdeniz'e gelerek, Ege Denizi 'ne doğru ilerlemeğe 

başladığını belirtir. Uzunçarşılı, c.IV/I, s.394'te ise, Rus donanma mevcudunun, altı kalyon, dört 

fırkateyn, iki müsellah nakliye, bir humbara gemileriyle diğer bazı nakliyeden ibaret olduğunu belirtir. 

113 Hatipoğlu, s.4. 1770 Mora isyanı için bkz. Uzunçarşılı, c.IV/1, s.395 vd. A)Tıca, Mora isyanı, nasıl 
bastırıldığı, egemenliğin nasıl tekrar kurulduğu ve Mora'nın genel durumu ile alınması gereken önlemleri 
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Temmuz 1774' de imzalanan Küçük Kaynarca Antiaşması 'yla, Rum sorunu yeni bir boyut 

kazanmıştı. Ruslar, bu antlaşmaya göre İstanbul'da bir Rus kilisesi kurmak ve diledikleri 

yerlerde konsolosluk açmak hakkına sahip oluyorlardı. Bu antlaşma, zamanla Rusya'nın 

Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoks halklar üzerinde koruma hakkına sahip olmasına 

yol açtı. Daha doğrusu İstanbul'da bir kilise kurma yetkisi, kasıtlı olarak, Rusya'nın 

Ortodoks halk üzerinde himaye yetkisi gibi algılandı ve buna dayanarak, Rusya projelerini 

gerçekleştirebilmenin yollarını aradı. 

Rusya'da, Osmanlı yönetimindeki Rumlar'a yönelik ilgi savaştan sonra da devam 

etti. 1762 yılında Rus tahtına geçmiş olan Alman asıllı Il. Katerina, 1782 yılında 

Avusturya-Macaristan imparatoru II. Joseph'i, Kırım'da Kerson mülakatına çağırdı ve 

onu "İstanbul Yolu" yazılı tören taklan altından geçirerek, tarihte "Grek Projesi" adı ile 

bilinen ünlü antlaşmayı yaptı. 114 Bu projeye göre, "Osmanlı Türkler'i Avrupa'dan 

çıkarılacak ve Katerina, torunu Konstantin'in yönetiminde İstanbul 'u Ortodoksluğa geri 

verecek, orada Grek Devleti'ni yani Bizans İmparatorluğu'nu kuracaktı." Kuşkusuz asıl 

amacı, bu yolla Türk Boğazları 'na sahip olmak ve Akdeniz' e çıkmaktı. 115 Nitekim, 1787 

yılında yeni bir Osmanlı-Rus savaşının başlaması, Rusya'nın yine Rumlar'ı harekete 

geçirmek için faaliyete geçmesine neden oldu ve Mora'da Rumlar'ı isyana teşvik eden Rus 

bildirileri dağıtılınaya başlandı. Ancak 1770 yılındaki ilk denemeyi unutmayan 116 ve Rus 

desteğinin geleceğine güvenemeyen Rumlar tarafından bu kez ilgi görmedi. 117 

içeren bilgiler için bkz. Aziz Berker, "Mora ihtilali Tarihçesi veya Penah Efendi Mecmuası", TVD, c.II, 

S.7, ss.63-80; c.II, S.8, ss.l53-160; c.II, S.9, ss.228-240; c.II, S.10, ss.309-320; c.II, S.ll, ss.385-400; 

c.II, S.12, ss.473-480. [isyan sırasında Mora'da bulunan Süleyman Penah Efendi'ye ait bu yazma eser, 

Penah Efendi Mecmuası adını taşır. Aziz Berker tarafından transkripsiyonu yapılmış olarak Tarih 

Vesikaları Dergisi 'nde yayımlanmıştır.] 
1 ı .ı Kurat, Türkiye ve Rusya, s.32'de, konuyla ilgili şu bilgileri verir: "(jref(Projesi'nin 6a.ş(angıcı 

1768-1774 Osmanfı-!l(us savaşına l(atfar gitme/(Jetfir. fJ3u sava.ş sırasıntfa, Çariçe'nin göztfesi o(an Prens 

Poteml(jn, "'lJoğu Sisteminin fJ3üyüf(P(anı" atfı ile, Osmanfı İmparator(uğunu yıl(gıa amacını gütfen 6ir 

tasarı fiazır(amıştı. fJ3u tasarıtfa, 'Iürl(fer'in .9/.vrupa'tfan l(gvu(ma(arı ve İstan6u( merf(ez o(maf(üzere, 6ir 

'}(us prensinin yönetimintfe 6ir qref( 'lJevCeti'nin K:Jıru[ması öngörüfme/(Jeytfi. fJ3untfan tfo(ayıtfır f(j, II. 

'l(atarina'nın 'J{isan 1779'tfa tfoğan torununa, İstan6u('un K:Jırucusu fJ3izans İmparatoru 'l(onstantin'in atlı 

veri(m.iş ve 6irço/(!l(um tfatfısı saraya a(ınmıştı . .9/.ynı zamantfa !!(um gençferi için Peters6urg'tfa 6ir asi<J.ri 

o/(u( açı.Emış ve tasarfanan qref( 'lJevCeti için !!(um subayfar yetiştirilmesi fiazırfıK:.[arına 6a.ş(anmıştı. Jfatta 

'l(atarina, İstan6uf'un 'l(us(ar tarafınaan za6tının 6ir fiatırası olinaf( üzere 6ir matfa(ya 6ife fiazırfatmıştı." 

115 Tülay Duran, "Ruslar'ın Orta Asya ve Yakın Doğu istilası, Uygulayamadıkları Grek Projesi", 

BTTD, S.27 (Aralık 1969), s.50. 
1 16 Castellan, s.205'te, "13u tatsız tfönem ')'unan(ıia.r'ın anıia.nııa uzun süre unutulinayacaf(6ir 6içimtfe 

f(azıntfı", diyerek Rumlar'ın Ruslar tarafından kaderlerine terk edildiklerini anlatmaya çalışmıştır. 
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Osmanlı Devleti 'nin devamı konusunda en az Rus propagandası kadar yıkıcı etkisi 

olan bir başka unsur, 1789 Fransız Devrimi ve imparatorluklar için büyük tehlike yaratan, 

"Özgürlük, eşitlik ve milliyet" gibi devrim fikirleridir. Osmanlı yönetimindeki 

gayrimüslim reaya arasında özellikle de Ortodoks Rumlar arasında ilgiyle karşılarran bu 

ulusal devrimci düşünceler, Fransızlar'ın Campo Formio Barışı'yla (17 Ekim 1797) 

Venedik'e ait olan İyon Adaları ile Arnavutluk sahillerine sahip olması ve bu sayede 

Osmanlı Devleti'ne tarihte ilk kez komşu olmasıyla ulaştı.118 Napolyon, daha başta 

"fTürR.Jye'yi müdafaa etme( istememiz beyfiudedir. Çünkfl. ya(mda sü(utuna şafiid o[acağız." 

diyerek, Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki olumsuz görüşünü açıklamış ve buna uygun 

bir politika izlemişti. Yedi Ada'nın yönetiminden sorumlu olan General Centili 'ye, şu 

talimatı vermişti: "J-faf/(J tesfi.ir için efinizden gefeni yap m. 'Eğer fia[R__ istif(fafe meyydi ise isti(fôl 

arzusunu R.§rü/(feyin."119 Rum ve Sırplar'a yönelik başlatılan "Özgürlük, Eşitlik, 

Kardeşlik" sloganlı bu kampanya, bunu kavrayacak aydın sayısının azlığı, halkın bu tip 

bir mesaja yabancı olması ve üstelik halklar üzerinde çok etkili olan kilisenin de, Bab-ı 

All'ye paralel olarak, bu kampanyayı yerınesi gibi nedenlerle başlangıçta oldukça sınırlı 

bir etki yarattı. ı20 Ancak çok geçmeden Mora' dan endişeli raporlar gelmeye başladı. 121 

Napolyon'un Osmanlı Devleti aleyhine olan politikası, Rusya'nın ve İngiltere'nin de 

Doğu Akdeniz'deki çıkarianna ters düşmekteydi. Fransa'nın Osmanlı Devleti 'ne komşu 

olup, Doğu Akdeniz'de yerleşmesi, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de kurmak istediği 

egemenlik için büyük bir engel oluştururken, İngiltere için de "Hindistan Yolu"nun 

tehlikeye düşmesi demekti. Zaten Napolyon, daha 16 Ağustos 1797 tarihli, Direktuvar 

hükümetine gönderdiği mektubunda, İngiltere'nin aleyhine olacak planlarını şu şekilde 

dile getirmişti: "'l(orfu, Zenta, 'l(ejafonya ada[arı bizim için bütün İtafya'dan dafi.a 

efiemmiyet[idirfer. '.Bu adafar veyafiut bütün İtafya'dan birinin intifia6ı [azmı gefse, ticaretimiz 

için .zenginfi(ve rejafi f;gynajjı o[an adafarı mufiaja.za edere(bütün İtafya'gı imparatora bıraR__maR__ 

dafi.a münasiptir. tiür/(fer'in imparatorfuğu fier gün yı(ıfma/(Jadır. l)'unan acfa{arını efde 

1 17 Jclavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.79. 

11 8 Enver Ziya Karai, "Yunan Adalan'nın Fransızlar Tarafından İşgali ve Osmanlı Rus Münasebetleri 

(1797-ı802)", istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi 

(İÜEFfSD), S. ı ( 1937), s. 100 vd. Devrim fikirlerinin Osmanlı Devleti 'ne giriş kanalları hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Bemard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), Ankara 

ı 984, s.57 vd. 
119 . .. ') Karai, IUEFTSD, s. ıL. 

120 George Yannoulopoulos, "State and Society in the Ionian Islands, 1800-1830", BSAGI, (Ed. 

Richard clogg), London 1986, s.41; Kologlu, s.76. 

121 Karai, İÜEFTSD, s.113 vd. 
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6u[unaurmal(fa 6u imparatorfuğu fiimayeye iml@n 6u[acağımız gifıi sırasmaa onaan fiissemi.zi 

afmaf(cfa mümf;ftn ofacaf.:Jır. İngifte.re'yi tam manası ife ezmef(içiıı :Mısır'a fulf(im ofmamız fazım 

gefaiğiııi yaf(mcfa iıfraf(eaeceğiz. Osmanfı İmparatorfuğu'nun yıf(ıfması şarl(fa ofan ticaretittıizi 

mufıaja.za içiıı 6i.zi erl@ntfen [d.zımgefen tea6irferi aüşünmef(mec6urigetiııtfe 6ırakJtıaf.:Jaaır."122 

Nitekim, belirtildiği gibi Campo Formio Antiaşması'yla Yedi Ada'yı ele geçiren 

Napolyon'un, 2 Temmuz 1798 tarihinde de İskenderiye'ye çıkması, Hindistan'a giden 

yolları denetiminde bulundurmak isteyen İngiltere'nin endişeye kapılmasına yol açtı. Bu 

durumda hem Rusya'nın Doğu Akdeniz emellerine hem de Fransa'nın politikalarına karşı, 

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tercih eden İngiltere, Osmanlı Devleti ile ittifak 

yaparak, statükonun korunmasından yana tavır aldı. Ayrıca Rusya da, Osmanlı Devleti ile 

bir ittifak yapmak niyetiyle girişimde bulundu. Böylece en eski dost olarak bilinen 

Fransa'ya karşı, en eski düşman ile yani Rusya ile birleşildiY:~3 Osmanlı Devleti'nin 

toprak bütünlüğünden yana olan bir başka devletdeA vusturya idi. Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu'nun sosyal ve etnik yapısının da, Osmanlı Devleti'ninki gibi çokuluslu 

olması, Viyana yönetimini de toprak ve sınır bütünlüğü konularında bu şekilde 

davranmaya yöneltmekteydi. 124 

Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya ile ittifak antlaşmaları yaptıktan sonra, Fransız 

kuvvetlerini hemYedi Ada' dan hem de Mısır' dan çıkartmak üzere harekete geçti. Cam po 

Formio ile Fransızlar'a geçen Arnavutluk salıillerindeki yerlerin ele geçirilmesiyle de 

Tepedelenli Ali Paşa görevlendirildi. 125 NitekimYedi Ada, Osmanlı-Rus ortak kuvvetleri 

tarafından ele geçirilerek, burada Cezair-i Seb'a Cumhuriyeti" adıyla yeni bir yönetim 

kuruldu. 21 Mart 1800 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir 

anlaşma 126 ile, Dubrovnik Cumhuriyeti 'n deki yönetim şekline benzer bir şekilde 

düzenlenen Yedi Ada Cumhuriyeti, Rusya'nın kefaleti, Osmanlı Devleti'nin himayesi 

altında olacak, üç bin kadar olan Rus askerleri, burada ancak üç ay kalabilecek ve 

Osmanlı Devleti 'ne her üç yılda bir kere yetmiş beş bin kuruş cizye verecekti. 127 

Bu şekilde, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü açısından zararlı ve tehlikeli olan 

122 Karai, İÜEFTSD, s. lll. 
123 Kurat, Türkiye ve Rusya, s.40 vd. 
124 Hatipoğlu, s.l3. 
125 İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu, "Arşiv Yesikalarına Göre Yedi Ada Cumhuriyeti", Beli, c.l/3-4 

(1937), s.627 vd; George Finlay, A History of Greece, c. V, Oxford 1877, s.275. 
126 Yedi Ada'ya Dair Sözleşme'nin tam metni için bkz. Erim, ss.207-21 ı. 
127 Uzunçarşılıoğlu, Beli, s.630; Kurat, Tütkiye ve Rusya, s.45 vd; Fahir Armaoğlu, XIX. 

Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1997, s.86, 88. 
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Fransa, komşuluktan uzaklaştınlırken bu kez de, sonucu bakımından aynı olumsuz etkiyi 

yapacak bir başka tehlike başgösterdi ki, bu da yeni cumhuriyetteki Ortodokslar üzerinde 

kendi nüfuzunu kurmaya çalışan Rus propagandası idi.l28 Bu durum 3 Ocak 1807 

tarihine kadar devam etti ve Osmanlı Devleti, Eflak-Boğdan nedeniyle Rusya ile başlayan 

bir savaş ilanını yaptığı bu tarihte, aslında kendisine tabi olan Yedi Ada Cumhuriyeti 'nin 

Rusya tarafından himayesini kabul etmediğini bildirdi. 129 Ancak Rusya, 7 Temmuz 1807 

tarihli Tilsit Antlaşması'yla, Yedi Ada'yı bir kez daha Fransızlar'a verdi. 1815 Viyana 

Kongresi'nde alınan karar gereğince, bu adalar İngiliz koruması altında bağımsız bir 

devlet olarak ortaya çıktı. Böylece bu adalar, Osmanlı yönetiminde olmayan ilk Yunan 

bölgesi olma özelliğini elde etti. 130 

Doğu Akdeniz üzerindeki çıkar mücadelesi İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 

kıyasıya bir şekilde devam ederken, Osmanlı yönetimi altındaki gayrimüslim unsurları, 

kendi amaçlarına hizmet için bir araç olarak görüp, bunlardan yararlanmak için gerekeni 

yapmaktan çekinmeyen Fransa ve Rusya'ya karşı, Osmanlı Devleti, artık bir denge 

politikası izlemeye başlamıştı. Fransız devriminden nefret eden Metternich'in görüşleri 

doğrultusunda şekillenenAvusturya politikası da, imparatorlukların geleceğini tehlikeye 

düşüren Fransız Devrim fikirlerine ve Napolyon'a karşı Osmanlı Devleti yanındaki tavrını 

sürdürmüştü. Zaten bu konuda, değişmeyen tutumuyla tek istikrarlı davranan devlet 

adamı olan Metternich ve onun görüşleri paralelinde Avusturya Devleti, Avrupa'da 

statükonun korunması için de çaba sarf etmeye başlamıştı. Bl Mutlakiyetçilik ilkesiyle 

bağdaşmayan ulusçuluk, liberalizm ve demokratikleşme karşısında olan Metternich 

Sistemi, Avrupa'da barışın sağlanması için Viyana Kongresi'nin toplanmasını sağladı. 

Kongrede varılan ortak nokta, var olan devletlerin sınırlannın kutsal olduğu, bunlara 

dokunulmayacağı ve her devletin, bu kutsal sınırların içinde istediği gibi hareket etmekte 

özgür olduğu düşüncesiydi.132 

Viyana' da kurulan Avrupa düzenini din ilkelerine göre korumaya ve devam 

ettirmeye karar veren Rus Çarı I. Aleksandr, Avrupa'nın lideri olabilmek düşüncesiyle de, 

Avusturya ve Prusya hükümdarlarına sunduğu bir antlaşma tasarısını, 26 Eylül 1815'te 

imzalatmayı başarmış ve üç devlet arasında imzalanan, 19 Kasım'da Fransa'nın da 

katıldığı bu antlaşmaya Kutsal İttifak denmişti. 133 

128 Uzunçarşılıoğlu, Beli, s.635; Rif at Uçarol, Siyasi Tarih ( 1789-1994), İstanbul 1995, s.94 vd. 
129 Armaoğlu, s.91. 
13° Finlay, c. V, s.276; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.47. 
131 HünerTuncer, Metternich'in Osmanlı Politikası (1815-1848), Ankara 1996, s.l4 vd. 
132 Tuncer, s.20, 27. Viyana Kongresi hakkında aynntılı bilgi için bkz. Uçarol, s.34 vd; Tuncer, s.28 vd. 
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Oluşturulmaya çalışılanA vrupa birliği ve her türlü devrimci harekete karşı olarak 

alınan tüm siyasi önlemler, Osmanlı yönetimi altında yaşayan halkların özellikle de 

Rumlar'ın, Fransız devrim fikirlerinden etkilenmelerini engelleyemedi. Bemard Lewis'in 

ifadesiyle, "Jiürriyet ağacuufan f(esifen aa[ İsfôm topraifmaa f@f(sürnıüştü. Jiem acı !iem tatfı 

meyvefer verecef;:fi." 134 

3.3. Rum Aydınlanma Hareketinin ve Aydınların Etkisi 

Batı ile ilişki içinde olan Rumlar arasında görülen aydınlanma hareketi, XVIII. 

yüzyılın ortalarında başlayan bir birikimin sonucunda, Rumlar lehine gelişen iki olay 

sonucu, yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkmıştı. Rumlar'ı önemli ölçüde 

etkileyecek olan bu iki olaydan ilki, Küçük Kaynarca Antiaşması ve ikincisi de Fransız 

Devrimi idi. Aydınlanma hareketi, dil alanında ortaya çıkan tartışmalarla başlamış ve 

gelişmişti. Genellikle, antik dil yanlıları olan tutucu güçlerle, konuşulan halk dilini 

savunan Satıcılar'ın tartışmaları, aydınlanma hareketinin temel özelliklerinden birini 

ol uşturmuş tu. Ayrıca, Avrupa' da Rönesans ve Aydınlanma hareketinin etkisiyle, Eski 

Yunan 'a duyulan ilgi, kendilerine Rum diyen, Yunanca konuşan Ortodokslar arasında 

yeni bir heyecan ve ilgi alanı doğurmuştu ki, bu ilgi de aydınlanma hareketini yaratan 

önemli etkenlerdendi. Eğitimin işlevi de bu felsefi tartışmalara eklendiğinde, yeni bir 

dünya, yeni bir ulus kurma bilinci kitlelere aktarılmaya başlanmıştı. 135 Öncelikli amaç, 

"Esin kaynağı olan güçleri baba evine tekrar getirmekti" .136 

Bu bilinci halka aktarmakta önemli bir görevi yerine getiren, hem eğitim alanında 

hem de Batı'dan kaynaklanan yeni bilgilerin yayılması için çalışanlar arasında şu isimler 

vardı: M. Anthrakites, Demetrios Katartzes, Eugenios Boulgares, 137 Beniamin Lesbios, 

K. Koumas, Th. Kaires, Kh. Pamplekes, Th. Pharmakides ve bunlar arasında daha 

önemli bir yere sahip olan Regas ile Koraes'i de belirtmek gerek. Bu düşünürlerin çoğu, 

ticaret ve sanayinin gelişkin olduğu merkezlerde ortaya çıkmaya başlayan "Lise" veya 

"Akademi" gibi isimlerle anılan okullarda öğretmen ya da idareci olarak görevler 

Ustlenmişlerdi. Bu okullar önceleri zenginler tarafından finanse edilirken, daha sonra 

133 Armaoğlu, s.lOO vd; Uçarol, s.ll4 vd. 
134 Lewis, s.74. 
135 Millas, s.46 vd. 
136 Bu ifadenin orijinali; "<To 6riııg 6ac{tfie muses to tlieir ancestraf /Wme." Clogg, BSAGI, s.96. 

l37 Boulgares ve Katartzes'in kısa özgeçmişleri için bkz. Millas, s.52, 125. Dil konusundaki tartışmalara 

katılan ve halk dilini savunan Katartzes hakkında aynca bkz. Xydıs, s.224 vd. 
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giderleri cemaatler tarafından karşılanır olmuştu.138 Bunda etken ıse, kültürel 

canlanmamn Rumlar üzerindeki büyük ve olumlu etkisi idi. 

Fransız Devrimi yıllarında, Yunanca konuşan Ortodokslar'ın en çok tartıştıklan 

konular arasında köken sorunu yer atmaktaydı. Batıcı, liberal, özgürlükçü, kısaca 
1 

demokrasi ve özellikle Fransız Devrimi yandaşlarına göre, ulusun kökenieri ve atalar 

Antik Yunan'dan kaynaklanmaktaydı. Bizans ve Patrikhane ise köhnemiş, istibdatçı ve 

yabancı bir düzenin temsilcisi olarak değerlendirilirmekteydi. Böylece ulusçuluğun 

yaygınlaşmasıyla birlikte, liberaller tarafından Bizans ve Patrikhane dışlanır oldu. Ancak, 

Patrikhane'nin yanında yer alan bazı kesimler ki, bunlar Fenerli Rum aydınlana bir kısmı, 

kilise yöneticileri, Bab-ı An ile işbirliği içinde olanlar, deniz ticareti yapaniann bir kısmı 

ile çiftlik sahibi olanlann bir kesimi, Bizans'ın ve Hristiyan geleneğin savunuculuğunu 

üstlenmişlerdi. Tutucular ve liberaller olarak tanımlanan bu iki kesim arasındaki tartışma 

giderek büyüdü ve Yunan Devleti 'nin kurulmasıyla birlikte, Patrikhane ile ilişkilerin otuz 

yıla yakın kesilmesiyle noktalandı. 139 

Özgürlük, eşitlik ve ulusçuluk düşüncesinin önemli bir ismi Hellenleşmiş bir Ulah 

olanRegas Velestinli (ya da Pherraios) (1757-1798) idi. O, çağdaş Yunan Devleti'nin 

kuruluşu yolunda katkısı olanlar içinde en önde gelmekteydi.l40 Tesalya'da doğmuş, 

Tuna eyaletlerindeki Fener voyvodalannın hizmetinde ilk siyasal deneyimini kazanmıştı. 

Voltaire, Rousseau ve Montesquieu 'nun düşüncelerini burada öğrenmişti. 141 1796' dan 

itibaren Viyana'da bulunması Fransız devriminden etkilenmesine yol açmıştı. Siyasal 

bildirileri, özellikle de Viyana'da baskısını hazırladığı ve Balkanlar'ı bütünüyle ayağa 

kaldırabileceğini düşündüğü "Regas Anayasası" olarak bilinen, "İnsan Haklan Bildirgesi 

ile Anayasa İlkeleri"ni, 27 Haziran 1793 tarihli Fransız Anayasası'ndan esinlenerek 

yayınlamıştı. Anayasa'nın amaçladığı devlet düzeni zamanın Fransa deneyimine 

dayanmakla birlikte, yerel özelliklere ve Osmanlı devlet gerçeğine uygunluk sağlayacak 

değişiklikler ve eklemeler içermekteydi. Öngördüğü devlette, egemenliğe sahip olacak 

halk, din ve dil farkı gözetilmeden, Hellen, Bulgar, Arnavut, Ulah, Ermeni, Türk ve 

başka soylar dahil, bu ülkenin bütün sakinleri, idi.142 

138 Millas, s.43. 
139 Millas, s.54. 

1-J.O Millas, s.87. 

141 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s.l51; Castellan, s.268. 
142 Millas, s.l02 vd; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.45 vd; Clogg, BSAGI, s.90 vd; 

Baştav, s.22. 
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Regas, aslında "dünyamn en güzel devleti" dediği Osmanlı Devleti 'ne son vermek 

değil, sadece bir devrimle Fransa'da olduğu gibi demokratik bir yapı kazandırmak 

istiyordu. Ona göre bütün ulusların düşmam "tiran"dı. Tiran'ın keyfi uygulamalanna bir 

son verilmeliydi. Cezalar suça uygun olmalı, kişinin servetine saygı gösterilmeli, her 

meslek herkese açık olmalı, kölelik yasa dışı sayılmalı, çalışamayanlara yardım 

sağl3nmalı, ve herkes okuma yazma öğrenmeliydi. 143 

Regas, ulusunun kimliği konusundaki tartışmaya da katılmış ve ulusun 

"Romios"lardan (Rum'lardan) oluştuğunu söylemişti. l44 Ancak bununla beraber Hellen 

sözcüğünü de kullanmıştı. Fakat onun kullandığı biçimiyle He11en sözcüğünün, bugünkü 

anlamda kesin etnik bir içeriği yoktu. O, "Hellen halkı, yani din ve dil farkı gözetilmeden 

bu devlette yaşayanlar" diyerek, herkesi Hellen olarak kabul etmişti. 145 

Regas'ın Fransız devriminden izler taşıyan şiirleri arasında da en meşhuru, Fransız 

Milli Marşı Marseillaise' den esinlenerek, 1797 yılında yazdığı, "Thourios" idi ki, Rumlar 

tarafından özgürlük adı verilen Meryem'e atfen söyleDilen "Savaş ilahisi" oldu.l46 Bu 

şiirde Regas şöyle diyordu: 147 

"'Ey yijjit insan{ar, dafia ne l(gtfar taştan k;gvul([arcfa 

re/(6aşımıza, cfağ sırt{armcfal(j as{anfar gibi yaşayacağız? 

Zava[{ı k;ğ{elijjimizcfen ötürü cfünyacfan l(aç.arafG 

:l(pnfef{erimizi, ana ve 6a6a{arımızı, yurcfumuzu, 

fll.r/(acfaşfarımızı, çocul(farımızı ve bütün yal(mfarmıızı 6ıral(gral( 

Sa/(fancfığmıız mağarafarcfan cftfarı 6al(gral(mı yaşayacağız? 

oysa 6ir saat{i/(özgürfül( 

'l(ır/(yıf{ı/(k;ğfe{ijje yeğcfir!" 

Regas 1797'de Viyana'da Bağımsız Büyük Yunanistan haritası çizerek, bastırıp, 

dağıttı. Buna göre sınırlar, doğuda Anadolu ortalarından, kuzeyde Karadeniz'in 

kuzeyinden, Karpat dağlarıyla Tuna ve Sava nehirlerinden, batı ve güneyde ise Adriyatik 

ve Akdeniz'den geçiyordu. On iki büyük parçadan oluşan bu hayali haritanın üzerinde, 

Eski Yunan ve Bizans'ın ünlü simaları ile imparatorlarının resimleri ve onlara ait paralar 

da bulunuyordu. Regas, haritayı "Hellenler ve Hellensevenler" şeklinde tanımladığı 

143 Millas, s. 106 vd. 
144 Millas, s.51. 
145 Millas, s.53. 
146 Castellan, s.268; Iorga, s.241; Xydıs, s.227. 

l47 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.46; Jelavich, History of the Balkans Eighteenth 

and Nineteeth Centuries, s.l76. 
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kimselere ithaf etmişti. 148 Bütün Balkanlar, Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Doğu 

Akdeniz, Yunan toprakları olarak gösteriliyordu ki, bu topraklarda çok uluslu ve 

demokrasiyle yönetilen bir devlet Regas 'ın hayali idi. 

Regas, Viyana'da düşüncelerini eyleme dökerek, Yunanistan'ın bağımsızlığını 

sağlamak için bir dernek de kurmuştu. 1798 yılında Napolyon'un yardımıyla Mora'ya 

gelip, ayaklanmayı başlatmak üzere hazırlık yapmaktay dı. 149 Ancak bu tür ihtilalci 

hareketlere göz yummayan Avusturya hükümeti tarafından tutuklandı. Osmanlı 

yönetimine teslim edilen Regas, 24.6.1798' de, Belgrad Paşası tarafından öldürüldü ve 

Regas, Yunan bağımsızlığının ilk şehidi olarak kabul edildi. 150 Bastığı bütün eserleri, 

Budapeşte, Trieste, İzmir, Yaş, Bükreş, Zemlin, Patras, Preveze ve Yanya'da elden ele 

dolaştı. 151 

Yunan ulusal bilincinin oluşmasında ve halkına bir geçmiş anlayışı aşılamada önemli 

rol oynayanlardan biri de Adamantios Koraes'dir (1748-1833). İzmir'de (Smyrna) 

doğmuş, ancak yaşamının büyük bölümünü Paris'te geçirmişti. 152 Koraes, XVIII. yüzyıl 

Fransız aydınlanmacılannın bir temsilcisidir. Paris devrimi düşününü tanıyarak, devrime 

şahit olmuştu. Kırk beş yıl kaldığı Paris'te kilise ve mutlakiyetçi hükümdarlıklar dönemi 

Avrupa'sı ile Aydınlanma Dönemi Avrupa'sı arasındaki geçişi bizzat yaşamıştı. 153 

1 798'de Mısır'a çıkan Napolyon'a umutlarını bağlayarak, "Özgürlüğün Birinci Yılı" adlı 

hiciv yazısını yazmış ve Rumlar'ı isyana çağırmıştı. 154 Eserlerinde, Rumlar için Batı 

biliminin, eğitiminin, matbaa ve basının, Latince ve Fransızca öğreniminin önemi gibi 

sorunları tartışmıştı. 155 Antik çağın büyük yazariarına ait klasikleri yeniden yorumlayan, 

on yedi ciltlik "Yunan Kütüphanesi"ni yayımlayarak, Rumlar'a zaferlerle dolu bir 

geçmişleri olduğunu ve Bizans cahilliğinden sıyrılmaları gerektiğini anlatmak istemişti. 

Bunu, Yunan klasiklerine yazdığı önsözlerle yapmıştı. Çifte boyunduruk dediği, 

Osmanlılar ve Ortodoks Kilisesi papazlarının softalıklarından kurtulmanın tek çaresi 

olarak gördüğü, eğitime tutkuyla bağlanmıştı.l56 1798'de, İstanbul'daki Patrikhane'nin 

1-+8 Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti 'nin Dağılma Devri, Ankara 1985, s. 19. 

1-+9 Millas, s.131. 
150 Marriott, s.202; Jelavich, The Establishment, s.l5. 

151 Xydıs, s.229. Velestinli Regas'ın hayatı ve yapıtları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Millas, s.88 

,·d; Xydıs, s.227 vd. 

152 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.42. 
153 Berkes, s.l51. 
15-+ Castellan, s.269. 
155 Berkes, s.l5 ı. 
156 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.43; Castellan, s.269. 
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yayınladığı, Fransız fikirlerine ve her türlü devrimci harekete karşı olduğunu belirten 

"Pederler Öğretisi" adıyla bilinen risalesine karşı, Koraes hemen "Kardeşlik Öğretisi"ni 

yayımlamıştı. Bu eserinde Regas'ı savunmuş, Patrikhane'nin öğretisini sert bir şekilde 

eleştirmiş, ulusun içinde bulunduğu kötü durumu belirtmiş ve Osmanlı yönetiminin 

müstebit bir yönetim olduğunu savunmuştu. Ayrıca özgürlük ve cumhuriyet ideallerini 

övmüştü. Pederler Öğretisi'nin yazan için; çıkarım, Türkler'in çıkarı ile bir tuttuğunu 

belirtmiş, Türkler'e köle olmaktan rahatsızlık duymadığını ifade etmiştir. Patrikhane'nin 

bu tutumunun, Hristiyanlıkla da ters düştüğünü, Hristiyanlığın aslında, insanların özgür 

ve eşit olmasını isteyen bir din olduğunu savunmuştu.157 

Zamanındaki konuşma dilini onaylamadığı için, eski formlara yakın bir yazı dili 

yaratmaya çalışmıştı. Eski Yunanca ile halk dili arasında modem edebiyat dili haline gelen 

Kathareuousa'yı158 ortaya çıkararak, 1811 yılında Neohelenizmi başlatmıştı. 159 Bütün 

kelime ve deyimleri yabancı kelimelerden arındırmıştı ki, böylece bağlarının olduğunu 

varsaydığı geçmişlerini, halkına öğretmeyi amaçlamıştı. Asıl amacı Fransız Devrimi 'ni 

Yunan dünyasına tanıtmak olan Koraes, ulusal benlik için Rumluk kavramı yerine 

Hellenlik kavramını getirmişti. Antik kültürün ruhunu yansıtan bir ulusun ortaya 

çıkmasını istemişti. Avrupa'nın kendilerini Grek olarak tanıdığını belirten Koraes, ulusu 

için Grek denmesi gerektiğini savunmuştu. 160 Böylece aydınlar, kendilerini Romalı veya 

Rum olarak görmeyi bırakmış, Roma dönemi aradan çıkarılarak, Hellen olarak algılamaya 

başlamışlardı. 161 

Burada 1806 yılında İtalya'da basılan ve Rumlar'ın yoğun yaşadıkları yerlerde 

dağıtılan, cumhuriyetçi görüşün önemli bir ifadesi olarak değerlendirilen, yazarı belli 

157 Millas, s.l59. George Finlay, The History of Greece under Ottoman and Venetian 

Domination, Edinburg-London 1856, s.349 vd'da, Koraes'in, "Yunanistan'ı Rusya'ya köle yapan 

Ortodoks bağnazlığın ve Osmanlı egemenliğini savunan Fenerli (Phanariot) gurursuzluğunun katı bir 

muhalifi" olduğunu belirtir. 
158 Katharevusa okunur. "Yalın", "temiz" anlamındadır. Yunanca'da "temiz, arı dil" anlamına gelir. 

Millas, s.33. 
159 Clogg, BSAGI, s.95; Castellan, s.269; Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and 

Nineteeth Centuries, s.l76. 
160 "'l(u.mfar'efır, il!(J(ez 6izferi :Heffas'ın varisferiııin 6ıraf.Jığı o az 6uçuf:... özgürfüf.Jen yo/(§un f:...ı!anfar. 

On[ann ismini ta.şımaf:.._efem.ef:.._afnımızefa f(jfefiğin efamgasını ta.şımaf:.._efem.ef.Jir .. .'Bunefan 6öyfe 6ana '!(um 

efiyeni efiişman sayacajj~ 6unefan 6öyfe 6en artıf:...(jreR)m", diyerek, Antik Yunan'la olan bağını ifade 

etmeye çalışmıştır. Millas, s.l68. 
161 Gewehr, s.l5; Jelavich, The Establishment, s.15; Marriott, s.203; Millas, s.51. Adamantios 

Koraes'in yaşamı ve yapıtlan hakkında daha fazla bilgi için bkz. Millas, s.157 vd; Xydıs, s.229 vd. 
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olmayan bir başka risaleden de söz etmek gerekir ki, yasaya dayalı yani hukuk devletini 

savunan, "Hellen Nomarşisi" adını taşıyan bu çalışma, tamamen Rumlar'ı ayaklanmaya 

teşvik etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Risalede, kilise sert bir şekilde eleştirilmiş, 

düzen değişikliğine karşı olduğu için, çağdışı bir anlayışa sahip olduğu ifade edilmiş ve 

Osmanlıtiranlığı ile işbirliği içinde olduğu belirtilmişti. Ayrıca Fenerliler de "İstanbul'un 

pis zenginleri" şeklinde nitelenerek, Osmanlı sisteminin birer parçası olarak kabul edilmiş 

ve dışlanmıştır. 162 

Yazarının kendisini "Anonim bir Hellen" şeklinde tanıttığı bu risalede, mevcut 

durumdan yani Osmanlı yönetiminden yana olarak değerlendirdiği, hatta suçladığı 

Fenerliler hakkındaki şu ifadeleri ilginçtir: "tJ3unfar, bir şans sonucu çol(paraga ve çol(l(usura 

f(gnmuş ofanfanftri 6aşl(afarmı düşünmeden memnun gaşarfar. tJ3unfar rezif arfiontfar (arl(fiontes

sogfu{ar), cimri ve cafıifi6aşpisf(gposfardır. tJ3unfar l(üstafı ve gerçe/(jen cemaatin barbar iferi 

gefenferidir. J-{er soruga cevap getiştiren cafıifferdir. tJ3un[ar /(j, fıer zaman fıerl(ese tavsigetfe 

bu[unurfar. 'lı[_ifıaget bunfar l(j, aşağıfı/( bir rufı ife, /(§ndi özgür iste/(feri!Jfe tirana, gaşamfarını, 

varfarmı, gol(farmı ve namusfarını sattı/(jan sonra, baş/(glarından gani zorfa /(ğfe durumunda 

ofan[ardan, baş/(g tür[ü ofmal([a da bö6ürfenirfer ... J-{e[[as düşmanı :fenerfi 6ir arfıontun Osmanfı 

ordusunun düzenfenmesi için ça{t.fmaga 6aşfadtğmı ve savaş te/(!Jiğini de öğrettiğini dugdum. fJ.[_e 

agıp, 6u nasıf /(ğtü[ü/(jür?"l63 

Açıklamaya çalıştığımız gibi, Batı 'nın etkisinde olan bağımsızlık yanlısı 

cumhuriyetçi aydınlar, hem Osmanlı yönetimine karşı tavır almışlar hem de, ataları olarak 

kabul ettikleri eski Yunanla olan bağlarını kuvvetlendirebilmek ve bu ilişkiyi 

sağlayabilmek için, eski Yunan'dan kopmalarına neden olan Bizans'ı ve Bizans'ın bir 

kurumu olan kilise ile buna bağlı güçleri oldukça sert bir dille eleştirmişlerdir. isyan 

öncesi dönemde, sanki iki cephede mücadele vermişler, bir yandan Osmanlı yönetimine 

diğer yandan da Ortodoks camiaya karşı, ulusçuluk mücadelesini sürdürmüşlerdir. 

3.4. Fener Rum Patrikhanesi'nin ve Fenerli Rumlar'ın Faaliyetleri 

Patrikhane makamı, Bizans'ın dini ve dünyevi olan iki yönlü iktidarının ayakta 

kalan tek devamı durumunday dı. 164 Yani bir bakıma Bizans bu kurumda devam 

162 Millas, s.l77. 
163 Millas, s.183. 

16-J. Dakin, s.l2'de, Osmanlı yönetimi altındaki patriğin durumu ile ilgili şu bilgileri verir: "Xı'III. 

yüzyıfın sonfanna tfoğru, :J{.um patriği, on üç mifyon civanntfafj !Jiristiyan 'ın (bu sayı Osman[ı 

İ mparatorfuğu'ntfa yaşayanfann yaf(~ıf( tförtte biriııe f(g.rşı[ıf(tır) manevi fiafjmiytfL .9l.ncaf( onu, manevi 
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etmekteydi. Osmanlı egemenliğindeki tüm Ortodokslar'ın yönetimini bir merkezde 

toplayabilmek ve böylece denetimini sağlayabilmek amacıyla, İstanbul Patrikliği'nin etki 

alanı genişletildi. 1766 yılında Sırp, 1 767' de de Ohri 'deki Bulgar Başpiskoposluğu 

kaldınlarak tüm Balkan Ortodokslar'ı Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlandı. Giderek 

Rumeli ve Anadolu'nun dışında, Mısır, Suriye, Filistin ve Rusya Ortodoksları'nın 

yönetimi İstanbul Rum Patrikhanesi'ne bırakıldı. 165 Patrikhane'nin etkisini arttırmasına, 

merkezileşmeyi sağlayabilmek için Osmanlı Devleti de destek vermekteydi. Böylece 

XVIII. yüzyılın sonunda Patrikhane, imparatorluğun çeyrek nüfusu olan sekiz milyon 

Hristiyan'ı yönetimi altına almıştı. 166 

1602 yılında İstanbul'un Fener semtine taşınanl6? ve bu tarihten itibaren Fener 

Rum Patrikhanesi olarak da anılmaya başlanan Patrikhane, sahip olduğu yetki ve 

imtiyazlan zaman zaman etki alanını genişletmek için kullanmış, Rum olmayan ulusları 

sindirrnek için çalışmıştı. Yunancadan başka bir dil kullanmayan ve dolayısıyla, 

hizmetlerini de bu dille yürüten Patrikhane, etnik köken bakımından farklı, fakat Ortodoks 

olan halklar üzerinde oluşturduğu etki ile, Slavlar ve Romenter gibi Balkan halklarının 

Helenize olmasını sağlamıştı. 168 Fener Patriği, 1800 yılında, metropolitlere gönderdiği bir 

tamimde, Bulgar kilise okullarının kapatılmasını emrederek, Bulgar dili ile ayin 

yapılmasını yasaklamıştı. 169 Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin giderek artan nüfuzu, Rum 

halkta da, diğer Ortodoks reaya üzerinde bir üstünlük duygusunu ortaya çıkarmıştı. 

Patrikhane içindeki nüfuzları sayesinde, Bulgaristan' daki bütün dini makamları ele 

geçirmiş ve bölgenin ticaretinde de önemli bir hakimiyet kurmuşlardı. 170 

Rumlar dışındaki Ortodoks halkların kendi dilleri, barbar halk ağzı olarak küçük 

fıü{.ütru[ar ofara{.tasvir etme!Ç_güçferitıi fıajije a!ma{.aemeRJir. O, aynı zamanefa büyü{. oranefa aünyevi 6ir 

fıü{.ümtfaraı. !f<pman miffetinin (Uferi yani !Jv(iffet başı ('Etnar/Q icfi. 5-{ristiganfar'ın [orcfu ve aespotu o[ara{. 

şe/(j[fenairifmişti. '13u yüzefen imparator[arın ünvanını miras afmıştı. '13ununfa 6irfiRJe, imparatorfarın 

am6femi ofan if<J 6aşfı Kg.rtafı aa afmış, tacınaa teşfıir etmeRJeyai. 'J3e({i bir 6ecfe[ Memesi şartıyfa-f<J, fıer 

yeni gefen patrijjin göreve 6aşfamasıyfa artan ö{çücfe-vergicfen muaf tutufmuş ve :;{ristiyan te6'asınaan 

.zararını tefaji etmesine müsaaae eaifmişti." 

165 Ercan, Beli, s. 1133. 
ı 

166 Jelavich, The Establishment, s.9; Juster, s.51. 1 

167 Karaca, "Fetihten Sonra İstanbul ve Rum Toplumu",ls.l7, dipnot 47. Patrikhane bugün de 

çalışmalanna aynı yerde (Hagios Georgios Kilisesi) devam etm,ktedir. 
168 Gewehr, s.l3; Miller, s.25. l 

169 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul 1992, s.l9; Enver Ziya Kara!, Osmanlı 

Tarihi, c.VII, Ankara 1988, s.85 vd; Gibb-Bowen, s.234; Sha~, TCTA, s.l003. 

170 İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s. 18. i 
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görülmüş, Yunanca konuşmak centilmenlik belirtisi ve seçkin bir topluluğun üyesi olma, 

şeklinde algılanır olmuştu. 171 Her ne kadar Patrikhane, aydınlanma hareketine karşı 

ilgisiz kalmışsa da Rumiaştırma politikası sayesinde, halkta ulusal bilincin oluşmasında 

dolaylı da olsa etkili olmuştu. 172 Balkan halklan, Osmanlı Devleti 'nin kendilerine hiçbir 

zaman uygulamadığı, öz benliklerini yok etmeye yönelik kültürel baskıyı Rumlar'dan 

görmüş ve kendi öz kimliklerinden uzaklaşarak, Rumlaştırılmıştı. Zamanla Fener 

Patrikhanesi'ne bağlı Balkan halkı, tümüyle Rum/Yunan olarak kabul edilmeye 

başlanmıştı. Bu anlayışın etkisiyle, Rum isyanı için kültürel zemini hazırlayanlardan 

Velestinli Regas, şiirlerinde, "Bütün Makedonlar'ın birlikte ayaklanmasını" ve Yunan 

bağımsızlığı için "Bulgar, Arnavut, Sırp ve Romenter'in kılıçlarını çekeceklerini" 

belirtmekteydi. 173 

İstanbul' da Patrikhane 'nin Fener semtine taşınmasıyla birlikte Rumlar'ın ileri gelen 

aileleri de bu semte taşınmaya başlamışlardı. Taş konaklar ve yalılar yaptırmışlar, 

çocuklannı başta İtalya olmak üzere Avrupa'ya tıp, felsefe ve temel bilimler gibi alanlarda 

eğitime göndermişlerdi. Bu gençler, Türkçe, Arapça, Farsça dillerinin yanında çeşitli 

Avrupa dillerini de öğrenmişlerdi ki, bu durum Fenerliler' e İmparatorluğun önemli bazı 

idari işlerinin verilmesini sağlamaya başladı. Osmanlı Devleti 'nin yüksek kademelerinde 

önemli mevkilere gelmelerine neden oldu. Bu kişiler Rum ya da Helenleşmiş Romen 

aileden, Arnavut kökenden gelme, adlarını İstanbul' da Ekümenik Patriğin ikamet ettiği 

Fener bölgesinden alan ve patriklikle sıkı ilişkilerini devam ettiren Fenerlilerdi. 174 

Fenerli Rum beylerin yükselişi ve yüksek kademelerde önemli mevkilere gelmeleri 

Osmanlı Devleti 'nin gerilemesiyle paralellik gösterir. Fenediler'in Osmanlı Devleti 'nde 

getirildİkleri ilk görev Divan-ı Hümayı1n Tercümanlığı idi. Girit seferi, sonunda Sadrazam 

ı 7 ı Mi ller, s.:25. 

172 Millas, s.l33 vd'da, Patrikhane'nin Yunan kavramına karşı çıkınakla birlikte Yunanca'yı yüzyıllarca 

edebi/kültürel bir miras olarak-dolayısıyla Yunanlılık'ı-yaşattığını ve sürdürdüğünü belirterek, yeni 

görüşlere karşı bir tutum aldığını da ifade eder. Bunun kanıtı olarak, 1798 yılında, tutucu güçlerin 

görüşlerini açık bir biçimde ortaya koyan ve Patrikhane'nin doğrudan desteği ile yayımlanan iki risaleyi 

gösterir. "Pederler Öğretisi" ve "Hristiyan Savunma" adlarını taşıyan risalelerde, Osmanlı düzenine ve 

yönetime karşı gelinmemesi doğrultusunda görüşler yer almaktadır ki, bu da Patrikhane'nin demokratik 

görüşlere karşı kesin ve sert, tutucu bir muhalefette bulunduğunun işareti olarak değerlendirilmektedir. 

Pederler Öğretisi 'nin tam metni için bkz. Mill as, s.:295 vd. Hristiyan Savunma için bkz. Mill as, s.l40. 

Ortodoks Patrikhanesi 'nin, aydınlanma hareketinden duyduğu rahatsızlık ile ilgili bilgi için ayrıca bkz. 

Dakin, s.l6. 
173 Miller, s.:26. 
174 Benlisoy-Macar, s.38 vd; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.34 vd. Ayrıca bkz. Jelavich, 

History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.54. 
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FazılAhmed Paşa, (30.10.1661-3.11.1676)175 gerek Kandiye kuşatmasında gerekse 

sonraki barış görüşmelerinde kendisine büyük yardımı dokunan, Padua'da tıp eğitimi 

almış olan Sakızlı Panayoti Nicoussios Mamonas adlı Rum'u, 1669 yılında Divan-ı 

Hümayün Tercümanı olarak atadı. Böylece imparatorluğun dış siyasetinde görev alan ilk 

Rum olan Panayati'den sonra Divan-ı Hümayün Tercümanlığı, 1821 Rum isyanına kadar 

Fenerli Rum beyleri tarafından yürütüldü.176 Panayoti 'den sonra tercüman olarak, 1673 

yılında, Karlofça barış görüşmelerinde Reisülküttab Rami Mehmed Efendi ile birlikte 

görev yapan ve tarihe Osmanlı Devleti'nin ilk kez toprak kaybına uğradığı Karlofça 

Antiaşması'nı imzalayan Osmanlı temsilcisi olarak geçen, İskeriet-zade Alexandr 

Mavrokordato (1641-1709) atandı.177 

Osmanlı dış işleriyle ilgili böylesine önemli bir göreve getiriiilen Fenerli Rum 

beyleri, ayrıca XVIII. yüzyıl başlarından itibaren Tuna eyaletlerinin yönetiminde de söz 

salıibi oldular. Eflak178 ve Boğdan179 voyvodalarının, Osmanlı Devleti 'ne bağlılıklarını 

yitirmeleri ve devlet aleyhindeki politikalarının tesbit edilmesi üzerine, Bab-ı All, kontrolü 

altında tutabiieceği ve sadık bildiği, Divan-ı Hümayfin Tercümanlığı hizmetinde bulunan 

Fenerli Rumlar'dan voyvoda atamaya başladı. 1711 yılında Boğdan, 1716 yılında da 

Eflak voyvodalığını Fenerliler'e verdi. Böylece 1821 Rum isyanına kadar sürecek Fenerli 

Rum beyleri devri de başlamış oldu. Görev süreleri üç yılla sınırlarran voyvodalık 

mevkiine, önce ilk Fenerli Boğdan voyvodası olarak Aleksandr Mavrokordato'nun oğlu, 

Nikola Mavrokordato getirildi.180 Burada görev süresini tamamlayan Nikola, bu kez de 

175 Sertoğlu, s.291. 
176 Cengiz Orhonlu, "Tercüman", İA, s.177; Aurel Deceı, "Fenerliler", İA, s.548. 
177 Mavrokordato, önce Fener Patrikhanesi Okulu'nda eğitim görmüş, sonra İtalya'da yüksek eğitimini 

tamamlamış, (Bologna'da 1664 yılında, Harvey'in eserinden esinlenerek, kan dolaşımı üzerine bir tez 

hazırlamıştır. Şerif Mardin, "The Influence of the French Revolution on the Ottoman Empire", 

International Social Science Journal, c.41 (1989), s.22.) 1665 yılında İstanbul'a dönerek, Patrik 

III. Diyonisios'dan "Büyük Hatip ve Kilisenin Müdafii" ünvanını almıştı. Altı yıl Patrikhane Okulu'nda 

öğretmenlik yaptıktan sonra 1671 'de Divan-ı Hümayün Tercümanı Nicoussios'un yanına yardımcı olarak 

girmiş, 1673 'te de Nicoussios'un ölümü üzerine Baştercüman olmuştu. II. Mustafa Mavrokordato'ya 

"Müşaviri Has ve Mahremi Esrar Beyzade" ünvanını vermiş, Avusturya ile yapılacak barış görüşmeleri 

için büyükelçi sıfatıyla murahhas olarak atanmıştı. Aleksandr Mavrokordato'dan sonra da Baştercümanlığa 

ikinci oğlu Nikola Mavrokordato getirilmişti. Settar F. İksel, "İstanbul Rum Patrikhanesi II", BTTD, 

S.63, (Aralık 1972), s.40. 

178 1462 yılından itibaren Osmanlı Devleti 'nin bireyaleti haline gelen Eflak'ta yönetim, voyvoda denilen 

yerli Eflak beyleri (boyarları) aracılığıyla sürdürülmekteydi. Bkz. Uzunçarşılı, c.II, s.430. 

179 1456 yılında Osmanlı egemenliğini tanıyan Bağdan'da yönetim, Bo~dan beyleri tarafından 

yürütülmekteydi. Bağdan'da voyvoda seçimi ile ilgili olarak bkz. Uzunçarşılı, c.II, s.434. 
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ilk Fenerli Eflak voyvodası olarak, Efi ak' a atandı. 181 

Fenediler'in Osmanlı yönetiminde etkili oldukları bir başka alan Derya veya Tersane 

Tercümanlığı idi. Ancak, görevi sadece tercümanlık olmayan, bu göreve getirilen 

Fenerliler, Kaptan Paşa'mn katibi sıfatıyla çalışır, Akdeniz adalarında bulunan Kaptan 

Paşa eyaletine dahil adalardaki gayrimüslimlerin vergilerini düzenli ödeyip ödemediklerini 

kontrol ederlerdi. Bu durum bir ölçüde tersane tercümanlanmn, adaların fiili valileri ve 

yöneticileri olarak hareket etmelerine olanak sağlardı. 182 

Tersane Tercümanlığı hizmetinde bulunanlar, daha sonra Divan-ı Hümayfin 

Baştercümanlığına, buradan da Eflak ve Boğdan voyvodalıklarına atanırlardı. Bu 

görevlere gelebilmek için Fenerliler arasında büyük çekişmeler yaşamr olmuştu. Özellikle 

Eflak ve Boğdan yöneticilikleri, tüm Fenerliler'i cezbeden mevkilerdi. 183 Tuna 

eyaletlerine voyvoda olarak atananlar, bu toprakları, Bükreş ve Yaş kentlerindeki lüks 

saraylarından Osmanlı sultanının genel valileri sıfatıyla yönetirlerdi. Bu aydın 

voyvodalann bazıları Yunan kültürünün koruyuculanydı. Maiyetlerinde çalışanlar, 

Osmanlı egemenliğindeki Ortodokslar'a batıdaki düşünsel alandaki gelişmelerin 

aktanlmasında etkili olmaktay dı. 184 

Osmanlı Devleti, aslında böylesine önemli görevleri yabancı dil bilen Fenerli 

Rumlar'a vermekle, bir bakıma dini ve etnik anlamda ayırım gözetmediğini ortaya 

koymuş, tüm tebası için hak ve görev eşitliğini sağlamış olduğunu göstermişti. 185 Ancak 

Rumlar'ın, yönetirnde bu denli büyük pay sahibi olmaları, Yunanlılık bilincinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamış tl. 186 

Her ne kadar Fenediler'in Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetleri olduğu iddia 

edilirse de, tüm FenerEler'in Rum bağımsızlığını sağlamak için çalıştıklarını söylemek 

zordur. Çünkü onlar Osmanlı sisteminde sahip olduklan avantajları kendi elleriyle yok 

180 Stavrianos, s.271. 1711-1821 yılları arasında otuz altı Fenerli Rum, Boğdan'da voyvoda olarak görev 

yapmıştır. Aurel Deceı, "Boğdan", İA, s.702; Uzunçarşılı, c.IV/II, s.4l vd. XVIII. yüzyılda Boğdan'a 

atanan Fenerli voyvodalann kimlikleri ve faaliyetleri hakkında bkz. Uzunçarşılı, c.IV11I, s.63 vd. 

l8! Eflak'ta 1821 yılına kadar kırk Fenerli Rum, voyvoda olarak görev yapmıştır. Eflak'taki Fenerli 

prensierin sonuncusu, 1818-1821 yıllan arasında görev yapan Aleksandr Şutu'dur. Aurel Deceı, "Eflak", 

İA, s.186. 
182 Orhonlu, s.180. 
183 Orhonlu, s.l79 vd. 

184 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.35. 

185 Sinan Kuneralp, "İstanbulinli Rumlar: Rum asıllı Osmanlı Diplomatlan".o TYU, (Der. Semih 

Vaner), İstanbul 1990, s.47. 
186 Marriott, s.201. 
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etmek istememişler, kendi çıkadarıyla imparatorluğun bütünlüğünün korunmasını bir 

tutmuşlardı. 187 Hatta bu nedenle, bağımsızlık yanlısı liberallerin saldırılarına 

uğramışlardı. 188 Fenerli Rumlar, ulusal bir Yunan devletinden çok, Rum soyluların yani 

kendilerinin yönettiği, Yunanca'nın devlet dili olduğu çok uluslu Bizans 

İmparatorluğu'nun canlandınlmasına taraftar olmuşlardı.189 Fenediler'in az bir kısmı 

bağımsızlık savaşında etkin görev almıştı. 190 Bizans düşünü kuranlar ise genelde pasif 

tutumlarını sürdürmüşler ve tek bağımsız Ortodoks devlet olan Rusya' dan destek 

beklemişlerdi. 191 Sonuçta liberallerin ulusal devlet istekleri ve faaliyetleri ile, liberallerin 

tutucu güçler olarak nitelediği Ortodoks Patriklıanesi ve Fenerliler'in, Bizans düşlerini 

kapsayan Megali idea'ya temel oluşturan görüşleri, Osmanlı Devleti için, aynı olumsuz 

etkiyi yapmıştı. 

3.5. Filiki Eterya'nın Kurulması ve Çalışmaları 

Rum isyanını örgütleyen ve yöneten Filiki Eterya, 19:2 1814 yılı ortalarında 

Odessa'da (Hocabey'de) kuruldu. Filiki Eterya, Rumlar'ın siyasi ve fikri birliklerinin 

sağlanmasıamacıyla kurulan dernekler içinde, Yunan bağımsızlık hareketinin alt yapısını 

hazırlayan ve bağımsızlık mücadelesini başlatan birörgüt olması dolayısıyla farklı bir yere 

sahiptir. 

Filiki Eterya'nın ortaya çıkmasında, kuşkusuz önemli etkileri olan derneklerin ilki, 

Türk yönetimine karşı, Velestinli Regas'ın 17%' da Viyana' da kurmaya çalıştığı demektir. 

18? Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.36. 
188 Xydıs, s.:2:29'da, XIX. yüzyıla girerken, Fransız Devrimi etkisinde, Rum toprak sahiplerine, 

Fenerliler'e, tüccarlam ve yüksek ruhban sınıfına karşı kaba saldınlar içeren iki broşür Yunanistan'da elden 

ele dolaşıyordu, diyerek isyan öncesindeki Rum toplumunun iki farklı görüş doğrultusunda bölündüklerini 

ve bağımsızlık yanlılarının, belirtilen kesimlere karşı olan tutumlarını anlatmaya çalışmıştır. 

ı89 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.56. 

ı 90 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.36. 

191 JelaYich, ( 1983), s.57. 

ı 92 Genellikle yerli kaynaklard;:ı Etniki Eterya (Etnike Hetairia) olarak söz edilen bu demek, aslında Filiki 

Eter-ya (Philike Hetairia)'dır. Etniki Eterya, 1894 yılında Atina'da kurulmuştur. İlber Ortaylı, "Tanzimat 

Döneminde Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu", ÜATSB, Ankara 1986, s.l7l 'de, Etniki Eterya ile 

ilgili olarak şu bilgileri verir: "'Yunan 'l(ra[[ığı 6u tfönemtfe {XIX. yüzyıl son[arm.aa) 'Batı fJ'raf<;ya'aa 'Bufgar 

afia!i. ve 'Bu!gar çeteferiyfe, 9vfa/(§tfonya'tfa ise 'Bufgar ve Sırp çeteferiyfe mücarfefeye 6~fatfı. İzfeaiği af(Jif 

polltil(,a gereği :!(asım 1894'te 'l(ra[[ı!(,_ araunun yönetiminae ve zenginfertfen topfanan mecburi iane ife 

'Etni/(§ Jietairia tfenen cemiyeti !Qt.rau. Cemiyet, 9vfaf(§tfonya'tfa '13ufgar ve Sırp çeteferiyfe savaşı organize 

erfiyorau." 
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AncakAvusturya Polisi tarafından tutuklanan Regas, 1797 yılında Osmanlı yetkililerine 

teslim edildiği için başanya ulaşamarnıştı. Amacına ulaşamayan bu ilk eterya girişiminden 

sonra, 1800'lerin başında, aralannda Adamantios Koraes'in de bulunduğu, ancak üye 

sayısı kesin olarak bilinmeyen Athena adında bir başka örgüt kurulmuştu. 193 Hakkında 

fazla bilgi sahibi olunamayan bu kuruluşu, 1813 'de Paris'de Comte Choiseul

Gouffier'nin başkanlığındaki bir başka örgüt izlemişti. Fransa 'nın İstanbul' daki eski 

elçilerinden biri olan Gouffier'nin önderlik ettiği bu cemiyetin adı Hotel Grec idi. 

Aralannda ünlü Filiki Eterya'nın kuruculanndan Athanasios Tsakalof'un da bulunduğu, 

Hotel Grec'in sekreterliğini Bab-ı All'nin Paris'deki maslahatgüzarı Angelopulos 

üstlenmişti. Athanasios Tsakalof, Paris'ten Bükreş'e ve Moskova'ya giderek buralarda 

cemiyetin şubelerini açmıştı. 194 

Fransız eğilirnindeki bu kuruluşlardan başka Phoenix ve Filiki Eterya gibi Rusya 

sempatizam örgütler de Hotel Grec'in bünyesinden çıkmıştı. Finiks cemiyeti, 1787'de 

Boğdan'dan, Osmanlı Devleti görevlisiyken Rusya'ya kaçan Aleksandr Mavrokordato 

tarafından kurulmuştu. Rusya'nın yardırnlanyla eski Bizans'ın yeniden kurulabileceğine 

inanan Mavrokordato, bu cerniyeti, Nicholas Skouphas ile birlikte oluşturmuşsa da, 

Skouphas ve tüccar Zosirnas'ın dışında, başka önemli kimselerin üyeliği 

sağlanarnamıştı. 195 

Bu küçük ve başarısız girişimlerden sonra, Odessa'da bu kez daha ciddi bir başka 

örgüt kurulmuş ve Yunan bağımsızlığı için uzun yıllar çalışan, giderek gelişen ve büyüyen 

"Dostlar Cemiyeti" anlamına gelen Filiki Eterya ortaya çıkmıştı. Kurucuları ticaretle 

uğraşan Patnos Adası 'ndan Manuel Ksanthos, Nardalı Nicholas Skouphas ve Yan yalı 

Athanasios Tsakalof idi. l96 Odessa'da bir tüccar olan Nicholas Skouphas, yukarıda da 

belirtildiği gibi Mavrokordato'nun kurduğu Finiks'e üyeliğinden dolayı deneyimliydi. 

Yine Manuel Ksanthos da, daha önceden Xenis'in zengin tüccar odasının ve İyonya 

adalanndaki bir mason locasının üyesi olmuştu. 197 Athanasios Tsakalof ise Hotel Grec 'in 

üyesiydi. Filiki Eterya'nın kurucusu söz konusu kişilerin, bu deneyimleri, bu kez onları 

harekete geçirmiş ve özgürlük yolunda mücadeleye girişmelerine neden olmuştu. Eterya 

193 Hatipoğlu, s.6, dipnot 20'de, Fransa'dan yardım gören Athena'nın amacının, Napolyon'un, Osmanlı 

Devleti'nin Avrupa'daki topraklarını ele geçirmesinden sonra, Napolyon sülalesinden bir kralın 

yönetiminde, başşehri İstanbul olan büyük bir Yunanistan kurmak olduğunu belirtir. 

l94- Hatipoğlu, s.6 vd; Iorga, s.244. 

195 Hatipoğlu, s.7. 

196 5 Cevdet, c.XI, s.7 . 
197 Daki n, s.29 vd. 
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ton Filikon adıyla da arnlan bu örgütün, 1814-16 yıllan arasında, gelişimi oldukça yavaş 

olmuş, Rusya' daki tüccarlar başta olmak üzere ancak otuz kadar üye kaydedilebilmişti. 198 

Ancak daha sonraları, Mora ve Ege adalan da dahil olmak üzere Rum toplumunun hemen 

her kesiminden pek çok kimse Eterya'ya dahil edilmişti. 

Avrupa'daki gizli mason cemiyetlerinin kuruluş ve işleyiş usullerini benimseyen 

örgütün amacı, Rumlar'ı Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmaktı. Ayrıca mümkün 

olursa, Balkanlar'daki diğer Hristiyan halkların da isyana katılması sağlanacaktı. Rusya 

tarafından desteklenen genel bir Balkan ayaklanması esas amaçtı. Filiki Eterya'nın 

başkarnrnn kim olduğu gizli tutulmakta, fakat taraftar toplayabilmek için başkarnn, Rus 

Çarı I. Aleksandr veya Kapodistrias olduğu izlerrimi uyandırılmaktaydı. 199 Zaten 

derneğin Rusya'nın kutsal ve hızlı gelişen limanlanndan birinde yani Odessa' da kurulması 

bu ihtimali güçlendirmekteydi. Eterya başkamnın kimliği konusunda estirilen esrarengiz 

hava, aslında örgütün hemen hemen tüm teşkilatma yansımıştı. Büyük bir gizlilik üzerine 

kurulan teşkilata, yeminler ve özel törenlerle giren üyeler, çeşitli derecelere ayrılmışlar, 

örgüt içindeki etkinlik dereceleri de buna göre belirlenmişti.200 Örgüt, üyeleri arasında 

haberleşmeyi sağlarken gizlilik esasına dikkat edilmesi için, Ksanthos tarafından özel bir 

sözlük hazırlanmış, birçok sözcüğe içerdiği anlamdan farklı bir anlam yüklenmiş, bazı 

rakamlar da isimler yerine kullamlmıştı.201 

ihtilalci nitelikteki bu örgüt, giderleri karşılayabilmek için, gerektiğinde zor 

kullanarak, öncelikle büyük tüccar ve arınatörleri kaydetmiş, halk üzerinde daha etkili 

propaganda yapabilmek için de papazlan kullanmıştı. "Apostol" adıyla arnlan bu papazlar, 

Rumlar'ın yaşadığı yerlere giderek, üye kaydetmeye ve taraftar kazanmaya çalışmışlar, 

hatta Balkanlar'daki Rum olmayan diğer Ortodokslar'ı da kendi davaları içine çekmeye 

çalışmışlardı. 202 

Giderek üye sayısı artan örgütün, daha etkili olabilmesi için Mora' da bir merkeze 

nakledilmesi düşünülmüş, ancak İstanbul 'un merkez olması Patrikhane'nin de burada 

olması dolayısıyla daha uygun görülmüş, nitekim 1818 yılı Nisan ayında, Ksanthos'un, 

!98 Dak.in, s.30; Miller, s.65. 

199 Hatipoğlu, s.lü. 
200 Eterya üyeleri yedi sınıfa ayrılıp, birincisine karındaş, ikincisi müntehib, üçüncüsü papaz, dördüncüsü 

çoban, beşincisi baş çobanlar, altıncısı fedailer, yedincisi de fedai reisieri 'dir. Baş çobanlar ile fedai reisieri 

sınıfları, askeri sınıfa mahsus olmak üzere sonradan oluşturulmuştur. Mehmed Mansur, Rum Fetretine 

Dair Tarih, İstanbul 1288, s.8. 
201 Cevdet, c.XI, s.84. Özel sözlüğün içerdiği sözcükler ve anlamları için bkz. Cevdet, c.XI, ss.232-235. 

202 Hatipoğlu, s. lO. 
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İstanbul'un Fener semtindeki evi Eterya'nın merkezi yapılmıştı.203 Bundan sonra da 

Eterya, hızla gelişmeye devam etmiş, Eflak, Bağdan, Ege adalan, Mora Yanmadası ve 

Tesalya bölgesi, Selanik taraflan hattaYanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın sarayına 

kadar dal budak salmıştı.204Sadece Osmanlı sınırlan içindeki Rumlar, Eterya'ya dahil 

olmakla kalmamış, Avrupa ülkelerinde yaşayan Yunanlılar'ın da Eterya'ya katılması 

sağlanmıştı. 1820 yılına gelindiğinde, kayıtlı üye sayısı iki yüz bine ulaşmıştı. 205 

Filiki Eterya önemli şahsiyetleri bir araya getirmişti. Başlangıçta Odessa'da Kara 

Y orgi, sonra Mora kleftlerinin (Hristiyan haydut çeteleri) lideri Th. Kolokotrones, Patras 

(Balyebadre) Metropolittiği Piskoposu Germanos, Manya Beyi Mavromichalis, Tuna 

prensliklerinden Eflak voyvodasının oğlu Alexandre İpsilanti ve birçok toprak sahibi 

zengin soylular bu derneğin üyelerindendi. Fenerliler, din adamları ve Yunan hayranı 

Fransız aristokratlar da derneğin faaliyetlerini destekliyorlardı. Bununla birlikte üyelerin 

yarısından fazlasını oluşturan tüccar grubu da, seyahatleri sayesinde fikirlerin yayılmasına 

olanak sağlamaktaydı.206 

Filiki Eterya'nın merkezi İstanbul 'a nakledildikten sonra Manuel Ksanthos, 

Petersburg'a giderek, örgütün başkanlığına getirilmek üzere, Rum asıllı Rus Hariciye 

Nezareti Müsteşarı Kont Kapodistrias'a207 tekiifte bulundu. Ancak bu teklifi, 

Kapodistrias tarafından, Rus Çarı'nın özel hizmetinde bulunduğu gerekçesiyle kabul 

edilmedi. Ksanthos, örgütün başkanlığı için, önemli isimlerden biri bulunamazsa, 

planlanan eylemin tasarıdan ileriye gidemeyeceğini düşünmekteydi. Bu nedenle, bu sırada 

general rütbesiyle Rus Çarı'nın hizmetinde bulunan, Rum asıllı Fenerli Aleksandr 

İpsilanti'ye,208 Eterya'nın başkanlığını teklif etti. Rus Çarı'nın hizmetinde bulunan Rum 

203 CeYdet, c .XI, s.79; Mehmed Mansur, s. ll; Hatipoğlu, s. lO, dipnot 37. 
204 Ce,·det, c.XI, s.81. 
205 Marriott, s.203; Gewehr, s.23. 
206 Castellan, s.270. 
207 Kapodistrias, XVII. yüzyılda İstria'dan Korfu'ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 1776'daKorfu'da 

doğdu. Napoleon'dan sonra Yedi Ada tekrar Osmanlı egemenliğine girince bir süre orada hizmet ettikten 

sonra 1809'da Petersburg'a gidip orada Rus Hariciye Nezareti'ne girmiştir. Viyana Kongresi'nde Çar'ın en 

yakın danışmanı olmuştur. Hariciye Nezareti'nin (Nesselrode ile birlikte) yöneticisi idi. Viyana 

Kongresi'nden sonraki bütün faaliyet ve çabalarını Yunan bağımsızlığı için harcamış ve 1827'de 

Yunanistan Genel Valisi ünvanı ile ilk devlet başkanı olmuştur. Armaoğlu, s.l69. 
208 Aleksandr İpsilanti, Eflak voyvodalarından Fenerli Konstantin İpsilanti 'nin oğludur. Küçük yaşta 

Rusya'ya gitmiş, askeri okullarda okumuş, Rus Harp Akademisi'ni bitirmiş, Napolyon'a karşı Dresden 

Savaşı'nda, Çar'ın ordusunda savaşarak yaralanmış ve hızla yükselerek Çar I.Aleksandr'ın yaveri olmuştu. 

Cevdet, c. XI, s.90; Castellan, s.271; Xydıs, s.233. 
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asıllı kimselere örgütün başkanlığının önerilmesinin nedeni, Rus yardımını sağlamak 

düşüncesiydi. Nitekim İpsilanti tarafından bu görev 12.4.1820'de kabul edildi.209 

Eterya, bundan sonra eylem hazırlıklarını hızlandırmış ve harekat planını 

hazırlamaya başlamıştı. Ancak ortaya iki farklı görüş çıktı. isyan için gerekli her türlü 

levazım ve mühimmat sağlandıktan sonra harekete geçilmesini savunanların karşısında, 

daha aceleci davranıp, kuvvet ve nüfuz artışının savaş sayesinde mümkün olabileceği 

inancı ile hemen savaşa başlanması gerektiğini ileri sürenler vardı. İki görüş taraftarlan da 

kendilerince haklı gerekçelerle, görüşlerini savunmaktaydı. Bu sırada Eterya, genel bir 

ayaklanma başlatmadan önce, ayaklanmanın başarılı olabilmesi için, altyapıyı hazırlamak 

gerektiği düşüncesiyle yirmi üç maddeden oluşan geniş bir program hazırladı. 

Buna göre özetle; 

Osmanlı Devleti 'ni meşgul etmek için Sırplar hemen ayaklandırılacak, böylece 

Tepedelenli Ali Paşa olayı ile uğraşan Osmanlı askeri, bir yandan da çıkarılacak Sırp 

isyanı ile ilgilenmek zorunda bırakılacak, bu durum isyanı başlatacak olan Rum 

kaptanlannın işini kolaylaştıracak. Rum isyanı başlamadan önce Karadağlılar da isyana 

teşvik edilecek, Yanya tarafına özel görevliler gönderilecek ve Tepedelenli Ali Paşa'nın 

maiyetinde bulunan kaptanların Eterya'ya katılmalan sağlanacak. Mora ve Akdeniz 

adalarında yaşayan Rumlar'ın ayaklanmalarını sağlamak üzere Aleksandr İpsilanti ile 

Başrahip denilen Gregorios birlikte bölgeyi dolaşacak. Sırplar'ın Mora reayasından önce 

isyan etmeleri için gereken yapılacak, Karadağlılar ile Sırplar'ın Rumlada birlikte, 

başanya ulaşıncaya kadar mücadele etmeleri sağlanacak. Osmanlı donanmasının Rum 

kaptanlar tarafından yakılması sağlanacak, ticaret gemileri dahil bütün Rum gemileri isyan 

için Ege Denizi 'nde toplanacak. Osmanlı Devleti 'nin Tuna filosunun İstanbul' a gelmesi 

önlenecek. Eflak ve Bağdan'da da isyan çıkarılması sağlanacak, Osmanlı Devleti, 

Rusya'dan çekineceği için buradaki hareketi bastıramayacak ve böylece bu bölgedeki 

209 Cevdet, c.XI, s.89; Hatipoğlu, s. 10, dipnot 37; Cevdet, c. XI, s.240'da ve Mehmed Mansur, s. l6'da, 

Eterya'nın başkanı olarak İpsilanti'nin atanmasına ait senedin tercümesini verirler. Buna göre; "o/erilen 

f(grar mUc.wince Şirf;gt-i yunaniye (:Filikj 'Eterya) azası af;!-i meşveret ve icra-yı mü.zaf;grat itai/(Jen sonra 

Şirf;gt-i Yunaniye fıaJtK:Jnaa nafi' ve fayık_görüfen K:.ftffe-i fıususata nezaret itme{_ üzere J!l.fe/(janar 

i psilanti'yi şirf;§t-i mezk_ure nazır-ı umumisi sıfatıyfa tanımış oftfuk_farınaan iş bu senea tanzim ve fıer bir 

aza tarafınaan imza K:JEınaı. :fi 12 fl{isan Sene 1820". Miller, s.66'da, Aleksandr İpsilanti'nin, Eter:ya'nın 

başkanlığı görevini 27.6.1820'de kabul ettiğini belirtir. Iorga, s.i45'de, "İpsilanti, fıürriyet uğrunaa 
fıal<jl<j ve samimi o{ara{_çafışmış bir prensin oğ{u, fl{apofeon'un tiranEığına f(grşı yapıfan savaşfarefa bir 

f:.gfunu K;gybetmiş bir mufıarip, birçok_ yüf\§e{_ şafısiyetferfe ve bu meyanaa bizzat çariçe ile aost{u{_ 

münasebetferi icfame eaen bir şafısiyet sıfatıyfa, bu iş için biçilmiş K;gftanaı." diyerek, ipsilanti 'nin bu 

görev için uygun bir tercih olduğunu anlatmaya çalışır. 
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kaleler zaptedilecek. Eflak ve Bağdan'dan Mora'ya silah, asker ve para sevkedilecek. 

Kıbrıs metropolitinin vereceği para ve zahireyi almak için, özel bir memur gönderilecek. 

Mısır valisinin hizmetinde bulunan iki bin kadar Rum askerinin Mora'ya dönmeleri 

sağlanacak, Rum isyanısırasında Mısır valisinin tarafsız kalmasına çalışılacak. Napoli' de 

bulunan Rum askerlerin de Mora'ya dönmelerine çalışılacak, yine Rus ordusunda bulunan 

Rumlar'ın da Mora'ya gelmeleri sağlanacak. Mora'da toplanacak kuvvetiere dağıtılmak 

üzere, on bin tüfek ile beş yüz kılıcın tedarik edilmesine gayret edilecekti.210 

Bu hareket planı doğrultusunda, Sırbistan, Karadağ, Y anya, Mora, Mısır, Kırım ve 

Memleketeyn'e (Eflak-Boğdan'a)özel görevliler gönderilerek, Eterya'nın aldığı kararları 

bildirmeleri, isyana katılmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmaları ve toplayabildikleri 

kadar çok parayla dönmeleri istendi. İstanbul'da bulunan Rum kaptanlar da, Eterya'nın 

programından haberdar edildi ve her gemi için savaşabilecek on silahlı asker ile gerekli her 

türlü malzemeyi hazırlamaları bildirildi. Aleksandr İpsilanti, program doğrultusunda 

eylem için hazırlıkları adım adım sürdürürken, Osmanlı donanmasının yakılıp yok 

edilmesinden vazgeçti. İpsilanti, isyanda kullanabilmek ve Osmanlı Devleti'ni deniz 

gücünden yoksun bırakarak, isyanın başarı oranını artırmak amacıyla, donanmanın ele 

geçirilmesine karar verdi. Bunun için on sekiz maddeden oluşan bir harekat planı 

hazırlanarak, izlenecek yol tek tek ilgililere bildirildi.2 11 

Açıklanmaya çalışıldığı şekilde en ince ayrıntılarına kadar eylem planı yapılırken, 

istanbul'un da ele geçirilmesi temel amaçlarından biri olduğu için, burada yaşayan 

Müslümanlar'ın isyan başladığında bir gecede katledilmesine, bundan kurtulanların da 

açlıktan kırılmalan için zahire an barlarının yakılınasına karar verildi. 212 

Osmanlı yönetimine karşı girişilecek hareketin gizlice hazırlıkları sürerken, 

Tepedelenli Ali Paşa isyanının devam etmesi, Osmanlı Devleti'nin Ali Paşa ile meşgul 

olması, Aleksandr İpsilanti'nin beklenen zamanın geldiği düşüncesiyle harekete 

geçmesine ve 1821 yılı Mart ayında Prut'u geçerek ayaklanmayı başlatmasına neden oldu. 

Böylece Filiki Eterya adıyla anılan örgüt yıllarca süren çalışmalan sonunda, amacına 

yönelik hareketi başlatarak, Rumlar'ı bağımsızlığa taşıyacak süreci de başlatmış oldu.213 

210 Mehmed Mansur, s.21 vd; Ahmed Rasim, Resimli ve Haritah Osmanlı Tarihi, c.IV, İstanbul 
1328-1330, s.l732. 
211 Mehmed Mansur, s.26 vd. 
212 Mehmed Mansur, s.31. 
213 George Finlay, A History of Greece, c.VI, Oxford 1877, s.98'de, Filiki Eterya'nın tarihçiler 

' 
tarafından fazlasıyla abartıldığını, gerçekte, liderlerinin aciz ve güçsüz kimseler olduğunu, isyanda kendini 

gösteren çoğu kişinin Eterya' ya üye olmadığını, gerçekle ilgisi olmayan planlarının, uygulanamaz 

nitelikte olduğunu belirtir. Ayrıca, s. 109' da, Eterya yöneticilerinin olması gereken kapasitenin çok altında 
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3.6. Tepedelenli Ali Paşa isyanının Rolü 

Ali Paşa, 1744 yılında Tepedelen'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta yetim kalan 

Tepedelenli Ali'yi üzerinde büyük etkisi bulunan annesi Esmihan (Hanko) Hanım 

yetiştirmiş tir. Gençliği çete savaşlarıyla geçmiştir. Başarılan İstanbul' da da duyulduğu 

için 1784 yılında ınİrmiranlık rütbesiyle Delvine mutasamflığına atanmıştır. Daha sonra 

1785'te derbentler başbuğluğu da verilmiştir. 1788 yılında da derbentler başbuğluğu 

üzerinde olduğu halde Yanya sancağına vali olarak atanmıştır. Çeşitli köy ve kasabaları 

zorla yönetimi altına alarak gücünü arttıran Ali Paşa, 1802' de Hristiyan Arnavutlar' ın bir 

isyanını bastırmış ve Rumeli Beylerbeyliği'ne getirilmiştir.214 

Tepedelenli Ali Paşa, egemenliği altındaki bölgeyi sürekli genişletmiş, Osmanlı 

Devleti'nin yedi eyaletini, üç oğlu ile birlikte kendi yönetimi altında toplamıştı.215 1812 

yılına gelindiğinde gücünün zirvesine ulaşmış, Durazzo-Manastır-Selanik hattının 

güneyinde kalan bugünkü Yunanistan ve Arnavutluk'u içeren bölgenin fiili hakimi 

durumuna gelmişti.216 Bu durum Bab-ı All'yi kuşkulandırmakta, fakat isyana hazır 

bulunan Rumlar'ın faaliyetlerine engel teşkil eden ihtiyar vezire müsamaha 

gösterilmekteydi. İleriemiş yaşından dolayı yakında vefat edeceği düşünülerek, ileride 

işlerin düzeleceği ümit edilmektey di. 217 

Ali Paşa, nüfuzu altında bulunan yerel toplumların siyasal bir varlık haline 

gelmelerinehiçbir zaman izin vermemişti. Ali Paşa'nın sahip olduğu güç, Rumlar'ın 

harekete geçmesini engellemekteydi.218 Ali Paşa, bölgede asayişin sağlanması 

bakımından da önemli bir görevi yerine getirmekteydi. Epir ve Teselya bölgesinde halkın 

huzurunu bozan armatol çetelerine karşı giriştiği mücadelede de önemli ilerlemeler 

kaydetmişti. Osmanlı yönetimi tarafından, kuzey Yunanistan' daki kleftlerin eşkiyalık 

hareketlerini engellemek amacıyla oluşturulan yerel milis kuvvetleri olan armatoller, 

otorite boşluğundan dolayı asıl görevlerinden sapmışlar ve onlar da kleftler gibi davranır 

olduklarını, sadece talimatlar yazıp, planlar yaparak zamanlarını geçirdiklerini, hiç hazırlık yapmadıklarını, 

silah ve cephane temin etmediklerini anlatır. 
214 Tepedelenli Ali Paşa'nın biyografisi için bkz. Ahmed Müfid, Tepedelenli Ali Paşa 1744-1822, 

İstanbul 1324; Gabriyel Römcran, Tepedelenli Ali Paşa, (Çev. Ali Kemali Aksüt), İstanbul 1936. 
215 Römeran, s.217. 
216 Harniyet Sezer, "Tepedelenli Ali Paşa' nın Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma", Beli, c.LXII/233 

(Nisan 1998), s.75. 

217 Cavid Baysun, "Ali Paşa, Tepedelenli", İA, s.346. 
218 Cevdet, c.XI, s.72. 
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olmuşlardı. Genellikle Pindus dağlarını kendilerine mesken edinen bu çeteler nedeniyle 

bölgede güvenlik kalmamış, tüccarlar ve hatta posta sürücüleri bu bölgede dalaşamaz 

olmuşlardı. İşte Tepedelenli Ali Paşa, bunlarla giriştiği mücadelede de galip gelmiş, 

arınato ller, haydutlar, hırsızlar ve serseriler ele geçirildikleri yerde yok edilmişler veya bir 

daha meydana çıkmaya cesaret ederneyecek şekilde ortadan kaybolmuşlardı.219 

Ali Paşa, egemenliği altındaki bölgede asayişi sağlayabilmek amacıyla, daimi olarak 

dört-beş bin kadar asker bulundurmaktaydı. Bunların bir kısmı kendi emri altında 

bulunurken, diğer kısmı yollan ve geçit yerlerini korumak üzere oluşturulan karakollarda 

görev yapmaktaydı. Bu askerler rastgele toplanmış olan ücretli kimselerdi. Büyük gelire 

sahip Ali Paşa'nın daimi gelirlerini, iki yüz kadar çiftlik hasılatı, gümrük vergileri ve 

Hristiyanlar'danaldığı Haraç, gelirleri oluşturmaktaydı. Büyük bir servet sahibi olan Ali 

Paşa' nın, bunların dışında da gelir kaynakları vardı ki, bunlar soygunlardan elde edilen 

gelirler ile her türlü narhlardan aldığı paylardı.220 

Fransız ve İngilizler'le yaptığı diplomatik temaslar, Ali Paşa'yı Balkan politikası 

konusunda da büyük bir güç olarak göstermeye başlamıştı. Halet Efendi'ye göre 

Osmanlılar'ınA vrupa'daki toprakları bakımından Sırp isyanından daha büyük bir tehlike 

ol uşturmaktay dı. 

Ahmet Cevdet Paşa' ya göre, Ali Paşa; " ... fıa{ ve fıarel@tferinefe Meli:mea .9l.fi PfL?a'!fı 

ta!({it etmefGe!fai. :Jvfefımea .9l.fi PfL?a asl@ri itfareefen .zi3aae, si!Jasi iş{errfe usta, son aerece terfbirfi 

ve bifgifi bir !(imse itfi. :Jvfısır'ı imar erfere/0_ memfef@tin servetinefen fa!Jrfa{anıraı. .9l.fi Ptı.?a'nın 

itfaresi ise fıafen btL,5ı6o.zul(bir asf@r RJımanrfanının ~ferine ben.zerrfi. Ziraat ve ticareti gef~tirerel( 

Rii!f ve l(asabafarın gefişmesine ça{ışacağına birçol( I@!Jferi birer bafıane ife çijtfil( fıa{ine ge tireret 

.ziraatin a.za(masına sebep ofU!JOrau. 'l(Ö!f fıa(/(J if@n, çijtfif(je Ücretfi ~Çi Ve!fa aiğer .je{(jfrfe onun 

garfrine uğramış o{an :J{risti!Jan{ar onun .zu{münaen RJırtu{mal( için fırsat /(g{{amakfa Uifer. 

1(enaisine !Jartfımcı o(an 'Iosf(g be3feri ve ağafarı içinae efe onrfan pel(ço!({arı şil(a3etçi itfi. 

'](ısaca .9l.fi PfL?a'nın Uaresi .zaten fıo.Ja gicfen ve rfevfet tarafınaan beğenifen bir itfare şel(fi 

rfeğifrfi. :Faf(gt :Jvfora'aa ve etrafınaa is3an etmeğe u3gun ve fıa.zır 2?._umfar'ın ü.zerinefe bü!Jü/(bir 

basfG itfi. 'Bu sebepfe :;{afet 'Efenai onun !JO/(eaifmesini isterfiği fıaMe, ~isü{Rjittab Canw 'Efenai 

buna enge{ o{up, aiğer vef(jfferin çoğu aa onun fik:t;inefe itfifer." 221 

Ali Paşa da, Mora' da gittikçe güçlenen Eterya'nın faaliyetlerini fark etmiş, Rum 

olan doktoru aracılığıyla Eterya'nın çalışmalarına dair pek çok bilgi edindiği gibi, 

komitecilerin bazı mektuplarını da ele geçirmişti. Rum isyancılarının Viyana' da 

219 Römeran, s.2 17 vd. 
220 Römeran, s.219 vd. 
221 Cevdet, c.XI, s.44. 
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toplanarak, ihtilal hazırlıklan yapacağım haber alıruş ve Rum doktorunu görev bahanesiyle 

Viyana'ya göndermişti. Bunun üzerine öğrendiği gelişmeleri Bab-ı All'ye de bildirmişti. 

Ancak Fenerli Rumlada çıkar ilişkisi olan, Hal et Efendi sayesinde dikkate alınmaıruştı. 222 

Tepedelenli Ali Paşa' nın, giderek güçlenmesi ve yarı bağımsız bir şekilde 

davranması, merkezi otoriteyi güçlendirmek isteyen II. Mahmud tarafından hoş 

karşılanmamakla birlikte, Ali Paşa'nın bölgede asayişi sağlaması ve denge unsuru 

oluşturması nedeniyle görmezlikten geliniyordu. Ancak, bu sırada Padişah üzerinde 

büyük etkisi olan Nişancı Halet Efendi, birtakım entrikalarla Ali Paşa'yı sultanın 

gözünden düşürmeyi başardı.223 Cevdet Paşa; Halet Efendi'nin, ll. Mahmud'u, 

Tepedelenli Ali Paşa aleyhine bir harekete teşvik etmesinin iki nedeni olduğunu ileri sürer. 

Buna göre, Halet Efendi'nin, Ali Paşa' dan talep ettiği yıllık bin kese akçeyi Ali Paşa'mn 

vermeyi reddetmesi,224 ve yine Halet Efendi'nin, Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırma 

düşüncesinde olan II. Mahmud' un başına bir Y anya sorunu çıkarıp, ilga işini geri 

bıraktırmakistemesidir.225 Her ne kadar Halet Efendi, Ali Paşa'ya karşıysa da, yukarıda 

belirtildiği gibi, başta Reisülküttab Canib Efendi ve diğer vükela o sırada bir Y anya 

sorunu çıkarmanın olumsuzluğunu kavradıklarından muhalefette bulunmuşlardı.226 

222 Lütfi, c.l, s. 14 vd; Römeran, s.233; Enver Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, c. V, Ankara 1988, s.111. 

Naci Çakın, "Tepedelenli Ali Paşa Ayaklanması, Bu ayaklanmanın Etkisiyle Mora Ayaklanması ve 

Yunanistan'ın Bağımsızlığına Kavuşması", Askeri Tarih Bülteni (ATB), Yıl 14, S.27 (Ağustos 

1989), s.70' de, "Ali Paşa' nın, Eterya' nın bütün çalışmaları hakkında bilgi edinerek, Bab-ı All' ye 

bildirmesi, onun, merkezi otoriteye karşı olmadığını, dolayısıyla bağımsızlık için çalışmadığını gösteren 

bir delildir." şeklinde bir yorum yapmıştır. 
223 Fenerli Rumlar'la ilişki içine girdikten ve onların yakınlıklarını sağladıktan sonra, Halet Efendi, Rum 

yakınlarının desteği sayesinde devlet kademesinde hızla yükselmişti. Fenerli Rumlar'ın bazılarına katiplik 

yapmış bulunan Halet Efendi, onlara taraftar olarak, devlet aleyhinde bazı yolsuz hareketlerde bulunmuş, 

bilhassa voyvoda tayini ve Divan-ı Hümil.yiin tercümanlığı gibi, bazı memuriyetleri kendi dairesi gedikleri 

içine alarak, Feneriii er' den istediğini bu görevlere getirmişti. Bunlardan elde ettiği serveti ise, Yeniçeri ler' e 

dağı tarak, kendi ikbalini temine çalışmıştı. M. Şehabeddin Tekindağ, "Hal et Efendi", i A, s. 124; Ahmed 

Rasim, c.IV, s. 1729. Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1339, s.28' de, HaletEfendi 

için, " ... 'Bir mücUet :fenerfi1er'aen. '.Derya 'Tercümanı 1(a[ima/(j 'Bey'iıı yazı işferiıırfe ve oğ[una 'Tür !(çe 

öğretmen[iğinrie günferini geçimıiştir. İ şte sonrafarı :Mora ifıtifafinrie 'l(umfar'ı l(g.yırması :fenerfifer'e 6u 

(ariarcıf(ya(ınfığı yü.zünrienrfir." diyerek, Fenerli ler' in etkisiyle Tepedel enli' ye cephe aldığını anlatmaya 

çalışmıştır. Fenerliler'in, Tepedelenli Ali Paşa aleyhine Halet Efendi'yi kışkırtmalarının nedeni ise, 

Tepedelenli' nin bölgedeki nüfuzu sayesinde, planlanan Rum i syanın gerçekleştirilememesidir. 
224 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, c.XII, istanbul 1309, s.35. 
225 Cevdet, c.XI, s.45. 
226 Cevdet, c.XII, s.55. 
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Fakat, bu sırada Veli Paşa'nın kethüdası olan ve İstanbul'a iltica eden Paşo İsmail Bey' e 

karşı, Amavud fedaileri aracılığıyla, Tepedelenli'nin başarısız bir suikast girişimi, Ali 

Paşa'nın cezalandınlma işini çabuklaştırdı.227 

Ali Paşa, Y anya ileri gelenlerinden Paşo Bey' den çekindiği için onu öldürmek 

istemişti. Paşo Bey, Drama Nazın Mahmud Bey'in yanına kaçıp, sığınmış,228 Ali Paşa, 

onunhemen yakalanıp cezalandınlması için arkasına düşmüştü. Bab-ı All'ye de müracaat 

ederek, Paşo Bey'i Mahmud Bey' den resmen istemiş ise de Mahmud Bey onu saklayarak 

ele vermemişti. Daha sonra Mahmud Bey İstanbul'a gelirken Paşo Bey de, İstanbul'a 

onunla birlikte gelmiş, Halet efendi'nin aracılığıyla, II. Mahmud'a Tepedelenli Ali 

Paşa'nın bağımsızlığını ilan etmek niyetinde bulunduğunu açıklamış ve iltifat 

görmüştü.229 Ancak İstanbul' da Arnavutlar'ın saldırısına uğrayınca, Süleyman ismindeki 

suikastçi yakalanmış, yapılan sorgulamada bu işi Ali Paşa'nın emri ile yaptığını 

söylemişti. Bu durum endişeyle karşıtanmış Ali Paşa'nın düşmanlarını İstanbul'da bile 

öldürtebileceği düşüncesi,230 tehlikeli duruma geldiğinin bir göstergesi olmuştu. Bunun 

üzerine Bab-ı An, Ali Paşa'yı derbentler başbuğluğundan, oğulları Veli ve Salih Paşaları 

da Tırhala ile Karlıeli sancaklarından azletmişti. 231 Çiftliklerden ve diğer yerlerden 

kendine mensup kuvvetleri çekmek şartıyla, Y anya sancağı Tepedelenli yönetiminde 

bırakıldı. Bab-ı An, Ali Paşa'nın emirlere itaat etmeyeceğini bildiğinden, gerekli tedbirleri 

alarak, Rumeli valisini, İşkodra mutasarrıfını ve diğer bazı ümerayı Ali Paşa üzerine 

yapılması muhtemel bir hareket için görevlendirdi. Ayrıca Mora valiliğine atanmış olan, 

eski Halep valisi Hurşid Paşa'yı bu sefere Serasker olarak atadı. Nasuhzade Ali Bey 

kumandasındaki bir fı.lo da Arnavut sahillerine gönderildi.232 

Bunun üzerine Tepedelenli, bir taraftan Bab-ı All'ye müracaat ederek, affını istiyor, 

diğer taraftan savunma tedbirlerini yürütüyordu. Y anya' yı, İngiliz ve Fransızlar' dan aldığı 

savaş araç-gereci ile tahkim edip, oğullarını yönetimi altındaki bölgenin önemli yerlerine 

gönderiyordu. Bundan başka Mora, Adalar, Sırbistan, Eflak ve Boğdan' da genel bir 

isyan çıkarmak hazırlığına girişmişti. Filik-i Eterya Cemiyeti, Bab-ı An ile Tepedelenli 

arasında başlayacak bir mücadelenin Rum bağımsızlık hareketini kolaylaştıracağını 

bildiğinden, ona destek vaadetmiş ve Ali Paşa tarafından sindirilmiş olan Armatol çeteleri 

227 Baysun, s.346. 
228 Ahmed Rasim, c.IV, s.l721. 
229 Çakın, s.70. 
230 Lütfi, c.I, s.16; Cevdet, c.XI, s.46. 
231 Römeran, s.230; Baysun, s.346. 
232 Baysun, s.346. 
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tekrar kurulup, kleftlerfaaliyete geçirilmişti.233 

Tepedel enli, Rumlar ile tam işbirliği yapmak için, 23.5.1820' de Yan ya' da genel bir 

toplantı yaptı. Bu toplantıda Teskalık ve Tesalya kıtalan beyliğinin kendi ailesine teminini 

Mora ile birleştirilecek olan Karlıeli'nde, yine kendi himayesinde, bir mümtaz Rum ey aleti 

oluşturulmasını ileri sürdü. Kendisi ile birlikte hareket edecek olan Rumlar' a para ve 

mühimmat vermeyi de vaadediyordu.234 Ali Paşa bu önlemleri alırken, Bab-ı An ile 

haberleşmesini de sürdürdü. Nihayet Bab-ı All, iki ay sonra Paşa'nın vezirliğini 

kaldırarak, Yan ya' dan aziedilmesine karar verdi. Rütbeleri elinden alınmış oğul ve 

torunlan ile birlikte, Tepedelen'de yaşamını sürdürmesine izin veridi. Ancak Ali Paşa, 

buna da itaat etmeyince, asi olarak ilan edilerek, i damı hakkında ferman çıkarıldı. 235 

1821 yılı Mart ayı başlarında Rumeli Valisi Hurşid Paşa' dan S adarete gelen bir 

tahriratta, Tepedelenli Ali Paşa'nın, Mora'ya ve Manya'ya, bu bölge halklarını isyana 

teşvik etmek için adamlar gönderdiği belirtilmekteydi. Buna karşı kendisinin karadan 

asker gönderdiği, ancak denizden de bir kaç gemi gönderilmesi gerektiği üzerinde 
' 

durmaktaydı. Hurşid Paşa'nın bu talebine karşılık, Il. Mahmud, bir kaç geminin yetersiz 

kalacağını ifade etmiş ve Kaptan Paşa'nın gereği kadar gemi ile Akdeniz' e açılması için 

gereğinin yapılmasını emretmişti.236 Ali Paşa' nın en tehlikeli girişimlerinden biri Rumlar' ı 

isyana teşvik etmesiydi. Tepedenli'nin, Rumlar'ı isyana teşvik etmekteki amacı, 

Rumlar'ın isyana kalkışması halinde Bab-ı All'nin yeniden kendisine dostane 

yaklaşacağını düşünmesi idi. Nitekim HurşidPaşa komutasındaki Osmanlı askeri, Yanya 

kuşatmasındayken, Rumlar, 1821 Mart ayı sonlarına doğru Mora'da isyanı başlatmışlardı. 

Bir ay içinde Ege adalannın çoğu isyancılara katılmış, hareket Korint Kanalı'nın kuzeyine 

yayılmıştı. 

Osmanlı kuvvetleri, başlangıçta bir dizi başarı elde ettiği için, Ali Paşa sorununun 

çabuk biteceği zannedilmekteydi. İşkodra Mutasarrıfı Mustafa Paşa, Kigalık'tan Ali 

Paşa'nın kuvvetlerini çıkarmış, Baba Paşa, İnebahtı, Misolongi ve Narda (Arta)' yı şgal 

etmiş, Butrinto, A vlonya, Parga ele geçirilmişti.:Z37 

233 Römeran, s.232 vd; Baysun, s.346. 
234cevdet, c.XI, s.l53' te, " .. .<Tepecfefenfi 51Lfi Paşa'nın <J(umfar i!.e taavün ve tandsur zımnıncfa acfeta 

tenassur eyfettıiş oUuğuna cfatr tevarücf itfen f@.ğıt{arcfan 6iri :Hurşitf Paşa'ya i:rsôl o[unu6 ... " diyerek Ali 

Paşa' nın Rumlada yardımiaşmasından dolayı adeta Hristiyanlaşmış olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. 
235 İsmail Hami Danişmend, İzahh Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.IV, İstanbul 1971, s.104; 

Baysun, s.346. 
236 BOA, Hatt-ı Hümayiin (HH), 38866. 

237 Baysun, s.347; Çakın, s.72. 
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Egemenliği altındaki yerlerin hızla elden çıktığım gören Ali Paşa, Y anya' daki kaleye 

kapanarak, şehrin varoşunu yakıp, İsmail Paşa'nın saldırılarına karşılık vermeye 

başlamıştı. Kalede birkaç bin Müslüman ve Hristiyan asker, pek çok cephane, erzak ve 

epeyce top vardı. Bir süre sonra Veli Paşazade Mehmed Bey Parga' da, Veli Paşa 

Preveze' de, Muhtar ve Salih Paşalar, Ergi ri' de teslim oldular. Yanya ordusu Seraskeri 

HurşidPaşa, kaleyi tamamen kuşatmakla beraber, savunmanın şiddetinden dolayı bir türlü 

başarılı alamıyordu. Tepedelenli ise, kuşatma ordusundaki Arnavutlar' ı Türkler aleyhine 

çevirip, firar ettirmeye çalışıyordu. Zaman zaman yaptığı yarma hareketleri ile de 

HurşidPaşa'nın kuvvetlerini oldukça yıpratıyordu.238 Ohri, İlbasan ve Prizren 

sancaklarında bulunan Toska Arnavutları, Tepedelenli Ali Paşa'ya destek veriyor, 

Osmanlı yönetimi, bundan vazgeçmeleri halinde affedileceklerini, aksi halde mal ve 

emlaklarının tahrib edileceğini ilan ediyordu.239 Hurşid Paşa, saclarete gönderdiği 

5.Z.1236 (3.9.1821) tarihli bir takririnde, Toska Arnavutları'nın Rumlada birleşerek, 

Tepedelenli Ali Paşa'yı muhasaradan kurtarmak için Yanya ordusuna saldırmak niyetinde 

olduklannı, bildiriyor ve takviye kuvvetler gönderilmesini istiyordu.240 

Tepedelenli Ali Paşa'nın, Padişahın gözünden düşmüş olması ve bütün Türk 

kuvvetlerinin batıda bu yaman asi ye karşı meşgul bulunması, Rumlar' a büyük ümitler 

veriyordu. Bu bölge sarp yerler ve dar boğazlada kaplı olduğu için askeri harekat zordu. 

Eterya çeteleri Mora' da ihtilal çıkarmanın uygun olacağı düşüncesindeydiler. Mevcut 

Osmanlı kuvvetleri Yan ya üzerine gönderilince, Rumlar hem Tepedelenli' den 

kurtuldukları hem de kendi üzerlerine sevkedilebilecek kuvvetler başka tarafa gönderildi ği 

için, otorite boşluğu nedeniyle isyan anının geldiğine hükmetti ler. 1820' den önce 

karşılarındaki en büyük engel Yanyalı Ali Paşa' ydı. İstanbul' da hala etkin olan ve belki de 

Fenediler'in sözlerinekanan Halet Efendi, Padişah'ın Eterya'yı önemsemeyip, bütün 

dikkatini Ali Paşa' yı altetmeye vermesini sağladı. Böylece, Batı Balkanlarda milliyetçilik 

hareketini bastıracak son güç de yok edilmek üzereydi.241 

238 Baysun, s.347. 
239 BOA, HH, 21070. 
2-+0 BOA, HH, 21044. 

2-+l S ha w, c.II, s.43. Cevdet, c. XII, s.55' te, Tepedelenli isyanının, HaletEfendi tarafından çıkarıldığını 

ısrarla belirterek, şöyle yazmıştır: "!}{afet 'Efencfi, meycfana 6ir <y'anya gaffesi çıf;g.rcfı. 'Bunun için cfev[ete 

pe!(ço!(masraf itc!irc!i ve <yanya i{;inin a[tıncfan 6ir <yunan mes'efesi çıfJfı.. 'Buncfan cfofayı R§ncfüsü pel(çol( 

fisana geUi ve 6u <yunan i{;i 'Tepecfefenfi'nin eser-i fesdcfıcfır, anın vücucfu izdfe o[uncfuğu gw i 6u fesacf 6it

ta6i' 6ertaraf o[ur c!iyere!(9vfora ci!ıetine efıemmiyet virmecfi. 'Bu ci!ıetfe oranın i{;i ağırfaşcfı.. .. " Gerek Cevdet 

Paşa gerekse birçok tarihçi ve yazar, Yanya sorununun Halet Efendi tarafından ortaya çıkarıldığında 

hemfikirdir. Ayrıca II. Mahmud' un, Halet Efendi'nin etkisiyle, Yanya kuşatmasından yaklaşık yedi ay 
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Mora karışıklıklarının belirtileri ortaya çıktığı zaman Halet Efendi, "İfıtifa[ 

tfeii/(giufarı ')'"anya o/afisi 'Tepetfefen{i Jllli PClfa'nın 6ozguncu{uğu eserüfir, o atfam o 6ö{getfe 

l(gliı.K.ça müs[im ve gayrimüs{im[ere rafıat yüzü görme!( mümf(ün ofmayaca/(fır. ')'"unanistan 

6öfgesini yatı;tırmak:t 'Tepeie[enfi'nin başını ezmeye 6ağfıiıl' sözlerini dilinden 

düşürmüyordu.242 Oysa, durum tam tersiydi. Tepedelenli Ali Paşa' nın, Osmanlı yönetimi 

ile ters düşmesiyle, bölgedeki nüfuzu sarsılınca Rum isyanı patlak vermişti. 

Tepedelenli'ninölümüyle karışıklık bastınlmadı. Tersine şiddetini daha da arttırdı.243 

Rum isyanının tarihini yazan Trikoupes, "'Eğer '.Ba6-ı Al~ fJ!{i PCifa'nın fıizmet{ertntfen 

yaradanmaya tenezzü{ etmif ofsayaı, 'Yunan ifıtifafi tfafıa 6e6efç[(§n 6astırıfıraı. Çün/(fı fJ!{i 

PQfa'nın öyfe ünü, öyfe etf(isi, öyfe gücü, tnsan{ara ve yerfere ait öyfe /(ifise[ 6ifgisi variı /(j, atfı 

6ütün 'Yunanistan'a öyfe l(gr/(y saçarlı /(j, satfece f(ımıftfasa fıerf(es boyun eğerdi. "244 diyerek Ali 

Paşa'nın Rum isyanını engelleyecek tek güç olduğunu, Osmanlı yönetiminin bu açıdan 

onu ortadan kaldırınakla hatalı davrandığını anlatmaya çalışmıştı. Dakin'e göre ise, 

Tepedelenli Ali Paşa isyam, Osmanlı güçlerinin ayaklarım bağlamış, böylece Yunanlılar'ın 

Mora'ya sağlam bir şekilde yerleşmelerini sağlamıştı.245 

20.8.1820 tarihinden itibaren Yanya' da kuşatılmış durumda olan Ali Paşa, artık 

dayanamaz olmuştu. Hurşid Paşa, Ali Paşa'ya, eğer teslim olursa hayatına 

dokunulmayacağına dair teminat verdi. Ali Paşa' nın teslim konusunda bazı şartları vardı. 

Padişah'a hitaben yazdığı bir takrirde; Yanya Kalesi'ni mühimmatıyla birlikte teslim 

edebileceğini, ancak Tepedelen'deki halkın, kendisine, o bölgedeki yönetimi sırasında, 

gerektiği zaman yaptığı cezalandırmalarından dolayı, düşmanlık beslediğini, eğer 

kadar sonra ortaya çıkan Rum isyanı ile, başlangıç safhasında bastırılabilmesi mümkünken yeterince 

ilgilenmediğini belirtirler. Bu yaygın görüş karşısında, Sina Akşin, 1839'da Osmanlı Ülkesinde İdeolojik 

Ortam ve Osmanlı Devleti'nin Uluslararası Durumu", MRPDS, Ankara 1994, s.9'da, şunları yazar: 

"'Mafim.ıuf'urı 'Yarıya K;grıusurıaa/(j fiatasırırfan 'l{_işarıcı :;{afet 'Eferıai'yi soromfu tutarı ısrarfı bir rivayet 

varaır. qüya :;{afet, Mafımıuf'u afrfatmış. :;{atta :J{afet'irı :;:erıerfi 'l(umfar[a uişf(uerirıaen ötürü bu işi 

mafısus ve !l(umfar yar_anna yaptığı söyferıir. '13un{ar, Mafımıuf'u tariiii soromfufuf:Jan f(jırtarma çaba{an 

gibi görünüyor. Zira söyfentifer aoğru bife ofsa, :J{afet'i yaK:Jn aanışmanı yapan Mafımıuf'un K:Jnaisi ofrfuğuna 

göre, yine o soromfıufur. 'l(aftfı /(j, :;{afet 1822 güzürırfe irfam eai!rfi{Jerı sonra Mafım.urf, ']'anya işirıae/(j fıata!ı 

ısrannı Mısır işinae bir aafıa gösteraiğine göre, ']'anya siyasetinin ae mufıtemefen Jfafet'ten rfeğii, bizzat 

'Mafımıuf' aarı f(ayrıaf(farırftjjırıa fi.üf(metmekgeref(ir., 

242 Abdurrahman Şeref, s.34. 

243 d I Cev et, c.X I, s.55. 
244 Dennis N. Skiotis, "The Greek Revolution: Ali Pasha's Last Gamble", Hellenism and the First 

Greek War of Liberation (1821-1830): Continuity and Change (HFGWL), Thessaloniki 

1976, s.97. 
245 Dakin, s.43. 
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Tepedel en' de yaşamını sürdürmesine izin verilirse, halkın intikam hissine kapılacaklannı 

ve burada yaşamasının mümkün olmayacağını bildirmişti. Bir gemi ile uzak bir mahale, 

Fas tarafında bir bölgeye götürütmesine izin verilmesini istemiş, evlatlarının da 

Tepedel en' de veya başka bir yerde yaşarnalanna izin verilmesini talep etmişti.246 

Ancak İstanbul'da yine Halet Efendi'nin etkisiyle Ali Paşa'nın hayatının 

bağışlanması şartıyla teslim olması hoş karşılanmamış ve Hurşid Paşa'nın verdiği teminat 

kabul edilmemişti.247 Bunun üzerine Hurşid Paşa, Ali Paşa' nın affına dair bir ferman 

düzenlemiş, kale hile ile teslim alındıktan sonra, sahte ferman kendisine bildirilmişti. 

24.1.1822' de Tepedelenli silahla kendisini savunmaya kalkınca, silahlı çatışmada aldığı 

yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti.248 İstanbul' a gönderilen kesik başı249 Silivrikapı 

246 BOA, İbnül Emin Tasnifi/Dahiliye, 3081. 
247 Cevdet, c.XI, s.lOO vd, bir rivayetten söz ederek, "'.Yunan fıiiJ(fimetiıu[e görev a[mış 6azı k_imseferi 

Yl..tiııa'aa söyfeail(feri sözfere göre; Yl..fi P~a Rgnai liak_k_ınaa verifecek_fıiil(!.n.ü atıfayınca önce sır ortağı ofan 

Müsfüman tak_ımını çağırtarat ne yapması geref;]iğiııi sorau. '13ir JGsmı "feaaf(g.rfı{.gösteriferet aevfetin 

rızasını afmaya ça[ışma/(geref;:' şef([inae cevap venn.işferai. Sonra '!(um yai(Jnfarınaan <J(ofeti, 'Duf(g. ve aijjer 

6unun gi6i k_imseferi aavet eaip, aynı soruyu yöneftti. Onfar fıemen cevap vemıeyip, ertesi güne k_aaar 

arafarınefa müzaRgre eaip f(g.rarfarını 6iftfiraifer: "Sorauğunuz mesefeniıı üç çözüm yofu var, i{.isi {.urtufup, 

6iri ae fiayatı f(g.y6etmeye gotürür. '13irincisi, U!J!jUtı aevfetferfe anfaştıf;Jan sonra {_uvvetiııizfe Osmanfı'!Ja 

!(g.rşı K;gyarat onaan 6üyü{. 6ir I(Jtayı ayırarat istifJafinizi ifan etmek_ ve sizaen sonra gefecek_ 

çocufJarınıza f(g.fmasını sağ[amaf;]ır. '13unun yürütü[mesiııi acizane üzerimize afırız. İ Kjncisi, mevcut 

parayı ve t~ına6ifir I(Jymetfi şeyferi yanınızaafarat İtafya'aa liavasının güze{[ijji ife 6ifinen 6ir yere naKj[ 

ve örnrünüzün sonuna k_aaar oraaa oturmaf;]ır. 'Üçüncüsü, k_azaya razı o[maf;jır." Yl..fi. P~a ceva6en 6iriııci 

tef([ife if~Kjn; '"Bu siziıı söyfeaiğiııiz tea6irae 6üyü{.sai(Jnca varaır. Çün!(ji ayrıfacak_i;]ta /ia[/(Jnın çoğu 

siziıı mif!.etiııiz ofan %risti!Jan, ancak_az 6ir k_ısım Uüs[ümanaır. Sizfer sanat ve 6i!gi safıi6i ve aynı aiııaen 

o[an ya6ancı aevfetferfe ilgi I(Jırmaya arzu[u ve istefJisiniz. <Jv(üs[üman[ar ise tersine 6u incefik_feraen 

lia6ersiz oMuK:farınaan ço(geçmeaen o I(Jta miffetinizin istifasına uğrar. Müsfüman[ar ayaKJar aftınaa 

/(g.[ır. <Jv(i{fetiıne 6öyfe 6ir fııyanette 6ufunamam. İ tafya'ya gitme (gerçi /(Jırtufmaf;]ır. :Fa{.at otuz-I(Jrk_sene 

yü/(jek_ ma!(g.mfaraa namusuy[a ça[ışmış 6ir {.imse için Y/..vrupa'nın 6ir f:jşesinae oturmak_ ve 

memfeRgtferinaen !(g.çarat oraya yerfeşm~ miffetinizin ~ağıfık_Jesatçıfarınaan 6azı[arının pervasızca 

gefip afay eaer şek_iftfe liatır sormafarı 6ife namus[u k_imseferiıı aa yanamayacağı 6ir ~ağıfıf;]ır." şeklinde 

rivayet edilen bilgiyi, Eterya reisierinden olan Papa Rigopolo' nun icad ettiği bir yalan olarak ni tel er, delil 

olarak, Ali Paşa' nın kendi hizmetinde pek çok itibarlı Rum varken, ertesi günü sırrını açığa verecek bir 

kimseye açılmasının doğru olamayacağını belirtir. 
248 Cevdet, c.XII, s.32; Ahmed Müfid, s.202 vd. 
249 Tepedelenli Ali Paşa'nın kesik başını İstanbul'a getiren Hurşid Paşa'nın silahdan Ahmed Ağa' dır. 

Hurşid Paşa tarafından merkeze gönderilen 17.Ca.l237/9.2.1822 tarihli bir takrirde, Ahmed Ağa' nın 

silahdar olarak, bir süre daha hizmetinde kalması talep edilmiş, bu görevi yerine getirdiği için 

kapıcıbaşılık veya mirmiranlık payelerinin verilmemesi istenmiştir. Bu talep üzerine II. Mahmud, Ahmed 

Ağa'nın eskisi gibi silahdarlık hizmetine devam etmesini uygun gördüğünü, ancak ne zaman isterse 

Ağa' ya silalışörtük ve dergillı-ı all kapıcıbaşılığı görevlerinin verilebileceğini bildiren bir hatt-ı hümayfin 
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dışına defnedildi. Daha önce idam edilmiş olan oğullan Veli, Muhtar ve Salih Paşalar ile 

terunu Mehıned Paşa'nın başlan da aynı yerde bir sıraya gömüldü.250 

Ali Paşa, bugünkü Yunanistan'ın Epir bölgesinde bir Arnavut devleti kurmaya 

kalkışmış ve bunda kısmen başarılı olmuştu. Arnavut efsanelerinde, Y anya Aslanı251 

olarak bilinenAli Paşa' dan geriye kalanlardan yalnız, Arnavutlar'ın bağımsızlık duygusu 

yaşamıştı.252 Rumlar için engel oluşturan Ali Paşa'nın, gücünün kırılıp, ortadan 

kaldırılmasıyla da, Balkanlarda ortaya çıkacak ilk bağımsız devletin temelleri atılmıştı. 

vermiştir. BOA, HH, 23033. 
250 Danişmend, c.IV, s.l04; Baysun, s.347. 
251 Castellan, 8.272; Marriott, 8.204; Gewehr, 8.23. 
252 Iorga, 8.271. 
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4. BAGIMSIZLIK MÜCADELESi ve OSMANLI DEVLETi 

4.1. Başarısız İlk Girişim: Eflak ve Boğdan İsyanı 

Filiki Eterya, isyan için hazırlıklarını tamamlarken, Eterya' nın faaliyetlerinden 

haberdar olan Rumlar da sabırsızlıkla ilk hareketi bekliyorlardı. Bu sırada İngiltere elçisi 

Morahalkının isyan etmek üzere olduğunu Bab-ı Ali'ye haber verdi. Bab-ı Ali durumun 

araştırılması için Divanhane Tercümam Nikola Maruzi' yi Mora' ya gönderdi. Eterya üyesi 

olan Nikola, İstanbul' a dönüşünde gerçek durum hakkında bilgi vermekten kaçındığı gibi 

Osmanlı Devleti'ninMora Hristiyanları'ndan emin olması gerektiğini bildirdi. Nikola'nın 

sözlerine inamldığı için Mora'ya asker sevkinden vazgeçildi.253 

Aleksandrİpsilanti, 8.10.1820 tarihinde, Rumlar'ın bir birlik altında toplanmasını 

bildiren ve onları isyana teşvik eden bir beyanname hazırladı.254 Bu beyannameyi 

Akdeniz sahillerinde ve adalarında yayınlamak üzere, Dimitri Temli isimli bir Rum' u 

görevlendirdi. Dimitri Temli, İstanbul'a geldiğinde Rum Patrik'i Gregorios'dan referans 

olması açısından, Akdeniz adaları ve salıillerindeki Rum ileri gelenlerine hitaben, bir 

tavsiye mektubu aldı.255 

253 Cevdet, c.XI, s.l06; Mehmed Mansur, s.33; Karai, c.V, s.lll. 
254 Beyannamenin tam metni için bkz. Cevdet, c.XI, s.248 vd. 
255 Mek."tubun tam metni için bkz. Cevdet, c.XI, s.250 vd; Ayrıca bkz. Mehmed Mansur, s.34 vd. 

Cevdet, c.XI, s. 112' de Patrik' in bu mektubu hükümet eline geçer düşüncesiyle üstü kapalı olarak 

yazdığım belirtir. MektuptaAleksandr İpsilanti'nin adını yazmayarak bunun yerine "rifatli" sözünün yer 

aldığını, böylece İ psilanti' nin ima edildiği yorumunu getirir. B unun için de gerekçe olarak; rif at! i 
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İpsilanti'nin beyannamesinde; Yunanistan' daki tabi1 aydınlık ve neşr olunan ilim ve 

maarifinin tesirleriyle, halkın gözlerinin açıldığı, artık zalimin zulmü altında durmanın 

çirkin ve namussuzluk olduğu, atalan olarak kabul ettiği eski Yunan'ın diğer milletlerden 

öne geçmelerine sebep olan akıl, görüş ve yardımlaşma azminin şimdi milletinin 

kalplerinde güzel bir şekilde görüldüğü, deniz ticaretinin dindaşlarının elinde olduğu ve 

eski Yunan' ın İranlı' ya yaptıklan gibi bunların dahi bir fedakarlık yapmaya istekli ve hazır 

oldukları, kara muharebelerinde dahi eski Yunan kumandanianna eş nice yiğitlerin 

meydana çıkacağı, dile getirilmiş, Rumlar isyana teşvik edilmiştir. 

isyan hareketinin başarılı olabilmesi için geniş bir kitleye yayılması düşüncesinde 

olan İpsilanti, bu beyanname ile nedense diğer uluslara seslenınemi ş, nüfusu dört milyonu 

bulan Eflak-Boğdan halkını ve Rumeli'de yaşayan diğer Ulahlar ile Sırplar' ı kapsam dışı 

bırakmıştır.256 Rum halkını psikolojik olarak hazırlamayı amaçladığı ve bundan dolayı 

beyannameyi Yunan ulusçuluk anlayışına dayandırdığı düşünülebilir. Ancak bunu 

yaparken Sırplar' ı kazanmak için de girişimlerini ihmal etmemiştir. İpsilanti,l815' de yerel 

Yeniçeri zulmüne karşı Sırp isyammn lideri olmuş, sonuçta bazı haklar koparmış olan, 

Sırp Gaspadoru Miloş Obronoviç'e ittifak önerisinde bulunmuştu.257 Miloş'un isyan 

sırasında Sırbistan'da da bir ayaklanma çıkarmasını ve Osmanlı Devleti tarafından 

ayaklanmamnkolaylıkla bastırılamayacak boyuta ulaşmasım sağlamaya çalışmıştır. Fakat 

başarılı olamamıştır.258 Ayrıca Eflak ve Boğdan cephesinde taraftar kazanmaya çalışan 

İpsilanti, Boğdan Voyvodası Michael Soutzo'nun Eterya'ya katılmasını sağlamış, 

Osmanlı Devleti'ne sadakatle hizmet etmek çabasında olan Eflak Voyvodası Aleksandr 

(Aleko) Soutzo'yu ise kendi tarafına çekerneyince ortadan kaldırmıştır.259 Yeni Eflak 

ünvanının o zamanki resmi yazışmalarda sadece, tayin ve aziedilen Eflak ve Boğdan voyvodalarıyla Divan

ı Hümayün divanhane tercümanlan için kullanıldığını, İpsilanti'nin de bu meslekte bulunmuş olmasından 

dolayı bu sıfatın patrik tarafından uygun görüldüğünü dile getirir. Genellikle Türk tarihçilerinin patriğin 

isyanla ilişki olduğunu kanıtlamak için, bu mektubu ve bu varsayımı kullandıklarını ileri süren Millas, 

s.208'de, Patrik Gregorios'un Türk tarihçilerinin kabul ettiğinin aksine, Yunan ulusal hareketini 

benimsemediğini ifade eder. Ayrıca, Dakin, s.32, dipnot 13'te, Patrik V. Gregorios'un, Eterya 

mensupianna sempati duymakla birlikte, Osmanlı yönetimine karşı sorumluluklarının bilincinde olduğu 

için, üye bile olmadığını yazar. Sonyel, Minorities, s.169'da, Patrik V. Gregorios'un Eterya'ya 

katılmayı reddettiği ni belirtir. Ancak, Cevdet, c.XI, s.80, 92' de Patrik V. Gregorios' un, Eterya' ya üye 

olduğu belirtilir. 

256 Cevdet, c.XI, s.l12 vd. 

257 İpsilanti' nin amacı doğrultusunda, Mil oş' a yazdığı 7.1.1821 tarihli mektubun tercümesi için bkz. 

Cevdet, c.XI, s.255 vd. 
258 M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, (y.y, t.y), s.53. 
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Voyvodası ise yine Fenerliler' den seçilen Kalimachi beyzade Sarı Bey diye tanınan 

Skarlet Kallimachi olmuştur.260 Sadece Boğdan Voyvodası Michael, İpsilanti'ye destek 

vermiş ve halkın da bu hareket içinde yer almasım sağlamaya çalışmıştı.26ı 

Bu şekilde amacına hizmet edecek kişileri kazanmaya çalışan İpsilanti, isyanın 

nerede başlatılmasımn uygun olacağı konusunda henüz kesin bir karar verememişti. 

Üyelerin büyük çoğunluğu Mora'yı tercih etmekteydi. İpsilanti de onlara uyarak 

başlangıçta Mora tarafım seçmişti. Ancak sonra Eflak ve Boğdan' ın isyan için daha uygun 

olacağım açıkladı.262 Bunun nedeni yukanda da söz edildiği gibi; Romen, Sırp, Bulgar ve 

Karadağlılar gibi Balkan topluluklannı da harekete geçirerek "ulusal ihtilalin" Balkanlar' da 

hızla yayılmasını sağlamak ve Eflak-Boğdan'ın Rusya sınırında olmasından dolayı 

Rusya'mn da yardımını sağlayabilmek düşüncesi idi. Ayrıca Eflak-Boğdan'da isyan 

çıkması halinde, Rusya'nın onayı alınmadan Osmanlı Devleti isyancılar üzerine asker 

gönderemeyecekti. Bu durum ise ayaklananlara zaman kazandıracağı gibi işlerini de 

kolaylaştıracaktı.263 Yine Osmanlı yönetiminin burada merkezi otorite kuramaması da 

İpsilanti' ye kolaylık sağlayacak etkenlerdendi. 

İşte bu düşüncelerle Eflak-Boğdan tarafında karar kılan İpsilanti, 3000 kişilik 

259 . Cevdet, c.XI, s.l14 vd; Mıller, s.66. 
260 Cevdet, c.XI, s. ı 16. 
261 BOA, Cevdet Dahiliye (CD), ı 1535; BOA, Mühimme Defteri (MD), No: 239, s.19/76' da 

" ... Boğdan voyvodasının Yaş kasabasını ele geçiren Aleksandr' a tabi olduğu, bunların Rum lar' ı 

ayaklandırma düşüncesinde oldukları, bunun da İstanbul' da bulunan kapı kethüdaları ve diğer yandaşlarının 

firaretmelerindenanlaşıldığı. .. "ifade edilmiştir. Bu hi.iki.imde sözü edilen, Boğdan Voyvodası Michael'in 

İstanbul' daki yakınları olan Fenerli ler, 15.3.1821 Perşembe günü Karadeniz Boğazı' nda hazır bekleyen bir 

Rus ticaret gemisine binerek Rusya' ya kaçmışlardır. Cevdet, c. XI, s.l22 vd. 
262 Cevdet, c. XI, s.160 vd' da, Eflak ve Boğdan' ın isyan için uygun olmadığını buna karşın Mora' nın 

isyan hareketleri için daha elverişli olduğunu gerekçeleriyle şu şekilde anlatmıştır: " ... 'Ejfak_ve 'Boğcfan'ın 

nufusunun top[amı aört mifyonu 6u[ursa aa silafifı o[ma.ıfık_farı gibi 'l(umfar[a arafarınefa mif[iyet yaRJ:nfığı 

o[macfığıncfan 'l(umfar'ın tafı.rif(j ile 6iiyiik_jecfaRg.rfı!(fara gi~eme.derai. 'Bura[arı atfı fı.arek_ata e[ve~fi 

oUuğuncfan isyancı top[u[uk_farın cfağıtıfması K:gfayaı. 'Bazı engeffere rast[anarak_iş zor[aşsa 6i!e nifıayet 

'Ejfak_ve 'Boğcfan'a verilen imti.yaz[arın biraz genişfetifmesiy[e netü:.efenirai. :Fal<;g.t 9Jora ve civarı fı.afRJ:nın 

tamamı ')'unan asıf[ı o[c[u!(farı gibi yuRg.rıcfa anfatıfcfığı iizere fı.ayfi sifafifı pafiRg.ryafarı, pek_ çok_ sa rp 

cfağ[arı ve cfar 6oğaz[arı varcfı. Jfer tarafı cfenizfe çevrifi o[up, 'l(umfar'ın gemü:.ifiRJef;j fı.ünerferi efe 

6ifini.yorcfu. 'Burafarcfa 6u[unan az miRJarcfaf(j 9Jüs[üman fı.a[JG eşk_i.ya l(g.tfettiği taijircfe artık_ 6u 

memfe/(gtferin esf(j fı.aune çevrifmesi mümRJin o[amayacaRJı." 
263 Mehmed Mansur, s.36. Cevdet, c. XI, s.120' de İpsilanti' nin; Rusya' nın A nupa' daki statükoyu 

konırnak için, Efi ak ve Boğdan' da çıkacak bir ayaklanmayı bastırmak amacıyla Osmanlı' nın asker sevkine 

izin vereceğini gözardı ettiğini belirterek, Eflak-Boğdan' da Osmanlı süvarİsine engel olacak Man ya 

dağlarının bulunmadığını da, düşünernediğini dile getirmiştir. 



64 

kuvveti ile Yaş' a doğru harekete geçerek ilk organize ayaklanmayı başlattı. 6.3.1821 günü 

yanında kardeşi Nikola İpsilanti ve Rusya' da görev yapmakta olan Kantacuzeno ile 

birlikte, 1812' den beri Osmanlı-Rus sınırını oluşturan, Prut nehrini geçip, aynı gün 

akşam Yaş' a girdi.264 Yaş' da yayınladığı demecinde; "'Eienfer, saat ça{:mıştır. 'Dinimizin ve 

vatanımı.zm itıtif;gm zamanı gefm~tir ... t iferi t çol(güçfü 6ir aevfetin fiaR[arımızı l(gruyacağını 

görecek;§itıiz." şeklinde hitap ediyordu.265 Boğdan halkına hitap ettiği bu beyannarnede 

ayrıca, "Rumenler" sözünü kullanmaktan kaçınarak, Eflaklılar'ı da "Daklar" diye 

adlandırdı. ":Moftfavia aenen 6u yerin afiafisi öğrenmefi /(j; Tanrı'nın yarıfımı ve {ütf-i itıayeti:gfe 

6ütün ~)'unanistan tiran{'!ğın 6oyunauruğuncfan k,urtufmak,içitı 6ayrak,{gftfırmıştır ve hürriyetini 

isteme/(jecfir. 'l(enaisi vatan-ı afia{isinin tarmpetferi nereye çağırırsa oraya gicfece/(jir. '13azı 

ümitsizfiğe cfüpnüş 'TürR{er'aen :Moftfavia{ıfar l(grf;!}ıama{ıcfır. Çünk,ü onfarı bu cüret{eri için 

cezaya çarptırıcak,l(grl(ynç bir l(yvvet liazır aurmaf(Jacfır."266 Görüldüğü gibi İpsilanti dağıttığı 

bildirilerde Rusya'nın yardım edeceğini telkin ediyordu. 

İpsilanti bu bölgedeki halkı, bu bildirilerle, Osmanlı Devleti' ne karşı harekete 

geçmeye teşvik ederken, onun Yaş'a girmesiyle de bütün Bağdan'da isyan hareketleri 

başlamıştı. Önemli bir rahip olan Metropolit V eniamin Costachi, bizzat kendi eliyle 

Rumlar tarafından yönetilen Üç Hierarşi Kilisesi'nde, İpsilanti' e kılıç kuşattı. ihtilalcilerin 

reislerine, hangi milletten olursa olsun bekar delikanlıları, bir hürriyet kıtası oluşturmak 

için istedikleri şekilde toplamalanna izin verildi. Yeni kurulan ordu yani " Siyah başlıkları 

üzerinde ölü kafası resmi bulunan maurophorlar" Bükreş' e doğru harekete geçti.267 

İpsilanti, bayrağının üzerine Anka kuşunun yanında Aziz Konstantin ve Azize Helena'yı 

da koymuştu.268 

İsyancılar, 11.3.1821 Pazar günü Kalas kasabasını yakıp yıkarak, Kalas iskelesinde 

bulunan yirmi kadar Müslüman ticaret gemisini yakmışlardı. Bu arada Müslüman halkın 

mal ve eşyalarını yağmalamaktan, onları katietmekten de geri kalmamışlardı.269 

İpsilanti'nin daima geleceğini söylediği, Rus desteğinin hiHa gelmediğini gören Boğdan 

26-+ Hatipoğlu, s.l7; Miller, s.67; Anderson, s.53. 
265 Armaoğlu, s. 170. 
266 Iorga, s. 247 vd. Aleksandr İpsilanti, Yaş'ta üç bildiri yayınlamıştır. İlki, 6.3.1821 (eski Yunan 

takvimine göre 21.2.1821) tarihli olup yerli Boğdan halkına hitap etmektedir. Diğer ikisi ise 8.3.1821 

(eski Yunan takvimine göre 24.2.1821) tarihli olup, Eterya üyelerine hitap eder. İpsilanti, bu 

beyannamelerde Eterya üyelerinden; "Halkın silahlandırılmasını, para toplanmasını, milli kıyafetlerin 

giyilmesini, Yunanistan' ı yeniden kurmak için savaşılmasını ister." Hatipoğlu, s.l8, dipnot 2. 

267 Iorga, s. 249 vd. 
268 Iorga, s. 257. 
269 Cevdet, c.XI, s.l22. 
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Voyvodası Michael, geri çekilmiş, bundan sonra bütün kuvvet İpsilanti ile 

Kantacuzeno'nun elinde kalmıştır.270 İpsilanti İbrail kalesi ile Tuna salıilindeki diğer kale 

ve toprakları ele geçirmek ve böylece Tuna'nın sol sahiline tamamen sahip olmak 

emelindeydi. Fakat bu hedefini gerçekleştiremeyince Kalas ile yetinmek zorunda kaldı.271 

Bu sırada Eflak'ta da, Eflak Voyvodası Aleksandr'ın ölümünden sonra, Tudor 

Vladimirescu başkanlığında bir köylü isyanı başlamıştı. Soylulara karşı başlatılan bu 

hareketin lideri olan Tudor, yeni atanmış olan Eflak Voyvodası Kallimachi 'yi ve o Efi ak' a 

ulaşıncaya kadar, onun adına Eflak işlerini kaymakam sıfatıyla sürdürecek olan, Mavro 

Kordato Stefanaki'yi272 tammak niyetinde değildi. Toplumsal bir hareket olarak başlayan 

bu olay, Tudor, Bükreş'e ulaştığında siyasi bir görünüm kazanmıştı.273 Böylece ulusal 

Ro men ayaklanması karakterindeki hareket, Eflak halkı tarafından desteklenmekteydi. 30 

Mart'ta Tudor Bükreş' e girdiğinde "Domnul Tudor", yani "Prens Tudor" diye 

selamlanını ştı. 274 

12 Mart'ta Eflak' a hareket eden İpsilanti de, 9 Nisan' da Bükreş' e ulaştı. Yamndaki 

kuvvetler 5000 kişiye ulaşmıştı. Tudor'un desteğini sağlayabilmek için, Tudor ile yaptığı 

görüşmeden, umduğu yardımı atamadan ayrıldı. Tudor, "Eflak'ta işbirliğinin söz konusu 

olamayacağını, çünkü o toprakların Yunanlılar'ın memleketi olmadığını" söyleyerek, 

İpsilanti'yi reddetti. Ancak bu cevabı Tudor'un sonunu da getirdi. İpsilanti sayesinde 

Tudor, Sırp gaspadarları tarafından 27.5.182l'de öldürüldü.275 

İpsilanti'nin umutlan birer birer yok oldu. Onun hesabına göre Eflak ve Boğdan 

halkı ile Sırp ve Bulgarlar da kendisini destekleyeceklerdi. Rusya' dan yardım 

sağlayamadığı gibi,276 Eflak ve Boğdan halkı da, Rumlar'ın davasına hizmette kendileri 

için bir yarar görmediklerinden destek vermediler. Ayrıca Eflak ve Boğdan uzun süredir, 

Fenerli Rum beyleri tarafından yönetilmekteydi. Halk bu beylerin kötü yönetiminden 

270 Iorga, s.250. 

271 Cevdet, c.XI, s.l92. 

272 Cevdet, c.XI, s.l18. 
273 Miller, s.67 vd. 
27-ı. Iorga, s.250. 
275 Cevdet, c.XI, s. 197; Iorga, s.251; Jelavich, The Establishment, s.42; Anderson, s.53. 
276 Eflak-Boğdan isyanının başladığı ve Rus desteğinin beklendiği dönemde, Rus Çan I.Aieksandr, İtalya 
ve İspanya' daki devrimci hareketlerin tartışıldığı Laibach Konferansı' nda idi. Avusturya Başbakanı Prens 

Mettemich'in ve Kutsal İttifak ruhunun etkisiyle Çar, isyanı reddetti. Ayrıca, bölgeye Osmanlı askerinin 

girmesini engellemek için de bir girişimde bulunmadı. Jelavich, The Establishment, s.41 vd. [Bu 

konuda aynntılı bilgi için, "4.4. Avrupa Devletleri'nin isyan Karşısındaki Tutumları" başlıklı bölüme 

bakınız.] 
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şikayetçi idi.277 Eflak halkı zaten Tudor'un öldürtülmesinden dolayı da İpsilanti'ye karşı 

öfke duymaktaydı.278 Tüm bu etkenler İpsilanti'nin başansızlığına neden oldu. 

İsyamm bastırmak üzere, İbrail muhafızı ve nazırı olan Berkofçalı Yusuf Paşa, 

l.B.1236 (4.4.1821) tarihinde serasker olarak atanmış,279 gerekli askerin toplanmasına 

çalışılmış280 ve Babadağı Muhafızı olan Vezir Salih Paşa'ya İstanbul'dan gönderilen 

yeniçerilerle birlikte Babadağı'nda mevcut asker ile Kalas Kasabası'na gidip YusufPaşa 

ile beraber eşkıyayı üç koldan sanp, isyanı bastırmalan doğrultusunda 1821 yılı Mayıs 

ayı ortalannda bir talimat gönderilmişti.281 Buna göre; Serasker Yusuf Paşa' nın İbrail 'den 

277 Gewehr, s.24; Miller, s.66 vd; Charles A.Frazee, The Orthodox Church of the Revoluion of 

Greece from 1821 to 1852, India 1965, s.85. Finlay, c. VI, s.l13'te, Etlak ve Boğdan'daki, Fenerli 

voyvodaların yönetimi altında olan Romenler'in durumunun, Türk paşaların yönetimi altında olan 

Rum lar' dan çok daha kötü olduğunu belirtir. [Rum isyanı üzerine Fenerli Rum beylerinden voyvoda 

atanması usulü terk edilerek, (Etlak ve Boğdan' ın müşterek prensi Skarlet Kallimachi, esrarengiz bir 

şekilde öldükten sonra) Prenslikler kaymakam sıfatını taşıyan görevlilerce yönetildi. Konstantin Negri, 

Eflak (BOA, MD, No:239, s.ll3/425), aslen Bulgar olan Stephan Vogorides, Bağdan Kaymakamı olarak 

atandı. Ancak bölgenin gerçek yöneticileri bu bölgede bulunan Osmanlı askeriydi. Iorga, s.261 vd. 

13.7.1822 tarihinden itibaren ise eskiden olduğu gibi yerli boyarlardan voyvoda atanmıştır. Boğdan 

voyvodası olarak göreve getiri !en Joan San du Sturza' ya ( 1822-1828) gönderilen hükümde; Suçsuz olan 

" ... afıitfi-i sef;fnenin i'atfe o[unan asayiş ve rafiat(annı il(maf..." ile gerekli tedbirleri alarak halkın 

güvenliğinin sağlanması tenbih olunmuştu (BOA, Cevdet Hariciye (CH), 2239). Eflak voyvodalığına 

ise Grigore Ghica getiıilmiştir. lorga, s.283. Ayrıca bkz. Deceı, "Boğdan" s.703; Deceı, "Eflak", s.187.] 
278 Yücel Özkaya, "Yunan (Eflak-Boğdan) isyanları ve Avrupa! ı lar' ın isyan Karşısındaki Tutumları", 
Ü A TSB, Ankara 1986, s.l19; Armaoğlu, s.170. 
279 Cevdet, c.XI, s.l37. 
280 BOA, M D, No: 239, s.19176' da "Anadolu ve Edirne' den asker toplandığı, İbrail Muhafızı Herkofçalı 

Yusuf Paşa kumandasına gönderildiği, ancak bunun yeterli olmadığı ve tekrar asker toplanması için 

sürücüler atanması gerektiği, Rumeli kazalarından Müslüman re'aya arasından asker toplayarak, V idi n' e 

sevk etmek üzere Dergah-ı Ali kapıcıbaşılarından Başbakikulu Ağası Çayırzade Ahmed Bey' in, Mart ayı 

sonlarında görevlendirildiği" belirtilmiştir. Ayrıca Mayıs ayı ortalarına ait bir başka hükümde, "Silistre 

Valisi Mchmcd Selim Sırrı Paşa' ya, Karasu, Yeni pazar, Pirevadi, Çardak, Aydos, Karinabad, İslimye, 

Hacıoğlu Pazarı, Kozluca, Şumnu, Osman Pazarı, Hezergrad, Eski Cuma ve Rus Kasrı kazalarının 

kadıları, naipleri, ayan ve zabitan ve bütün görevlilerine; takviye olmak üzere bölgelerinden asker 

toplayıp, Silistire'ye göndermeleri" bildirilmiştir. BOA, MD, No: 239, s.20178. Nisan ayı başlarına ait 

bir hükümde ise, "toplanacak askerin bir an önce Silistre' ye sevkedilmesi, bu konuda acele edilmesi, eğer 

asker toplanması hususunda gevşek davrananlar varsa, bunların isimlerinin, sürücü olarak görevlendirilen 

Mir-ahur-ı Evvel ibrdhim tarafından bildirilmesi" istenmiştir. BOA, MD, No: 239, s.23/87. Yine Nisan 

ayı başlarına ait diğer bir hükümde de, "isyanın genişlemesi nedeniyle, önüne geçilebilmesi için, 

Hüdavendigar ve Kocaeli sancakları Mutasamfı ve Karesi sancağının idaresi de kendisine verilen Vezir 

İbrahim Paşa' nın her an göreve hazır olması" bildirilmiştir. BOA, M D, No: 239, s.24-25/91. 
281 BOA, CD, 5206; Cevdet, c.XI, s.l94. 
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ileriye hareketi sırasında, Silistre ve Vidin valileri tarafından Tuna'nın karşı yakasına birer 

fırka geçirilerek ileriye gönderilecekti.282 Yusuf Paşa, bu plan doğrultusunda önce 

Kalas'a yöneldi ve Kalas isyancılardan temizlendi. Kalas'ın kurtuluş haberi İstanbul'a 

22.5.1821 Salı günü ulaştı.283 Diğer cephelerde284 de Osmanlı askerinin başarısı, 

İpsilanti'nin 19 Haziran'da, 30 kadar adamıyla birlikte285 önce Rofal kasabasına 

kaçmasına, Osmanlı askerinin takibi sürdüğü için, sonradan Avusturya' ya yönelmesine 

neden oldu. Bu sırada sınırdan geçerken, yanında bulunanların büyük çoğunluğunun 

dağıldığı haberi de Haziran ayının sonunda İstanbul'a ulaştı.286 Canını bu şekilde 

kurtarabilen Aleksandr İpsilanti, uğradığı yenilginin öfkesini, Eflak'tan ayrılırken, halka 

hitaben yayınladığı bildiride şu şekilde dile getirmiştir: "Sizin gwi gevşefc ve eefepsiz 6ir 

Rgvimefen me!Jefana gefen asf(§.rfe 6irfif(Je 6ufunmafc 6unefan sonra 6enim namusuma 

efvermeefiğinefen sizin gw i sözünefe efurmaz tafctmmı terf;gefip gitme!Je mec6ur o[c[um. Çünkfi size 

6aş oEmafc6ana utanç verir. Siz :J-{irustos'a ve vatanmıza ihanet ettiniz. 'Ben ise sizinfe 6era6er !fa 

gafi6i!Jet !fa efa ö[ümü tfüşünürf;gn 6ana efa ihanet ettiniz. 'Buntfan sonra siztfen e6eefi!J!Jen 

a!Jrıfacağtm. Siz !:larm !Jine Osman[ı'!fa Rgr~m I<J, sizin fıa{inize fri!Jıfc efostfarmızefır. .fll.rtıfc 

gizfenefiğiniz orman[arefan çıf;]p, on{arfa 6irfeşin ve onfarın se6epsiz !:!ere /(sıtfettifJeri fcuise 

reisferinizin ve özeffifJe patrife ve metropofitferinizin Rgnfarına 6ufanan e[ferini öpün.28:7 

'l(oşarafcRgn, aife ve çocufJarınızın /(sırşıftğmefa onfarın f@fefiğini satın a[ın. Sizin fıafcf;]nızefan 

'Tanrı gefsin. "288 İpsilanti, Avusturya hükümeti tarafından 26.6.182 I' de tutuklandı. Ayrıca 

İpsilanti'nin kardeşi Nikola, yakınlanndan Lasani, Lehli Orfanu ve Gaviski adlı kimseler 

de tutuklanarak hapsedildi. Munkacz ve Theresienstadt'ta altıbuçuk yıl hapis yatan 

İpsilanti, bu sürenin bitiminden altı ay sonra 1827' de Viyana' da öldü.289 

Bu arada asilerin affedilmesi için, metropolitler ve boyarlar tarafından Rusya'ya 

başvurular olmaktaydı. Eflak ve Boğdan eşkıyasının, Osmanlı tabiiyetinde kalması ve 

affedilmeleri için Bükreş Metropoliti ve boyariarı Rus elçisine müracaatda bulunmuşlardı. 

282 BOA, MD, No:239, s.55/199; Cevdet, c.Xl, s.l94. 

283 CeYdet, c.XI, s. 194. 
28-ı. Eflak ve Boğdan' ın isyancılardai temizlenmesi ile ilgili askeri harekat hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Mehmed Şanizade Ataullah, Şanizade Tarihi, c.IV, İstanbul 1299, s.l45-149. 

285 Özkava, s.l27. 

286 Cevdet, c.XI, s. 197; Iorga, s.261. 

287 Patrik Gregorios ile metropolitler, 22.4.1821' de ve izleyen günlerde isyanla ilgili görülerek idam 

edilmiş! erdi. 

288 Şanizade, c.IV, s. 180 vd; Cevdet, c.XI, s. 197 vd. 

289 Cevdet, c.XI, s.198; Ahmed Rasim, c.IV, s.1760; Süleyman Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde 

Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul 1988, s. 54 vd; Hatipoğlu, s. 18, dipnot 3. 
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Bu şekilde isyanı onaylamadıklannı belirten, yerli halk adına ileri gelenler, Rusya'nın 

yardımını ümit etmekteydiler. Rus elçisi, bu durumu 7.4.182l'de Osmanlı Devleti'ne 

ileterek, kendisinden beklenen aracılık görevini yerine getiımişti.290 

Osmanlı Devleti, bu sırada aldığı bazı önlemlerle, isyanın hastınlabileceği 

düşüncesindeydi. Ancak isyan hareketi, içten içe giderek yayılmaktaydı. Eflak Bağdan 

isyanının güç kaybetmesi, Rumlar'ı bu kez, Mora'da bu işi başlatmalannın daha uygun 

olacağı görüşünde birleştirdi. 

4.2. Mora İsyanı 

4.2.1. Mora Yarımadası'ndaki İlk Hareketler ve İsyanın Gelişmesi 

Aleksander İpsilanti, Eflak ve Bağdan' da bağımsız bir Hellen Devleti için 

mücadeleye başlarken, Mora yarımadası ve adalardaki halkı ayaktandırmak için de 

bölgeye adamlar gönderilmişti. 

Bu sırada, serasker olarak atanan Mora Valisi Hurşid Paşa'nın komutasında; 

Rumeli, Selanik ve Mora ile Yanya mutasarnfı tayin olunan Paşa Paşa, İnebahtı ve 

Karlıeli sancaklan mutasarrıfı Vezir Baba Paşa ve ayrıca o bölgede bulunan tüm muhafız 

ve mutasarrıflarile beyler, ağalar Tepedelenli Ali Paşa'nın üzerine gönderilmişti. Ali Paşa 

da içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmek ve Osmanlı kuvvetlerini farklı cephelerde 

meşgul edebilmek için Yanya civarında ve Mora yarımadasında bulunan Rumlar'ı 

kışkırtarak, isyana teşvik etmekteydi.291 

Bu dönemde Mora yarımadasındaki Hristiyan nüfus 150.000' den fazlaydı.292 

Bunların en az 40.000 kadarı savaşabilir durumdaydı. Buna karşılık Müslümanlar içinden 

sadece 12.000 kadarı savaşabilirdi.293 Fakat onların çoğu da Tepedelenli Ali Paşa üzerine 

290 Öz.kaya, s.124. 
291 CeYdet, c.XI, s.SO vd. (Ayrıca bkz. c.XI, s. 102.) 
292 Yusuf, Moı·a Vak'asına Dair Tarihçe, (Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Tarih 

Tasnifi, No: 564), v.2b; Iorga, s.25l'de, Mora'daki nüfus dağılımı hakkında şu bilgiler verilir: "'Bütün 

yanmatfatfa fı.epsi 15.000'e yafGn <Tür!( ve 4000 tyafı.utfi'nin yanınrfa 400.000 :J(um yaşıyortfu. '13un[ar 

arasıntfa 6ir ço!(tfa 51!mavut varrfı."; Frazee, s.88 vd, dipnot 6' da, "1821'rfe fMora nüfusunun 400.000 

oftfuğu ve 6unfann 40.000'inin Müs[üman oUuğu tafi.tnin etfifmef:Jerfir" şeklinde bilgi verilmektedir. 
293 Cevdet, c. XI, s.52; Cevdet, c.XI, s.92' de, Aleksandr İpsilanti' nin Mora' da iki tarafın savaşabilecek 

güçlerini saptamak amacıyla bölgeye bir görevli gönderdiğinden söz edilerek, bu görevlinin verdiği bilgiye 

göre, Manya Beyi'nin topladığı askerin 7750, Mora Hristiyanları'ndan savaşabilecek durumda olaniann 
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gönderildi ği için, Mora' da ortaya çıkan kıpırtılar nedeniyle Hurşid Paşa' dan beş, altı bin 

kadar asker istenmişti. Hurşid Paşa da emrinde bulunan askerlerden sadece 300 kadarını 

geri göndermiş, gerekirse "her bir taşına bir adam bedel olarak, çok sayıda asker 

gönderebileceğinden şüphe duyulmamasını" belirtmişti.294 Ancak nüfus dengesinin 

Türkler lehine olmaması, Rum isyanı için elverişli bir zemin hazırlamaktaydı. 

Serasker Hurşid Paşa, Tepedelenli üzerine harekete geçmeden önce, Eterya'nın 

Mora'da görevlendirdiği birkaç kişi yakalanmıştı. Bu neden1e Mora'da isyan belirtileri 

üzerine, Mora kaymakamı Salih Ağa, bütün kazaların kocabaşıları, metropolit ve 

piskoposlannı "eracifin sebebi söyleşiirnek üzere" Tripoliçe'ye çağırdı.295 Davet edilen 

despotlar ve kocabaşılardan Kalavrita, Gaston, Vestice ve Balyebadre (Patras) 

kocabaşıları dışındaki bazıları geldiler.296 Gelmeyenler ise, Tripoliçe'ye gelmeleri 

durumunda toptan katledileceklerinden korktuklarını açıkladılaı-297 ve bir dağ kenti olan 

Kalavrita'yayakın eski Hagia Lavra Manastın'nda konakladılar.298 Bunun üzerine Salih 

Ağa, yanına gelmiş bulunan kocabaşılar aracılığıyla "itimadnameler" yazdırdıysa da, 

bunun yararı olmadı. Aksine Kalavrita Kazası reayasını ayaklandırmayı başardılar. 

Burada 200' den fazla Müslüman' ın evini basıp, bütün erkekleri öldürüp, kadınları esir 

ettiler.299 Kalavrita olayı bazı kasaba ve köylerde bulunan Müslüman halkın kalelere 

kapanmasına neden oldu.300 Arhos Kasabası'nın Müslüman halkı da pazarda çıkan bir 

30.400 kadar olup, toplam 38.150 olduğu, buna karşılık Mora' daki Osmanlı askerinin ise 12.800 kişiden 

ibaret olduğu belirtilir. 
294 Yusuf, v.7a-7b; Cevdet, c.XI, s.52. 
295 Zeki Arıkan, "1821 Yunan isyanının Başlangıcı", ATB, Yıl 12, S.22 (1987 Şubat), s.99; Şahin, 

s.194; Finlay, c. VI, s.144. 
296 Tripoliçe'yesadece sekiz din adamı gelmiştir. Burada tutuklarran bu din adamları; Korintli Kyrillos, 

Monemvasialı Chrysanthos, Dhmitsanalı Philotheos, Nauplionlu (Anabolu) Gregorios, 

Christianoupolisli Germanos, Olenoslu Philaretos, Androusalı Joseph ve Tripolis li (Tripoliçe) Daniel' dir. 

Bunlardan beşi hapiste ölmüş, sağ kalan Kyrillos, Joseph ve Daniel, Tripoliçe, 5 Ekim 1821' de, 

Rumlar'ın eline geçtiği zaman özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Frazee, s.91. 
297 Yusuf, v.9b-10b; Cevdet, c.XI, s.53; Şahin, s.l94 vd; Jelavich, History of the Balkans 

Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.217. 
298 SaUihi R. Sonyel, "Yunan Ayaklanması Günlerinde Mora'daki Türkler Nasıl Yok Edildiler?", Beli, 

c.LXfll233 ( 1998), s. 110. 

299 f d 53 Yusu , v.lla; Cev et, c.XI, s. . 
300 Mizistre, Levendar, Fe nar ve Bardine halkı Tripoliçe' ye, Endruse, Nişter halkı Koron, Muton ve 

Navarin' e, Gaston halkı da Lala kalesine sığınmışlardı. Vestice Müslümanlarını, buradaki Hristiyanlar 

sanki yanlarına alacaklarmış gibi kayıklada Saluna kasabasına geçirmek üzere iskelebaşına getirip, 400 

kadar Müslümanı öldürmüşlerdi. Komine halkı da Tripoliçe'ye gelirken bir darbÜğazda yollarına isyancılar 

çıkarak, onları öldürmeye başlamış, fakat bu durum Tripoliçe'den duyulunca 2000 kadar gönüllü yetişip, 
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olay üzerine,3°1 Arhos'a (o günkü ulaşım imkanlarıyla) iki buçuk saat mesafedeki 

Anabolu302 Kalesi'ne sığınmak zorunda kaldılar. 

Bu şekilde başlayan isyan hareketleri, köy, dağ ve kırlarda dolaşarak, bulduklan 

yerde Müslüman halka zarar vermek, şeklinde sürüyordu. Tripoliçe ve Anabol u' dan 

üzerlerine gönderilen asker tarafından etkisiz hale getiriliyordu. Aslında Eterya tarafından 

tüm Rumlar'ın birden ayaklanarak, aynı anda harekete geçmesi için 22 Nisan 1821 Pazar 

yani Paskalya günü uygun görülmüş ve Rumlar bundan haberdar edilmişti. İsyanın 

başarısızlığa uğraması ihtimali karşısında ise; Tepedelenli Ali Paşa'nın kışkırtmasıyla 

ortaya çıkan isyancıların bölgelerine saldırınalarına izin verilmemesi için tedbirli 

bulunduklarını ve onlara karşı mücadeleye giriştİklerini ileri süreceklerdi. Ancak planlanan 

olmadı. Yer yer görülen küçük çaplı hareketler karşısında bazı kocabaşılar, gerçeğin açığa 

çıkmaması ve olanlara bir açıklama getirebilmek için, planlandığı gibi Tepedelenli'yi öne 

sürmeyi uygun gördüler.303 Çünkü genel ayaklanma için henüz hazırlıklar 

tamamlanmamıştı. Belirlenen tarih için daha bir ay kadar zaman vardı. Bu süre içinde 

devletin duruma tam anlamıyla el koymasını engellemek gerekiyordu. Aksi halde kurtuluş 

mücadelesi başlamadan biterdi. Nitekim, Mora'daki iki toplum arasındaki gerginlik ve 

huzursuzluk, bağımsızlık yolundaki ilk adım olarak algılanarak, sembolize edilen 

hareketin, yine belirlenen zamandan önce gerçekleşmesine neden oldu. 

6 Nisan 1821 'de (eski Yunan takvimine göre 22 Mart) Patras Piskoposu Arsevek 

Germanos, Kalavrita Kalesi'ne bağımsızlık bayrağını dikerek isyanı ilan etti. İyon adaları 

(Yedi Ada Cumhuriyeti veya Cezayir-i S eb' a) ve diğer taraflarda bulunan Rumlar da 

Mora'ya gelerek, Mora'nın her tarafında ihtilal ve isyan ateşini bir anda alevlendirdiler. 

onları kurtarıp, Tripoliçe' ye getirmişlerdir. Yusuf, v.12b-13a; (Yusuf tan naklen) Cevdet, c.XI, s.54. 
301 Arhos olayını Tarihçi Yusuf, s.l3a-13b'de şöyle anlatır: "Arhos kasabası Müslümanları dostane 

ilişkileri olan Rumlar'dan kötü niyetlerini öğrenerek, şüphelenmişler, 12.C.l236 (17.3.1821) tarihinde 

Anabolu sakinlerinden Yenişehirli İbiş ve HaytaHasan adlı kimseler, ahalisi Hristiyan olan pazarda 

gezerlerken sarhoş olarak tabanca atmaları Uzerine, Rumlar Paskalya gecesi yapılacak iş açığa çıkmış 

sanarak, derhal kasaba içine kaçıp, dağ ve bayırda kararlaştırılan zamanı bekleyen silahlı Rumlar dahi 

meydana çıkmışlardı."; Ayrıca bkz. (Yusuf tan naklen) Cevdet, c.XI, s.147; Ahmed Rasim, c. IV, s.1742. 

Arhos'un Müslüman halkı 24.3.182l'de kasabayı terk ederek, Anabolu kalesine gitmişlerdi. Yusuf, 

v.l4b. 
302 Anabolu (Nauplia), Mora Yarımadası' nın kuzeydoğusunda Argolis Körfezi' nde denize uzanan bir dil 

üzerinde bulunmaktadır. 1790 yılına kadar, Mora' nın yönetim merkezi olarak kalmış, paşalar burada 

otuımuşlardır. Bundan sonra merkez daha güvenli bir yer olan Tripoliçe' ye nakl edilmiştir. Anabol u, 1822 

yılı sonlarına kadar asilere karşı direnmiş ve bu tarihte, Kolokotronis tarafından ele geçirilmiştir. Arıkan, 

A TB s.ıoo, dipnot 14. 

303 Yusuf, v.l4a-14b; Cevdet, c.XI, s.l47. 
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Mora reayası artık baştan başa ayaklanarak, kaleleri sıkıştırmaya başladılar.304 Kleft 

olarak anılan haydutlarla, armatoli olarak bilinen, kuvvetler de, dağlardan inerek, 

Müslüman köylerini yağmalamaya, halkı öldürmeye başladılar.30S Din adamları, çanları 

çalarak, Türkler' e karşı Rumlar' ı savaşmaya teşvik ederek, hayatını kaybetmeleri 

durumunda şehitlik mertebesi vaad etmekteydiler.306 

Bu hareketin başına, 19.6.182l'de Triyeste'den Hydra (Çamlıca)'ya gelerek, 

"Mesih" diye karşıianmış olan Aleksandr İpsilanti' nin kardeşlerinden Dimitri os İpsilanti 

geçti ve ayaklanmanın yönetimini ele aldı.307 Rusya'yı temsil ettiği düşünülen ve bu 

nedenle itibar gören İpsilanti, daha çok Mora'da asilerin idaresiyle ilgilenmekteydi.308 

İpsilanti'nin başkanlığında birleşen Rumlar, Yunan hareketini iyi bir şekilde düzenlemek 

için uğraşırlarken, bir yandan da kaptan ve despotlar,3°9 henüz isyana katılmamış reayayı 

kışkırtıyor, hatta kendi yanlarında yer almaları için tehdit ediyorlardı.310 1822 yılı Ocak 

304 - Cevdet, c.XI, s.l47. 
305 Sonyel, Minorities, s.l74; Sonyel, Beli, (1998), s.llO. McCarthy, s.9, dipnot 4' te, Müslüman 

halkın öldürülmesiyle ilgili şu bilgileri verir: ":J{isan ayınefa ayaf;[anma geneffeşmişti. Jfer yerefe, efafi.a 

önceefen f:sırar[aştırı!nuş 6ir işareti afmış gi6i, !(ğyfü!er ayaf;[anma/(Ja ve yak_afaya6ifefi{feri 6ütün 'Türk_fer'i, 

er/(§ğiyfe, k_aefınıy[a, çocuf;[any[a, RJyımc!an geçirme/(Je ic!i. "Jiiç6ir 'Türk_ f:g{mayacat fl{e 9vfora'efa, ne 

efünyaefa"; ağı.zcfan ağıza efofa.şarak_6ir /(9/(Jen k_azıma savaşının 6aş[angı.cını i!a.n ecfen şarRJ, 6öyfe efiyorefu. 

'7vfora'nın 9vfüs[üman nüfusu yinni 6eş 6in {.işi ofarak_ fi.esap{anmıştı. f4..yaf;[anmanın pat[ak_ vermesinefen 

sonrafG üç hafta içinefe, f:§ntfere k_aça6ifenfer efışı.nefa, 6ir tek_'7vfüs[üman 6ıra!(!!mamıştı." 
306 Frazee, s.90 vd; Frazee, s. 92 vd. da, halkın dini inançlarından dolayı, isyana katılmalarını 
sağlayabilmek için, din adamlarının bu işin içinde yer almalarının sağlandığını belirterek, "'7vfora 

'l(j[isesi'nin k_uş!(ı;.suz ayak_fanma yan[ısı" olduğunu ifade eder. 

307 Iorga, s.272; Clair, s.25 vd. 
308 Dakin, s.45. 
309 Mora yarımadasında, çağuna sonradan generallik payesi verilmiş olan çete reisierinden bazıları 

şunlardır: Anastasios Mavromikhalis, Petro(bey) Mavromikhalis (Manya lideri), Kiriakulis 

MaHomikhalis, İlias Mavromikhalis (bunlara Mavromikhalis kardeşler de denmektedir), Yoannis 

Kolokotronis, Theodoros Kolokotronis, Yorgos Karaiskakis, Markos Botsaris (Rumi ar' a katılan 

Arnavutlar' ın bir kabilesi olan Sulyotlar' ın lideri), Konstantinos Botsaris, Andreas Zaimis, Andreas 

Meteksas, Khadzi Mikhali s, Odysseus (Mora Yarımadası' nın doğusunda yaşayan Rumi ar' ın lideri) vs. 

Hatipoğlu, s. lS, dipnot 5; Clair, s.36. 
31° Karlıeli Sancağı'na bağlı Kerbeniş (Gemiş) kaptanlarının çevre köylerine yazdığı bir mektupta şöyle 

denilmekteydi: " ... qemiş'e geWt 9vfufi.asara ettit Şimc!iye f(sıefar 33 9vfüs[üman ö[c[ürefüt .. 'l(ar[ı.efi'yi 

sı!(ışefırefıt f4..nfar efafii rey pazarfığınefaefır ve nusret 6izimc!ir. '!(um asf:§ri f:sırac!a ve efenizefe fütufiat 

ecferfer. 'l(ar[ıefi tarafı fl{arefe'ye f(sıefar aya!(!aefır ve milfetimi-zin 6aşı f4..fe/(§anefri'nin serasi(J.ri memuren 

'7vfora 'ya ge[c[i ve k_ü[[iyet{ü as !(Jr getirefi... 'Bun[an görür if:§n sizin fiarei(J.t etmemeniz taaccü6 o(unmuşefur. 

qüze(ce mültlfiaza ec!in. 'Bir saat evvef fiaref:§t ec!in ve sifa.fi[anın ve bizefe yec!i 6in k_acfar o(u6, o( tarafa 
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ayında toplanan ilk ulusal meclisde de, bir bildirge hazırlanarak, savaşın kişisel özgürlük, 

mülk ve şeref haklarının kazanılması için başladığını ileri sürülmüş, halkın isyana 

katılımını sağlamak amacıyla, askeri hizmette bulunanların hizmetleriyle orantılı olarak, 

toprak verileceği vadedilmişti.311 

Bab-ı All'ye ulaşan raporlar, ayaklanmanın kısa sürede, Mora Yarımadası'nın her 

yerine yayıldığını belirtmekteydi. KJ.sa sürede Selanik' e kadar olan bütün bölgede isyan 

etkisini göstermişti. Karlıeli, İnebahtı reayası ayaklananlar arasındaydı. Delvine, Y anya, 

Preveze reayası da baş kaldırmıştı.312 Ayrıca Avlonya ve Nardalılar (Arta) da 

ayaklananlarakatılmışlardı.313 Bu arada Eğriboz Hristiyanları'nın ayaklandıkları haberi de 

Bab-ı Ali'ye ulaşmış,314 Sirozi Yusuf Paşa, Eğriboz muhafızı olarak görevlendirilmiş, 

ancak Yusuf Paşa İnebahtı tarafında bulunduğu için görev yerine gidememişti.3 15 

verdim. ')'enişefiri zabt eaefim, varafım ve sair fiasımfanmızı /(Jra[ım. !!(um ofrfuğunuzu gösteresiz. Size 

rfinimize yemin ecferiz /(J bir saat evvef f(g.fl(mazsanız f(g.bafiat sizin ofur ve sizi fiarab ecferfer. (jünafiı 

boynunuza ... 'Eğer gefmezseniz bir vecfiife efimizefen l(urtu[amazsınız. 9vfeğer 9vfüs[üman ofup, öyfe 

l(yrtuf.asız ... "BOA, HH, 21411.0; Yine Gerniş despotuna ait bir başka mektupda da şunlar yazılmıştı: 

" ... !!(um miffeti aya!( aftınaa iK:§n Rg.ffJıfar. Siz bunfara itimaa etmezsiniz. 'Bir !(aç !l(um'u 'Tür!([er 

öfrfümıel(fe f:.grl(!funuz. (jerçi anfar öfrfüfer. Lal(in anfar bizim sözümüzü ainfemeyüp, memuriyetferi üzere 

fiareK:§t etmeaifer . .9/.nın içün öfrfüfer. Şimefi fier tarafaan asK:§rimiz geMi ve gemifenmiz geW ve 'Türt,ün 

gavgamızaan gözü f:.grl(!fu ... 'l(öyfüfennizi efaiii ayaKJanmaya teşvi/(eaesiz ve gizfice fiaber gönaeresiniz /(J 

f:.gcabaşınız :;{urşicf Paşa'aan l(açsınfar . .9/.nfara zarar isabet etmesin ve siz aahi cümfeniz sifafifanıp taşra 

çıl(asız ve bana efaiii fia6er gönaerin ben efe gefeyim. 9vfüfa/(J ofup, fier vecfiife sizi inanaırayım. 'Eğer itimaa 

etmeyüb inanmazsanız, sonra zarara uğrayıp fiarab ofursunuz. Zira sizin bu fiaref(gtinize Rg.ptanfar gayet 

infiai eaüp, size fiasım ofmuşfaraır. !!(um miffeti sizi casus bifürfer .. .Sizin aostunuz ve aespotunuzum, 

yazaığım üzre amef ve fiaref(gt eain. Sonra pişman ofursunuz ... Zufümcfen f(Jırtufafım ve vatanfanmız ve 

cümfe !!(um miffeti memfeK:§tferini l(yrtarafım ... 'Bu yazaığım samimicfir. 'Beni aost bifirseniz bu vecfiife 

fiaref(gt ecfin ve cümfe !!(um miffetini ayal(fanaınn ... ", BOA, HH, :?.141 l.H. 
311 William W. McGrew, 'The Land Issue in the Greek War of Independence", HFGWL, Thessaloniki 

1976, s. 1 :?.0. 
312 :?.3.N.l :?.36 (:?.4.6. 18:?.1) tarihli, Hurşid Paşa' dan merkeze yazılmış bir belgede, i syanın yayılması ile 

ilgili şu bilgiler yer almakta idi: " ... İnebafitı ve 'l(ar{ıefi re'ayafan ifan-ı isyan etmiş ofrfu!([anna mebni 

İnebafitı Sancağı 9vfutasamjı 9vfirmirinaan saatfet{ü İsmaif Paşa fiazretfen maiıjeti ofan asK:§rfe mansı6ına 

gicfemeyüp ... 'lJefvine, ')'anya, Preveze !iavafisi re'ayası aafıi banaıra-güşan-ı isyan ofmuş ... İşbu gavurfann 

cemiyetfen gitti/(çe çoğaEma.fJa ofup ve meram-ı batı{a{an evvefa 9vfora'yı za6t ve bacfefıu ')'anya orausunu 

mufiasara etmel(oUuğunaan ... ", BOA, HH, 2141 l.E. 

313 BOA, MD, No::?.39, s.l80/63:?.. 
314 " ... Eflak ve Bağdan' da ortaya çıkıp, etrafa yayılan fesat ve ihtilal hareketleri neticesi Mora ve Eğriboz 

re'ayasının da ayaklandığı...Rumeli' nin Selanik' ten ötesinin karışdığı ayaklanan Rumi ar' ın ele geçirdikleri 

Müslümanları öldürmeleri ile topyekün bir isyan içinde oldukları kesinleşmekle ... ", BOA, MD, No:239, 

s.40/151; BOA, MD, No:239, s.43/169; BOA, CD, 4007. 
31 5 26.B. 1236 (29.4.1821) tarihli bir hük.'iimde, Yusuf Paşa hakkında şu bilgiler yer almaktadır: "Eflak ve 
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Balyebadre Kalesi'nin isyancılartarafından sanldığı haberini duyduğu için Balyebadre'ye 

yetişip, buradaki kuşatmayı kaldırdı.316 Bundan sonra da YusufPaşa'ya bulunduğu yerin 

muhafızlığı verilerek, İnebahtı Körfezi'nin güvenliğinden sorumlu kılındı.3 17 Maiyetinde 

bulunan savaş gemileri ile eşkıya gemilerinin körfeze girmesine engel olması istendi.318 

Bu bölgede asayişi sağlayan Yusuf Paşa, elde ettiği başanmn delili olarak, eşkıyadan 

aldığı bandıral an ve iki yüz çift kulağı Divan Katibi Sait Efendi ile İstanbul' a göndermişti. 

Bu başansımn ödülü olarak, YusufPaşa'ya geliri yüksek iki sancak verildi.3l9 

Bu sırada Tepedelenli Ali Paşa kuşatması da devam etmekteydi. Osmanlı askeri 

gücü bu nedenle tam anlamıyla Mora isyamnda kullamlamıyordu. Mora' da durum gün 

geçtikçe kötüye gidiyordu. isyan kuzeyde Yan ya ve Tırhala'ya hatta Yenişehir ile 

Selanik' e kadar bütün bölgeye yayılmıştı. Selanik etrafındaki bazı köylerin Hristiyan 

reayası da ayaklanmış, fakat etraftan yetiştirilen asker ile Eylül ayında Kesendire 

nahiyesinde toplanan eşkıya bozguna uğratılmıştı. Ancak kara ve deniz yollan kapanmış 

olduğu için Mora'ya yardım edilememekteydi.320 Bu nedenle Benefşe ve Navarin kaleleri 

isyancılarakarşı uzun süre direndiyse de, sonunda teslim oldu.321 Ayrıca, Ş.1236 (Mayıs 

1821 )'da Mudon ve Koron kaleleri halkı da ayaklanmış, kaleleri n dışında çevredeki 

köylere de baskı yapmaya başlamışlardı. Bunlar Mora'ya gelip giden yabancı tüccar 

gemilerine de saldırarak, mailarına el koymuşlardı. Mudon Limanı'na yanaşan bir 

İspanyol tüccar gemisinin 44.938 kuruşluk tabılım ele geçirmişlerdi.322 

Bu sırada bazı bölgelerde yer yer başanlar da sağlanmaktaydı. Mora Valisi Mehmed 

Boğdan' da başlayıp, Mora ve Eğri boz' ada yayılan isyan sonucu, Eğriboz Muhafızı olarak görevlendirilen 

Vezir Sirozi Yusuf Paşa'ya Yanya ordusundan ayrılarak, bir an önce asli görev yeri olan Eğriboz'a vararak 

muhafazaya başlaması emredildiği halde, henüz görev mahalline ulaşmadığı haber alındığından, kendisinin 

bir an önce Eğri boz' a ulaşıp, isyancıları bastırması ve asayişi sağlaması, gevşek davranmasının kendisi 

için iyi olmayacağı. .. ", BOA, MD, No:239, s.44-45/172; Cevdet, c.XI, s. 151. 

316 Yusuf, v.19a; Cevdet, c.XI, s. 149,151. 
317 Cevdet, c.XI, s.l51. 
318 Cevdet, c.XII. s.49. 
319 Cevdet, c.XII, s. 17. 

32° Cevdet, c.XL s.l55. 

32 1 " ... '13enefşe ve 5lnavarin f(.af'afarını k:Jffet-i zefid.i:rtfen istffô.. ... ", BOA, CH, 926. Yusuf, v.20b'de 

"Benefşe kalesinin beş ay kadar kuşatmaya dayandığı, yiyecekleri bittiği için, Kuşadası'na gitmelerine izin 

verilmesi koşuluyla kaleyi teslim ettikleri, ancak kale halkının dörtte birinin kalede alıkonulduğu ve 

yediyüz elli kadarının gitmesine izin verildiği, Navarin kalesinin de üç buçuk ay kadar dayandığı, bunların 

da zahiresizlik nedeniyle teslim oldukları, fakat isyancılar tarafından kale halkının tümünün katledildiği" 

anlatılır. 

322 Arıkan, A TB, s. 106. 
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Paşa, L.1236 (Temmuz 1821)'da, Tepedelenli Ali Paşa'nın hizmetinde bulunmuş olan 

Papaz Athanasios tarafından ele geçirilmiş olan323 Livadya'yı isyancılardan temizledi.324 

Burada üç bin kadar Rum öldürülmüş ve esir alınmış olan Müslümanlar kurtanlmıştı. 

AvlonyaMutasam.fı ÖmerPaşa ise Eğriboz'u, kuşatmadan kurtarmıştı. Mora ve Eğriboz 

Rumları'nın hepsi ayaklandıklarından ele geçirilen yerlere ve kalelere, halkın tekrar 

ayaklanmaması için asker bırakılmıştı.325 Yenişehir Ovası'na ve dağlık köylere sığınan 

eşkıya üzerine iki koldan harekete geçilerek, yenilgiye uğratılmış ve İstanbul' a dokuz 

kesik baş gönderilmişti. Man ya' da ihtilal çıkaran Rumlar, Mizistre ve Bordon ya' dan 

gönderilen kuvvetlerle dağda sıkıştırılmış, bazıları tutsak edilmiş, geri kalanlar da 

kaçmışlardı.326 Tırhala Sancağı Mutasamfı Mahmud Paşa, on altı günden beri Golos'u 

kuşatmış olan Rum eşkıyasını dağıtmış, kaleyi kurtarmış, dört top ve elli kadar kelle 

almıştı. 3.N.l236 (4.6.1821) tarihli tahriratıyla, bu başarı haberini Rumeli Valisi 

HurşidPaşa' ya bildirmişti.327 Mahmud Paşa, buradaki isyan hareketindeYenişehir Feneri 

metropolidinin rolü olduğunu düşünerek, onu idam etmiş, kesik başını da İstanbul' a 

göndermişti.328 

Ancak tüm bu askeri başarılar, isyanın kökünü kazıyacak türden değildi. II. 

Mahmud, " .. .'Bir mafıa[{i ofsun f(ü[[iyen fetfı edifme[itfir /(j, l(ftjirferin gözü k;grl(§un." 

diyordu.329 Nitekim bazı bölgelerde elde edilen bu başanlara rağmen, isyanın genişlemesi 

engellenememişti.330 Çünkü Mora da ayaklanan reayanın sayısı oldukça büyüktü. Sadece 

Manyalılar'ın sayısı otuz, kırk bin civarında olup, tüm yarımadadakilerle bu sayı yüz bini 

aşmaktay dı. Ayrıca yarımada dışından yani denizcilikte ileri olan adalardan da Mora' daki 

isyancılara destek verilmekteydi.331 

323 Miller, s.72. 
324 BOA, C D, 5482. 

325 BOA, HH, 38228. Mora Valisi Mehmed Paşa, sactarete gönderdiği 23.L.l236 (24.7.1821) tarihli 

şukkasında, Mora ve Eğriboz tarafındaki isyancılar ile yapılan muharebelerde başarı sağlanmakla birlikte, 

ele geçirilen yerlere bırakılan askerin yetersiz olduğunu belirtmekteydi. Dağa kaçan eşkıyanın tekrar, 

isyanın hastınldığı bölgelere indiğini, dolayısıyla güvenliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi için askere 

ihtiyaç olduğunu, hatta denizden de Eğriboz tarafına donanma gemilerinin gönderilmesi gerektiğini 

bildirmekteydi. BOA, HH, 38228.8. 

326 Arıkan, A TB, s.109 vd. 
327 BOA, HH, 21064. 
328 Cevdet, c.XI, s.l54. 
329 Arıkan, A TB, s.l 10. 

33° Kazanılan küçük başarılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cevdet, c.XI, s.l52 vd. 
331 Arıkan, ATB, s.107. 
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1821 yılı Sonbaban'nda asiler, Mora'nın merkezi olan Tripoliçe'yi ele geçirerek, bir 

büyük başarı elde ettiler. Beş aydan beri kuşatma altında olan kaleyi savunmaya gelen 

BayramPaşa 7.9.1821'de yenilgiye uğradı. Rumlar'ın kaledeki Müslüman halkın İzmir' e 

nakledilmesi için beş milyon kuruş bedel istemesi üzerine görüşmeler uzadı332 ve Rumlar, 

ani bir baskınla 5 Ekim' de kale yi ele geçirdiler.333 Burada yaptıklan katliam sonucunda 

pekçok Türk'ü öldürdüler. Elde edilen ganimetten payına düşeni, Manya Beyi yirmi katır 

ve iki deveye yükleyerek, götürebilmiştir. Tripoliçe şehrinden, yalnız dumanı tüten bir 

harabeden başka bir şey kalmamıştır.334Tripoliçe'deki bu katliamdan, Yanya Seraskeri 

HurşidPaşa'nın ve Mora veya Yanya' da Tepedelenli ya da Rum isyanını bastırmak üzere 

bölgeye gelen bazı devlet görevlilerinin haremleri ile bazı devlet adamları, toplam doksan 

yedi kişi, dört ay esir edildikten335 sonra İngiliz konsolasunun aracılığıyla kurtarıldılar. 

332 lorga, s.270. 
333 " ... JM.,aK:g.rr-ı vüfat-ı ızam ofan mafırUse-i <J'ripofiçe'yi aafı.i ifitifaj-ı asaRjr ve /(Jffet-i zefı.airaen 

:Muliarremiıı se!(iziııcigünü {1237) (:M.5.10.1821} istifa ve vücU!iun ef(§erisini şefı.itf ve ôa!(isi yea-i f:jiffaraa 

sefu ser-geraan esir oUu!(fa.rı. .. ", BOA, CH, 926. 
334 Iorga, s.270. Yusuf, v.23b ve 24b'de; Cevdet, c.XII, s.25'de, Yunanlı eşkıyanın Tripoliçe'de kırk 

bine yakın Müslüman' ı vahşice öldürdüğünü, hatta Türk mezarlığını kazıp, ölüleri çıkarıp yaktıklarını 

anlatır; McCarthy, s. 10' da, " ... yunanistan'aa/(j <J'ür!(fer'in tefef eaifmesi, savaş .zamanının ofağan tefefatı 

aeğiUi. <J'ür!(fer'in fı.epsi, K:g.aın[ar ve çocuf(far aa o aracfa o[ara!(,_ yunan çeteciferince afınıp götürüfüyor ve 

öUürüfüyorau,- te!(istisna, az sayıcfa K:g.aın[a çocuğun /(§fefeştirifmesi Ui. <J'ür!(fer 6azen, ayaf(fanmanın 

coş/(jınfuğu içinae ve es Rj efenaiferin şiınrfi aft ecfiUfğini gömıenin mutfufuğu ik, fı.emen öUürüfüyorfarcfı, 

ama çoğu !(ez işfenen cinayetfer öneden tasarfanara!( ve soğu!(K:g.nfıfıf(fa işfeniyorau. 'l(asa6afarın <Tür!( 

fı.a[f(Jnın tümü topfanıp !(asa6acfan, uygun 6ir yere yürütüfüyor ve oracfa /(Jyımcfan geçiriliyorau." diyerek, 

tüm Mora Yarımadası' nda Rumlar'ın Müslüm anlar' a karşı genel bir yok etme politikası içinde olduklarını 

vurgular ve s. 9' da, "Patras Pisf;gposu (jermanos'un ağzınaan çıf:g.n, ayaf(fanmanın u[usçu sfoganının 

"Jiristiyanfar'a fı.uzur! 'l(onso[os[ara saygı! <J'ür!(fer'e ö[üm!" oUuğunu" belirtir. Bu yok etme politikasının 

Tripoliçe' de nasıl uygulandığını da s. I O' da şöyle anlatır: "'Üç gün boyunca zava[[ı <J'ür!(yerfeşimcifer, 6ir 

va~ifer gürufıunun şenvetine ve zu[müne tesfim ecfi[aifer. :J{e cinsiyet ne ae yaş yönünaen 6ir esirgeme 

yapıUı. 'l(aaınfarfa çocu!(far aafı.i öUürüfmeaen önce iş!(snceaen geçirifaifer. XJyım öyfesine 6üyü!( ö[çef;Jeyai 

Rj, çeteciferin sergercfesi 'l(ofof;gtrones'in !(snaisi 6ife, !(asa6aya girafğimcfe yuf:g.rı fı.isar tapısınaan 

6aşfayara!(atımın ayağı fı.iç yere aeğmecfi tfeme/(Jecfir. İferfeafği zafer /(jıtfama töreni yofu, cesetferaen 6ir 

örtüyfe aöşenmişti. İ Rj gün geçince, :Müsfümanfar'aan sağ K:g.fa6ifmiş perişan aurumaa/(j insanfar, fı.er 

yaştan ve cinsiyetten aşağı yuf:g.rı iRj 6in !(işi, çoğunfuf(fa aa !(aaınfar ve çocu!(far, gaaaarca toparfanıp 

6itişi!(aağfaraaRj 6ir aere yatağına götürüUüfer ve oracfa f;gyun gwi 6oğazfanaıfar. "; Son yel, B e ll, ( 1998), 

s. 113 vd, Tripoliçe nüfusunun otuz beş bin olduğunu, iki gün süren kıyım sonunda on bin kişinin 

öldürüldüğünü belirtir. Daki n, s.42' de, 5 Ekim' de ele geçen Tripoliçe' de, en az s.ekiz bin kişinin 

öldürüldüğünü yazar. 

335 " ... 'llefiyyü'n-ni'am JfurşU Paşa ve :Mefı.mea Paşa efenaiferimiz fı.azeratının fı.aremferi ve evfaa ü 

ıyrü!eriesfroUuğunu. .. ", BOA, CH, 926. 



76 

Y anya Seraskeri Hurşid Paşa, bu doksan yedi kişi karşılığında üç yüz esir ve dört yüz 

kese akçe venniştir.336 

İsyanın başlangıcından itibaren Atina da kuşatma altındaydı. 21.6.1822 tarihine 

kadar süren mücadele sonunda, burada bulunan bin yüz elli Türk teslim oldu. Ancak, 

kendilerine verilen garanti ve söz üzerine teslim olan bu Türkler'in çoğu katledildiler.337 

Bu zulümden kurtulabilmek ümidiyle, kuşatmanın sürdüğü sırada, Atina Naibi Halil Bey 

27.N.1236 (28.6.1821) tarihli tahriratıyla yardım ve asker talep etmekteydi.338 

Asi Rumlar (ki, bunların içinde diğer ülkelerden gelen Hellen Muhipleri olarak 

adlandınlan, Rum bağımsızlığına tam destek veren ve fiilen gelip mücadele eden 

Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Polonyalılar, İsviçreliler ve İngilizler de vardır) 

Anabolu'yu da kuşatmışlar, buradaki Müslümanlar'ı da teslim olmaya zorlamışlardı. 

Nitekim 12.12.1822' de Anabolu'ya girdiler ve korkunç bir katliamı başlattılar.339 

4.2.2. İsyanın Adalara ve Bazı Ege Kı yılarına Yayılması 

Mora isyanı kısa sürede bütün adalara da yayıldı. Kıbrıs, Sakız, Sisam, İstanköy ve 

Girit adalannda hatta Ege kıyılannda isyan başladı.340 Adalar ve Batı Anadolu kıyıları için 

asıl büyük tehlike, Osmanlı kaynaklarında İzbandit341 denilen eşkıya teknelerinin 

saldınlanna342 açık bir duruma gelmiş olmasıydı.343 15 Nisan' da Suluca (Sütlüce) 

(Spetsai), üç gün sonra İ psara (Psara) ve 28 Nisan' da da Çamlıca (Hydra) adaları Mora 

ihtilalcilerine katıldılar. Mora yöresindeki bu üç ada, yetenekli ve yürekli denizciler 

yetiştiren yerlerdi. Rum isyanına en çok gemi sağlayan bu adalar oldu. Yanında 12 

müşaviri olan344 Çamlıcalı kaptan Yakoumakis Tombazi s kamutasında bir ihtilal filosu 

336 Cevdet, c.XII, s.26. 

337 Iorga, s.279; Sonyel, Beli, (1998), s.ll6. 
338 BOA, HH, 38228.C. 

339 Iorga, s.279; Sonyel, Beli, (1998), s.ll6 vd. 

340 Mübahat Küti.ikoğlu, "Yunan İsyanı Sırasında Anadolu ve Adalar Rumlar'ının Tutumları ve 

Sonuçları", ÜATSB, Ankara 1986, s.l34. 
341 İzbandit, İtalyancaSbandita' dan gelmektedir. Haydut, yol kesici, şaki anlamında kullanılmakta, aynı 

zamanda iri gövdeli ve korkunç anlamlarını da içermektedir. Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, İstanbul 

1317, s.92. 
342 " ... ve 6u günferefe J1/..f:!eniz tarafınefa efaiii 6ir tafGm iz6anefit gemi!eri zufiur Ufere(mür!ı.r ve u6U.r Ufen 

efi.{-i İsüımsejineferine isaf-i rafiııe vü fıasaret ... ", BOA, CD, 2371; " ... Rum milletinin başlattığı fesat ve 

hıyanetin Mora ve Eğri boz' a da yayılmasıyla Akdeniz' de bazı kafir tekneleri zuhur edip, korsanlık 

yapmaları ve bir kısım bölgelere saldırmaları ... ", BOA, MD, No:239, s.70/25l. 
343 Zeki Arıkan, "1821 Ayvalık İsyanı", Beli, c.LII/203 (Ağustos 1988), s.577. 
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kuruldu.345 Bu filo irili ufaklı beşyüz kadar gemiden oluşuyordu.346 Bu gemilerin bir 

kısmının İstanbul, bir kısmının Mora ve diğer bir kısmının ise Mısır'a doğru gitmesi 

planlanmıştı. Bu gemilerden otuz kadan Golos tarafına gidip, yedi, sekiz köy halkını 

kışkırtarak, bölgede isyan hareketlerini başlatmışlardı.347 

Çamlıca ve Suluca'dan hareket eden bu gemiler, Mora Kısteli ile Rumeli Kısteli'ni 

geçip, İnebahtı Körfezi'ne girmiş, bunlardan bazılan da Balyebadre önünde demirlemiş 

olduklanndan bu çevreyi tamamen denetim altına almışlardı. Boğazlar ve adalar arasındaki 

bağlantı da kesilmişti.348 Bu durum Anadolu' dan Mora'ya sevkedilecek askerin 

yanınadaya geçişini engellediği349 gibi Yanya ordusuna ve Mora'ya yiyecek ile 

mühimmat naklini de engellemekteydi.350 Eşkıya tekneleri çoğu kez Rus bandırası 

çektiklerinden351 bunlar, Rus ticaret gemilerinden ayırt edilemiyor, bu durum önemli 

344 Iorga, s.255. 
345 Danişmend, c.IV, s.l06. 
346 BOA, HH, 38987nolu ve 2l.Ş.l236 (24.5.1821) tarihli belgede, "Çamfıca ve Su[uca ve İpsara ve 

sair atfafar re'ayfıfan üç f;gf ofma.{Jizere 6eşyüz sefi:tıe tetfarif(etfereft .. "denilmektedir. Danişmend, c. IV, 

s.l06' da, "Bu filodaki gemi sayısının yüz seksen olduğunu" ifade eder; Iorga, s.254 vd' da, "Bu adalıların 

yüz yetmiş altı' dan fazla deniz taşıtını ellerinde bulundurduklarını" belirtir. 
347 BOA, HH, 38987. 
348 " ... 5'Lf(feni.z atfafannın tuğyan etfen eş/(Jyanın cemiyetfen ve 6ir taraftan tecfii.z etmei(Je oftfuRJan 

seJineferigün6egün çoğafma./(Ja o[up 5'Lf(feni.z 6oğa.zfan ve atfafar aralan mestfutf otauğuna 6i:tıaen ... ", BOA, 

HH, 38528. 
349 28.Ş.l236 (3 1.5.1821) tarihli bir hükümde; Anabolu muhafazası için İzmir' den gemiler! e 

gönderilecek olan askerin, Bahr-ı Sefid Boğazı'nda, Sakız, Sisarn ve Midilli adaları açıklarında Çamlıca, 

Suluca ve İpsara adalarının korsan gemilerinin ortaya çıkması nedeniyle, henüz hareket edemediği 

bildirilmiştir. BOA, MD, No:239, 37/144; Şanizade, c.IV, s.94; Cevdet, c.XI, s.150. 
350 "Kakosil ismindeki isyancı etrafındakilerle birlikte, Narde yolunu keserek, Yanya ordusuna zahire 

naklini engellemeye çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Yanya ordusuna gönderilen zahire gemileri de eşkiya 

gemileri tarafından ele geçirilmiş, deniz yolu tamamen kapanmıştır.", BOA, HH, 38987; BOA, HH, 

17085 nolu belgede de, İngiliz tüccar gemisiyle sevkedilen zahirenin Rum isyancıların eline geçtiği bunun 

üzerine, Rumeli Valisi ve Y anya Seraskeri Hurşid Paşa' nın zahire talebi ve II. Mahmud' un buna karşı 

verdiği cevap yer almaktadır. II. Mahmud, zahirenin Rum lar' ın eline geçmesinde komutanların büyük 

kusuru bulunduğunu, Akdeniz' de güçlü bir donanınası bulunan İngilizler' in kendi bandıralarını taşıyan bir 

gemiden, Rumlar'ın zahireyi ele geçirmelerinin düşündürücü olduğunu, ifade etmiştir. Ayrıca yeni zahire 

satın alınması için öncelikle para bulunması gerektiği, satın alınan zahirenin Mora' ya ulaştırılması için de 

deve ve katır tedarik edilmesine çalışılacağı bildirilmiştir. Hurşid Paşa' nın Mora ordusu için fişek talebine 

karşılık da, Tepedelenli' den müsadere edilen kurşundan fişek yapması için Tekfurdağı (Tekirdağı) yoluyla, 

dört yüz varil daha barut gönderilmesine karar verilmiştir. 

351 BOA, MD, No:239, s.138/507. 
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sorunlar yaratıyordu.352 Böylece Rus bandırası altındaki tekneler, diledikleri yere girip 

çıkabiliyorlardı. Rus gemileri de bunlara, sürekli, cephane ve silah yardımı yapıyordu.353 

Rum ticaret gemilerinin birçoğu zaten korsanıara karşı silahlıydı. Ayaklanmaya 

hazırlanırken, bu gemiler Mora yöresine çağnldılar, yeni silahlarla donatıldılar. Osmanlı 

Devleti, Rum ayaklanmasının daha ilk haftalannda birdenbire Ege' de asi bir filoyla karşı 

karşıya kalmıştı. Bu gemiler bir çeşit korsanlık yapıyorlardı. Yolcu gemileri ne, ticaret 

gemilerine, hacı taşıyan gemilere saldınyorlar, genellikle Batı Anadolu kıyıları ile yakın 

adalarda isyan çıkarmak ve İstanbul-Mısır deniz yolundan geçecek ticaret gemilerini 

vurmak için354 bu bölgede dolaşıyorlardı.355 Doğu Akdeniz' de güvenliği ortadan kaldıran 

ve sayıları gün geçtikçe artan bu gemiler, isyanın adalara yayılması için de gerekeni 

yapıyorlardı.356 

352 BOA, HH, 38248 Nolu belgede, 25.Z.l241 (31.7. 1826) tarihinde, Rum eşkıyasının Rus bandıralı 
ticaret gemisi gibi üç ateş gemisini, Bender İskenderiye Limanı' na sokarak, bunlardan birisini Salih Ağa 

Tabyası önünde yaktıkları, durumu öğrenmek için tabyadan filikalar indirildiği, bunun üzerine diğer 

ikisinin kaçtıkları, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' nın bu gibi hareketleri engellemek için kaçan gemilerin 

takibine çıktığı, ancak Finike yakınlarında onları kaybettiğinden geri döndüğü anlatılmaktadır. 

353 Arıkan, Beli, s.578 vd. 
354 Şimşir, Ege Sorunu, s. 16 vd; 4.Ş. 1236 (7.5. 1821) günü, " ... Çamfıca eşf<Jyası sefineferincfen Gir 

f<Jt'a iKj cfirel(!i esf(gna ve üç cfirel({i. Gir f<Jt'a f(grvet sefineferi '.Mısır cô.ni6incfen İstan/(jy'e cfoğru gefme/(Je 

ofan cfört f<Jt'a tüccar sefineferi üzerine fıücum ve mufıô.reGe icferel(afiz ve cferonfarıncfa o[an efı{-i İs[ô.mı 

l(_ü[[iyen şefı'icf eyfecfi/(feri ve sefô.yin-i mersume efyevm 'Te/(jr 'Burnu ve :J(ocfos ceziresi taraj[arıncfa gô.rat 

icferekgeşt ü. gü.zô.r ve /(imesnecfen fıavjfarı ofmarfıjjı 6-şif@.r ve Sisarn ceziresi Goğazmcfa cfafıi gafı iKj ve galı 

Geş f<Jt'a sefineferi ve Ga'zen GeraGer l(g.yıl(farı zufıur etme!(Je oUul(!arı .. ", BOA, C D, 4436. 
355 Ege Denizi' nde dolaşan bu gemilerin ne kadar acımasız davranışlar sergilediklerini, Clair, s.2' de şöyle 
anlatmaktadır: "1821 yılı Nisan ayı içinde önemli adalardan Hydra, Spetsai ve Psara ihtilalcilere katılınağa 

karar verdiler. Çoğunlukla Hristiyan Arnavut kökenli olan bu adalılar, Napolyon çağında Fransızlar' ın 

Doğu Akdeniz' den atılmalarından sonra güçlü birer ticaret filosu kurmuşlardı. Gemilerini silahlandırıp, 

Türk bayraklı ticaret gemilerine saldırmaya başladılar. Bütün Ege'ye yayıldılar. Birçok Türk ticaret gemisi 

yakalandı, bunların tayfaları öldürüldü ... Birçok durumlarda Müslüman hacıları Mekke'ye taşıyan gemiler 

yakalandı, bunların da tayfalarıyla yolcuları ölüme yollandı. İskenderiye'ye gitmekte olan birkaç hazine 

gemisinden bol mücevher ve değerli taş ele geçirildi. Bir Türk korvetinin elli tayfası, zafer tantanasıyla 

Hydra Adası' na getirildi ve bunlar kıyıda yakılan ateşlerde teker teker kızartılarak öldürüldüler ... " 

356 " ... .9!/(!eniz sevafıuincfe Çamfıca ve Sufuca ve İpsara me[ô.ini l(_ü{[iyetfi sefain ifıracıy[a geşt ü. gü.zô.r 

etmef(!e oUuR[arıncfan ve me[ô.in-i mesfurenin Gu vecfıife fıare/(f.tferi saiT acfa(ara cfafıi sirayet ecfü.p ... ", 

BOA, HH, 38528. 
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4.2.2.1. Donanmanın Hazırlanması 

Rum isyanında Rusya'nın etkisi olduğu düşünüldüğünden, Osmanlı donanmasının 

Akdeniz' e çıkartılmasına başlangıçta cesaret edilememişti. Eflak ve Bağdan'daki isyan 

henüz bastınlamadığı için, Karadeniz' de olası herhangi bir Rus girişimini engelieyebilmek 

ve İstanbul'u koruyabilmek amacıyla, donanmanın Akdeniz' e açılması konusunda devlet 

kararsız kalmış,357 bu durum da isyancılan cesaretlendiren önemli etkenlerden biri 

olmuştu. Nitekim 1821 yılı Mayıs ayı ortalannda, donanmanın Akdeniz' e açılmasına karar 

verildi. Donanma-yı Hümayun' dan birkaç parça gemiyle güvenilir birisinin gönderilmesi 

gerektiğinden, Riyale-i Hümayun Kaptanı358 Ali Bey bu görev için uygun görüldü. 

Emrindeki Kulı-ı Revan adlı kapakaçar kalyon,359 üç parça fırkateyn,360 bir parça brik36l 

ile birlikte Akdeniz Bağazı'ndan çıkıp, Midilli Adası'nın yanından geçerek, Anadolu 

salıiliyle SakızAdası üzerine ve Sisarn Adası'nda Darboğaz'a ve oradan Rodos boğazına 

kadar giderek, öncelikle Dersaadet' e gelecek zahire362 gemilerinin emniyetini sağlama 

357 Şanizadc, c.IV, s.57; Ahmed Rasim, c.IV, s.l746. 
358 Riyale: Osmanlı donanmasında 1682 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış olan bir sözcüktür. 

Bugünkü "tümamiral" rütbesinin karşılığı olup bunun sahibi mlrl kalyonların üçüncü kaptanıydı. 

Kendisinden önce ise Patrone ve Kapudane vardı. Ri yillenin bindiği gemi Riyale-i Hiimayün diye anılırdı. 

Riyale flamasını kıç, yani mizana direğine asardı. Yıllık maaşı, yani salyanesi XVIII. yüzyılın son 

yarısında iiç bin kuruştu. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, İstanbul 1986, s.284. Ayrıca bkz. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye TeşkiHitı, Ankara 1988, 

s.434; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.III, İstanbul 

1993, s.50. 
359 Kalyon: Üç direkli ve yelkenli biiyük savaş gemileridir. İki veya üç anbarlı olanları vardı. Giige, 

barça, burton, karaka, karavele, fırkateyn, kapak ve iiç anbarlı gemiler kalyon çeşitleri arasında yer alırlar. 

Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.469; Pakalın, c.II, s. 153 vd. 
36° Fırkateyn: Üç direkli yelkenlilerdendir. Hem giiverte hem deanbarında topu vardı. Boyunun çeşitli 
uzunluklarda olduğu saptanmış, kırk beş ila elli beş zira arasında yapılmış oldukları tesbit edilmiştir. Top 

sayısının da otuz ile yetmiş arasında değiştiği görülmüştür. Hareketleri seridir. Uzunçarşılı, Merkez ve 

Bahriye Teşkilatı, s.470 vd; Pakalın, c.I, s.631. 
361 Brik: Yelkenli gemilerin iki direkli anbarsız veya tek anbarlı olanlarına verilen isimdir. Yarım armalı, 

zamanının en seri savaş gemilerinden olan briklerin küpeşte lumarlarında topu vardı. Brik' in her iki direği 

kabasorta denilen dört köşe yelkenli idi. Uzunçarşı lı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.466 vd. 
362 Akdeniz' deki kafir tekneleri nedeniyle, önlemler alınmaya başlanmış ise de, Tuna boyundan 

Dersaadet' e zahire gelemeyeceği düşüncesiyle sıkıntı çekilmemesi için Mısır ve Sayda taraflarından zahire 

ayarlanmış (Mısır' dan gönderilmesi adet olan zahirenin, ihtilal nedeniyle bu yıl yüzde elli fazlasının 

gönderilmesi istenmiş); Ancak gerek Arabistan tarafından gelecek zahire gemilerinin gerekse diğerlerinin 

emniyetlerinin sağlanması için, Ri yille-i Hümayiin Kaptanı Ali Bey görevlendirilmişti. BOA, M D, 
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görevi veril€:~n Ali Paşa'ya, yolda karşılaştığı Çamlıcalı eşkıyasını ve diğer izbandit 

gemilerini ele geçirerek, bölgeyi korsandan temizledikten sonra, adalar arasını dolaşarak, 

Rumeli sahillerine varıp, o tarafların da güvenliğini sağlaması tenbihlenmişti.363 Ancak 

Ege' deki mevcut karışıklığı yatıştırmak için Donanınayı Hümayün kaptanının 

komutasındaki deniz gücünün yetersizliği anlaşılmış, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' dan 

uygun gördüğü miktarda, Mora sulanna gemi göndermesi istenmişti.364 Ayrıca Rodos ve 

Garp Ocakları'ndan da donanma emrine, uygun gördükleri kadar savaş gemisini 

donatarak, göndermeleri istenmişti.365 1821 yılı Mayıs ayı sonunda Mısır Valisi Mehmed 

Ali Paşa, Osmanlı Devleti' nin talebini karşılamış, oniki parça donanma gemisi göndermiş, 

ayrıca onsekiz adet daha göndereceğini bildirmişti.366 Nitekim, Mehrned Ali Paşa, Kapu 

Kethüdası Necip Efendi'ye gönderdiği 23.L.1236 (24.7.1821) tarihli tahriratında, 

onsekiz parça donanma gemisini İskenderiye' de hazırladığını, daha önce gönderdikleri ile 

beraber tüm Mısır gemilerinden sorumlu olmak üzere Topuz-zade Kapıcıbaşı Mehrned 

Ağa'yı başbuğ atadığını bildirmekteydi. Gemilerin Rodos tarafına gönderildiğini, bundan 

sonra hazırlıkları tamamlanan gernilerin de parça parça gönderileceğini, ayrıca tüccar 

gemileriyle asker ve mühimmat göndereceğini de belirtmekteydi.Yine kendisinden daha 

önce İstanbul için istenmiş olan zahirenin de 79.200 kilogram buğday olarak, yedi parça 

İngiliz gemisiyle gönderildiğini, istenen zahirenin geri kalan kısmını da yine, İngiliz ticaret 

gemileriyle göndereceğini bildirmekteydi.367 Mısır valisinin bu desteği II. Mahmud' a 

arzedildiğinde, II. Mahmud, "Jll.ferin güze{ ga!Jret ve ik.Jfam etmiş ve tfafıi etmejje izfıarı fıafıiş 

etfigor, !}{af;_ 'Tea[a 6erfıutfar e!Jfe!Je" demişti.368 

21.8.1821 tarihinde de Trablusgarb Beylerbeyi Yusuf Paşa, Rum isyanını 

bastırmak için istenilen gemileri, hazırladıktan sonraMısır'a göndereceğini ve Mısır' dan 

gelecek gemilerle birlikte donanınaya katılacaklarını bildiren bir tahrirat göndermişti.369 

Böylece Mısır gemileriyle birlikte Trablusgarb' dan gelen bu gemiler Boğazda bulunan 

donanma ile birleşerek, Akdeniz' deki Riyale Bey emrindeki güçlere katılmak üzere denize 

No:239, s.70/251; Cevdet, c.XI, s.l58. 

363 BOA, MD, No:239, s.70/251; Cevdet, c.XI, s.l79. 

364 Şanizade, c.IV, s.87; Cevdet, c.XI, s.l58 vd; Ahmed Rasim, c.IV, s.1747. 

365 Şanizade, c .IV, s.87; Cevdet, c.XI, s. 179. 

366 83 Cevdet, c.XI, s.l . 

36? Şanizade, c. IV, s.l85; Cevdet, c. XI, s. 188 vd. 

368 Şanizade, c.IV, s.l86; Cevdet, c.XI, s.l89; Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa 

İsyam Mısır Meselesi 1831-1841, I.Kısım, Ankara 1988, s.28. 
369 BOA, HH, 38548.H. 
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açılmışlardı. 370 

II. Mahmud, Akdeniz' e çıkarılan donanma emrine gönderilmek üzere biraz daha 

gemi bulunması gerektiğini ileri sürerek, adaların birinde elde edilecek kesin bir başannın, 

diğerlerini korkutaeağını belirtiyordu.371 Bu nedenle İstanbul Limanı'nda bulunan sekiz 

adet tüccar gemisinin kaptanlan tersaneye çağınlmış, donanma emrine girmek üzere, top, 

mühimmat ve diğer levazımat ile donatılmalarına başlanmıştı.372 Bunlara ilave olarak, beş 

tüccar gemisi daha bulunup, acele olarak donanıını tamamlanmış, diğer sekiz gemi ile 

birlikte Giritli İbrahim Bey'in komutasında, Riyale emrindeki donanınaya katılması 

sağlanmıştı.373 

Osmanlı donanmasının Mora sularına gelmesiyle durum biraz olsun düzelmeye yüz 

tuttu.374 Donanmanın Mudon ve Koron önlerinde görülmesi bu kalelerdeki kuşatmanın 

kaldınlmasına yardım etti. Hatta bir Nemçe gemisinden zahire alınarak, Mudon ve Koron 

kalelerine verildi. Osmanlı donanınası Korint Körfezi'ne geldiği zaman hiç bir düşman 

gemisine rastlamadı. Donanma 1821 yılı kış başında İstanbul'a geri döndü. Ali Paşa'ya 

Kaptan Paşalık rütbesi verilerek, mükafatlandınldı.375 

Bundan sonra da baharla birlikte her sene, adalardaki isyanı bastırabilmek için 

donanma, İstanbul' dan hareket ederek denize açıldı. Donanma-yı Hümayun'un maiyetine 

iki sene boyunca Garp Ocakları'ndan da gemiler gönderildi. Ancak bir sonraki yıl bu 

taraftan gönderilen gemilerin gelmemesi üzerine, Evail-i R.1240 (23.11-2.12.1824) 

tarihinde, saclaretten Cezayir-i Garb Beylerbeyi Hüseyin Paşa'ya bir hüküm gönderilerek, 

donanma için yine gemi talebinde bulunuldu.376 

37° Cevdet, c.XI, s.l83 vd. 
371 Arıkan, ATB, s.ll6. 
372 Cevdet, c.XI, s. 183. 

373 d 84 Cev et, c.Xl, s. 1 . 
374 İzmir Mübaşir' i Mustafa Ağa' dan sadare te gelen 27.Za.l236 (26.8. 182 1) tarihli tahrirata göre; "İzmir 

Limanı'na gelen iki Nemçe gemisinden Osmanlı donanınası hakkında bilgi alınmış, Sisarn Adası'nın bir 

tarafında Osmanlı donanma gemilerinin olduğu diğer tarafında ise izbandit sefinelerinin olduğu söylenmiş, 

Nemçeli kaptanlar yüz kırk adet olan asi teknelerinin, neden çok daha az sayıda olan donanma gemilerini 

vurmadıklannı merak ederek sormuşlar, isyancı kaptanlardan bir kaçı da toplarının Osmanlı donanmasına 

ulaşamayacağını, oysa donanma gemilerinin toplannın kendilerine ulaşabilecek kadar uzun menzilli 

olduğunu söyleyerek, bu durumda donanınaya saldıramayacak:lannı belirtmişlerdir.", BOA, HH, 39027. 

375 Arıkan, ATB, s.llü; lorga, s.270. 

376 "1(.u:m milleti fesadı ve isyanfan üzerine 5'1Jifeniz'ae efiğer adafar re'ayası aa ufyan ve tuğyan ilfere( 

fıastırıfmafan zımnınaa fıelier sene İstan6uf'aan ifı.rac o{unan 'Donanma-yı Hümayun'un maiyyetine 

Cezayir-i qar6 Ocağı'naan iRJ. seneair sejinefer irsafiyfe geçen sene o tarafaa fıa'zı Rg.rışı/(fı(far se6e6iyfe 

gemifeT gönaerifemem.iş ise efe ŞU an O tarajaa/(j Rgrışıl({ı(far girferifip yiııe aonanmaya gemi gönıferifmesi. .. ", 
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Osmanlı Devleti, sahip olduğu deniz gücünün yetersizliği nedeniyle denizdeki 

asilere karşı, ancak Mısır ve Garb Ocaklan'ndan sağladığı takviye kuvvetlerle karşı 

koyabilmekteydi. 

4.2.2.2. Adalardaki isyanlar ve Bu isyanların Bastırılması 

4.2.2.2.1. Sakız isyanı 

Çamlıca ve Suluca adalan eşkıya tekneleri Ege Denizi'ndeki saldınlarından birini 

gerçekleştirmek üzere Sakız' ın Paşa Limanı'na gelmiş ler, ancak Müslüman halk, yirmi 

dört adet Rum gemisinin, gelmesiyle, kuşkulanıp, Sakız metropolidi ile kocabaşı ve 

tüccarlardan kırk kadar itibarlı Rum'u rehin alarak, kaleye hapsetmişlerdir.377 Bunun 

üzerine adaya gelen eşkıya gemileri hiç bir girişimde bulunamadan ayrılmak zorunda 

kalmışlardır.378 Bu olaydan sonra ada Rumlar'ı, itaatlerini bildirerek, Sakız'ı korumak 

üzere gelen asker ile muhafız paşanın379 mutfak masraflarını karşılamayı da kabul 

etmişlerdi. Ancak Sakız reayası itaat etmiş gibi görünse de, uygun bir fırsat beklerneye 

başlamıştı. Çünkü Sakız halkının İpsara ve Suluca gemilerinin çoğunda hisseleri vardı. 

Nitekim İzmir'de bulunan İngiliz konsolosu, İpsara Adası'ndaki Rumlar'ın gemiler 

hazırladıklarını, Sisarn'dan dört bin kadar Rum askeri aldıklarını ve Sakız Adası'na 

saldıracaklarını, İzmir Muhafızı Hasan Paşa'ya bildirdi. Bunun üzerine Bab-ı Ali, 

Sakız'ın muhafazası için Aydın ve Manisa taraflanndan bin - iki bin. kadar asker 

toplanarak, Sakız'a gönderilmesi için girişimlerde bulundu.380 Henüz daha beş yüz kadar 

asker gelmişken, 28.C. 1237 (22.3. 1822)' de on yedisi büyük olmak üzere yetmiş yedi 

gemi Sakız önünde görünmüş, ertesi gün de Çeşme'nin karşı tarafında Timiana köyü 

BOA, MD, No:241, s.266/1220. 
377 BOA, HH, 38031. 
378 Cevdet, c.Xl, s.l59. 
379 Sakız adası muhafızı olarak, Vezir Vahid Paşa görevlendirildi. Maiyetine bir orta topçu ve askerleriyle 

beraber bir humbaracı halifesi ve on bin askerle Sığla Mutasarrıfı Dergah-ı Mualla kapıcıbaşıları ndan 

İlyas-zade el-hac İlyas Ağa görevlendirilmiş, Seferihisar-Urla voyvodasına da, yüzden fazla asker 

toplayarak, İlyas Ağa'nın emrine girmesi bildirilmiştir. BOA, MD, No:239, s.79/274; Vahid Paşa 1821 

yılı Eylül sonlarında sekiz yüz kadar askerle, bir ay kadar sonra da İlyas Ağa altı yüz kadar askerle Sakız' a 

gelebilmişlerdi. Cevdet, c.XII, s.36. 
380 BOA, HH, 38031. İzmir Muhafızı Hasan Paşa da Saruhan mütesellimine yazdığı, Gurre Ca.l237 

(24.1.1822) tarihli mektubuyla Saruhan ve Aydın Sancakları'ndan toplanabildiği kadar askerin en kısa 

sürede Çeşme' ye gönderilmelerini istemiştir. BOA, HH, 39024. 
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sahiline çıkıp, halkın isyan etmesini sağlamışlardı.38l ll Nisan' da denizden donanınamu 

ve Çeşme' den adaya gelen takviye kuvvetlerin de desteğiyle, yaklaşık yirmi sekiz günlük 

bir mücadeleden sonra, isyan bastınlabildi.382 Asilere büyük kayıplar verdiril di. İlk isyan 

belirtileriyle birlikte rehine olarak alınanlar ve başta başpiskopos vatan haini olarak idam 

edildiler. Bazı köyler yakılıp yıkıldı. Pek çok asi öldürüldü. Kadın ve çocukları esir 

alındı. Yirmi kadar tekneleri yakıldı. On beş kayık ve büyük, küçük otuz top, pek çok 

mühimmat ile eşya ele geçirildi.383 Bazı köyterin halkı affedilmelerini istedile~84 ve 

silahlanın teslim ettiler. Bunlar bağışlandı. Hatta köyleri korunsun diye asker yollandı. 

Ancak bazısı, affın şartlarından olan "silah teslimi" maddesine uymayarak, İpsara tarafına 

kaçtı. Bunlarla silahlı mücadeleye girişilerek, malları, silahları ganimet olarak alındı, 

aileleri esir edildi.385 Sakız' da güvenlik bu şekilde sağlanmakla birlikte tekrar adaya 

saldın olması ihtimali karşısında, Sakız Muhafızı, bu civarda bulunan ve Mora'ya gitmesi 

gereken donanmanın bu sulardan ayrılmaması gerektiği düşüncesindeydi.386 Nitekim 

1822 yılı Mayıs ayı ortalarına rastlayan bu hareketin ardından 18 Haziran' da İpsaralı 

Konstantin Kanaris'in komutasında, yeni bir saldırı ile karşılaşıldı. Bu kez Osmanlı 

381 BOA, HH, 3 1840; Cevdet, c.XII, s.36 vd; Küti.ikoğlu, s.l34. Rum lar' ın Sakız Adası' na saldırmaları, 

Akdeniz Boğazı Muhafızı Mustafa Paşa' yı endişeye düşürmüş, " ... 'Bu yaf:Jnaa Sa!(ı.z ceziresi üzerine aafı.i 

gefere!(icra-yı mef'anette oMu!(fannaan 6unfar asl(grsi.z 6u{urfar ise mafı..z-Jll..f{afı-i teafa 6oğa..zaan içerü 6ife 

gefme!(fe cesaret itfece!(feri an{aşıfmış ... " boğazın korunması için 5.Ş.l237 (27.4. 1822) tarihli tahriratıyla, 

gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunmuştur. BOA, HH, 38761. 
382 BOA, Ali Emiri/11. Mahmud (AE), 9939. 
383 Cevdet, c.XII, s.40; Iorga, s.281' de, "'Tripofiçe'ae !(ur6an gitmiş o{an !lvfüs{üman{ar'ın intil(sımı 
Sa/(ı.z'ın suçsuz fı.aff:Jnaan afınaı. 'Beş gün süren l(sıtfiamtfan f<Jırtufa6ifenfer, esir ofara!(afınıp götürüMüfer. 

'Yetmiş 6in insan fı.ayatını veya fıürriyetini l(sıy6etmişti." diyerek, i syanın şiddetli bir şekilde hastırıldığını 

anlatır. 

38-l- " ... Cezire-i Sa!(ı.z'aa ofan usat-ı J(gjere i6titfa şefır-i aeronu ve etrajınaa ve 6atfefıu Y!ya ']"orgi 'l(aryesi ve 

J!.ya !lvfavni !lvfanastın ve 'Bıça/(çı 'l(öyü ve o{ fı.avafitfe 6itf-tfejaat vaf;j ofan mufıare6atta f(y.vve-i l(sıfı.ir-i 

'Devfet-i 5!fiyye-i görüp istimarı itmiş ve mastakJ ve fuiss Kjyferi re'ayasınaan otuz !(atfar !(urra afı.afisi 

oturuşmağa 6aşfayup mfi-aafisınaan aafı.i amaae-i itaat ve istimarı görünmüş oftfuğu esnaaa 'Donanma-yı 

:J{ümfiyun'aa mafı.6us ofan l(gca6aşıfan ife afo ü aman ra6ıtası söyfeşifmiş ofauğu fı.a6eri veri[c{iği...", BOA, 

HH, 38209. 
385 BOA, HH, 38209. 
386 Kaptan Paşa' dan sadare te yazılan 1 9.Ş. ı 237 (ı 1.5.1822) tarihli tahriratta bu durum şöyle 

anlatılmaktadır: " ... Sa!(ı.z ceziresi gavurfannın 6ira..zı firar itfü6 6ir taf:Jmı f:Jnfmış ve 6ira..zına aafı.i re'y 

vernmiş o{auğunaan cezirenin emniyeti tafısu ofmuş ise ae atujetfü mu!jajı.z paşa fı.a..zretferi İ psara ve 

Sisam'aarı emin o{mama!( cifı.etiyfe 'D onanma-yı !Jiümfiyun'un 6u tarafaarı fuırel(gtini 6ir-vecfı.ife tecviz 

itmeaiğinaen ve !Jvfora masfti.fiatının aafı.i te'fı.irini mu/(jeza-gı saaal(sıt l(sı6uf eyfemerfiğinrfen müşarün

ifeyfı.in rıza'sına 6af:Jfmayu6 me'muriyet-i acizanemin lfasına mü6fişeret o{unup şimtfifi!(yeff;§n ü.zerinae 

6ufunma!(içün ... 6u tarajfarrfageşt ügü.zar ofunacak.:, .. ", BOA, HH, 38209.İ. 
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donanmasının bir kısmı mahvoldu. Hatta Donanma-yı Hümayun Kaptanı Ali Paşa bu 

saldında gemisini ve ardından da hayatını kaybetti. Ancak adada bulunan asker yine 

şiddetli bir şekilde buradaki isyanı bastırabildi.387 

Sakız isyanının hastınlması ve burada pekçok Sakızlı'nın öldürülmesi, Avrupa 

kamuoyunda Rum davasının sempati kazanmasına neden oldu. Buna karşın Osmanlı 

Devleti'ne karşı da şiddetli bir tepkiyi beraberinde getirdi. Sakız olay lan, batılı şairler ve 

yazarlar ile ressamların eserlerine konu oldu. Örneğin; William Cullen Bryant, 1824 yılına 

ait "The Massacre at Scio" adlı şiirinde, Sakız olayını konu etmişti. Yine pekçok batılı 

araştırmacı, yazar ve tarihçi tarafından da, Sakız olayları, Osmanlı askerini haksız 

çıkaracak ya da suçlayacak şekilde yanlı olarak anlatılmış, adanın isyana katılmayan, 

zararsız ve barışsever halkının binlercesinin katiedildiği veya köle olarak satıldığı 

belirtilmiş ve adarun askerler tarafından yağmalandığı dile getirilmiştir.388 

Sakız' da isyan yatıştıktan sonra, Rum isyamnın çıkmasıyla birlikte Sakız' dan kaçan 

Rus konsolasunun dışındaki diğer konsoloslar, muhafız paşayı kutladılar ve adadaki 

kanşıklık sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşamadıkları için teşekkür ettiler.389 

Osmanlı askerinin bu galibiyetiyle Sakız'da eski düzeni yeniden kurmak mümkün 

olmadı. Mora' da ve Ege' de isyan tam anlamıyla bastırılamadığı için, asilerin adaya olan 

saldırıları R.1239 (Aralık 1823) yılı kış aylannda da sürdü. Bazı Yunan gemileri Sakız 

Adası'ndaki Viso Köyü karşısına gelerek, asker çıkardılar. Ancak dönemin Sakız 

Muhafızı olan Yusuf Paşa tarafından asiler yenilgiye uğratılmış, bir tekne ele geçirilmiş, 

bu teknede öldürülenlerin kesik başları İstanbul' a gönderilmiş, diğer asiler ise 

kaçmışlardır.390 

Bundan sonra Navarin olayının arkasından, 9.R.l243 (30.10.1827)'de bir kez daha 

cesaretleri artan asilerin saldırısına uğrayan Sakız Adası, Yusuf Paşa komutasındaki 

mevcut kuvvetleriyle saldırıyı durduramamış ve İstanbul'dan yardım istenmişti. Yusuf 

Paşa kaleye çekilmek zorunda kalmış ve yardım beklerneye başlamıştı. Asi Rumlar bu 

387 Iorga, s.282. 
388 Gewehr, s.25 vd; Elizabeth Wormeley Latimer, Russia and Turkey in the Nineteenth 

Century, Chicago 1897, s.73' te, Sakız Adası'nda yirmi beş bin insanın öldürüldüğünü, bir günde otuz 

bin kadın ve çocuğun köle olarak satıldığını belirtir. Marriott, s.208' de, 22 Nisan 1822' de, Rum 

patfiğinin öldürülmesinden bir yıl sonra, Türkler' in Sakız' a on beş kişilik askeri k.-uvvet çıkarttıklarını ve 

bütün nüfusu kılıçtan geçirdiklerini, rahipler, köylüler, kadınlar ve çocukları öldürüp, binlerce genç kızı 

köle olmak üzere aldıklarını yazar. 
389 Cevdet, c.XII, s.40. 

390 86 Cevdet, c.XII, s. . 
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yardımın gelmeyeceğini, buna o sırada bu sularda bulunan İngiliz, Fransız ve Rus birleşik 

donanmasının izin vermeyeceğini düşünüyorlardı. Oysa, Müttefik devletler donanma 

komutanı Amiral Edward Codrington, "J-fiç6i:r zaman !l{.umfar, Osman[ıfar'ın Çeşme'aen 

Sa(ız'a geçmesini men etfeceR._R._atfar 6i:r tionanma 6ufuntiuramaz. tJ3u taR/i:rtfe mütfii; o ir jefaf(s.tiıı 

vu/(y 6ufacağına {Üpfıe eiifmemeliii:r. tJ3ugün (jefwo[u'tfa topfanmaf<Ja ou[unan Osman[ı jifosunu, 

Çeşme'ge geEmeR._ten men etfen 6i:r se6ep var mıiır? Hiç şüpfıe yoR._ /(j; 6u jifo müttefiR._Jifo{arın 

/(grR._usuntian geEmemef;Jeai:r. tJ3ununfa 6era6er 6en, Lonara :Muafıetfesi'ntfe Osman[ı tionanmasını 

6i:r 'IürR._fimanıntfan iiğer 6i:r 'IürR._[imanına gitmeR._ten men içiıı 6ize saia!iiyet veren fıiç6i:r l(gyıt 

göremiyorum." diyerek, bu işe kanşmak niyetinde olmadığını belirtiyordu.391 

Bu sırada 2l.C.1243 (9.1.1828) tarihli, Midilli Nazın Mustafa Paşa'nın İzmir 

muhafızına gönderdiği arizasında, Çeşme ile Sakız arasında otuz altı kadar Rum 

teknesinin olduğu bildirilmekteydi. Bunlara karşı koyabilecek, o sırada, o sularda bulunan 

Osmanlı deniz gücü hakkında da aynı belgede şu bilgiler yer almaktaydı: " .. .Sefiııe-i 

J-fümayun R._aptan[arının cevaMarınaa süvar oMuğumuz sefi:nefer sal(gt ve çürüR._ ancaR._ üç fat'a 

sağfarnca sefi:ne var ise tfe içferiııtfe cengaver ask.§r o[maR._şöyfe tiursun fıenüz gemici taR._ası ofaraR._ 

fenn-i aerya 6ifür 6eşer nefer-i aaem[erimiz yo{ f}Ju maR._u[e seji:nefer ife aüşmana muR._a6i[ 

o[unamaz ve SaR._ız tarafına azimete 6er-vecfıfe cesaret ofunamaz ieyu ceva6 vi:rmişfer ... "392 

Böylece ne gemilerine ne de askerlerine güvenemeyen, kaptanlada Sakız isyanının 

bastınlamayacağı anlaşıldığından ve de müttefik devletlerin bu işe karışmayacaklannı 

hissettirmeleri üzerine, kuşatma altında kalan adaya ancak, 15.Ş.1243 (2.3 .1828) 

tarihinde Tahir Paşa koroutasında birkaç savaş gemisi gönderilerek, yardım sağlanmış ve 

eşkıya adadan uzaklaştınlmıştı.393 Kaleyi karadan kuşatan asiler, savaşmadan mastak1394 

köyleri tarafına kaçmışlar ve kendilerini takip eden Osmanlı askerlerine karşı direnmişlerse 

de dayanamayarak, deniz yolu ile kaçmışlardır. Sakız ile Çeşme arasını kapatan İngiliz, 

Fransız ve Rum gemileri de 10.N.1243 (26.3.1828) gecesi çekilip, gitmişlerdir. Böylece 

adaya huzur gelmiştir.395 Kuşatma sırasında evleri zarar gören ve çaresiz kalan 

Müslümanlar da Çeşme' ye nakledilmişlerdir.396 

391 Fevzi Kurtoğlu, Yunan İstiklal Harbi ve Navarin Muharebesi, c.Il, Ankara 1944, s.l95. 
392 BOA, HH, 38097. 
393 Ahmed Lütfi, Tarih-i Lütfi, c.I, İstanbul 1257, s.74 vd. 
394 Mastakl veya Mastika, Rumca bir sözcük olup; Sakız denilen zamk veya bu zamkla üretilen rakı 

anlamına gelir. Şemseddin Sami, s.l257. Sakız Adası'ndaki mastak1 köyleri ise rakı üretimi ile meşgul 

halkın yaşadığı yerler olsa gerektir. 
395 BOA, HH, 38224. 
396 Lütfi, c.I, s.76. 
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4.2.2.2.2. Girit İsyanı 

Yüz altmış bin Müslüman nüfusa karşılık yüz otuz bin Hristiyan' ın yaşadığı397 Girit 

Adası'nda da İsfakiye nahiyesi Hristiyanlar'ı isyan edip, Müslüman kasaba ve köylere 

saldırmaya başlamışlardı. 1821 yılının Ramazan Bayramı'nda başlayan ayaklanmaya 

Han ya sancağına bağlı Apokorono ve Hanya namyesinin dağ köyleri reayası da katılmakta 

gecikmemişti.398 isyan, İsfakiye Muhafızı Vezir Lütfullah Paşa'nın gönderdiği kuvvet 

tarafından bastırılmış, fakat asiler yeniden kuvvet bularak, Hanya'yı deniz ve karadan 

zorladıklan gibi Resmo kalesine de saldınp, hasar vermişlerdir.399 Bu durumu gören 

Kandiye Muhafızı Şerif Mehmed Paşa, maiyetindeki kapı halkı ve yerli yeniçerilerle 

Resmo'ya yardıma gitti. ŞerifMehmed Paşa'nın güçlerini Resmo Muhafızı Haşim Osman 

Paşa ile birleştirmesiyle Resmo, Hanya, Acısu ve İsfakiye kuşatmadan kurtarıldı.400 

Asilerden kaçabilenler Çerigo ve Gavdos adalarına gittiler.401 Asilerden alınan birçok 

bayrak, kelle ve kulak İstanbul' a gönderildi. Başarılarından dolayı Şerif Paşa'ya serasere 

kaplı sarnur kürk ve beş bin kuruş atiyye ile Girit seraskerliği verildi.402 

Ancak bir süre sonra Girit halkı tekrar ayaklandı. Çamlıca, Suluca ve diğer 

adalardan da yardım gören asiler,403 adadaki veba salgını nedeniyle Müslümanlar'ın 

sadece kaleleri koruyabilmelerinden yararlanarak, her tarafa yayıldılar.404 Hanya ve 

Resmo'yu yeniden kuşattılar. Acısu'yu ise savaşmadan elde ettiler. Bu durumda Girit'teki 

i syanın bastırılması için Mısır' dan yardım istendi.405 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa da, 

397 Miller, s.73. 

398 Cemal Tukin, "Girit", İ A, s.796. 

399 Cevdet, c.XI, s. 160; Kütükoğlu, s.l35. 

400 BOA, HH, 3521 l.C; BOA, MD, No:239, s.366-367/1520; Cevdet, c.XII, s.l8. 

401 Kütükoğl u, s. 139. 

402 Cevdet, c.XII, s. 18; BOA, MD, No:239, s.310/1174. 

403 " ... 'l(anrfiye ve :Hanya ve 'l(esmo sancaf({arınrfa ofan re'iiyarfan rfafi..i sef(iz 6in mil(!arı f@fere usat-ı 

mersumeye iftifi..iif( eyferfif(ferinrfen ve usiit-ı mersumeye rfenizrfe o[an iz6anrfit eş/(Jyasının muiivenet 

eyfemeferi rfafi..i me[fi..fi.z oUuğunrfan ... ", BOA, HH, 39031. 

404 Cevdet, c.XII, s.94. 
405 Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa' dan gelen 22.M. 1237 ( 19.10.1821) tarihli tahriratda, Paşa 

görevlendirilmesiyle ilgili olarak şunları söylemektedir: " ... 'l(anrfiye mufi..ajızı usat-ı f@fere ü.zerferine 

f(aff(!;n.af( üzere fia.zırfanmış oUuf(farı ve mevcurf ofan müliiıtwuıtfarı l(grin-i liitiim oUuğunrfan ve giriri 

afi..a[isinrfen gayret me'mUi ofm.arfığınrfan acifen müfi..im:mat ve erfevat-ı cifi..a.rfiyye ve asf@r ife imrfarf o[unma!( 

farz rferecesinrfe irfi Rf: f(gyfiyeti mezK;fır ve mu/i.a.zzir oUuğu e[-liiifetü !id.zifi..i iz6anrfit gaifesiııiıı ariem-i 

iıı.riifaına vafJi rfeniziıı f@yfiyetiııe nazaran (jirirf'e 'Dersaarfet'ten müliimmat irsa[iıırfe mafia.zir rferK:ftr 



eski Medine muhafızı Arnavut Hasan Paşa komutasında, dört bin piyade ve beş yüz 

süvarİ askerinden oluşan Mısır ordusunu,406 asker ve mühimmatı korumak için Osmanlı 

dananınasından istediği iki fırkateyn ile birlikte Girit' e gönderdi.407 Topçu, arahacı ve 

humbaracı askerinden oluşan Mısır ordusu, mühimmat ve yiyecek ile birlikte elli üç gemi 

tarafından Girit' e getirildi.408 Mısır valisinin bu yardımlanndan dolayı Mısır ve Kahire 

eyaletlerindeki yönetim hakkı onaylandı. Bundan sonra da yardımlarının devamı 

dilenerek, bölgeye gidenler haricinde merkeze kahve, pirinç, erzak yardımında bulunması 

istendi.409 

Mısır güçleri, L.1237'de (1822 yılı Haziran'ın son günlerinde) Suda Limanı'nda 

karaya çıktı. 25.L. 1238 (5.7. 1823) tarihli bir tahriratla Mısır' dan gelen bu gemilerin 

adalar arasında da dolaşarak, karşılaşacakları eşkıya tekneleriyle mücadele etmeleri 

istendi.410 Ancak söz edilen bu gemiler 16.S.1239 (22.10.1823)'de Girit sularından 

ayrılarak, İskenderiye'ye gitmiş, Mısır gemilerinin bu sulardan ayrılmasıyla birlikte, 

adanın etrafını yine izbandit tekneleri sarmış, gelip geçen tüccar teknelerine de yine pek 

çok zarar vermişlerdir.411 

oftfuğuna ve sair maliôiferrfen asRfr irsiiiiııiıı taraf-ı taK;g.TTÜ6ü ofnuufığına 6iııaen cezire-i mez(urenbı asRfr 

ve müfıimmat ve fevazım-ı saire ife imrfaa ve iii.nesi ve Rfya ü mii..zarr-ı eşk:Jyarfan mufıafazası 6a-irarfe-i 

senf!J!Je ufufe-i 6enrfeganeme ifıafe 6uyurulauğu ifariesiyfe iş 6u fiususa ik:!fam ofunma(6a6ınrfa şeref-i ara-yı 

sürfur o[an 6ir /(Jt'a femuın name-i afiyyeferi zfver-i aest-i ta'zim o[muşaur. Viıı yofunrfa Vevfet-i fl!fiyye 

uğurunaa vüs'umrfa ofan fiüsn-i fiizmet ve gayreti ifaya i'tiııa' erfeceğim. .. ", BOA, H H, 39031. 
406 BOA, HH, 38208.C; BOA, MD, No: 240, s.257-258/530'da, Girit'e giden asker sayısıyla ilgili 

bilgiler şöyledir: " ... (jirirf Cezfresi içiıı aört 6iıı aört yüz nefer piyarfe ve aört yüz nefer süvari. .. tanzim 

erfifere( .. ". Şinasi Altundağ, "Mehmed Ali Paşa", İA, s.570' de Mısır' dan gönderilen asker sayısının beş 

bin olduğunu söyler. 

-l-07 BOA, HH, 39031. 

-J.OS " •.. qirirf Ceziresi'nae o[an usat-ı Rfferenin (afir u teamirferiyçün sa'aaetfü 'Mısır '1/a[isi fiazretferinin 

tertf6 ve tefiiyye 6uyumıuş oftfu(farı asaKjr ve topcu ve ara6acı ve fium6aracı neferatıyfa ze!iii.yir ve 

müfıimmii.t-ı mütenevvi'a era üç k:Jt'a sefayine tafimifen qirirf cani6iııe 6a's ve tesyf[ ofunrfuğu müşarün

i!eyfi tarafınaan iş'ar o[unmuş oftfuğunrfan ... ", BOA, CD, 4046; BOA, MD, l':o:240, s.257-258/530'da 

Mısır' dan Girit' e gönderilenler hakkında şu bilgiler yer alır: " .. .İkjyüz nefer topçu ve ce6eci irsafiyfe top ve 

fıayvanatve zefiii.yir ve müfiimmii.t-ı saire ve erfevat-ı ffı.zımeyi tanzim eaere(ve 6iraz efiC-i İs[am ve 'Efrenc 

gemifeTini rfafii isti'car ife 6unfarı yü(feyere((üçü(gemifer cem'an sef(§en yerli k:Jt'a sefayin o[maf.:_ üzre 

mimıiran-ı Kjramrfan !}{asan rfame ii;§afefiuyu üzerierine 6aş6uğ nas6 eyf.emiş ... ". 

-1-09 BOA, MD, No: 240, s.242-243/1232. 
410 " .. .İş6u sefayin (jirirf'e götürece(feri asakjr ve müfiimmii.tı 6a'ae'[-ifirac (jirirf üzerinae eyfeşüp 

aumıa[arını mtıce6-i mas[afıat o[marfığı suretrfe iK;jizii.sına göre aaafar arasına aafii ini6 6ufa6ifrfi(feri 

eşk:Jya tef(ı;.eferiniıı K;g.fir ü istisii.fferine i'tiııa' eyfemeferini...", BOA, CD, 4046; BOA, Ayniyat Defterleri 

Tasnifi, Rum Fesadı Defteri (RFD), s.2, s.34. 
411 BOA, HH, 38208.A. 
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1822 yılı Haziran ayında Girit' e gelen ilk Mısır kuvvetlerinin dışında, ertesi yıl, dört 

bin kadar piyade ve süvari daha gönderilmiş, bu kez Hasan Paşa'nın yerine Hüseyin Bey 

başbuğ tayin edilmişti.412 Hüseyin Bey'in maiyetiyle beş, altı yüz kadar piyade ve süvari 

askeri daha gelmişti. Böylece Girit' e gelen asker sayısı on bini aşmıştı.413 

Mısır askeri, Girit'te bulunan mevcut kuvvetlerle birlikte, Girit isyanını ancak 1239 

yılı ortalannda bastınlabildi.414 Ancak asilerle yapılan mücadelede sırasında, buraya 

isyanı bastırmak üzere gelen askerin mal ve esir edinerek, bunların ticaretini yapmak 

düşüncesiyle hareket etmeleri Bab-ı An tarafından eleştirilmiş, bu şekilde davrananların 

din-i devlet-i Muhammediye'yi terk etmiş oldukları duyurulmuştur. isyan edenlerin 

mallarının alınarak, kadın ve çocuklannın esir edilmesi konusunda fetva çıkanldığı 

hatırlatılmış, fakat kendi halinde olan reayaya veya sonradan aman dilemiş olanlara karşı 

ticari kaygılarla fetva hükümlerinin uygulanması halinde, bu türden davrananların 

cezalandırılacağı Girit Seraskeri ve Kandiye Muhafızı Haşim Osman Paşa'ya 

bildirilmiştir.415 Özellikle aman dileyenierin korunup, himaye edilmeleri istenmiştir.416 

Buna mukabil Mısır Başbuğu Hüseyin Bey'den gelen, 22.N.1239 (21.5.1824) tarihli 

takrirde; isyan bastırıldıktan sonra İsfakiye ve Kandiye'nin köylerinde bulunan halkın bir 

-ıız BOA, HH, 38208.C; BOA, RFD, s. I. 

413 Kandiye Muhafızı Osman Paşa'dan gelen tahıirata göre; " ... Cem'an on 6inden mütecaviz as!(gr Cezire-i 

(jirirf'e gefmiş ve sene-i sa6ı(misüf[ü (ü{{i!Jet[ü ce6efıane ve zefıair-i as!(griye ve revazımat-ı 6erriyye sefoıe 

vürU.d itmiş ve 6u tarafda ~smo'da ve !J{anya'da an6ar ve mafızenrere vaz' o[unmuş ... ", BOA, HH, 

38208.C; BOA, MD, No: 241, s.1601758. 
414 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, 6.N.l239 (5.5. 1824) tarihli takririnde Girit isyanının bastırılmasıyla 

ilgili şu bilgileri vermektedir: " ... (jirid'e memur asô.!(jr-i '.Mısriyye 6aş6uğu :J{üseyin 'Bey (u[farı :J(f!.ce6 

eviisıtında {14-23 '.Mart 1824) mal(grr -ı eşf(jya o[an İsja(iye nafiiyesini dört pare (urasıy[a fıar6en ve dar6en 

fetfi ü tesfiir ettiği ve 6u nô!iiyenin afınması nevalii-i sairenin ere gefmesini muci6 oUuğu 6uncfan aK:femce 

fıan-ı afikrine arz ve işade i6tidar o[unmuşdu ... fier 6ir (ura ve nevafii re'ayiisı tare6-i aman o[muş ve 

fias6e'f-iade rey veriEmiş ise de Sefine ve 'l(isamo na!ii!Jereri gavurfarı 6u yüze rağ6et etmemiş ve defaatiyre 

fıa6er götürüfmüş ve nasifiat o[unmuş ise de K;ftrgir ofmayıp 6u !(gyfiyet 6un[arın da ter6i!Jererini ica6 ey[emiş 

ve ter6i!Je o[unmuş ve şittufi qirirf işi 6itmiş ve kjşede 6ucaK:fa rey afmayı6 (afmışı var ise de geUiJ:se aman 

verifmesi tasmim o[unduğu dere ü tasdir fJfınmış o[mağfa ... ", BOA, HH, 33852; Cevdet, c .XII, s.94 vd.; 

Kütükoğlu, s.139 vd. 

415 BOA, MD, No: 241, s.l601758. 

4 16 BOA, MD, No: 241, s,195/878. "'l(andi!Je '.Mufiajızı ve (jirid Ce.ziresi Seras/(gri ı'e.zir Osman 

Paşa'ya, 'R._esmo '.Mufiajızı '.Mefimea'e, 'l(andi!)e, :}{anya ve 'R._esmo (acfıfarına ve .za6itan ve vücUfi-ı memref(gt 

ve 6i'[ cümre iş erferine ... :J(f!.'ayanın ef;§erinin cizyeyi (a6u[ ve istimana meyyaf ve rai!Jyetferi rU.-nüma i/(gn 

6a '.zıfarının ma[[arı yağmaranmış ve 6u suret şer' en ve af;f!en caiz ofmac['fğı ve 6u gi6i uygunsu.z fıare!(gtrerin 

enge[[enmesi ve ce.ziretfe uygunsu.z fiare!(gt ve isyan itmeyenrere ao(unufmaması. .. ", BOA, MD, No:241, 

s.24/69. 
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kısmının elindeki silahların teslim alındığı, bir kısmının ise toplanmakta olduğu 

bildirilerek, buralardaki yerli halkın, mukataa sahiplerinin ve subaşılann gayrimüslim 

reayayı incitmemesi, bunun aksi davranan olursa cezalandırılacağının duyurulduğu 

belirtilmektedir.417 Hüseyin Bey'den gelen bu tahrirata Sadrazam Mehmed Sait Galip 

Paşa (18.1.1823-15.9.1824) tarafından, 26.N.1239 (25.5.1824) tarihinde verilen 

cevapta; Girit'te ayaklanan isyancıların bastınlıp, Mısır askerlerinin başbuğu Hüseyin 

Bey'in imadiye ve İsfakiye namyelerindeki isyancılarüzerine yürüdüğü, bir çoğunun esir 

alındığı,418 idam edildikleri ve malianna el konulduğu belirtilmiş, Kandiye ile Resmo' da 

isyana öncülük edenlerle, savaşta öldürülenlerin kesik başları ve kulaklarının 

gönderildiği,419 aman dileyen reayadan henüz silahların alınmadığı ve cizye evrakı 

dağıtılınadığından Mısır askerlerinin bir süre daha Girit' te kalmaları ve 

ödüllendirilmelerinin uygun olacağı bildirilmiştir.420 Nitekim, 13.Za.1239 (10.7.1824) 
' 

tarihli atiza ile, adadaki bütün Rumlar'ın ellerindeki ve evlerinde gizledikleri silahların 

tamamıyla toplandığı, asayişin sağlandığı bildirilmiştir.421 Kandiye Muhafızı Haşim 

Osman Paşa'dan gelen 19.Za.1239 (16.7.1824) tarihli tahriratda da, halkın askerin 

şiddetinden emin olduğu, normal yaşama dönmeye başladığı ve itaat eden bu halka ziraat 

konusunda yardım yapıldığı belirtilmiştir.422 Ancak buna rağmen, yine Kandiye 

417 " ... Cezire-i (jiritf'iıı mas[a/ia.tı ternam ofub bütün usat re'ayası ra'iyyeti l(g.buf ife istiman etmiş ve 

yafnız mersU:ttıanın si!afıları aüşürüfüp afınmaK;Jıususu !(afmış ise ae si!a/i!arının aafıi bervecfı-i sufıufet 

aüşürüfmesi içün wtitfa İsjaf(jye f(Jtrafarınaan arınma( tasmim ~rae-i bendeganımız ofmağfa ... x_andiye 

Sancağı'nda vaf(j' /(Jtra/ia. re'aya!arınm dafii o usuf üzere si!a/i!arı tfüşürü!me!( içiüı saatfetfü Mustafa 13ey 

bendefen tayin o[unu6 bir zimmfde bir tüfen!(!(af:maması ve bu sifafı masfafıatı dafıi teK:!Jıif o[uncaya !(acfar 

yer{ütfen ve asfıab-ı mu!(g.ta'atdan ve subaşıfardan bir (imse f(ğyfere çı/(Jtp gavurfarı ya rencitfe edüp ve 

yafıud ba'zı mürettebat mütafebesiyfe gavurfarı meşgu[ etmemesi ve itfer o[ur ise iK:fizasına göre mir-i 

mumd.ifeyfı bendeferitarafından te'dw /(j{ınması ... ", BOA, CD, 2854. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'dan 

da KandiyeMuhafızı Haşim Osman Paşa' ya ve Girit' te görevli memur! ara, Za.l239 (Temmuz 1824) tarihli 

bir mektup gelmiş, re'ayfuun emin ve rahat bir şekilde yaşamalarının sağlanmasına özen gösterilmesi 

istenmiş, eğer bunun aksi davranan olursa hemen cezalandırılması istenmiştir. BOA, HH, 37888.D. 

4 18 " ... qiritf ceziresiıırfe ofan asaf(jr-i müşiriferi başbuğu Çeşmefi :J{üseyiıı 'Beybendeferi <J(andiye'ye vüriicf 

i!e asaf(jr-i Mısıriyye'!:fi bifa tesafıii6 eRşer nevd.fıfyi geşt ü güzar ve rast geUiği usat-ı k:§fereyi !(afır u ten/(j[ 

irfere/(dört yüz çift !(ufa!(ve üç biıı esir almış ... ", BOA, RFD, s.73. 

419 Rumeli Valisi Mehmed Paşa'dan gelen ll.R.l239 (15.12.1823) tarihli tahıirata göre; " ... Mısır '1/afisi 

fıazretferiniıı qiritf Ceziresi'ne me'mur :J{üseyiıı 'Bey benefefen cezire-i mez!(U-re üzerinde ofan usat-ı '!(um 

üzerine fiücUm ife fıayfi esir almış ve dört yüz çift !(ufaf(götürmüş oUuğundan ... ", BOA, HH, 38218.C; 

BOA, RFD, s.73. 
420 BOA, CD, 5328. 

421 888 BOA, HH, 37 .C. 
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muhafızından gelen aynı tarihli bir başka tahrirata göre; Girit' de ayaklanmanın 

bastırılmasından sonra, Mısır askerinin Mısır'a dönmesiyle birlikte, adada yaşayan halkın 

da adadan kaçareasma gittikleri belirtilmiştir. Bunun için, gerek Girit' de yaşayanlara 

adadan ayrılmamaları konusunda, gerekse Kuşadası, İzmir, İstanköy ve Rodos 

taraflarına, Girit'i terk edenlerin kabul edilmemeleri hususunda emir yazılması 

istenmiştir.423 Ayrıca Mısır askerinin yerine, Girit'te sağlanan asayişin korunması için 

beş bin asker talebinde bulunmuştur.424 

Girit'te bu şekilde asayiş sağlanmakla birlikte, Mora'dan ve diğer adalardan gelen 

isyancı Rumlar, halkı yeniden ayaklanmaları için kışkırtmaktaydılar. Bu sırada üç büyük 

devletin de Rum sorununa müdahaleleri, ayaklanmış bütün Rumlar'ın cesaretini 

arttırmakta, fiilen bu harekette yer almayanları da, harekete dahil olmak için 

şevklendirmekteydi. Nitekim bu atmosferde, 12.Ca.1243 (1.12.1827) Cumartesi günü 

Mora'dan gelen altı bin üç yüz piyade ve süvarİ, daha önce Girit'ten kaçanlardan dokuz 

yüz elli kişi, diğer adalardan toplanan üç bin asi Kandiye Sancağı'ndaki Aya Nikola 

Limanı'na çıktılar. Bunların üzerlerine Kandiye'den toplanan asker Kapıcıbaşılardan 

Ahmet Himmet Ağa kamutasında gönderilmiş, yapılan savaşta her iki tarafta büyük 

kayıplar vermiştir. Geri çekilen Rumlar, Ahmet Himmet Ağa'ya yardıma gelen, Zekeriya 

Ağa ve dört yüz kadar askeriyle tekrar bozguna uğratılmış, çoğu öldürülmüş, kaçanlar 

takip edilmiş, bir kısmı da deniz yoluyla kaçadarken hava muhalefeti nedeniyle, tekneleri 

batmıştır. Bu olay o dönemde Kandiye Muhafızı olan Süleyman Paşa tarafından Mısır 

Valisi 'ne bildirilmiş, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' da bu bilgileri 15.C. 1243 (3. ı. 1828) 

tarihiyle saclarete rapor etmiştir.425 

Her ne kadar asayiş tekrar sağlanmış görünüyorsa da, gerçekte bunun olmadığı, 

Resmo Naibi Seyit Mustafa tarafından gönderilen, 12.N. 1243 (28.3. 1828) tarihli, 

ilamdan anlaşılmaktadır. Buna göre; "Adada bulunan Rumlar ele geçirdikleri 

-1-22 BOA, HH, 37888.E. 

-1-23 " ... Mısır as/(§ri vatan-ı asayesine ve afia!isinin ef.:§eri!eri rfafii rfiyar-ı d.fıere K:._iminin ve firar etmef;!e 

of:ma!anyfa girfereK:._cezire-i mezbur-u fi.a[i tefıi f(gfacağı ... firar etmeferi fıasebiyfe çare bufunamayıp ... işbu 

Cezfre-i (jirirf'e bir !(!pa emr-i afişan ve birer /(}t'a evamir-i afi!J!jefer rfafıi 'l(uşarfası ve İzmir ve İstanRgy ve 

!!(o rf os tarajfanna isrfd.r ve irsd.f buyuru!ması. .. ", BOA, HH, 37888.B. 

..J-2 -1- " ... Mısır o/afisi Mefimerf 9ı.fi Paşa fıazretferinin bir miıfı muf(g.rfrfem taraf-ı benrfeferine vürU.rf iden bir 

RJt'a f(g.imeferintfe fi.a[d. Mora <Valisi İbrafiim Paşa f(g.nnrfaşfa.nnın 'Donanma-yı Mısınyye ife Mora tarafına 

azimetferinrfe Cezire-i (jirirf'tfe ofan asa/(jrferi rfafıi sefd.!Jinfere afınıp :Mora '!fa azilnet erfece{fer tfeyü tafırir 

ve işd.r buyurmuşfar ili i. 'Bu Cezire-i (jirirf a{fen ve K:._afben şimrfifi{ bir beş bin ask:fre mufıtac o[muş 

oUuğu. .. ", BOA, HH, 37888.E. 
425 BOA, HH, 38982. 
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Müslümani ar' ı hunharca öldürmektedirler. Maliarım ve hayvanlarını yağmalamaktadırlar. 

İsfakiye' de gizlenmekte olan Rum isyancılarakarşı gereken önlemler alınmalı. Aksi halde 

isyan eskisinden daha şiddetli bir şekilde başlayabilir." Seyit Mustafa mevcut durumu 

bildiren bu kısa raporu, Resmo' daki tüm devlet mensuplannın ısrarı üzerine ve onlar 

adına yazdığım da belirtmiştir.426 

4.2.2.2.3. Sisarn İsyanı ve Diğer Adalardaki isyanlar 

1821 yılı Mayıs ayında Sisarn Adası reayası da isyan etmiş ve adada misafir olarak 

bulunan on beş Müslümanı ve sekiz denizci ile bir kaptanı işkenceyle öldürmüşlerdir. 

Geminin mailarım da yağmalamışlar, hatta adanın kadı ve voyvodasını da yakalayarak, 

hapsetmişlerdir. Fakat bunlar bir yolunu bulup, kaçma yı başarmışlardır.427 Sisarn reayası 

bundan sonra o sularda görülen izbandit tekneleriyle birlikte hareket ederek, oralardan 

geçen Müslüman tüccarlara ait teknelere saldırmaya, Kuşadası sahillerinden hayvan ve 

insan kaçırmaya, Sisarn ve Sakız boğazlarını keserek, buradan geçişi kontrol altında 

tutmaya başlamışlardı.428 Rum teknelerinin bu sulara kadar gelmesi nedeniyle, 

Müslümanlar'ın azınlıkta bulunduğu İstanköy Adası'nın güvenliğini sağlamak için buraya 

yakın olan Menteşe sancağından yeterli sayıda asker toplayıp, adaya gönderilmesi 

istenmişti.429 

İmroz Adası dışarıdan saldınya uğrayan yerler arasındaydı. Ancak ada halkı eşkıya 

ile işbirliği yapmamış, isyancıların bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı esir edilmiş, 

gemilerine de el konmuştur.430 

Semadirek Adası'nda ise İmroz reayasının aksine, ada halkı isyancılarla birleşip, 

isyan etmiştir.431 Semadirek Adası'na gönderilen asker, asilerle yapılan savaşta galip 

gelerek, buradaki isyanı bastırmıştır.432 

426 BOA, HH, 38089.C. 
427 Cevdet, c.XI, s.l59; Ahmed Rasim, c.IV, s.l747; Ankan, Beli, s.579. 

-+28 Cevdet, c.XI, s.160. " .. .İz6antfit sefineferintfen 6eş, aftı fGt'ası Sisarn Jl.aası önüntfe tfar 6oğaztfa 

oüfuR[arıntfan !I(oaos Mutasamfı Yusuf '13ey'in 6ir {Gt'a gemisiyfe 6ir fGt'a tuz gemisini 6oğaz-ı mezfjl.rtfa 

afiz ve esir etmiş oüful({an ... ", BOA, C D, 4436. 
429 BOA, M D, No:239, s.89/301; BOA, C D, 4436. Bu emri n bir sureti de İstanköy'e gelecek olan 

askerlerin ihtiyaçlarının İstanköy' den karşılanması hususu da eklenerek, İs tanköy Adası N ai bi ve 

Voyvodası Mehmet Şerif Bey' e gönderilmiştir. BOA, C D, 2177. 
430 c 90 evdet, c.XI, s. I . 

431 Kütükoğlu, s.l35. 
432 Cevdet, c.XI, s. 190. 
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Limni Adası reayası henüz isyan etmemekle birlikte adaya yanaşan izbandit tekneleri 

halkı isyana katılmaya zorluyorlardı. Burada yaşayan Rumlar ise Osmanlı yönetimi 

aleyhinde herhangi bir harekete girmekten kaçınıyorlardı. Hatta adaya çıkan asilere karşı 

Osmanlı asker ile birlikte savaşmışlardı. Ancak adadaki gerginlik, Limni Muhafızı 

Nurullah Paşa'nın İstanbul' dan takviye kuvvet istemesine neden oldu. Emrine üç çarha 

topu ile iki yüz topçu gönderildi. Ayrıca Rumeli tarafından bin beş yüz, Balıkesir' den de 

beş yüz asker toplanarak sevkedildi. Bu kuvvetlerin gelmesinin hemen ardından 1238 yılı 

başlannda (Eylül-Ekim 1822), izbandit tekneleriyle gelen asilerden üç bin kadarı kaleye 

çıkıp, savaşmaya başladılar. Sekiz saat kadar süren çatışma sonunda asiler çekilmek 

zorunda kaldılar. Ancak Limni'ye gönderilen asker arasında da karışıklık çıktığı için 

N urullah Paşa tarafından bunlar kovularak; yerlerine başka asker istendi. Bunun üzerine 

Eviad-ı Fatihan' dan433 güvenilir beş yüz Türk askeri gönderildi.434 

Bundan sonra da Limni adası eşkıya teknelerinin saldırılarına maruz kalmış, 

Akdeniz' deki bu korsanlar nedeniyle adaya asker ve zahire nakli yapılamamış, bu nedenle 

Nurullah Paşa tarafından, donanma desteği ile adanın korunması gerektiği, Bab-ı All'ye 

13.Ca. 1239 (15. 1. 1824) tarihli tahriratla bildirilmiştir. N urullah Paşa, ayrıca daima 

hazırlıklı bulunduğunu da belirterek, Limni Muhafızı olarak yeni atanmış olan Mehmed 

Paşa gelinceye kadar adayı koruyacağını da bildirmiştir.435 

İsyanın adalara sıçraması, Osmanlı Devleti'ni, Rumlar'ın çoğunlukta olduğu 

Kıbrıs'ta da birtakım önlemler almaya itti. Sayda ve Trablusşam Valisi Vezir Abdullah 

Paşa'ya gönderilen hükümde; adada Müslümanlar'ın azınlıkta olmaları nedeniyle 

korunmaları gerektiğine işaret edilmiş ve Abdullah Paşa' dan, kendisinin uygun gördüğü 

bir başbuğ idaresinde, hiç vakit kaybeditmeden üç, dört bin kadar askerin gönderilmesi 

433 Eviad-ı Fatihan: Rumeli'nin Manastır, Pirlepe, Rorina, Radovişte, Usturumca, İştip, Cuma, Dovran, 

A vratpazarı, Tikveş, Demirhisar, Serez, Zihne, V odina, Yeni ce, Langaza, Drama şehir ve kasabalarında ve 

bunların civarında oturan Rumeli fatihlerinin evlatları ile bu bölge fetholundukça Anadolu'nun çeşitli 

yerlerinden getirtilip iskan edilmiş olanlar için kullanılan terimdir. Sefer sırasında bunlar ayrı birlikler 

halinde katılırlardı. Bulundukları bölgelerde kendi Çeribaşı' !arına tabi olurlardı. Kapıcıbaşı rütbesinde 

bulunan büyük zabitleri İstanbul'da oturarak onları devlet nezdinde temsil ederlerdi. Pakalın, c. I, s.57l; 

Sertoğlu, s. 105. 
434 Cevdet, c.XII, s.68 vd. 
435 BOA, HH, 33907.A. Cevdet, c.XII, s.84 vd' da, Limni Adası Muhafızı Halil Harnit Paşa-zade Vezir 

N urullah Paşa' nın adayı korumakta güzel hizmeti geçtiği halde mükafatlandırılması gerekirken görevinden 

alınmasını eleştirir ve Ankara-Çankırı Sancakları Mutasarrıfı Kara Mehmet Paşa'nın ZIJlüm ve baskısı 

nedeniylePadişah tarafından görevinden alınarak Limni Adası Muhafızı olarak atandığını belirtir. Ankara 

ve Çankırı Sancakları'nın da N urullah Paşa' ya verildiğini bildirir. 
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istenmişti. 436 

4.2.2.3. Batı Anadolu Kıyılarında Görülen İsyan Hareketleri 

Çamlıca, Suluca ve diğer adalardan gelen gemiler, adalar dışında Ege kıyılarındaki 

Rum halkın da isyana katılmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Kuşadası'nı ve Bodrum'u437 

da tehdit etmeye başlamışlardı. İzbandit teknelerinden bazıları Menteşe sancağı kıyılarında 

da ortaya çıkmış, burada da saldmiarda bulunmuşlardı.438 Çandarb kalesine saldıran 

eşkıya, bu kaleyi yakmış, sonra tekrar gemilerine binerek uzaklaşmışlardı.439 Çok 

geçmeden Mayıs ayı sonlannda Ayvalık ve Yund Adası reayası da isyan ederek,440 

Edremit tarafianna saldırmaya başlamışlardı.441 HattaYund Adası reayası tabyeter inşa 

436 BOA, C D, 4009. 
437 Çamlıca eşkiya serıneleri " ... efyevm 'Ie(ir '13umu ve 'l(.oaos ceziresi taraffa.ruıaa garat itfere(geşt ü 

güzar ve (imesneaen fıavjfa.n o[maaığı ô.şiR§.r ve Sisam ceziresi boğazmaa aa/ii gafı iij ve gafı. 6eş JGt'a 

sejineferi ve 6a'zen 6era6er (ayı(fa.n zufı.ur etmef(je oUu(fa.n ve civarda f&'iıı 1(aliınnos, Leros ve Patmos 

(Güney Sporadlar'dan üçü) cezireferi taraffa.nndan fera-i vafı.itf gefen ve k:fıffar fı.a!inden fıa6er viren 

ofmayup Sa(ız ceziresi 6oğazı tarafmaa aafı.i sejineferi oUuğu tevatüren söyfenmef(je ofup effı.a{etü fı.azilii 

aerya mestfua ve k:fıffar mutfam-ı fı.asarat etmef(je itfüğü ijatfesiy(e '13oarum 1(asa6ası tersfıane-i patfi;;alii ve 

serfı.aa ofu6 l(g.fyon-ı !Jiümayun iıışa ofunma/(fa ve afı.a{i-i (asa6a üç yüz mikJan ve anlar aafı.i l(g.f'a 

müstafı.jızı ve afı.a{i-i sa'ire (afyon-ı fı.ümayunun mufı.afazası içün tersane-i mez/(fırede (ey{ u nefı.ar varaiye 

liizmetiııae oUu(fa.n ve vaf(j ü fı.a(e göre eş(ıya-yı mersumeniıı (üffiyeti müliifıazasıyfa. (asa6a-i mer(U.mege 

mufı.ajız ta'yiııi [azımeaen itfüğü 6eganıyfa me'k;fıfat ve meşro6at ve efı.emm-i fazımeferi tarafından 

virifme( üzre mu'temea sergerae ik m~ar-ı kjfaye süvari ve piyMe ofa.ra( asl(gr ta'giniyfe '13oarum 

safı.asının mufı.afaza ittiromesi nigazınaa oUu!(fannı. .. ", Bodrum naibi, Bodrum mütesellimine 

bildirmiştir. İnşa olunan kalyonun korunması için, 1821 yılı Mayıs ayı sonlarında Divan-ı Hümayfin' dan 

Menteşe Sancağı'nın zü' ama ve tırnar sahip! erine, alay beyine, muhtar ve çeri başı! arına hitaben emir 

yazılmıştır. BOA, C D, 4436. 
438 " ... Mifas 1(azası'na ta6i' .ftsiıı nam (aryeye l(g.ri6 'Eiel(gt nam mafia[[e aafı.i i;; 6u Şa'6an-ı Şerifin on 

aöraüncü Safı günü {17.5.1821} 'afe's-sefı.er dört JGt'a l(grsan sefinesi vürM ve ifj yüz miK:!fan k:gfere 

dışanya fı.uril.c ik mafia.[[-i mez6uraa o[an (ura afı.afikriııi esir etme(aa'iyesinae oUu(fa.nnaan ... ", BOA, 

CD, 4436. 
439 Cevdet, c.XII, s.79. 
440 " ... !!QI.m taifesi şeriresi ain-i 'Jv(ufı.ammeaiyge fı.a(fGnaa icra-gı me/(J ü fı.ıganete umumen müttefi( 

oUu(fa.nna 6inaen fesaa[an etrafa sirayet ik .9!/(ieniz tarafınaa aa/ii 6ir ta(ım iz6anait gemifen zufı.Ur ve 

efı.{-i İsfam sefinesine isaf..i fı.asaret ve .9!yvafı( ve ']"unaa ve Sisam aaafan re'ayası isyan ve anfa.ra 

müta6eat ve me[anetferi megaana çık!Jıış ofmaK:!Jan nô.şi..." BOA, Cevdet Dahiliye, 1353; " .. .Zümre-i 

k:gfere-i tuğgandan iz6andit l(gferesiııi dalii /(gndüfere müta6e'at 6ir(e of fı.avfiJ.Ufe ofa.n .9!yvafı(ve ']"una ve 

Sisam atfafannı aar-ı fıar6 misüffü ifsai ve müror u u6ur itfen sefagiıı-i efı.{-i İswmı afiz ü ğaret ve za6t-ı 

fı.asaret ve gU-na gU-n evzôjj-ı 6ôgiyana ve etvar-ı isyan ve tuğgana cesaret eyfedi(feri. .. ", BOA, C D, 6325; 

BOA, CD, 3260; BOA, MD, No:239, s.89/300. 
441 k An an, Beli, s.579. 
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etmeye başlamış ve kaptan paşanın gönderdiği filikayı adaya yanaştırmamışlardı.442 

Bunun üzerine kadı ve voyvoda Ayvalık' a kaçmak zorunda kalmışlardı.443 Ancak etrafı 

çevrilen Ayvalık reayası izbandit teknelerine haber göndererek yardım istediler. Bir gece 

kıyıya yanaşan teknelere kadınlar ve çocuklar bindirildiler. Savaşabilecek durumda olan 

asiler Ayvalık' daki mevcut kuvvetiere karşı saldırmaya başladılar. Buradaki isyanı 

bastırmakla görevlendirilen Denizli Voyvodası Tavaslı Osman Ağa, Ayvalık' a girmiş ve 

isyan bastınlmıştır. YundAdası'ndaki isyanın hastınlması için de adaya asker çıkanlmış, 

fakat halkın adayı tamamen boşalttığı görülmüştür. Gerçekten de hem Ayvalık hem de 

Yund Adası halkının çoğu kıyıya yanaşan teknelerle İpsara ve diğer başka adalara 

kaçmışlardır.444 Ancak bir süre sonra yerlerini yurtlannı bıraktıklanndan dolayı pişmanlık 

duymuşlar, evlerine dönmek için bulunduklara adalara gelen Fransız tüccarlardan aracılık 

etmeleri için yardım istemişlerdir. Bu tüccarlar da Midilli Muhafızı Mustafa Ağa'ya 

Ayvalık ve Yund Adası Rumlan'nın pişmanlıklannı iletmişler, Mustafa Ağa da durumu 

Bab-ı All'ye bildirmiştir.445 

Yaşadıkları yerleri terk edip gidenler aslında sadece Ayvalık ve çevresi Rurnlar' ı 

değildi. Özellikle isyan dolayısıyla korkarak kaçmış olan suçsuz reayanın, isyan 

öncesinde yaşadıkları yerlere dönmeleri konusunda, başta İngiliz Elçisi Strangford olmak 

üzere Fener Rum Patriği de girişimde bulunmuş, kaçan reayanın affı konusunda Bab-ı 

All'ye müracaatta bulunmuştu.446 Bunun üzerine, isyan eden ancak aman dileyen reayayı 

affeden devlet, Ayvalık Rumları'nı da affetmiş, söz edilen bölge reayasının yerleştirilip 

korunması için S.1239 (7.10-4.1 1.1823)' de bir emir gönderilmiştir.447 Nitekim Ayvalık 

ve Yund Adası'na geri dönüp yerleşen reayanın, zeytinlikleri de geri verilmiştir.448 

Trakya salıilindeki Maarız Körfezi ve kalesi de Rumlar'ın saldırılarına uğrayan 

yerler arasındaydı. Çamlıca ve Suluca gemileriyle 17.5.1821 tarihinde körfeze gelen 

Rumlar, içeride bir ada üzerinde ve savunmasız bir şekilde bulunan Maarız Kalesini bir 

baskıula ele geçirmişler, kaledeki toplan gemilerine yükleyip, kaçmışlardı.449 Bu olay 

üzerine, Eceabat ile Mürefte ve Gelibolu'ya kadar olan bölgeden sorumlu olarak, 

442 Şanizade, c.IV, s.l43. 
443 Kütükoğlu, s.l35. 
444 BOA, HH, 38808.A; Şanizade, c.IV, s.158 vd; Arıkan, Beli, s.590. 
445 BOA, HH, 38808.A. 
446 BOA, HH, 39004. 
447 Kütükoğlu, s.153. 
448 Kütükoğlu, s.155 vd; Arıkan, Beli, s.594. 
449 9 Cevdet, c.XI, s. 17 . 
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Karaman Valisi, Akşehir ve Aksaray Mutasarrıfı Ebubekir Paşa görevlendirilmiş,450 

ancak Ebubekir Paşa bölgeye ulaşıncaya kadar, Eceabat Nahiyesi ileri gelenlerinden 

Yılancı Süleyman ve Köseoğlu Mustafa'nın aralarındaki ihtilafı bırakarak, körfezin 

güvenliğinden sorumlu olmaları istenmişti.451 Ebubekir Paşa'nın atanmasından önce, bu 

bölgeden sorumlu olan, ancak Mora'da da isyanın yayılması üzerine, Yenişehir'in 

(Larissa) güvenliğinden sorumlu olmak üzere görevlendirilen ve görevli olduğu mahalle 

gitmekte olan Aydın ve Saruhan Sancaklan Mutasamfı Vezir Mehmed Behram Paşa'ya 

da, önce; Maarız Körfezi'ne giderek, varsa kaledeki isyancıları şiddetli bir şekilde 

cezalandırması, sonra da Y enişehir' e gidip, isyan eden reayayı kılıçtan geçirmesi, 

ailelerini esir etmesi ve mallarını yağmalaması, ancak aman dileyenlere dakunulmaması 

yolunda talimat verilmişti.452 

Ege salıilindeki diğer yerleşim yerleri de zaman zaman ı syancı Rumlar'ın 

saldırılarına maruz kalmakta, Müslüman halk katledilmekteydi. Yerli Rumlar devlet 

aleyhine kışkırtılmakta ve isyana teşvik edilmekteydi. İzmir de Rum saldırılarına uğrayan 

yerler arasındaydı. İzmir Limanı'na Rus bandıralı olarak giren gemiler önemli sorunlar 

doğurmaktaydı. Şehirde Müslümantarla Rumlar arasında ve hatta Türklerle yabancı 

uyruklulararasında olaylar çıkmakta ve pek çok Müslüman katledilmekteydi.453 İzmir' de 

ortaya çıkan bu olayların soruşturulması ve faillerinin cezalandırılması için, Bab-ı All, 

1821 yılı Haziran ayı sonlarında Yeniçeri Ocağı'ndan emrine verilen bir yazıcı ve iki kul 

çavuşu ile birlikte eski Kul Kethüdası Mehmed Sadık'ı görevlendirdi ve hemen görev 

yerine gitmesini bildirdi.454 

Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz'deki bu büyük tehlikeye karşı önlemler almaya 

çalışıyor,455 ancak Yunan ihtilalcileriyle başa çıkamıyordu. Ege'de güvenliği 

450 " .. .senin evsaf-ı me.zl(fıre ile ittisajın vazifıatcfan o[cfuğuna me6ni '.Mürefte ve 'Eceabacf taraj[arına 

ta'yin 1(!/ınara{. .. ", BOA, CD, 2165; BOA, MD, No:239, s.46/175. Ebubekir Paşa maiyeti için üç yüz 

askerin toplanması ve Paşa' nın bu askerle görevlcndirildiği bölgeye gitmesi istenmişti. Bunun için 

Şecaaddin Kazası' ndan yirmi dört, Bor Kazası' ndan otuz, Develi Kazası' ndan otuz dört, Çamardı ve 

Yalıyalı Kazaları'ndan yüz on beş, Aksaray ve Koçhisar Kazaları'ndan yüz, Nevşehir ve Ürgüp 

Kazaları' ndan kırk bir asker olmak üzere toplam üç yüz kırk dört asker gönderilmişti. BOA, Cevdet 

Askeriye (CA), 10995. 
451 BOA, MD, No:239, s.78/273; Cevdet, c.XI, s.l80. 
452 Şanizade, e.IV, s.85; BOA, M D, No:239, s.85/289; Cevdet, c. XI, s.l80. 
453 Arıkan, Beli, s.580. 

454 BOA, MD, No:239, s.l43/517. 
455 Kıyıların muhafazasında dikkatli bulunulması konusunda 1239 ( 1823) yılı içinde bir ferman 

hazırlanarak, ilgili yerlere ve görevlilere gönderilmiştir. " ... !!(um usatının fesacf ve isyan[arı fıeniU 
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sağlayamıyordu. Antalya'ya kadar olan bütün Ege kıyıları, Rum teknelerinin tehdidi 

altında kalmıştı. Tüm bu salıilin korunması için gerekli olan asker, bu yörelerde yaşayan 

halk tarafından karşılanmaya çalışılıyordu.456 

İzmir Muhafızı Hasan Paşa tarafından saclarete gelen 22.L.1238 (2.7.1823) tarihli 

bir arizaya göre; Sisam, İpsara ve Çamlıca adaları kocabaşıları, bu adalarda bulunan 

Rumlar'ı ve Müslüman olmayan Amavutlar'ı Selanik üzerine saldırıya geçmeleri için 

İpsara Adası'nda toplamaktadırlar. Bundan amaçları Mora için görevlendirilmiş kara 

askerini ve donanınayı etkisiz kılmaktır. Ayrıca Anadolu ve Rumeli sahillerini de vurmak 

amaçları arasındadır. İzmir muhafızından gelen bu bilgi üzerine gerekli tedbirin alınması 

için Selanik Mutasamfı Mehmed Paşa'ya ve Çayağzı Muhafızı İbrahim Paşa'ya hazırlıklı 

olmaları için uyarıda bulunulmuştur.457 Aynı yılın Eylül ayı ortalarında Selanik 

Mutasarrıfı olarak İbrahim Paşa görevlendiritmiş ve saclarete gönderdiği 23.C.1239 

(24.2.1824) tarihli şukkasında; Selanik'in tehlikede olduğunu belirtilerek, Selanik 

kazalarında bulunan Müslüman köylerinde yalnız Evlad-ı Fatihan'ın bulunduğu, ancak 

bunların Rumeli Valisi maiyyetinde görevli oldukları, dolayısıyla bu bölgenin takviye ve 

istihkamı için ulı1feli askere ihtiyaç olduğu bildirilmiştir.458 

Nitekim asilerin Selanik' e yapmayı düşündükleri hareket M. 1240 ortalarında (Eylül 

yatışmayup Jill@eniz'cfe 6ir ta/(Jm iz6ancfit teRJıeferi geşt ü güzar itmel@e oUığına ve ef-fifıl eyyam-ı şita 

tef@.rrü6 ecfere(fıavene-i mesfore fırsat ittiliil-zıyfa 6oş 6uUuğu mafia[{ere saUırıp rafine vü mazarratcfan 

fıii1i ofmayacağına 6ina'en iK;jiza ecfen mafifı.[ ve meva(ün isti(mfıf-i es6a6-ı mu!iafa.zasına te(ayyücf ve 

if@am ofunma(6a6ıncfa '13afir-i Sejicf'in !I(.umifi tarafınefa va/(j' viizera-yı ızam ve mir-i miran-ı Kjrfım 

fia.zretferine ve (uzat ve nüvva6 cffıiferine ve saire fiita6en sacfır ofan ferman-ı afi'-şan ... ", Bu fermanın 

ulaşmasıyla, Varna Kazası Mahkemesi' nden gelen 7.R. 1239 ( 11. 12. 1823) tarihli cevapta dikkatli 

dananılacağı belirtilmiştir. BOA, CD, 336. Yine fermanın alındığı yerlerden biri olan Çağlayık Kazası 

Mahkemesi' nden gelen, 5.R. 1239 (9.12. 1823) tarihli cevapta, bu ferman doğrultusunda gereğinin 

yapılacağı bildirilmiştir. " ... !!(.um usatının fesaa ve isyanfan fienüz yatışmayup Jill@eniz'ae 6ir ta/(Jm 

iz6ancfit te(neferi geşt ü güzar itmel@e oUığına 6ina'en gice ve güncfüz etraf ve eRJıafa mücfcfetgfıfi-ı 6asiret 

ve (emfıfiyfe cfi(f;g.t ve mef@.yicf-i usatcfan ecfna cferece tegafü! ve emr-i mu!iafa.zacfa hiç tesamüfi ve te(Cisü[ 

itmeyere(cfa'imfı 6asiret üzre 6ufunup cfej'-i mazarrat-ı eşf(Jyaya 6ezf-i ceficf-i taf;g.t eyfemeğe ifitimfım ve 

cfi(f;g.t o[unma(6a6ıncfa sucfur.icfen ferman-ı cefi[ü'ş-şan Çağfayı('J(a.zası !Jvfafi(emesi'ne feae's-sucfur ve 

6i'f-cem' [azimü'[-fiuzur muvfıcefieferincfe fetfi ve /(Jraet ve mazmun-ı münifi cümfeye i'Uın ofuncfuks{a 

merasim-i mütave'ati gı66e'[-ecfa 6er mil.ce6-i emr-i ce[ifi'ş-şan ame[ ve fıarel@te cfi(f;g.t o[unacağı ... ", 

BOA, C D, 620. Ayrıca ferman ın ulaştığı diğer yerlerden de çeşitli tarihlerde cevaplar gelmiş, gerekli 

tedbirleri alacakları bildirilmiştir. örneğin; 15.R.1239 (9. 12. 1823) tarihinde Selanik kadısından, (BOA, 

C H, 137); 7.Ca.l239 (9. 1.1824) tarihinde de Rodos' tan, (BOA, C D, 2538) cevap alınmıştır. 

456 BOA, C D, 4436. 
457 BOA, HH, 37810. 
458 BOA, HH, 38766.B. 



1824 başlannda) gerçekleşmiştir. Bazı köylerin kıyılarına Rum gemileri gelip asker 

çıkarmış, bunun üzerine bölgede bulunan güçler, asiler üzerine taarruza geçirilmiştir. 

Yapılan mücadelede isyancılar dağıtılmış, bazılan öldürülmüş, çoğu da kaçmıştır. 459 

İpsara ve Sisarn adalan asilerinin ittifak içinde olduklanm ve Kuşadası'na saldırmak 

üzere hazırlık yaptıklan haberini Sakız Muhafızı Yusuf Paşa, Kuşadası Muhafızı Mustafa 

Reşit Paşa'ya bildirmiş, Mustafa Reşit Paşa da bu durumu 13.Za.1238 (22.7.1823) tarihli 

arizasıyla sactarete bildirerek, Kuşadası'mn savunması için yeterince asker istemiştir.460 

Ancak bir süre sonra Paşa, yetersiz görülerek, vezirliği kaldırılmış ve görevinden 

aziedilmiş tir. Yerine de o bölgede sevilip sayılan ve zaten Kuşadalı olan, ancak kendisine 

bağlı beş yüz askeriyle Sakız' da bulunan İlyaszade Elhac İlyas Ağa getirilmiştir.461 

Mora Yanmadası'nda, Teselya'da, Epir'de, Ege Denizi'nde ve hatta Batı Anadolu 

kıyılannda olan isyan hareketi, Ege'nin dışında Mora Yanmadası'nın batısında yer alan 

İyon adalannda (Cezair-i Seb'a) bile görülür olmuştu.462 Kendilerine hemşehrilerinin 

temsilcileri süsünü verenYedi Ada Cumhuriyeti ahalisinden bazı kimseler, özellikle Zenta 

ve Kefalonyalılar, asi Rumlar' a destek verdiler. Fakat Yedi Ada Cumhuriyeti, 

İngiltere'nin emirlerine itaat ederek, tarafsız bir tutum içine girdi. Çünkü İngiltere, meşru 

hükümete karşı yapılacak her çeşit ayaklanmayı hoş görmeyeceğini açıklamıştı.463 Fakat 

bunun yanında Korfu' daki İngiliz Generali aracılığıyla da Osmanlı donanmasının 

Balyebadre ve İnebahtı taraflarına yapacağı hareketi onaylamadığım bildirmekteydi.464 

Denizde bir çeşit gerilla savaşı yapan Rumlar, vurup kaçıyorlardı. Yüzlerce adası, 

girintili çıkintılı kıyılan, sayısız koylanyla Ege Denizi böyle kaçarnaklı bir savaş için çok 

elverişliydi.465 Rum gemilerinin küçük ve kullanışlı tekneler olmaları, kıyılara 

yanaşmalarını da kolaylaştırmaktaydı.466 Rum gemileri darda kalınca yelkenleri 

indiriyorlar, uygun ortam bulunca yine saldırıya geçiyorlardı. Ege' deki bu büyük tehlike 

Osmanlı tüccarının da güvenliğini tehdit ettiği için ticari faaliyetlerini yürütemez hale 

gelrnişlerdi.467 Ayrıca bu korsan tekneler yalnız Osmanlı gemilerine saidırınakla 

459 Cevdet, c.XII, s.102. 
460 BOA, HH, 37842.A. 

461 Cevdet, c.XII, s.79. 
4 62 " ... İngi!terefü fıima.yesiıufe ofan Cezair-i Se6'a ('Yedi Yunan ~aası) <](um g&vurfan aafıi maaae-i isyanı 

ilan etmel(suretintfe oUul(fan. .. ", BOA, HH, 2141 l.B; Şanizade, c.IV, s.l73; Cevdet, c.XI, s. 188. 

463 Iorga, s.269. 
464 BOA, HH, 2141 l.F. 

465 Şimşir, Ege Sorunu, s.l9. 

466 Cevdet, c.XII, s.78. 

467 " ... 'Devfet-i ~{ig!fe re'aydsı ticaretiniıı vuRJı.' 6ufan <](um fesdaı se6e6tyfe 6ir müatfettfen 6erü ticaretferi 
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kalmamış, arada sırada yabancı ticaret gemilerini de vurmuşlardı. Özellikle Avusturya 

gemilerini hedef almaktaydılar. Çünkü Metternich Avusturya' sı Rum ihtilaline ve her çeşit 

ihtilal e karşıydı. Rumlar ara sıra İngiliz ve Fransız gemilerini de durdurup, aramışlar hatta 

zaman zaman daha da ileriye gitmişlerdi.468 Kısacası Ege' de güvenlik kalmamıştı.469 

4.3.0smanlı Devleti'nin isyan Karşısındaki Tutumu ve Aldığı 

Önlemler 

Bağdan'da ortaya çıkan ilk isyan haberi İstanbul'a ulaştığında, bu durum büyük bir 

heyecan yaratmış, devlet erkanı ve halk üzüntü ve şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemez 

halde çareler aramaya başlamıştı. O sırada Y anya sorunu gündemde olduğu için Rum 

isyanının boyutu da tam olarak bilinmediğinden, Y anya kuşatmasına devam edilerek, bir 

taraftan da isyanı bastırmaya yönelik önlemler alınmaya başlanmıştır.470 

ta'tif ve /(gnefüferi sefil ofmuş oUul(farı. .. ", BOA, HH, 3331 1. 

468 " ... 'E.şfGya f(grsan te/(Jıeferi 6ir fGt'a 'Jv{a[ta tüccar sefinesine tasa[[ut 6irfe taijeferi fie/1ıl( ve içinefe 

6u[unan emv{i[ ve eşyayı garet itmeğin ... l(§.z{i[il(_6ir fGt'a afiz ve taijeferi ifıffi.l( o[unan :fransa ve 6ir fGt'a 

'J{emçe tüccar sefineferi içün :fransa ve 'J{emçe efevfetferi ne gune fıarel(gt icfecel(ferL .. ", BOA, HH, 

38785. C; " ... Mısır İ s/(gneferiyesi'nefen çıl(up 'Dersaaefet'e gefmel( üzre i/(gn yoUa 'J{emçefü sefinesini eşfGya 

te/(Jıeferi afız ve /(gnefüferini esir etfüp Sufuca ve Çamfıca tarajfarına götürere i( oraefan efafii Jl!na6o[u'ya 

götürmüşfer ve sefine-i mez/(ftrun fıamüfesini Jl!na6o[u'ya ifirac ve l(gnefüferini efafii sergerefeferi o[an fıa6is 

sefine-i menfiilieneferine esir ofaral(vaz' ve eşfGya-yı mer/(ftme 6eynferincfe üç fGt'a ateş gemisi müste'men 

sefineferinefen tetfarül( ve su vari[[erine su yerine 6arut vaz' ife efoğru 'Dersaaefet'efe 'Jv{umfiane pişgafiına 

gefü6 fiajazaf{afiu te'{i[a tersaneyi ifiral( icfecel(ferini. .. tetfarü/(jinefe oUul(farı ateş sefinesinefen 6ir fGt'a 

ateş sefinesi '](usya 6ıizergan[arınefan a[ınup fiatta yeefinefe pasaportasını efafii a[mış[ar ve efiğer 

tetfarüf;jinefe oUuRfarı ateş sejineferini efafii İngiftere ve :fransa sefineferinefen tetfarül( ve yetfferinefe o[an 

pasaportararını efafii afız icfecel(ferini ... ", BOA, CD, 4047. Anderson, s.59'da, 1826 yılına kadar, 

Avusturya gemilerinin yüzden fazlasının, Rumlar tarafından ele geçirildiğini veya batırıldığını belirtir. 
469 Şimşir, Ege Sorunu, s.l9. 

470 Şanizade Ataullah, Esad Efendi, Ahmed Lütfi ve Ahmed Cevdet; eserlerinde, Rum isyanının çıkışının 

ve genişleyip yayılmasının tek sorumlusu olarak Halet Efendi'yi görürler. Bu vak'anüvislere göre, Halet 

Efendi' nin şahsi nedenlerle Tepedelenli Ali Paşa' ya karşı aldığı tavır, Hal et Efendi sayesinde devlet 

politikası haline getirilmiş, bu nedenle Tepedelenli Ali Paşa'nın isyanı, bölgede otorite boşluğuna yol 

açmıştı. Bu durumda Rumlar'a bekledikleri fırsatı vermiş, isyanının ortaya çıkmasına sebep olmuştu. 

İsyanın başlamasıyla birlikteYanya kuşatmasının kaldmiması ve buradaki askeri gücün Rumlar üzerine 

sevkedilmesi gerektiğine inanan bu vak' anüvisler, bunun tersi davranıldığı için de Hal et Efendi' yi 

suçlarlar. Abdürrezzak Bahir, Tarihi Notlar, (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, No: 985.Y.729), 

v .26b' de, konuyla ilgili olarak aynı görüş doğrultusunda şu cümleler yer alır: " .. .şanizacfe ve 'Es'acf 

'E fenefi tarififerinefe tafsi! o[unefuğu ve sav6-ı 6enefe11anemcfen zey[ ve i/1ıve fG[ınefığı üzre otuz 6eş tarifiinefe 

:J{afet 'Efenefi'nin .. .<Iepeaefen[i Jl!{i Paşa gaifesiııi açması ve müteal(ı6en '](um isyanı efafii zufiura ge[üp 6u 
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II. Mahmud, Rumlar'ın arkalannda destekleri olduğunu düşündüğünden bütün 

Rumlar'ın katiedilmelerini emretmiştir. Ancak Şeyhülislam Halil Efendi padişahın bu 

düşüncesine katılmanuş, suçlu ile suçsuzu ayırarak hareket etmenin daha doğru olacağını 

savunmuştur. Nitekim bu görüşünden dolayı Halet Efendi ile ters düştüğü için de 

görevinden azledilmiştir.471 Bu sırada, Rum patriği ile bazı metropolitler ve söz sahibi 

ileri gelenler araya girerek, padişaha sadaka tl e bağlı Rumlar'ın olduğu hatırlatılnuş, 

bunların cezalandınlmaması için ricada bulunulmuştur. Bunun üzerine II. Mahmud da 

isyana kanşanların tesbit edilerek cezalandınlması yolunda kararını değiştirmiş, suçsuz 

olanlara hiçbir şekilde dakunulmaması doğrultusunda bir ferman hazırlatmıştır. Bu 

fermanın bir sureti Rum Patrikhanesi'ne gönderilmiş, Rum halkı önünde okunınası 

sağlannuştır. Patrik tarafından metropolitlere ve papazlara da gerekli tenbihler yapılmıştır. 

Bab-ı All tarafından da, memleketin her tarafına bildiriler gönderilerek, isyan hakkında 

bilgi verilmiş ve fesada karışanların tutuklanarak, soruşturması yapıldıktan sonra 

cezalandırılmalan, henüz isyan etmemiş olanlar ile isyana katılmayanların korunmaları 

istenmiştir.472 

Ayrıca 23.B.1236 (26.4.1821) tarihinde şeyhülislamlıktan alınan bir fetva ile gerek 

Mora' da gerekse diğer yerlerde itaat etmeyen ve Müslümanlar aleyhine isyan eden 

Hristiyanlar'ın katıl, esir, köle ve mallarının İslam askeri tarafından ganimet olarak 

alınmasına izin verilmiş, ertesi gün Osmanlı ülkesinin her tarafına bu fetvadan söz eden ve 

gereğinin yapılmasını belirten fermanlar yazılmıştır.473 

6a6rfa 'TepeaefenEi Jili Paşa fıer ne (aaar asi ise ae efı!-i İ s ram o[arat ve muafıliaren f@naüsü aafıi naaim ü 

peşiman 6u[unara(niyd.z ve şefaat tafe6 eyfemiş ve !!(um isyanı maaaesi ise umur-ı cesimeaen vefiim ü[

afiye 6ir /@yfiyet Uferet dşi/(§r 6u[unmuş o [c{ uğunaan anı taf(jim ife 6ir çare-i seri'ına 6a/(J[ması ve 

uzama/(§ızın 6asaırı[ması fariza aerecesinae if@n vü!(çfa-yı fiazıra !(çe zeliab i[e 6u mas[afiatın 

'TepeaefenEi'nin ifsaaıy[a zufiura gefüp anın gaifesi 6ertaraf oftfuğu gibi :J(umfar'ın aafii ısrafiı ta6iat-ı 

mas[afiat ica6ınaanaır aeyü 6u ef/(§r-ı na6ecaya aüşeret 'Tepeaefen{i mas{afiatını sıtıca tutup !!(um 

fesaaınıgevşe(tutmuş ve 6a'zı vüzera ve me'mur ta'yin itmiş ise ae il(jarve i'ane o[unmayara(anfar c{afii 

yel(jiğeriyfe fiasec{ 6erasına aüşere(fia[-i teze6zü6 ve (eşaf@şae !(glmış ... ". 

471 Şeyhülislam Halil Efendi' nin kısa biyografisi için bkz. İlıniye Salnamesi, (Yay. Seyit Ali 

Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş), İstanbul 1998, s.468. 
472 Cevdet, c.XI, s.l27 vd; Ahmed Ra<>im, c.IV, s.l734. 
4 73 " ... J2l.rtı(6u fia6aset ve me[' anet miffetçe sözü 6ir yere !(gyau!([arı gereği gw i meyaana çı!(gıış o[mal(jan 

ndşi of 6a6aa [azımgefen teaa6ir ü-ara'nın urasına teşe66üs /(Jfınara(o misü[[ü usat re'ayil fia!(fannaa 

şer'an ne cifıetfe muilmefe o[unması [azım gefeceği f@yfiyeti aafii mu!(sıc{c{emce canw-i şeriat-ı garraaan 

istiftil' o[unau/(Ja 6iraa-ı İs[ilmiye'aen 6ir 6e[c{eae müteme((in zimmifer itilat-ı veEiyy ü[-emraen 6if

(üfEiyye fiuroc ve mufiare6eye tasaaai ve nice efi[-i İsfilmı /(sıt[ ~ mufiari6 o[c{u(farı tilfiir ofsa o[ taife 

fia(/(Jnaa fiar6i afi(ilmı cari o[majjfa tilife-i mer(ume ife mu!(sıtefe ve mufiilre6e o[unup emvdfferi ganimet ve 
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Nitekim Rum isyanına karıştıkları ya da bunu önceden bilerek teşvik ettikleri 

bilinenler çeşitli cezalara çarptırılmışlar, isyana karışmış olmalan nedeniyle katledilen! erin, 

nisvan ve süôyanran se6i ve istirl(gJ(ofunması şer'an caiz o[ur mu e[ ceva6 ofur aeyü fetva-yı şerife veriJip 

muci6ince isyan ilfen re'ayanın vurufmasına rulisatı fıdvi !l(umefi'ye ve sair if;jiza' ilfen 6azı ma/id.[[ere 

eVamir-i cefife-i müfuk;g.ne neşr Ve tesyar 6uyurufmuş ise ae DU sitret Jl/.naao{u Ve saiT fier tarafaa o{an 

vü.zera'-yı a'zam ve mir-i miran-ı /(jram ve za6itan ve sô.ir efil-i imô.na işaat ofunaral(fier nereae isyana 

cesaret eaeri o[ur ise mu/(Jeza-yı şeriat-ı ne6evi!J!Je üzere fıare~te w tilfar K:J!ınması fıususuna iraae-i seniyye 

taafful( eaip memafif(;i mafırusaya taraf taraf femuınfar tasair ve tesyirigfe f(fyfiget uan ve işaat 

6uyurufmuş ofmağın 6u ain l(g.vgası o[u6 afier şeye 6enzemeyeceğini ve şu günfer fM.üsfüman o[anfara ve 

mif!et ve aevfet gayretini çef(fnfere auru6 oturacal( ve raftat ve fıuzur eaecel( va!(jtfer ofmayı6 k;# !fe-i 

mü'minin ve amme-i muvafıfıilfin ye/(;vücua ve seferi oracal( ve narnits-ı şevf(ft-me'nus-İsfamiyeti vil(g.yaya 

ef 6irfiğiyfe çafışacal(zamanfar ilfüğünü tefel(f(ji.r ... afe'a-aevam müte6assırane ve müteyal(l(ızane fıaref(ft 

ve züfı.Uf ve gaffetten mücane6et-i 6irfe 6u fıavafitfe fier 6ir tarafaa re'ayanın isyan ve tuğyana cür'eti 

vu/(y.'a gefir ise aer-i aevfet meaara tafırir ve istizan ife va!(jt geçirmeyü6 tferfıa[ üzerferine fıavafe-i şimşiT 

ve usat re'ayayı l(afır ü teamirve mesôğ-ı şer' i şerif oftfuğu üzere l(g.nrannı ve çocuK:farını afız ve esir ife ma[ 

ve menôiferini yağmavegaret ve saiT mafıôifer re'ayasını i6ret ilfüp of vecfıife fariza-ı cifıdtf ve gaza-yı 6ifa 

taa6 icraya iK:sfam ve gayret ve içferinae istiman itfer ofur ise gereği gwi itaat ve in/(Jyaafan tafıal(f(y.l( 

itmeaif(çe refıin ve f(ffuferi afınıp i'timô.a-ı tamm fıasıf ofmaaı!(ça istimanfan l(g.6uf 6irfe aef'aten rey ü 

aman verifmemesi fiususuna mezU-i ifıtimô.m ü ail(l(g.t ofunmal( 6a6ınaa sav6-ı fiafisanemize fiita6en 

şeref-pira-yı samfe-i sütfur oran fennan-ı afi mantu/(;ı münifi ü.zre fıaref(ft ofunaraf:.:. .. ", BOA, C D, 3:260; 

Şanizade, c.IV, s.37; Cevdet, c.Xl, s.l68. Rumlar'dan itaat edenlerin haricindekilere harp alıkarnının 

uygulanmasını bildiren hüküm; Yanya Seraskeri Hurşid Ahmet Paşa'ya, Mora Valisi Mehmed Paşa'ya, 

Silistre Valisi Mehmed Selim Paşa'ya, Tırhala Sancağı Mutasarrıfı Mahmud Paşa'ya, İnebahtı Muhafızı 

İsmail Bey' e, Yanya ve Delvine Sancakları Mutasarrıfı İsmail Paşa' ya, Köstendil Sancağı kazalarının 

hükkam ve mütesellimine, A vlonya Sancağı Mutasarrıfı Ömer Bey' e, İskenderiye, Ohri ve İl basan 

Sancakları Mutasarrıfı Mustafa Paşa' ya, Dukakin Sancağı Mutasarrıfı Nurnan Bey' e, Prizrin Sancağı 

Mutasarrıfı Mahmud Bey' e, Üsküp Sancağı mutasarrıfına, Tırnov·a Kazası naibine, Filibe mollasına, 

Filibe Nazırı Veliyüddin Bey' e ve adı geçen sancakların kazalarındaki hakimiere Ye diğer görevlilere ayrı 

ayrı yazılıp, gönderilmiş, gereğinin yapılması istenmişti. BOA, C D, 4007; BOA, MD, No::239, 

s.40/151. Rumlar'ın isyan etmeleri halinde ne şekilde cezalandırılacaklarını belirten feımanlardan biri de 

Rum lar' ın yoğun oldukları Kıbrıs'a gönderilmiş, bunun üzerine Kıbrıs Muhassılı Mehmed Bey, Rum 

taifesinin en ufak bir isyan hareketi görülür ise gereken tedbirleri alacağını Ye durumu İstanbul' a 

ileteceğini bildirmiştir. BOA, C D, :2115. Ayrıca 19.Ş.1:236 (22.5. 1821) tarihli Rusçuk kadısırrdan 

sadarete gelen tahrirat ile isyan eden Rumlar'ın cezalandırılmalarına ilişkin hükmün bölgesinde 

duyumlduğu belirtilerek, asilere fetva gereği davranılacağı bildirilmiştir. BOA, C D, 17452. Yine Karaman 

Eyaleti kazalarından ve Samakocuk Kazası' ndan sadarete cevabi takrirler gönderilere k, gereğinin yapılacağı 

belirtilmiştir. BOA, C D, 6325; BOA, C D, 1353. Selanik bölgesinde de isyan eden reayaya haklarında 

verilen fetva gereğince davranılmasını bildiren Evabir-i Z. 1236 (19-27.9.1821) tarihli hüküm ile Selanik 

Sancağı Mü teseliimi Yusuf Bey' e ve buradaki diğer görevlilere, Aynaroz Manastırına sığınan isyancılara 

yardım eden rahipler nedeniyle, manastırlara ait çiftiikierin zaptedilmesi, burada bulunan hububat ve 

hayvanatın sayımı yapılarak İstanbul'a bildirilmesi istenmiştir. BOA, MD, No:239, s.251-252/899. 
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korkarak kaçaniann veya isyancılam katılmak üzere yaşadığı yeri terkedenlerin mallan da 

zapt olunmuştur. Bu tip emlak, kaydı yapıldıktan sonra artırma ile satışa çıkanlmıştır.474 

Bunların aralarında geri dönenterin mallarına dokunulmamış veya sonradan geri 

verilmiştir. Borçlu olanlan varsa sahip olduklan mallannın satışı ile ele geçen paradan 

borçlan ödenmiştir.475 

İstanbul' da halk arasında da isyan haberi heyecan ve telaş yarattığı için Yeniçeriler 

ve halkın sabrının taşarak istenmeyen olayların çıkmasından korkulur olmuştu. Bu 

nedenle Osmanlı Devleti, İstanbul' daki yabancıların ve gayrimüslimlerin güvenliğini 

sağlamak için büyük bir çaba sarf etti. Avrupalı mi safirlerin güvenlik içinde olmalan için 

474 " ... 1(.um miffeti 6eyninie va{j' ofan jestUla metffiafkri oUuğu tafi{ft6irfe terti6-i ceza o{unan ve firar 

iden gavurfam K;g.ffe-i tere/@ ve emial(ferinin cani6-i miri içün za6t ve 6i'f-müzayetfe tafi6ferine fürU.fitu 

fiusfisuna iraae-i seniyyem taa{{ul( itfi6 o{ 6a6tfa şeref-riz-i sutfilr ofan fiatt-ı fiümayiln-ı şevf@t-ma/(riln-ı 

şaMnem milci6ince miffet-i mersilmtfan ve fJ'ara6ya mütemel(l<jnferintfen o{u6 firar itfen 'l(ayıf;çı 'l(araşl(ova 

nam zimminin fJ'ara6ya vaaisinae vafd:' 6ir 6a6 sagir menzifi canw-i tni:ritfen za6t ve feae'{-müzayetfe yetfi 

yüz e{{i l(uruş muaccefe ife Wa 'l(jreç6umu 'l(a{'a Yl.ğası :Mustafa İ6n-i İ6ra/iim üzerintfe f:g.rar ve tôfi6-i 

a/iarr-ı f@ff-i yetf itmel(fe K;g.rar-ı tfatffsi üzre muaccefesi o{an me6fôğ-ı mez6ilr ife ica6 itfen resm-i 

tfe{fafiyyesi /iazine-i amirerne tes{im o{tfuğunu müşir suret-i riıznamçe-i fiümayunumu verrneğin milci6ince 

menzif-i mezl(ur merl(iımun uMesine K;g.ytf ife za6t ve tasarrufu içün mü{/(l;ıame-i fiümayunum ilisan 

ofunma/(6a6ıntfa ... ", BOA, AE/11. Mahmud, 221; " ... :Jvfufet-i mersumtfan firari Cerrafi !J{j/(gfi ve 

zevcesinin nam nasraniyenin em!ti/(inden Ivaz 'l(aryesi /(ur6untfa /(am maa 6ostan 6ir 6a6 /ianesi cani6-i 

miriien za6t o{unaral(feae'f- müzayetfe raiyyet infGta'ınaan sonra 6in yetfi yüz e{[i l(y.ruş muaccefe ife 

!iacegan-ı aivlin-ı fiümayuntfan :Mafimutf :A[etfim zitfe mectfüfiunun ammi-zaaesi İsmau zitfe l(atfrüfiu 

uMesintfe K;g.rar ve tôli6-i afiarr-ı f@fj-i yetf itme/(fe /(arar-ı tiMisi o{an muaccefesi o{an me6ôliğ-i mez6ur ife 

ica6 itfen resm-i ielldfiy!Jesi tesfim-i /iazine-i ômirem ofmağın milci6ince maa 6ostan /iane-i mez/(flr mitma

ifeyfi u/idesine f:g.ytf ife za6t ve tasarrufu içün müff:Jıame-i fiümayun ita o{unma/(6a6ıntfa ... ", BOA, AE/11. 

Mahmud, 1295. 
475 " ... 'Dersaatfet'ae muf(Jm :Franca 6üyül( e{çisinin '13a6-ı ftJiferi'ne taf;!im eyfetfijji 6ir fGt'a f@ğıtfı 

me'afinae metfine-i İzmir'ae vat<j' :franca tüccarıntfan ma'[Umu'{-esami on nefer tüccarın metfine-i mez/(flre 

re'aylisıntfan o{u6 6untfan af;!em vatan-ı asfıyeferi ofan Sa/(ız Ceziresi'ne firar itfen çul(acı ve tfü/(f@ncı 

zimmetferinrfe afiz ve i'tatfan rfofayı 6er-milce6-i temessüf@t cem'an yetfi yüz yetmiş 6eş 6in fGrl(guruş 

afacal(farı oUuğu ... cezire-i mezl(iıretfe vu/(fl' 6ufan ifituôl fiase6iyfe tenfiz ve icrli o[unamayu6 ve Jirliri 

mesfurfarın tfafii 6a'zısı f:g.tf ve 6a'zısı 6a-iraae-i seniyye i' alim ofunmuş oftfuğunrfan tüccar-ı mersumunun 

temessüf@t ve iejter mantuf(unca İ zmir'tfe mafizen ve tfül(/(g.nfarıntfa 6ufunan emti'a gün 6e gün fena-pezir 

ve tefef ofacağı 6eyanıyfa taraf-ı 'Devfet-i JJ!fiyye'aen mafisus mü6dşir ta'yin o[unaral( me/i/izin ve 

rfül(f@nfar l(üşatf ve tferunfarıntfa 6ufunan emti'a ve zimematfarı aefter ofunaral( emti'a füriıfit ve 

zimemat{arı tafisi{ o{unaral( /i/isı{ o{unacal( af;çerfen tüccar-ı mersumunun 6er-muce6-i temessü{lit 

mat{u6farı istifa o{unmal( 6a6ıntfa .. .Sisam Jııtfası'na ve sliir atfafara firar itfen re'liya fial(farıntfa usat 

mu'amefesinin icrlisı {lizım gefmiş oftfuğuna 6inaen o ma/(flfe Jirariferin fiane ve tfef@f(jn. ve 11UijjtUa ve 

sliireferine canw-imiri içün za6tıy{a aefterinin taf(!imi ve 6unfartfan ma'aaa fiavjuıtfan ndşi ofara/(sô.ir 

mafiaffere gitfüp avtfet itmiş ofanfarın emvôl ve eşyafan:rıa tfol(y.nufmaması 6fı.6ıntfa ... ", BOA, CH, 2638. 
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gerekli önlemler alarak, Fener semtini askerle kordon içine aldı.476 Aynca, Yeniçeri ağası 

İstanbul'un içinden, hastancıbaşı yönetimi altında olan surdışı, Boğaziçi ve çevresinden, 

topçubaşı Beyoğlu'ndan, tersane başçavuşu Galata'nın kontrol ve muhafazasından, 

kaptan paşa da tersane ve çevresinin korunmasından sorumlu kılındı.477 Geceleri de 

Yeniçeriler'in, İstanbul sokaklannda dolaşarak, asayişi sağlamalan emredildi. 

Boğazların artan öneminden dolayı, buralara da muhafızlar atanmış ve asker 

yığılmıştır. Yama'da sürgünde bulunan vezirlerden Mustafa Paşa tekrar vezirliğe 

getirilerek, Karadeniz Boğazı dışındaki Karaburun denilen yerin korunması ile 

görevlendirildi. Ayrıca Karadeniz Bağazı'ndan geçecek gemilerin kontrolü için de 

bölgeye, bir fırkateyn ve bir korvet478 gönderildi.479 1821 yılı Haziran ayı başında da, 

Bendedi Ali Paşa' dan önce sadrazamlık mevkiinde bulunan Vezir Seyid Ali Paşa 

(4.1.1820-21.4.1821), Bahr-i Siyah (Karadeniz) Boğazı Muhafızı olarak 

görevlendirildi.480 Yine aynı yılın Ağustos ayı sonlarında da Karadeniz Boğazı' nın 

Anadolu tarafını korumak üzere Hasan Paşa görevlendirildi.481 

Akdeniz Boğazıtarafında da, buradan sorumlu Bahr-i Sefid Boğazı Muhafızı Vezir 

Mehmed Paşa'ya, Bahr-i Sefid Boğazı ve Biga Sancağı Mütesellimi Ali Şefik'e,482 

476 Iorga, s.257. 
477 Cevdet, c.XI, s. 129. 
478 Korvet: Üç direkli savaş gemilerindendir. Güvertesinde yirmi ila otuz topu vardı. Uzunluğu otuz üç 

ila otuz dokuz zira kadardı. XIX. yüzyıl başlannda bir korvette yüz yetmiş dört kadar görevli bulunmakta 

idi. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.468. 
479 Cevdet, c.XI, s.130; Ahmed Rasim, c.IV, s.1735. 
480 " ... Jif.l(!eniz'e aa/ii (üffiget[ü izbanrfit teR!J.eferi /i.uritc ife bagiydne geşt ü güzar itmel(!e ofara(lô..zım 
gefen ma/i.a[ferin taf(yige ve isti/i.f(ftmı e/i.emm ve /i.usiısen X..ararfeniz 'Boğa.zı'nrfa Kj.in X..araburun 

tarajfarının /i.er tarafaan ziydrfe muli.drese o[unması al(!em ve efzem o[ma/(!an nrişi fi.d[iı 'Tef(f ve 5-famirf 

sanca(farı mutasamfı ofup X..araburun'rfa iR§.met itme( üzere 'Bali.r-ı Siydli. 'Boğazı 9vfuli.dfızı ofan sarfr-ı 

esba( rfüstur vezirim Seggüf Jif.fi Paşa ic[afe/i.U. ma'iggetiyçün 'Bo[u ve 'J(astamonu ve 'T/iranşe/i.ir 

sanca!([annrfan (a.ziilar a'gan[arı başbuğfu!([arıgfa üç bin nefer pigdrfe as(er tertibine irarfe-i senigge-i 

müfU.Kj.nem ta'a[[u(üfüp o[ ba6aa. .. ", BOA, CD, 2161; BOA, MD, No:239, s. 107/405. 
481 " ... 'B alir-i Siydli. 'Boğa.zı'nın Jif.narfo[u tarafını muli.ajaza egfeme( üzere X..arafı.isar-ı Sali.i6 Sancağı ufı.rfe

i isti/i.dfine tevci/i. ve ilisan-ı 5-fümdgunum ofan vezirim 5-fasan Paşa ic[iıfefi.U.ga cümfege b eganaan miıstağni 

ofrfuğu üzere !!(um taifesinin rferR§.r ofan şuriş ve fesarfına mebni taraf taraf {azım gefen muli.dfa.za ve 

istifı.tamatın icrasına ili.timam f(ifınmal(!a ofrfuğuna binden şu arafı( '13ali.r-i Siyafı. 'Boğa.zı'nın Jif.narfo[u 

cani6ine rfa/i.i mufJerfir ve rfiragetR§.r bir vezir-i müşdrün-ifegli.sin sen ref'-i vezdretinfe 'Darenrfe'ae iR§.met 

üzere isen rfe .. Sen /i.eman 'Darenrfe'rfen /i.aref(ft ve (ü[[iyetfi asf(fr terfarif(jyfe seri'an gefi6 '13ali.r-i Siya/i. 

'Boğa.zı'nın Jif.narfo{u tarafını muli.dfazaya mezirf-i ili.timam ve rfi(li;g.t ve 'afe'a-ikvam 'Etraf ve eR!fafa 

inzar-ı basiret ve merasim-i tegQ.tf<;]tz ve ta6assurun icrdsına. .. ", BOA, C D, 1359. 
482 Akdeniz Bağazı'nın önemi dolayısıyla Ali Şefik yeterli görülmediği için Evasıt-ı 8.1236 (14-

23.4.1821) tarihli bir hüküm ile Aydın ve Saruhan Sancakları Mutasarrıfı Behram Paşa'nın hemen 
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Dergah-ı Mualla Kapıcı başılanndan Osman' a ve Boğazhisadarı başlan, dizdarlar ile 

zabitlerine 1821 yılı Haziran sonlannda bir hüküm gönderilmiş, boğazdan gelip geçecek 

reaya, müstemen ve Rus bandıralı gemilerin iyice kontrol edilmeleri istenmişti. 

Gereğinden fazla cephane, top, mühimmat ve asker bulunduran ve yasak yük taşıyan 

gemilerin durdurulması, durumun Dersaadet' e bildirilmesi tenbihlenmişti. Ayrıca 

yapılacak kontrol işleminin civardaki konsoloslara uygun bir dille anlatılması 

istenmişti.483 İsyanın sürdüğü yıllar boyunca boğaz muhafızlan zaman zaman bu konuda 

uyanlmaya devam edilmiş, kendilerine tenbih edilen hususlarda dikkatli olmaları 

bildirilmişti. 484 

Dışarıya zahire kaçınlmasını önlemek için de, kontrollerin yapılması belirtilmişti. 

Çünkü, izbandit eşkıyasının had safhada erzak sıkıntısı çektiği haber alınmış, bu nedenle 

eşkıyanın mellah (gemici, kaptan, denizci) vetayfa kılığında müstemen gemilerine girip, 

Karadeniz' e kaçmalan ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Akdeniz tarafından gelerek, 

Boğaz' a girecek bütün müstemen gemilerinde bulunan personelin kontrol edilmesi ve 

içlerinde asi bulunursa yakalanması doğrultusunda ilgililere hüküm gönderilmişti. Ayrıca 

gerçek müste.men gemisi olanlara İstanbul Limanı'ndaki ve Karadeniz Bağazı'ndaki 

görevlilere göstermek için sayılarını bildirir "Y oklama Tezkiresi" verilmesi konusunda 

Hatt-ı Hümayfin çıkarılmıştı.485 Geçişlerdeki kontrolden dolayı Rusya' nın olası bir 

itirazını önlemek amacıyla İstanbul' daki Rus elçisi de bilgilendirilmişti.486 Ayrıca 

Ege' deki Rum tekneleri nedeniyle ticari faaliyetleri engellerren Osmanlı reayasının da 

Karadeniz ve Rusya limanlarında faaliyet gösterebilmeleri için gerekli önlemler 

alınmıştı.487 

Eceabad'a gelerek, orada ikamet etmesi istenmiş, Mürefte ve Gelibolu'ya kadar olan yerlerin güvenliğinin 

sağlanmasından sorumlu kılınarak, reayanın elindeki silahları da toplaması tenbihlenmişti. BOA, MD, 

No:239, s.38/147. 

483 BOA, MD, No:239, s.138/507; Şanizade, c.IV, s.l19. 

484 18.Za. 1241 (24.6.1826) tarihli belgeye göre; " ... Cemi' zamantfa eştıya-yı mal(fıit.retfen emniyet ca'i.z 

ofmayaratmüteyattızane fıaref;gt ve 6oğaztfan tfüveC-i ecne6iyye ve sfı.ire 6antfırasıy{a 6u tarafa gefecet 

sefayin yotfamasına senişte vi.rilnıeK§i.zin eV7Je{Kjntfen ziyaefe ifitimfı.m ve tfil(f;gt eyfenmesi...", BOA, C D, 

4047. 
485 BOA, MD, No:239, s.183-184/639. 
486 Kütükoğlu, s.148. 
487 " .. .'Devfet-i Jıl.fiyye re'ayfı.sı ticaretinin vuzy' 6ufan '!(um jesfı.tfı se6e6iyfe 6ir mütftfettfen 6erü emr-i 

ticaretfen ta'fi{ ve f;gntfüferi sejif o{mu.ş oUutfan 6U-istitf'a' faf;gt 'l(aratfeni.z ve '!(usya is/(gfeferine geşt ü 

güztir ife ticaret eyfemeferine mul(atftfemce rulisat-ı senigye-i şaluineferi şayan 6uyurufarat iş 6u ticarete 

rôgı6 o{an re' aya tüccar sefayini rüesfı.sı f;gvi f;gjiie rafit KJ!:ınara{ve taijeferintn tfafıi 6aşf;g 6aşf;g f(gjifferi 
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Boğdan' da başlayan ilk isyan ile birlikte, İstanbul' da bul un an Rumlar'dan 

bazılarının da bu harekete karışmış oldukları ortaya çıktığı için, bunlar korkuya kapılarak, 

İstanbul'dan kaçmaya başlamışlardı. Bunun önüne geçmek için de Bab-ı Aıı, yabancı 

devlet elçiliklerine bildiriler göndererek, kendi ülkelerine ait ticaret gemilerine, kaçak 

Hristiyan kabul edilmemesi konusunda, uyarılarda bulunmalarını istedi. Ayrıca bu 

yabancı ticaret gemilerinde kaçak Osmanlı teb' ası olan Hristiyanlar' ın olup olmadığının 

anlaşılabilmesi için, gemilerinin aranması konusunda karara varılarak, İstanbul' daki 

elçilere bildirildi.488 

İstanbul ve Anadolu' daki Rumlar'ın da isyana fiilen katılmalarını engellernek 

amacıyla başka önlemler de alınmıştı. Örneğin; Bir tek reayanın bile tezkeresiz gelip 

gitmemesi ve Anadolu'ya gelenlerden tezkeresiz hiçbir kimsenin geçirilrnernesi konusunda 

irade çıkrnıştı.489 Rum isyanından beri, kimliklerini gizleyerek, casusluk yapmak üzere 

İstanbul' a meçhul kişiler gelmekteydi. Devlet çıkarlarının korunması için Türk 

hududunda, kadılar tarafından mühürlü olarak, verilecek tezkereyi almayanların 

seyahatlerine izin verilmeyeceği açıklandı.490 İstanbul' a gelip gidenlerin mürur tezkere si 

a[ınara!( o[ veefiile yec[[erine te'min-i evamiri virifme!( üzere tüccar-ı mesfii.renin rüesftsı fia!(f:Jncfa ve 

fiususat-ı sairefen emrinıfe i/(Jizftsı veefiile nizttm virifmiş ise ıle ef-fiftfetü fift.zifii nizam-ı mezKfı.run icrftsı 

mümi:.fin ofamayara!(ticaret-i mezKfı.re afe-f-fiftfe !(gfmış oUuğunu beyan birfe o ma!(ufe re'aya sefayininin 

yafnı.z rüesftsına efif-i İsflim'tfan bir !(imesne l@jff ofunma!( ve taijeferinin bir ma/iiı[tfe !(afmayacağına ve 

müriir ofanı o[ur ise of mafııj[[in fift!(im ve zabitanı tarafınıian memfiii.r seneti afup 'lJersaatfet'e avtfetferincfe 

[iman me'mii.runa irfte eyfeyecejjine reis l@jif ofma!( ve o misü[[ü reisin efir-i İsflim'tfan Rf-Jifi ofmatfıjjı 

taK:firce l(gffei afivMine patri!(feri l@jif o[ara!(!(gjif oUujjunu ve te'min emr-i niyftzıntfa itfüğünü mü6eyyin 

patrik;i mersii.m tarafınaan ifm ü fia6er reis-i mesforun yetfine memfiii.r bir seneti i'tftsıyfa [iman otfasıncfa 

fiıjz K:Jfınma!( üzre tanzimi fiususuntfa müsftatfe buyuruftfuğu fiafcfe tüccar-ı mersii.menin emr-i ticarederi 

süfiii.fet !(esb itfecejji infift ü iş'ar o[unmuş ... ", BOA, HH, 33311. 
488 Cevdet, c.XI, s.l33. 
489 BOA, C D, 3593. 
490 1822 yılı Şubat ayına ait, Edirne' de bulunan Çirmen Sancağı Mutasarrıfı Vezir Salih Paşa' ya yazılan 

hüküm de; Rumlar'ın fesad hareketlerine başladıklarından beri, casus olarak Dersaadet' e gelip gittiklerinden 

dolayı bu tür hareketlerin layıkıyla önlenebilmesi için memleketin her bölgesinde diğer devletlerin 

uyguladıkları gibi Müslümanlar dahil tezkeresiz hiç kimsenin gelip gitmesine izin verilmemesi, 

Dersaadet'ten gidecek olanlara İstanbul kadısı, diğer bölgelerden gelecek olanlara, o bölgenin hakim Ye 

naibleri tarafından harç ve aidat alınmaksızın isim ve eşkallerini bildiren mühürlü tezkereler verilmesi, 

tezkeresiz şahısların yakalanması, vezir, mirmiran maiyetlerinde olan askerlerden bir tarafa gitmek 

isteyenlere eyaJet mührü ile mühürlenmiş izin tezkeresi verilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verilmiş 

ve Anadolu ve Rumeli'deki bütün valiler, mutasarrıflar ve muhafıziara emr-i şerif gönderildiğİnden 

bahisle, Edirne'deki kara ve denizden olan bütün geçit yerlerinde bulunan adamlarına gerekli tenbihatta 

bulunması istenmiştir. Aynı hükmün bir sureti Karahisar-ı Sahib Sancağı Mutasarrıfı ve Bahri Sefid 

(Akdeniz) Boğazı Muhafızı Hasan Paşa'ya, bir sureti İznikmid Mütesellimine, bir sureti Hüdavendigar Ye 
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denilen, geçiş belgelerini kontrol etmek üzere, Küçükçekmece'ye ve Bostancıbaşı 

Köprüsü'ne görevliler yerleştirildi.491 Bu tedbirlere rağmen, İstanbul ve çevresi 

Hristiyanlan'm kışkırtmak için Akdeniz tarafından İstanbul'a gelip de ele geçmiş olan 

casuslar Boğaziçi'nde tamamı Rum olan yerlerde birerikişer idam edildi.492 

Bu sırada İstanbul hanlarında bulunan Hristiyanlar tesbit edildi ve kefalete 

bağlandılar. Kefili olmayanların çıkarılması, ellerindeki silahların bedeli karşılığında 

alınması, bundan böyle haniara kefilsiz Hristiyan kabul olunmaması ve haniara 

Müslümanlar'dan birer memur atanması için İstanbul kadısına bir ferman yazıldı. 

Ayrıca Hristiyan halkın ellerinde bulunan silahların toplatılmasına karar verilerek, 

Hristiyan evlerinde bulunan silahların on güne kadar teslim edilmeleri ve bedellerinin 

devletten alınmalan istendi. Belirtilen zaman içinde getirip teslim etmeyenlerin evlerinin 

aranacağı ve eğer evlerinde silah bulunursa cezalandınlacaklan duyuruldu. 24.C.1236 

(29.3.1821) tarihinde, bu konuda gereğini yapmalan için Rum ve Ermeni patcikleri ile 

Rumlar'ın yaşadıklan hemen her yerin görevlilerine emirler gönderildi.493 Ancak on gün 

Kocaeli Sancakları Mutasarrıfı ve Bahr-i Siyah (Karadeniz) Boğazı'nın Rumeli tarafı muhafızı Vezir 

İbrahim Paşa'ya, bir sureti Misuri Muhafızı Vezir İsmail Paşa'ya, bir sureti Karadeniz'in Anadolu 

sahillerinde bulunan İskele ve kazaların hakimleri, mütesellimleri, ayan ve zabitan iskeleler eminleri ve 

bütün iş erlerine, bir sureti Karta!' da Anadolu salıiliyle Akdeniz Boğazı'na kadar olan iskele ve kazaların 

hakim, mütesellim, ayan, zabitan, iskeleler eminleri ve iş erlerine yazılmıştır. BOA, C D, 7940. Bu 

doğrultuda; gerek Müslüman gerekse gayrimüslim herkese, İstanbul'da İstanbul kadısı, taşrada hakim ve 

naibler tarafından hiçbir ücret alınmaksızın tezkere verilmesi yolundaki fermanın Hacıpazar kazasında halka 

tebliğ edildiği, sactarete 10.3.1822 tarihli bir belge ile bildirilmiştir. BOA, C D, 2373. Ayrıca; tebdil-i 

heyet ile İstanbul' a gelen casusların yakalanıp, hapsedilmesi hususunda gönderilen emirlerin bölgelerinde 

bulunan ilgili amiriere bildirildiği hususunda, Biga, Gönen, Adalar sahası ve Gebze kadıları tarafından 

7.3.1822 tarihli dört ilam gönderilmiştir. BOA, C D, 3289. 
491 Cevdet, c.XII, s.13. 

492 Şanizade, c.IV, s.149; Cevdet, c.XI, s.l76. 

493 Cevdet, c .XI, s.130; Ahmed Rasim, c.IV, s.l735 vd. "İstanf;ğg Ceziresi na'i6ine ve vogvoaa ve sd.ir 

zaôitan ve vucufi-ı cezire ve 6i'f-cümfe iş erferine fiüf(jim J?:jp· Cümfege 6eganaan müstağni o(c[tğı vecfiife 

re'aganın nıi1fet-i semfid.-gı <Jvfuli.ammeaigge fia{..RJnaa taraf taraf icrasına müttefit ve müttefiicf o(c[u{._farı 

fesM ve fiıganete me6ni maf;sırr-ı saftanat-ı seniggem ve sair mecma'-ı re'iigii ofan mafia{ferrfen K;gfere 

geaferinae 6ufunan 6i'f-cümfe esfifia cfevşirifmel(!e oftfuğu zafiir ve İstanf;ğg Ceziresi'nae aafii re'iiganın 

{..esreti ofara{..gerfferinae f(ji[figetfi esfifia mevciuf icfüğü 6i'f-ifi6ar 6erfifii ve zafiir ofu6 6unfarın fier tarafaa 

şik;ft{..ve tuğgiinfarıgün 6e-gün artmal(!a ve fiusU.Sugfa .9't.l(!eniz ariatarının 6a'zısınaa aafii isyan suretf.eri 

vuk;ft 6u!mal(!a oftfuğuna nazaran şu vakjtferae re'aga ma{..Uiesinaen 6ir vecfiife emni!J!fet caiz of:truuftğına 

6ina'en siz kj nii'i6 ve vogvoaa ve siiir mumii-ifegliim.siz vusU!-i fennitn-ı ce{ffi'{ unvanımaa İstanf;ğg 

Ceziresi'nae ofan re'iigiinın 6i'{-cümfe sifiifiiarını ma'rifet-i şer'-i şerif ve ma'rifetiniz ife sızıfaısızca 

aevşirüp emin mafı.alle vaz' 6irfe ve i/(Jizii icfen aefterini 'Dersa'aaet'ime tal(!ime mü6ô.tferet egfemeniz 
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sonunda patrikhanelerden gelen silahlar işe yaramaz biraz hurda tüfek ve tabancadan 

ibaretti. Ayrıca diğer devlet görevlilerinin de az sayıda silah ele geçirmiş olmaları, işe 

yarar iyi silahların, saklandığı düşüncesini ortaya çıkardığı için, patriklere tekrar tehdit de 

içeren buyruklar yazıldığı gibi ilgili devlet görevlilerine de Rum halkın elinde gizlediği 

silahların toplanmasım bildiren yeni hükümler gönderildi.494 

Rumlar'ın Müslümanlar aleyhine birleştikleri, hatta bazı devletlerin de kendilerine 

yardım edebilecekleri ihtimali üzerine, 25.C.1236 (30.3.1821) tarihinde Müslümanlar'ın 

da at ve silah temin ederek, uyanık ve hazır bulunmaları için, ilgililere fermanlar 

yazıldı.495 Bütün Müslümanlar'ın savaş halinde bulunmaları, kılıç ve kalem ehlinin dahi 

yanlarına birer hançer almalan istendi.496 Rum isyam devam ettiği sürece dönem dönem 

halkın silahlanması konusunda iradeler çıkarıldı.497 Böylece İstanbul' daki bütün 

Müslümanlar'ın silahlanması sağlandı. Bu nedenle silah sahibi olanlardan bazıları asıl 

amaçdan saparak istenmeyen olayların çıkmasına da neden olmuşlardı.498 Bunun üzerine 

3.Ş.l236 (6.5.1821) tarihinde tekrar suçsuz reayaya dokunulmaması ve rastgele silah 

kullanılmaması hususunda bir emri şerif çıkarıldı.499 Bunun aksi davrananlar hakkında 

fe771llin.un ofmağm ... ", Bu hükmün birer suretleri Siroz Kazası naibine, Rodos Sancağı mutasarrıfına ve 

naibine, Tekfurdağı ayanma da gönderilmiş, gereğinin yapılması istenmiştir. BOA, C D, 6970. 

Hristiyan reayanın elindeki silahların toplatılmasına ilişkin emir Bursa' da da uygulanmış, iki yüz yetmiş 

dört adet piştov, yirmi kabzakara takma pala ve kılıç, iki yüz on altı adet büyük bıçak ve yüz yetmiş yedi 

adet tüfek ele geçirilmiştir. Toplanan silahlar, İstanbul' a gönderilmeyerek Bursa' da Simkeş Hanı' nda 

alıkonmuş, 28.Za. 1241 (4.7. 1826) tarihinde Bursa mütesellimine yazılan bir emirle söz konusu silahiann 

kayıtlı oldukları defterle birlikte İstanbul'a gönderilmesi istenmiştir. Nitekim bu silahlar 22.Z.1241 

(28.7.1826) tarihinde İstanbul'a ulaşmış, Enderfin-ı Hümayün Cebehanesi'ne teslim edilmiştir. BOA, 

CD, 8136. 
494 Cevdet, c.XI, s.l34. Tekfurdağı reayasının ve daha önce avcıbaşı tarafından layıkıyla toplanamadığı 

için hala ellerinde çok miktarda silah bulunduğu haber alınan Çorlu, Sarayvize ve çevresinde bulunan 

reayanın bütün silahlarının toplanması için Dergah-ı Mualla Kapıcıbaşıları'ndanSipahi Ocağı Ağası ve 

Silah An barı görevlisi Mehmed' e Evahir-i B.l236 (24.4-3.5-1821) tarihinde bir hüküm gönderildi. BOA, 

MD, No:239, s.37/143. 
495 Cevdet, c.XI, s.l34; Ahmed Rasim, c.IV, s.1737. Kethüda Bey, Reis ve Defterdar Efendilere hitaben 

yazılan fermanın sureti için bkz. Cevdet, c.XI, s.262-263. 
496 Şanizade, c.IV, s.l52; Cevdet, c.Xl, s.202. 
497 " ... '!(.um fesaaın.ın. 6iaaget-i zuliurun.aa 6ir mu/(Jeza-gi va/(J ü /ia[ mecmu-i e/i[-i İ sfam suret-i 

[;erfevi!J!jeti iftizam ife lierf<Js es{i/ia istisli!t6 itmeferi liususu of vaK:jt 9vfecafis-i Şura'ria ittija{:ı ara ife 

f;g.rar-gir o{araf( cümfege o{ veefiile ten.6ili ve i'{an. o{un.muş ve sonrafarefa 6aziin aa/ii arafıf( arafıf( 

6uguruftfufar ısıftingfa te'{üf !Qfmmış ise tfe ... nftsın bazısı /iô.[ft sil!tli tafGnmaf.:!a ise rie 6a'zıfan tfalii ter{ 

i:tmiş oftiul([an mü.ş!tlietfe o{untfuğuna 6inaen şinu[i cüm!ege teRfar tenbi/i ve te'f;jtf o{unmaf(/1tzımgefir ... ", 

BOA, HH, 16449. 

498 Cevdet, c.XI, s.137; Clair, s.4. 
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gerek İstanbul' da gerekse İstanbul dışında hatta Mora' da gereken cezalar verildi.500 

Aynca Rum i syarum bastırabilm ek için bütün vezirlerin, ulemanın, devlet ricaJ.inin, 

ocaklann ağa ve zabitleriyle çeşitli kademelerdeki devlet adamlanmn, Dar-ı Fetva' da 

toplarup din ve devlet adına savaşmalan ve birlik içinde olmalan konusunda yemin 

etmeleri sağlandı.501 Ayrıca İstanbul dışında bulunan Müslümanlar'ın da birbirlerini 

kardeş bilerek birleşme leri, şeriat ve kanuna uygun olarak davranmalan için bütün vezirler 

ile sımr görevlilerine yazılarak gereğinin yapılması istendi.502 Bütün dairelere gönderilen 

20.N.l236 (21.6.1821) tarihli bir başka emirle; Yine Müslümanlar'ın birlik içinde 

olmalan i stenirken, tüm devlet mensuplanmn daima silahlı bulunmalan ve ihtilal tamamen 

ortadan kalkıncaya kadar bazı özel günler dışında, resmi kıyafetlerini giyemeyecekleri, 

herkesin sefer kıyafetiyle savaşa hazır bulunmalan tenbih edildi. 503 

Bu arada Bab-ı Aıı, Fener Patrikhanesi' nden ayaklanmamn bastırılması konusunda 

aracılık etmesini ve afarozlar çıkarmasını istedi.504 İstanbul Patriği de Boğdan' da 

ayaklanan Hristiyanlar için ruhanilere hi ta ben bir afarozname yayınladı. Bir süre sonra da 

499 Bu emri şeıifin tam metni için bkz. Cevdet, c.XI, s.268-269. 
500 " .. .'Tripo{içe sôl(iııferinaen 6ir if(j nefer f(imesne 6a'zı ef'ôl-i şeniaya ictira' eyfeaiK;[eriııaen ... afız ve 

/ia6se uf(a' o{unmuş ise rie ... mütecilsir oMuf(fan fıôlete neefilmet 6irfe f(a6a/iatferiııiıı afv o{unması fıusU.sunu 

6u-cümfe ufemil' ve vücufı tavassutuy{a istirfıilm ve istiza' eyfeai/(ferine me6ni ... rily-ı müsilaae 

gösterifmi; ... 6unaan 6öyfe 6u ma/(u{e şemiltete 6ilis o{an{ann ik:Jizasına göre 6a'zı{annı o{ tarafefa 

te'ai6feriııe ve 6a'zıfannı aafıi rier-ôiiyyeye arz ve i;' ara i!Jticfar eaifeceği...", BOA, HH, 21365. 
501 BOA, HH, 36672. 

502 d Cev et, c.XI, s.143. 
503 " ... Cümfeye ma'{ilm oMuğu vecfıife '!(um gavurfannın efı{-i İswm afeyfıiııe ittifaf(fan cilietiyfe fıer 

tarafaan l(jii{iyen emniyet 6er-taraf o{tfuğunefan emr ü ferman-ı fıa.zret-i pacfi;afıi müci!Jince cümfe 

mü'minin ve muvafıfıitfin fıazeriyyet-i seferiyeye te6tfi{ ve 6ir6irferine ittifat ve ittifıaa o{unması 6unefan 

al(!em fıerf(ese Nan ve te'/(icf o{unmuş o{up re' aya eşf(ıyasının ise günefengüne şef(avetferi artaraf(uygunsuz 

/iaref(§tferi aerf(ftr oMuğunefan gayret-i iswmiyeyi wyı!(Jyfa icra' itme!( ve gavurfann i; 6u /iaref(at-ı 

recfaiyeferine 6u cümfe efı{-i İs{am aafıi 6eyinferinefe o{an nifal(j izafe itferef( /iaf;jf;j ve samimi ittifat 

eyfemef(farz oGnuş o{ma/(müra6esesiyfe cümfemiz i; 6u ittifal(j Jüfen icra' zımnınefa 6a'a-ez-in cümfemiz 

6d-ittifa/(6ezm ve ufemô.'-yı umum ve mevôli-i jifidm ve mütferrisin-i f;jram ve ricU-i efevfet ve fıacfeme-i 

fJ3a6-ı Ali esva.6-ı resmiyeyi terf(ife yafnız 6iııi; ve çata{ san!( ve 6dferinrie ofan fıançerrien 6aşl(g 6irer çift 

pi;tov ve en'am f;jsesi ve paia yafıutf seyf taaffuf(icferef(fıerf(es 6u{unefuğu mafıa{tien fıemen mufıilre6eye ne 

vecfıife gitme/( razım ise o{ sureti istifısôl itferef( afe'a-aevô.m fıa.zır ve müfıeyya 6ufunmaf( ve 6unfann 

efaireferinae 6ufunan 'Eneferun ağaları ve çuf(acfarfan /ia/(jan (l(gjtan) ve tofama (efofama) misüffü esva6-ı 

fiaz.eriyyeti men' 6irfe ayaf(fannaa şafvar ve 6e{(eriJıtfe uzun /iançerrien 6aşl(g pi;tov ve 6ir en'am f;jsesi ve 

6irer paia veyafıucf seyf taaffuf(itme(. .. ", BOA, CA, 236; Şanizade, c.IV, s.l52 vd; Cevdet, c. XI, s.202 

vd. 

504 Arıkan, ATB, s. 101; Miller, s.67. 
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oldukça şiddetli ve aynntılı olarak genel bir afarozname daha düzenleyerek ilan ettirmişti. 

Eterya üyelerinin yapmış olduklan yeminin batıl olduğunu, üyelikten çekilm ey erek savaşa 

devam edenlerin lanet altında kalacağını belirtmişti.505 Bu afarozname, o zaman 

İstanbul' da bulunan Kudüs Rum Patriği ile mevcut olan bütün metropolidier tarafından da 

tasdik ve imza olunmuştu.506 Fener Rum Patrik' i ve Patrikhane, isyanı kışkırtmak ve 

organize etmek gibi bir görevden çok, kararsız bir tutumla ayaklanmanın gerisinde kalmış, 

pasif bir tutum içine girmişti. Bu bakımdan Mora' daki papazlar tarafından da 

suçlanmıştı.507 Hatta bu pasif tutum, bir süre sonra Osmanlı yönetiminden yana tavır 

almasına neden olmuş, nitekim Patrik V.Gregorios, IL Mahmud' un isteği doğrultusunda 

davranarak, otoriteye karşı gelmenin cezasından çekindiği için, belki Rusya'nın da isyanı 

desteklememesi,508 nedeniyle, isyanı yatıştırmaya yönelik böyle bir dinsel baskı 

uygulamak zorunda kalmıştı.509 Fakat yine de, bu girişimi, hem isyanın yatışmasında 

etkili olmamış510 hem de kendisini, kurtarmaya yetmemiş, isyanda parmağı olduğu 

düşünülen Patrik, vatan haini sayılarak azledilmişti. Çünkü, dinsel özgürlüğün 

karşılığında, kendisinden beklenen, Ortodoks cemaatinin bağlılığını sağlama 

yükümlülüğünü öngören anlaşmayı yerine getirememişti.511 

II.Evgenios, Patrik olarak seçilip tanındıktan sonra,512 üçüncü kez İstanbul Rum 

505 Karai, c.V, s.113. 
506 Cevdet, c. XI, s.l3 1. Afaroznamenin tam metni için bkz. Cevdet, c.XI, s.258-262. 
507 .. 

Ortaylı, UATSB, s.162. 
508 Cevdet, c.XI, s.13 1. 

509 Clair, s.3 vd, "Patrik V. Gregorios ve daha sonraki diğer patrikler, isyan etmiş halkı yatıştırabilmek 
amacıyla, Osmanlı yönetimine karşı sadakatlerinin devamını istemişler ve afaroznameler ilan etmişlerdir. 

Bu nedenle-devrimciler, Patrik'i şehit saymalarına karşın-sadece Türkler'e karşı değil, kendi dini 

otoritelerine karşı da ayaklanmışlardır." demektedir. 

Türk araştırmacı ve tarihçilerin yaptıkları çalışmaların çoğunda, Rum olan tüm halkın, bu ayaklanmada 

yer aldığı, Patrikhane'nin de isyanı örgütleyenierin başında olduğu şeklinde görüşler vardır. Batılı tarihçiler 

ise, Patrikhane'nin, mevcut düzenin sürdürülmesi doğrultusundaki tavrını kabul ederek, isyanı ve 

isyancıları desteklemediğini belirtirler ki, böylece Türk tarihçilerinin aksine, isyan öncesi Rum 

toplumundaki, tutucu ve cumhuriyetçi güçlerin ve bunların aralarındaki çatışmanın varlığını, dolayısıyla 

tutucu olarak nitelenen güçlerin başında Patrikhane'nin geldiğini kabul ederler. 
510 Rum isyanında kleftlerin lideri olarak bilinen Kolokotrones, bu konuda şu satırları anıları arasına 
kaydetmişti: "Su!tanın fermanı f([ejtferiıı ötifürü{mesi yönüntfeytfi. Patrif()n aforozu aa 6i:rfif;Jegetifi, 6ütün 

fia!K:J afey!ite f(ışfGrttı ve tüm Mora fıarekg.te geçti. <J'ür{ve !l(umfar 'l(ofof;gtrones l(grrfeşfere l(grşı. .. ", Millas, 

s.l53. 
511 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.53; Clogg, CJOE, c.l, s. 192. 
512 Yeni patrik ancak on beş ay kadar görev yaptıktan sonra hastalanıp ölmüştür. Patrik Evgenios'un 

8.8. 1822' deki cenaze törenine sarayın bütün hastancıbaşı lannın katılması sağlanmıştır. Iorga, s.284 vd. 
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Patriği olan V.Gregorios'u, bir gün önce Sadrazam olan Benderli Ali Paşa (21-

30.4.1821), 19.B.1236 (22.4.1821) Paskalya Günü'nde (Pazar), bir irade ile Bab-ı 

All'ye çağırdı ve ona "Senin bu fesaddan mukaddema haberin yok mu idi ki kat' an iş' ar 

etmedin" diye sordu. Patrik, haberinin olmadığım söyledi. Sadrazam, "bir avradın ettiği 

zinayı bile bilen sizlerin milletçe böyle önemli bir olaydan haberim yoktu demenize itimat 

olunabilir mi?" diye ısrar edince, Patrik; "Ben doksan yaşını geçmiş şuursuz bir ihtiyanm. 

Eğer bilirse onikile~13 bilir" diyerek haberinin olmadığını belirtti. Kocabaşıların ve 

papazların bildiği böyle bir olayı, bir patriğin bilmemesinin olanaksız olduğunu belirten 

Sadrazam, bu olumsuz cevaplan kabul etmedi.S14 Patrik ferman gereğince, Patrikhane'ye 

getirilip, yaftasıSIS göğsüne takıldı ve kethüdası ile Patrikhane'nin orta kapısında (Petro 

Kapısı) resmi kıyafetleriyle idam edildi.S16 O günden bu yana bu kapı M.la kapalı 

tutulmaktadır.S17 Daha sonra, Edremit, Kayseri, Tarabya metropolitleri Balıkpazarı'nda 

ve Kaşıkçılar Ham önünde ve Okçularbaşı Parmak Kapısı'nda idam olundular.S18 

Yerine bir başkasının seçilebilmesi için İstanbul'daki Rumlar padişaha ricada bulunmuşlardır. BOA, HH, 

16S06. Bunun üzerine isyanın çıkmasıyla birlikte zindana atılan piskoposlardan biri olan III.Anthimos, 

patrik olarak seçilmiş, iki yıl kadar bu makamda kalmıştır. Işıksal, s.44; Benlisoy-Macar, s. 149; Iorga, 

s.28S. 
513 Burada söz edilen "Onikiler" Sen Sinod adı verilen ve en az on iki kişiden oluşan kutsal meclisi 

oluşturan üyelerdir. Bkz. Şahin, s.8S, 124 vd. 

5ı4 Şanizade, c.IV, s.29 vd; Cevdet, c.XI, s.l63. 
5 ı 5 Rum patriğinin boynuna asılan yaftanın tam metni için bkz. Şanizade, c.IV, s.30-32; Cevdet, c.XI, 

s.266-267. 
5 ı 6 "Şevf(gt(ü <J(frfımet(ü :M.efifi6et(ü 'l(uaret(ü <Vefiyy-i ni'metim 'Efenaim Paıfişa.fiım 

:M.uK:Je.za-yı iraefe-i seniy:;e-i şfıfifineferi ü.zre '!Qı-m :Jı{if(eti'nin 6if-intiliiı.6 infifi' e:;feaiKferi Isparta ve 

.91.taf!Ja {.91.ntaf:;a) :M.etropoMi 'ERf:nos nam rali.ip :J(um Patrijji nas6 o(unara{)K;jiza' irfen fiif'atı if:§ii' ve 

6er-mu'tiia Patri.l(fi.ane':;e isrii' o(unmuş ve sii6ı{J o{u6 6ostancı6aşı mafi6esinae o{an Min aafii aerfifı( 

Patrif;fiane pişgiifiına gönrferüfüp saf6 ve :;aftası vaz' ettirifmiş ve 6unaan 6aşl(g. yine ağa-yı mU:mii-ife:;fi 

f(ylfarının fi.a6sinae o(u6 miffetin söz safii6ferinaen ve k_azi!J!je-i fesMaa meafia(feri oM uğu tafiKJt o(unan 

.91.fiyofu :M.etropouai :M.afimua Paşa'nın aşağısınaaRf: Parmak_l(g.pı'aa ve İznik_micf :M.etropofwi ası( 

Parmak_l(g.pı'aa ve 'l(uşaaası :M.etropofwi aafii 'Bafı!(pazarı'naa sa(6 ife te.zauk_yaftafarı vaz' o(unmuş 

oMuğu mufifıt-ı ilm-i ii[iferi 6u:;uruftfuf(!a emr ii ferman ... ", BOA, HH, 173SO; Şanizade, c.IV, s.30; 

Cevdet, c.XI, s.I63; Ahmed Rasim, c.IV, s.1748. 
5 ı 7 Ahmed Rasim, c .IV, s.l7SO' de, "Patrijjin ası{c[ıjjı {_apı n işiine-i matem ofarak_ o günefen itibaren 

çivifenip l(g.panmıştır." demektedir. Bu konuda 22 Temmuz 1997' de, Fener Patıikhanesi' nde Patrik Vekili 

Bay Teoliptos Fenerli ile yaptığımız görüşmede, "Türk basınının yazdığı gibi bu kapı bir kin kapısı 

değildir. Bir din büyüğümüz olan Patrik'in anısına saygıdan dolayı kapalı tutulmaktadır. Devlet isyancılara 

göz dağı vermek için, caydıncı olması bakımından patriği ve birkaç metropoliti astırmıştır" demiştir. 

518 Şanizade, c.IV, s.30; Ahmed Rasim, c.IV, s.1748. 
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V.Gregorios'un bedeni üç gün asıldığı yerde kaldı. Daha sonra bir Yahudi grubuna 

teslim edildi519 ve Haliç' e kadar sokaklarda sürüklendi.520 Denize atılan cesedi bir Rus 

gemisinin Rum tayfalannca alınıp, Odesa'ya götürüldü. sı ı Elli yıl sonra 1871' de 

Gregorios'un bedeni Yunanistan'a getirildi ve öldürülmesinin yüzüncü yıldönümü olan 

1921 yılında, Ortodoks Kilisesi onu aziz ilan etti.522 

Patriğin idamı Rus elçisinin tepkisine yol açtı. Elçi Baron de Estrogonof Bab-ı 

All'ye bir resmi takrir vererek, Büyükdere'ye çekildi. Avrupa'da Türkler'in zulüm ve 

baskılanndan söz edilmeye başlandı. 

Edirne' de bulunan eski patrik Kirillos ile isyanda rolü olan Rum kocabaşılanndan 

ve zengin tüccarlardan yirmi üç kişi daha Edirne'nin çeşitli semtlerinde "ibret olmak 

üzere" idam edildiler.523 

İstanbul' da da Rumlar'dan bazıları idam edildiler.524 Bunlar arasında Divan-ı 

Hümayun Tercümanı olan Fenerli Constantine Mourouzi de vardı. İsyanla ilişkisi tesbit 

edildiğindenpadişah fermanı ile 13.8.1236 (16.4.1821) tarihinde, sarnur kürkü, sarnur 

kalpağı ve özel elbisesi ile Alay Köşkü önünde idam edildi. Cesedi, benzerlerine ibret 

olmak üzere üç gün me ydanda bırakıldı. Bundan sonra da Fenerliler' in bu göreve 

getirilmemesine karar verildi. Bir gün sonra da yani 14.B.1236 (17.4.1821)' da Tersane 

veya Donanma Tercümanı Hançerli-zade Mihalaki, Yorgaki Mavrokordato idam 

edilmişlerdi.525 

Divan-ı Hümayfin tercümanlığına bundan sonra Müslümanlar'dan birinin getirilmesi 

kararlaştırıldı. Bunun için Mühendishane-i Berrl-i Hümayfin hocalarından Rum asıllı 

Müslüman olmuş Bulgarzade Yahya Efendi ile oğlu Ruhiddin Efendi 

görevlendirildiler.526 Ancak işlerin yoğunluğu nedeniyle Yahya Efendi' nin ve oğlunun 

5!9 Şanizade, c.IV, s.32; Cevdet, c.XI, s.l63 vd; Clogg, CJOE, c.I, s.l91. 

520 Şanizade, c.IV, s.32 (Bu bilgi Vak'anüvis Esad Efendi tarafından Şanizade Tarihi'ne yazılan eklerden 

biridir. Şanizade Tarihi'ne dahil olduğu için, Esad Efendi yerine Şanizade olarak verilmiştir.); Cevdet, 

c.XI, s. 164; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.53; Iorga, s.259. 
521 Şanizade, s.75' de bu konuda şöyle demektedir: "!R._us!fa İmparatoru, ... İstanbul' aa sa[6 o[unan patri/(jn 

mürcfesüfir cfe3u bir 9vfosK:gv gemismin cfeıyacfan a[u6, 3etrni.f gün sonra :J{oca6e!f'e götürcfüğü {aşe!Ji afa!J ve 

ta'.zim ve papazfar İ nci! o/(Jı!Jara/0. fıü.zn-i 6el(g.-i a.zim ile fıajre göncfemıef(gösteri.şmi cfafıi icra ettircfi." 

522 Clogg, CJOE, c.I, s. 193; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.53. 

523 Ş ani zade, c .IV, s.49; Cevdet, c. XI, s.l66. 
524 istanbul'da öldürülen Rumlar için bkz. Cevdet, c.XI, s. 171, 177. 

525 Şanizade, c.IV, s.21 vd; Cevdet, c.XI, s.l45 vd; Ahmed Rasim, c.IV, s.1741. 

526 Şanizade, c.IV, s.33 vd; Cevdet, c.XI, s.166, c.XII, s.43; " ... '13uncfan af(!em 'lJivan-ı :J{ütn.d.yUtıfa.r'ı 

'Tercümanfığı fıi.zmetinin tfafıi l(g.fere istifıcfamıncfan tafi1iyesiy(e ibticfa' Müfıencfisfıane Ser fıafijesi 

müteveffa 'Ya!iya 'Efencfi tercüman ve/(j{i. ta'yiıı 6uyuru!muş ve 6a'cfefıu anın vefatıyfa yerine fıa.fa tercüman 
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yeterli olamamaları, Divan-ı Hümayun Baş Tercümanlığı'na Yahya Efendi 'nin 

gözetiminde, Fenediler'den olmayan, "bl-taraf' Rumlar arasında yer alan Stavraki 

Aristarchi 'nin geçici kaydıyla vekaleten atanmasına yol açmıştır. 527 1822 yılı Nisan ayına 

kadar bu görevde bulunan Stavraki'ye olan güvenin sarsılması üzerine, görevinden 

uzaklaştınlarak, Bolu 'ya sürülmüş ve ondan sonra da bu göreve hiçbir Rum atanmamıştır. 

Yahya Efendi asaleten Bab-ı An Tercümanı olarak bu işten sorumlu kılınmış, Tercüme 

Odası 'nın da başına getirilmiştir. 528 

İsyamn Ege adalanna sıçramasıyla birlikte, henüz isyan etmeyen adalar ile asayişi 

sağlananadalardaki Rumlar'ın, isyanlarını engellemek için de, içlerinden muteber ve söz 

sahibi bir kısmının, rehin olarak İstanbul' a getirilip Bostancıbaşı taraf ın dan haps 

olunmasının uygun olacağı düşünülmüş, bu konuda ilgili bütün adalara tenbihnameler 

yazılmasına karar verilmiştir. 529 

Bab-ı An bu çeşit önlemlerle isyanı bastırmayı umarken bir yandan da askeri 

hazırlıkiarım tamamlamaya çalışıyordu. Tripoliçe' de oturan paşanın ve buna bağlı sancak 

beylerinin ellerinde oldukça zayıf bir kuvvet bulunması ve yukarıda belirtildiği gibi, 

bölgede Rumlar'a oran1a Müslümanlar'ın nüfus bakımından az olması, isyanın yayılıp, 

genişlemesi için el veriş li bir ortam yaratıyordu. Mora' daki nüfus dengesinin 

Müslümanlar aleyhine olmasının yanında buradaki mevcut kuvvetlerin de Yanya 

kuşatması için o bölgeye sevkedilmiş olmaları, Rumlar'ın işini kolaylaştıran etkenierin 

başında gelmekteydi. Daha Eflak-Boğdan isyanının başlamasıyla birlikte imparatorluk 

dahilindeki çeşitli yerlere hükümler gönderilerek, asker toplanması ve bunların Edirne' de 

toplanarak gereken bölgelere sevkedilmek üzere hazır bul undurulması istenmişti. 530 

Mora ihtilali açığa çıkınca Yanya Ordusu Seraskeri Hurşid Paşa tarafından Kapıcı

başı Mustafa Bey'in komutasınd~ üç bin beş yüz kadar asker Tripoliçe'ye gönderilmişti. 

o[an İsfıaf( 'Efenrfi 6enrfeferi nas6 ve ma'iyyetinrfe o[an Vivan-ı :Jfümayun 'l(afemi !@te6esinrfen 'Esrar 

'Efenrfi 6enrfeferi tercüman yamağı ta'yiniyfe ... ", BOA, HH, :21304. 
527 Orhonlu, İA, s.l78; Cahit Bilim, "Tercüme Odası", OTAM, Yıl 1, S.l (Haziran 1990), s.34. 
528 Şanizade, c.IV, s.34; Bilim, s.35. 
529 BOA, HH, 38031. 
530 BOA, MD, No:239, s.56/201. Bu emre itaatcn Kütahya Sancağı'nın Denizli ve kazalarından 
belirtilen sayıda asker Edirne'ye gönderilmiş, ancak bu askerler çiftçilerden derlendiği için işe yaramaz 

olmaları nedeniyle geri gönderilmişlerdir. Bunların yerine istenen özelliklerde asker temin ederek, 

sevketmeleri için, Denizli voyvodalığına bağlı kazaların kadı ve naiplerine, Denizli voyvoda vekiline ve 

diğer zabitan ve ileri gelenler ile iş erlerine Evasıt-ı Ş. 1236 ( 14-23-5.1821) tarihli bir hüküm yazılmıştır. 

BOA, MD, No:239, s.75/267. 
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Bu güçler Tripoliçe'ye ulaştığında Mora Hristiyanları'nın hemen hemen hepsi isyana 

katılarak, Mora' daki kaleleri ve özellikle Tripoliçe' yi kuşatmışlardı. Mustafa Bey 

komutasındaki bu askerler de kale içinde kapanıp kalmışlardı. Bundan sonra HurşidPaşa, 

Mora Valisi Mehmed Paşa'nın da çok sayıdaki askerle Mora'ya gönderileceğini Bab-ı 

All'ye bildirmiş ve Mora' daki isyanın büyümesinden endişe ettiğinden bir miktar Evlad-ı 

Fatihan askerinin gönderilmesini önermişti. Bu sırada SeHinik eyaletinden çıkan Eviad-ı 

Fatihan askerinin daha disiplinli olması, Hurşid Paşa' da bunların daha fazla işe yarar 

olmalan düşüncesini yaratmıştı. Ancak İstanbul' daki politik hava, öncelikle Tepedelenli 

isyanının bastırılmasının daha uygun olacağı şeklindeydi. Mora' daki isyanın önemi 

gerçekten başlangıçta pek anlaşılamamıştı. Bundan dolayı Evlad-ı Fatihan askerinin Yanya 

sorununda kullanılmasına, ilerde gerekirse gönderilmelerine karar verilerek, Mora için 

Anadolu' dan çabuk bir şekilde asker toplaoacağına dair 14.B.l236 (17.4.1821)' da Bab-ı 

All'den Hurşid Paşa'ya cevap yazıldı. Fakat Ege Denizi'nde asi Rumlar'ın hakimiyeti, 

Mora' ya asker sevkiyatını engellemektey di. Bu durumda Mora' ya gönderilecek asker 

Akdeniz Boğazı'na gelecek ve oradan kara yoluyla Selanik Körfezi'ni dolaşarak 

Yeni şehir' e varacak, sonra da Mora' ya yardım edecekti.53 1 Oysa Mora' daki isyanın hızla 

yayılması, buraya bir an önce asker gönderilmesini gerektirmekteydi. Yanya Seraskeri 

Hurşid Ahmet Paşa'nın ifadesine göre; "2(um gavur[armm cemi!:Jet[eri fıer tarafta çojja[ma/(ja 

o[u6 ve meram-ı 6atıfa[arı evvefa Mora'!:Jı za6t ve 6acfefi..u ~an3a ortfusunu mufi..asara etme!( 

oMujjundan ... ~eni;efiir taraj[arma memur o[an[arın 6ir /(sıcfem af;fem fcü[[i!:Jetfi asf(§.r i[e 

eri;mefert'532 gerekmekteydi. 

Bu sırada Hurşid Paşa' nın teklifi ile Tırhala Mutasarrıfı Mahmud Paşa' mn kethüdası 

olan Ali Namık Bey' e L.1236 (Temmuz 1821) başlarında Anabolu Muhafızlığı görevi 

verilmiş ve bin beş yüz askerle Anabol u' ya gitmesi emredilmişti. Fakat Mora' dan 

Y anya' ya kadar olan yerlerin Hristiyanları' nın tamamı ay aklanmış, sınır ve yollar 

tamamen kapanmış olduğu için Y anya' dan Mora' ya kadar olan bölgenin eşkıyadan 

temizlenmesi için İşkodra Mutasarrıfı Mustafa Paşa, yine Hurşid Paşa' nın önerisi yle, 

12.L.l236 (13.7.1821) tarihinde görevlendirilmiştir.533 Fakat bulunduğu bölgeyi 

bırakamadığından bir başbuğ idaresinde yeteri kadar asker sevketmiştir.534 Ancak 

531 Cevdet, c.Xl, s. 148 vd. 
532 BOA, HH, 2141l.D, E. 
533 BOA, MD, No:239, s.l66/593; BOA, C D, 5482; Cevdet, c.XI, s.l54. 
534 " ... IJ"anya'aan Mora'ya vannca isyan iden 'l(umgavurfannın l(g.fir ü tetfmirferiçün 6a fıatt-ı li.ümô.yun 

şevf;gt-maf(!jm-ı şaliane 6in-nefs fıaref;gt ve teamir-i eş/(Jyaya gayret ofunmaf:.... 6a6ıntfa muf:....atiıiem sutfur 

iden 6ir f<Jt'a emr-i afi fıassa fıaseK;jferintfen Mustafa Yl.ğa 6entfefertyfe şeref-riz-i vürfttf eyfetfiys!:_ tk 

muali.fıaren 6u fıavafinin 6a'zı ali.va{ ve f;§yftyetiııe nazaran 6in-nefs azimeti.miziıı me'murtyeti ajv ve 
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Yenişehir ve Tırhala bölgesindeki Rumlar'ın büyük kısmının isyana katılmış olmaları, 

isyanın Selanik'e doğru yayılması ve mevcut askerin yeterli olmaması Hurşid Paşa'nın 

Arnavutluk'tan yedi-sekiz bin kadar Arnavut askeri talep etmesine neden olmuştur.535 

Fakat Arnavutlar' dan toplanan paralı askerlerin aylıklan da güçlükle ödenebildiğinden 

bunlardan da tam anlamıyla yararlanmak mümkün olmamıştır.536 

Karaman Valisi olan Ebubekir Paşa ve Aydın ve Samhan Sancakları Mutasarrıfı 

Behram Paşa,537 eski Akdeniz Boğazı Muhafızı Ali Şefik Paşa ve Çorum Mutasarrıfı Ali 

Paşa538 da Mora tarafına memur edilmiş, Rumeli'nin sol kolunda bulunan bütün savaşçı 

grupların Yanya ve Mora tarafına sevk olunmaları için padişah emri çıkarılmıştır.539 

Bunların yeterli olmayacağı bilindiği için Anadolu' daki sancak beyleri arasında da gerekli 

değişiklikler yapılarak, hemen hemen bütün eyaJetlerden belirli sayıda asker toplayıp, 

belirtilen yerlere gitmeleri emredilmiştir. 540 

te'fiiri i!e senaverferiııe mu!Ufif ve mu/(Jetfir bir başbuğ ma.iyyetiyfe m.if(!ar-ı vafi asa/(jriıı irsafine iraefe-i 

seniyye-i şafitine taa{{uf(buguru!ub o[ babaa şeref-suaur üfen bir /(Jt'a emirname-i sami-i fiazret-i satfaret 

penfifiit{e emr ü iştir buyurufmağfa ... emr ü ferman buyurufcfuğu vecfıife asa/(jr-i merf(um senaverferine muMif 

ve mu/(Jeair başbuğfa bu tarafaan ifırac serian ve acifen ... sevf(ve isbaf eyfemel(!e oftfuğum arz ve beyanı. .. ", 

BOA, HH, 38233. 
535 BOA, HH, 38987. 
536 " ... fll.rnavut as/(gri aafıi nazf:ı ofub bir ayf:ıf( ufufeferiııi peşin af:matfıf:ça ma.!itill-i memureferiııe gitmeye 

suret-i imtinaaa oftfuf;[arınaan bizzarore bir ayf:ıf(ufufeferi peşin verifere(. .. ", BOA, HH, 2141 l.E. 
53 7 " .. .Jll.ytfm ve Sarufıan Sancaf(farı 9vfutasamft f})üstur '/Jezirim 'Ef-:J{ac 9vfefımea 'Befıram Paşa icllıfefıu 

aafıi ve l(g.pusı fıaffJ ve fiva'eyn-i mezbureynaen çıf(g.rabifeceği as!(gr i!e seri'an ve acifen fıare/(gt ve bir 

f(atfem al(!em !!(um ili'ye geçüp ')'enişefıir :.fenarı tarafına tfoğru azfmet i!e isyan üfen re'ayayı !Jfıçaan 

geçürüp ba avn ü inaget-i cenafı-ı fıtiri l(g.fır ve tetfmir ve mesağ-ı şer'-i şerif oftfuğu ü.zre çofuf( ve çocut ve 

f(atfınfarını afe'f-umum afız ve esir ve ma[ ve mendfferi beyne'[ asaf(jr if:Jistim eyfemef( ü.zre muf(atfaem ve 

muafıfıar şerefriz-i sutfur ofan evamir-i cefffe-i müfuf(anemtfen ta 'yin !Jf:ınmış ofma.l(!an nıişi müşarun-ifeyfı 

mu/(Jeza-yı inayet ve fıamiyyeti ü.zre fivaeyn-i mezbureynaen as/(gr tertw ve fitissaten safır ve tafıammüf 

üfemeyüp fıemen l(g.pusı fıaf/(Jyfa fıaref(gt ve savb-ı me'muriyete teveccüfı ve azimet itmiş ve ma.'iyyetiyçün 

Sarufıan Sancağı'naa piyMe ve süvari ofaraf(seri'an ve acifen bin nefer asf(gr ifıracıyfa oratfan 1(eşan ve 

yümü!cine'ye aoğru irişairilmef(ü.zre tertw ve iş' ar eyfemiş oftfuğunu müşarun-ifeyfı esna-yı rafıtfa aer-6ar-ı 

şev/(gt-l(g.rar-ı müfü/(#neme tafirir ve in!iti üfü6 ... ", BOA, C D, 2371. 
538 Çorum Sancağı Mutasarrıfı Ali Paşa'ya, Seia.nik Sancağı Mutasarrıfı olan ve Niş muhafazası)'ia 

görevlendirilen Vezir Hüseyin Paşa'nın emrine girmesi içinEvahir-i 8.1236 (24.4-3.5.1821) tarihli bir 

hüküm yazılmış ve çabuk hareket etmesi istenmiştir. BOA, MD, No:239, s.60/216. 
539 Cevdet, c.XI, s.l54; BOA, MD, No:239, s.180-181/632. 
540 Ankan, A TB, s. 103 vd. örneğin: " ... ~'ayanın fesaa ve mef(Uetferi gün 6e gün şitfaet bufma.l(!a 

oftfuğu eciftfen asf(gr-i merf;fımun bir an ve bir fafıza mul(g.aaem ifırac ve mesafifı-i mertebe-i vücuMan 

ofmağfa siz /(j mütese[[im ve f(U.Zat ve nüvvab ve sair mUmıi-i!eyfıimsiz vüsUf-i emr-i şeriftnuie R§.yfiyeti 

ya'ni şu günfer 9vfüs{üma.n ofanfara ve afn. ü tfevfet gayretini çekf.nfere aurup oturacaf( ve rafıat ve huzur 
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Rumlar'ın Müslümanlar' a göre nüfus bakımından fazla olan yerleşim yerlerinin 

yöneticilerine de merkezden uyarılarda bulunulmuş, isyanın bölgelerine sıçraması 

durumunda hazırlıklı bulunmaları için yeteri kadar asker hazırlamalan istenmişti.541 

Edirne'de de Rumlar'ın çoğunlukta olmaları nedeniyle, Edirne Bostancıbaşısı'na 

merkezden gönderilen bir hükümde, uyamk bulunmaları bildirilmiş ve halkın elinde 

bulunan silahların toplattmlması istenmişti.542 Ayrıca Rumlar'ın yoğun oldukları 

yerlerdeki kalelerin takviyesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş,543 yine Rumlar'ın 

çoğunlukta bulunduğu yerlerin korunması için takviye kuvvetler gönderilmesine karar 

verilmişti.544 

arayacaf( vaRjtfer o{matfığını fier/(§.se Nan ve tefliim i!e m~arun-i!eyfiin ('13eliram Paşa'nın) Civa-i 

mez6unfan (Sarulian Sancağı'naan) tafe6 etmiş oUuğu 6in nefer piyaae ve süvari asf(pi gayet güzitfe ve 

tüvana ofaraf(fieman ilirac ve muf(jeair 6aş6uğfa 6ir f(aaem af(!em 'l(eşan ve (jümifcine taraffarına aoğru 

erişairmeğe muf(je.za-yı aiyanet ve liamiyet üzre 6i'f-ittifaf( /(§.mMiyfe iRfam ve müsara'at eyfemeniz 

fennanım ofmoğın ... ", Bir sureti de Evabir-i Ş.1236 (21.5- 1.6.1821) tarihli hüküm ile Aydın Sancağı'ndaki 

kazaların kadılarına, naiblerine ve mütesellimine gönderilmiş, kazalarından bin beş yüz piyade ve süvari 

askeri toplayarak, belirtilen yere göndermeleri istenmiştir. BOA, C D, 2371; isyan üzerine Edremit ve 

havalisinin bütün askerinin de Mora'ya sevk edilmesi istenmiş, ancak bu talebe cevaben Edremit Naibi 

Hasan Feridettin'den gelen, 9.Ş.1236 (12.5.1821) tarihli ilam ile Edremit ve civarındaki köylerin 

tamamiyle Rum olduğu, dolayısıyle buraların boş bırakılmasının doğru olmayacağı bildirilmiştir. BOA, 

HH, 38574.D. 
541 Şarköy Kazası'nda yaşayan ve sayıları on bini geçen Rumlar' ın, sayıca çok olan Şarköy, Keşan, 

Malkara ve Tekfurdağı Müslümanları'na saidırmaları ihtimaline karşı İnöz ve Şarköy ayan , naib ve 

voyvodoları uyarılmış, yüz-ikiyüz elli nefer Sekban bul undurmaları istenmiştir. BOA, C D, 4010. 
542 BOA, CD, 4008. 
543 " ... 'Effaf(ve '13oğaan taraffarınaa zuliftr itmiş ve sonra 'Mora ve sii.ir 6a'zı mafi.a{(ere aa/ii sirayet ife o{ 

6ii.Ma m.iffetce mütteliiff ve müttefif( o{auf({arı gereği gi6i te6eyyün ve taliaf(föı.f( eyfemiş o{maRjan nii.şi 

aer/iii.{'Tuna 6oyunaa f(ıia'-ı /ia/(§niyem ve sair ic.a6 üfen ve mecma'-ı re'aya ofan ma/ia{{erin taf(yiye ve 

istilif(amrarıyfa liıfz ve liırasetferi es6a6ına teşe66üs o[unmuş ... ", BOA, C D, 4009; BOA, M D, No:239, 

s.38/147. " ... Cümfeye 6eyanaan müstağni oUuğu üzre :!(um ta'ifesinin Siroz'aa zuliur ofan fesaa ve 

me['anetferi gün 6e gün artmaRfa oUuğuna me6ni Uizım gefen ma/ia{ferin ve liusfisen 'Tuna 6oyunaa o[an 

mafUU[ ve mevazun istifısM-i es6a6-ı taf(yiye ve istilif(gmına ilitimô.m K:!fınmaRfa oUuğunaan ... ", BOA, 

CD, 4121. 
544 " .. !Dergali-ı mu'affiim f(g.pucı6aşı{arınaan fiafa. :Hum6aracı6aşı ofan İsmaif aame mecauliftya liüf(üm Rj 

2(um ta'ife-i şeriresinin m.iffet-i sem!ia-yı 'Muliammeaiyye liaf(I<Jnaa icra-i aa'iye-i fasUiesinae oUuf(rarı 

liıyanet ve fesaafarı gün 6e-gün artmaf(!a oUuğuna 6ina'en f(esret üzre re'aya oran ma/ia{{erin istif(maf-i 

es6a6-ı muliafazasına ilitimô.m K:!:fınmaf(vaci6ataan ve JiJ.fıyofu ve Süze6o{u semtferinae re'ayanın vefreti 

cilietiyfe o{ taraffarttı gereği gi6i mu/iaresesi zımnınaa fiatfeme-i saftanat-ı senigyemtfen /(§rgüzar ve gayret 

ve liamigyet i!e şöliret-şi'ar Girinin tnif;!ar-ı vaft asf(er ife liavMi-i merf(ftme mu/iafazasına ta'yin f(ıfınması 

Uizım geftfiği vazi/iataan ofup sen Rjli.um6aracı6aşı muma-i!eylisin senin evsaf-ı mezKfıre i!e ittisafttı ve o{ 
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Kıbrıs Adası'ndaki Rumlar'ın da ayaklanmasından endişe duyulduğu içinEvahir-i 

B.1236 (24.4-3.5.1821) tarihli bir hüküm ile Sayda ve Trablusşam Valisi Seyit Abdullah 

Paşa' dan isyan ihtimaline karşı, Kıbrıs'a asker hazırlayarak göndermesi istenmişti. 545 

AncakAbdullah Paşa saclarete gönderdiği 7.M.1237 (4.10.1821) tarihli tahriratıyla, buna 

asla gücünün yetmeyeceğini belirterek, civarda fellah ve Araplar' dan başka kimse 

olmadığı için asker toplamasının neredeyse imkansız olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Mısır 

Valisi Mehmed Ali Paşa da aynı amaç için görevlendirildiğinden kendisine gerek 

kalmarlığını bildirerek, aifedilmesini istemişti.546 

4.4. Avrupa Devletleri'nin Rum İsyanı Karşısındaki Tutumları 

Rum isyanı Avrupa' da değişik çevrelerde değişik etkiler yaptı. Ortaya çıkan bu yeni 

olay Avrupa devletleri içerisinde özellikle Rus Çarı'na büyük ümitler verdi. Çünkü 

Kateri na' nın öncülüğünü yaptığı, "İstanbul' a doğru yürümek" politikasına devam etmek 

için yeni fırsatlar ortaya çıkmış olmaktay dı. 

Fakat Rum isyanı ile eş zamanda toplanmış bulunan Laibach Kongresi (Mart 

1821)'nde Avusturya Başvekili Metternich, Çar I. Aleksandr'ı bu türden ayaklanmalara 

destek vermemesi konusunda uyardı ve kongrenin bu gibi ihtilalci hareketleri bastırmak 

için toplandığını hatırlattı.547 Kongrede Eterya, Karbonari gizli cemiyeti gibi, meşru 

olmayan birfesat cemiyeti olarak değerlendirildi.548 

Bunun üzerine Çar, İpsilanti'nin başlattığı isyanı onaylamadığını, ilgisi olmadığını 

ilan etti ve her türlü ilişkisini kesti.549 Meşru hükümdara karşı isyan çıkarmış kişileri 

tarajfann afiva!üıe vuK:fıf ve ıttıUt'ın tfer/(§r ve 6u misü[[ü fıiıfemat-ı 'IJevfet-i Jl.liyyenufe i6rdz-ı mesa'i-i 

meş(wege tfi(Rgt ve saıf-ı (utfret üfeceğüı 6i't-tecrü6e ma'{ilm ve dşi/(§r o{maijan ndşi if;jiza üfen 

mafiiggeferi mali 6e-nu1fi canw-i miritfen vi:rifme( üzre ma'iygetüıe tez eUen 6eş güz nefer tetfarü( ve 

istisfia6 üfüp zikf o{unan Jll/iyo{u ve Süze6o{u fiavUisüıi mufiajazaga me'milriyetüı fiusilsuna irıUe-i 

seniyye-i mü{fll(§nem ta'a[[ukgy{a ... fieman 6u tarajtfan fiareR§t ve ma'iygetüıe 6eş güz nefer güzftfe ve muğni 

nu1fiiggdü asR§r tetffirü( ve istis/ia6ıgfa 6ir an evve{ Jll..fiyo{u ve Süze6o{u fiavUisine varup o{ tarajfann 

istifısM-i es6a6-ı mufiajaza ve mufiaresesine tfi(K:gt ve fiaji ve celi re'aganın afivd.{ ve mişvannı tetf/(jf.:_ve 

tecessüs ve tafitif;!en li1ili o&uıyara(tfliima etraf ve enliaya ifiafe-i enzar-ı 6asiret ve fier fid[tfe fevdzım-ı 

inti6afi ve tega(f;]ızu ifa ve icraga saıf ve say ve (utfret ve istit{ıi'ın ofan alivar ve asan pegtferpeg 

'IJersa'fitfet'ime in!iaya müsara'at ve züfiil{ ve 6eta'et ve gafi!ô-ne fiaref.J.t vuK:fı'untfan teva((i ve 

mü6a'atfet egfemen fernu1nım obruığın ... ", BOA, CD, 6343. 
545 BOA, CD, 4009. 
546 BOA, HH, 20698.P. 

547 Armaoğlu, s.l70; Hatipoğlu, s. 18. 
548 Cevdet, c.XI, s.214. 
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korumayı reddetti ve isyanı desteklemediğini, Aleksandr İpsilanti ve kardeşleri ile bütün 

barış bozarların Rus ordusundan çıkarıldığını ilan ederek gösterdi.550 Ancak Rusya'nın 

İstanbul elçisi Strogonof dahil bazı Rus devlet adamları isyana destek verilmesi görüşünde 

idiler. Zaten Rusya' da Ortodoks mezhep ve mezhepdaşlığı adına büyük bir ilgi de ortaya 

çıkmıştı.55 1 Bu ilgi nedeniyle, İstanbul' daki Rus tüccarlar da, Rumlar'ın genel 

ayaklanmasından dolayı duydukları memnuniyeti göstermekten çekinmiyorlardı. Bunun 

üzerine Rusya, 22 Mart' ta, İstanbul' daki Rus tüccarların bu davranışlarını engellemek için 

şiddetli bir beyanname yayınladı.552 Bu türden faaliyetlerle Rusya, Avrupa genel 

politikası gereği, devlet adına, isyancılar lehine herhangi bir müdahalede bulunmaktan 

kaçınmıştı.553 Hatta Çar I. Aleksandr, İstanbul' daki elçisi aracılığıyla, is yanı 

bastırabilmek için Rusya' nın da yardım edebileceğini belirtmişti.554 

Bu arada Eflak-Boğdan isyanının başlangıcından beri hala Rus desteğinin 

geleceğine inanan Rumlar vardı. Mora' daki Rus görevlileri de olaylara kayıtsız 

549 BOA, MD, No: 239, s.24-25/91; Cevdet, c.XI, s. 129. 
55° Castellan, s.274; Charles-Barbara Jelavich, The Balkans, New Jersey 1965, s.48; Iorga, s.256; 

Miller, s.67; Gewehr, s.25. 

551 Ahmed Rasim, c.IV, s.l761 vd. 
552 Iorga, s.256. Şanizade, c.IV, s.75'de, isyancı Rumlar görünüşte desteklenmemiş ve inkar edilmişse 
de, "Odessa'da (Hocabey), Osmanlı Devleti'nin her tarafından kaçıp gelen Rum firarilerine ruble denilen 

paradan 101 ruble nakit gönderilmişti." diyerek, Rusya'nın alttan alta isyanı ve isyancıları desteklediğini 

anlatmaya çalışmıştır. 
553 İpsilanti' nin isyanı üzerine, 1821 yılı Nisan ayı başlarında, merkezden Anadolu Valisi Ebubekir 

Paşa'ya, kendisinden Babadağı'nın muhafazasında destek beklendiğini belirten bir emir yazılmış, bu 

belgede isyan hakkında bilgi verilmiş ve Rusya'nın olayla ilgisi konusunda şunlar anlatılmıştır: 

" .. .İstan6uf'cfan 'Tuna'ya gitmiş o{an on 6eş f:Jt'a tüccar gemifen cfafiL.Prut suyu ağ.zıncfa vaf;j' k:fımışfı( 

cferununcfa sa(fanmış ofan ifj 6in miR.fô.n {(Jjere (amışfıRJan çıKJ6 gemifere fıücum 6irfe on cfört f:Jt'asını 

tutup yağmavegaret etti(feri r:zuafıfıaran fıa6er afınmış ofmaRJan nô.şi fıô.cfise-i mer(umenin .zufıuru re's-i 

fıurfuacfa vô.f<J' ofma(müfô.6esesiyfe {(Jyfiyet !!(usya 'lJevfeti'nin 'lJersaaıfetim'ae mu(im e{çisincfen cfevfetçe 

resmen su'a{ ofuncfuRJa mersum .9!fefi.şancfr ve fıevô.cfô.rfannın cesaret eyfecfi(feri fesô.cf ve şi!(§.k:fı !!(usya 

'lJevfeti'nin (at'a n.zô. ve mecffiafi. ofmacfığını mu(acfcfem ve muafıfıar resmi ve k:fıti ceva6 vemıiş oUuğuncfan 

ef-fıafetü fıa.zifıi 'lJevfet-i Y!fiyyem !!(usya 'lJevfeti ife suffı u sa{ô.fı ü.zere o{u6 ... ", BOA, C D, 11535. 

(Saldırıya uğrayan bu gemi mürettebatından sadece 10 kişi filikaya binip, kaçabilmiş ve en arkada kalan 

bir gemi aşağı doğru kaçarak kurtulabilmiştir. Cevdet, c.XI, s.l26.) Rusya'nın dostluğunun bak! 

olduğunu bildiren bir başka belge de, Balyebadre' deki Rus konsolosunun çekilmesi üzerine İstanbul' daki 

Rus elçisinin 6.5.1821 tarihli cevabi takriridir. Bu takrirde; Rus elçisi tarafından, Balyebadre Rus 

konsolosunun görevden çekilmesinin iki devlet arasındaki dostluğun bozulmasına yol açabileceği endişesi 

dile getirilerek, konsolosun bu hareketini onaylamadığı ve bu durumu imparatora bildirmeyeceği 

belirtilmiş, Devlet-i Aliye ile dostluklarının bak! olduğu dile getirilmiştir. BOA, HH, 38073. 
554 Armaoğlu, s. 170. 
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kalamayarak nasıl davranmaları gerektiğini kestiremez haldeydi.555 Fakat Rusya'nın bu 

sırada diğer Avrupa devletleriyle ters düşecek bir girişimde bulunmak gibi bir niyeti 

yoktu. 

Osmanlı Devleti, isyanın arkasında Rusya'nın olduğu kuşkusunu duyuyorsa da, 

Rusya ile ilişkilerini bozmaktan kaçınıyordu. İstanbul' daki Rus elçi sine, Eflak ve Boğdan 

olaylan hakkında bilgi vermek amacıyla-kuşkulannı da içeren-bir layiha düzenledi. Bu 

layihada; 'Ej{af(yöresinae fesat çıf(gran fı(lfarat sergeraeferinin çoğunun !!(usya tebasınaan 

oftfuf(farı, Yffe')(antfre'ın 6u sergeraeferi 6ir süreaen 6eri '13oğaan'aa topfaaığı, IJ'"Clf'ta oturan !!(us 

k;gnso(osunun zamanmaa Osman(ı 'lJevfeti'ne 6u o(ay(arı fıa6er vermeaiği; ancaf<:.t cemigetin 

fıaref(gtferini o(ayaan 6ir gün önce fıa6er verıfiği anlatılmaktadır. 

Aynı layihada; yedi 6oyadarm smır(araa/(j Osmanfı asf(grinin gefmesi yo(unaa '13ü/(ref'te/(j 

!/(us f;gnso(osuna b(lfWnfu/(farı, f;gnso{osun buna /(grşı /(gyması netfeni_gfe isyanm şimai_ge f(atfar 

bastırıfması geref(jrf(gn, l(gnso(osun enge((emesi neaeniy(e isyanm zamanmaa 6astırıfamaaığı da 

açıklanmaktaydı. 

!l(usya, IJ'"Clf'ta/(j !l(us k;gnso(osuna yazarat .9l.(ek:Janar'm isyanının !l(usya tarafınaan 

onayfanmaaığını; gere{( onun gerek:Je yanınaa/(j !l(us(ar'ın fıemen !l(usya'ya gitmderini, eğer 6unu 

yapmazfar ise, !l(usya'nın fıimayesinaen uza/(f(lftırıfacal(farını ve usigaset-i 'lJevfet-i .9l.figyeye ter(( 

o(unacal(farını ifanen 'Ej{af( ve 13oğaan'aa 6eyanname(er" yayınraması fıususunu aa f;gnso(osa 

önerip, tel(fif eaecei(Ji. $u 6ifgiferi içeren 6ifairifer !l(us k;gnso(osu tarafınaan acde o(araf( 

yayınfanaca/(Jı. .9l.(ek:Janar ve onun !l(usya(ı yaritmeuan ta/(jp etfifecef( ve eğer 6un(ar !l(usya'ya 

f(açarfarsa, !l(usya ibret ofsun tfige 6unfarı cezafanaıraca/(Jı. :M.ic.fıae( 13ey ve taraftadan !l(usya'ya 

f(açarfarsa oraaa fıapso(unacaf({ar ve Osman(ı 'lJevfeti'ne geri gönaerifecef(feraL 

Layihada, !l(usya'nın fıa6eri ofmaaan ofan 6u isyan neaenigfe i/(j tfevfetin arasının 

6ozu(masının o(anaKJız oftfuğu da açıklanmaktaydı. . 

Osman(ı İmparatorfuğu, asiferin ceza(anaırıfması, 6u isyan(a ifgisi 6u(unmayan suçsuz 

fıa(f;gı eziget çef(memesi, 'Ej{af( ve 13oğaan fıa(f(ının rafıat etmesi için 6ura[ara asfp göntferece/(Ji.. 

'13u /(gnuaa .9l.vusturya dçisine ae yazıfı o(araf(6ifgi verifece/(Ji.. 

13u o(aya se6ep o(an, uyaurma f(ağıtfarfa :M.emfef@teyn'i ('Ej[a{;13oğaan) f(arıştıran 

.9l.feKJanar ve 6ir ((aç yüz yaraal(çısının /(grışıl(fıl(farını önfemef( için yeter sayda asf(grin 'Effaf( ve 

13oğaan'a gönaerifeceği fıususu aost ve sınır t!.evfeti ofan .9l.vusturya-:Macaristan İmparatorfuğu'na 

555 Balyebadre' de olan Rus konsolosu tarafından, Rus elçisi ne, Mora' daki durum hakkında bilgi verilerek, 

nasıl davranması gerektiği sorulmaktaydı. " .. .'Bu tarafaa ve 6ütün :Mora mem!e/(stiıırfe tafuufcfüs üfen iş 6u 

fesaallt esndsıncfa ne vecfiife fiarel@t üfe6ikceği e{çi-i muma-ifeyfufen K;gnsofos-ı mesfor istüf'll-yı ta'(fltuit 

itcfüğü fesilcfat-ı mez/(flre efıi-i İsfllm tarafınaan tellmüf o(unan taacfcfiylltcfan nişlln itcfijjinaen !!(.um 

re'llyôfan me'yfi.sen fiarel@t itcfi{feri. .. ", BOA, HH, 38076.B. 
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auyurufacak:Jı. %are/@t !R._usya ve .fll.vusturya-Macaristan İmparatorfuğu'na auyuruMukfan sonra, 

asiler tal(ip erfifecel(ve 6unfar Jll.vusturya-Macaristan İmparatorfuğu'na 1irar etferfer ise uhua ve 

fUrUtun mukfezasmca" esl(itfen oMuğu gibi işfem göreret asiler Osmanfı İmparatorfuğu'na geriye 

verifecel(ferai. 556 Osmanlı Devleti'nin bu layiha ile bildirdiği beklentilerinin bir kısmı, 

Rusya tarafından zaten yerine getirilmiş ve isyan dolayısıyla Osmanlı-Rus ilişkileri 

başlangıçta zarar görmemişti. 

Rum isyanının başlamasıyla birlikte, Avrupa kamuoyu kesin olarak Rumlar'ın 

lehinde hareket ederken, büyük devletler isyan karşısındaki tarafsız tutumlarını 

sürdürmekteydiler. Metternich' in "Kutsal İttifak" düşüncesi devam ediyordu. Bu nedenle 

İngiltere, Fransa, Avusturya ve Avusturya'nın çizgisinden ayrılmayan Prusya, Rumlar 

için herhangi bir eylemde bulunmaya ya da isyana karışmaya istekli değillerdi. 557 

Tamamen liberal bir sömürge imparatorluğu olan İngiltere, Napolyon savaşlarından 

beri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikası izlediğinden, Rum 

ayaklanmasını hoş karşılamamaktaydı. Avusturya Başvekili Mettemich ise Rusya' nın 

Osmanlı İmparatorluğu'na büyük ölçüde müdahalede bulunmasına olanak sağladığı için 

Rum isyanına ve Rumi ar' a cephe almıştı. Çünkü bu durum Avrupa' daki mevcut durumu 

ve birliği bozabilir, Avusturya ile Rusya arasında ciddi bir sürtüşmeye neden olabilrdi. 

Bundan dolayı Mettemich, Rusya'nın bu işin dışında kalması için Çar Aleksandr'ı iknaya 

çalışmakta, böylece İngiliz Dışişleri Bakanı Castlereagh' ın temsil ettiği İngiliz politikası ile 

de birleşmekteydi.558 Mettemich, 20 Nisan 1821' de günlüğüne, "Son altı haftada, iki 

savaşı bitirip iki ihtilali de hastırdık (Napoli ve Piedmont isyanları). Umulur ki, doğuda 

patlak veren üçüncüsü de daha başarılı olmayacak." diye yazmıştı.559 Fransa da, 

başlangıçta, Akdeniz ve Karadeniz' deki ticareti için ciddi rakip olan Rumi ar' ı desteklemek 

istemernişti. 560 

Ancak Rusya'nın Eflak-Boğdan olayları sırasında Osmanlı Devleti lehine olan 

tutumu, Mora' da isyanın yayılmasıyla birlikte olumsuz yönde değişmeye başladı.561 

556 Özkaya, s.ll9 vd. 
557 Anderson, s.58. 
558 Tuncer, s. SO vd. 
559 Anderson, s.58 vd. 
560 İlber Ortaylı, "Balkanlar' da Milliyetçilik", TCT A, c.IV, s. 1030. 
561 Balyebadre metropoliti tarafından Rusya konsolosuna yazılarak, Rusya'nın desteği talep edilmiş; 

"!!(um milleti efii-i İ s{ôm miffetintfen vaKjt 6e vaKjt tali.f(jr ife /(fiffiyen /iara6 ofmağfa sifalifanııı afi.z etfip 

ilifd.l(fannı veyafiutf /iafasfannı tferpiş etferef( i/iRft~ı fıdf( tfftiyesintfe 6u 6ft6rfa !J{ristiyan rfevfetferi 

tarafınaan mufidfi.J ve tart! tfeğif 6efKj muftvenet ve 1tiU.Zfi.fieret me'mMüntfe oftfuf(fanna 6inaen a6a' vü 
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Osmanlı Devleti de giderek, Rum isyanının arkasında, Rusya'nın olduğunu düşünür 

oldu.562 Preveze' deki Fransız konsolosunun da, Korfu' daki Rus konsolosunun Mora 

kocabaşılarıyla haberleştiğini bildirmesi, Bab-ı All'nin şüphelerini doğrular 

görünmekteydi. Rusya' mn isyan eden reayaya yiyecek, silah ve cephane yardımında 

bulunduğu konusunda da şüpheler vardı.563 Doğu Akdeniz' de bulunan izbandit 

gemilerinin bazılarının Rus bandırasıyla dolaşmaları şüpheleri arttırmaktaydı. Bu 

bakımdan Bab-ı All, Akdeniz ve Karadeniz boğazlanndan geçecek gemilerin kontrol 

edilmeleri için girişimlerde bulundu. Gerçek eşkıya teknelerini saptayabilmek için alınan 

önlemler Rusya'yı rahatsız ettiği için, Rus elçisi, "bunun Hocabey (Odessa) ticaretine 

zararı vardır" diyerek, gemilerin kontrolünden vaz geçilmesini istedi.564 Rus elçisi aynca, 

Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı ordusu tarafından işgaline karşı çıkarak,565 Eflak ve 

Boğdanlılar' ın eski haklarına uyulmasım talep etti. Yani Eflak ve Boğdan' ın kaymakamlar 

tarafından yönetilmesini protesto etmekteydi. Rum patriği ve bazı din adamlarının 

cezalandırılmalanmonaylamadığınıda belirterek, Ortodoks teb'amn hamisi olarak, tahrip 

olan kiliselecin yeniden yapılmasına izin verilmesini, isyana karışmamış Rumlar'ın 

güvenliğinin sağlanmasını, Eflak ve Boğdan' daki durumun anlaşmalara uygun hale 

getirilmesini, cevabm saat dört' e kadar verilmesini, aksi halde İstanbul' dan ayrılarak, 

Rusya'ya döneceğini bildiren raporunu, 14.Za.1236 (13.8.1821) tarihinde Bab-ı All'ye 

verdi.566 Ancak bu raporun cevabını bile beklemeden Elçi Strogonof İstanbul'u terk 

eccfat{[an yine 6eşere muin ve naji' o{rfuf({an ma{fim ofmağfa fJ(usya Vevfeti'nin zi:r-i ~esinrfe ofmafan 

es6a.Dının isti/isaliıırfe K.:gnso[os mersimıun fıimmeti alınması ve istirfa' o[untfuğu. ... ", Rusya konsolosu bu 

talebe şu şekilde cevap vererek;" .... Vevfet-i Jıl.fiyye ife fJ(usya İmparatoru 6eyninrfe ofan musafafia ve f(çmaf-i 

safvet muf;Jezasınca imparator-ı mwruli!eyfı rfostu ofan 'Devfet-i Jıl.fiyye'tfe rfdfıi[fye ıle fiô.riciye-i fıa[ô.nın 

tafiarfrfüsünrfe 6i-tarajfıl(_sureti izfiô.r irfemeyeceği ve anca!(_ 6u memfef(çtte vaf(J ofan mesfti6-i met6u-u 

cani6ine ifat!eye mü6fttferet itfeceği..." Rusya'nın bu olaylar karşısında tarafsız kalamayacağını belirtmiştir. 

BOA, HH, 38076. 
562 " ... :fesarfın menşei ofan fJ(usya[u'nun ... ", BOA, HH, 16449; " ... f/(um mi[[etinin mürtef(_i6 oUuğu iş 6u 

jesM ve isyan mutfaRg. fJ(usya[u'nun tafiritve ifsMınrfan oUuğu rferl@r ... ", BOA, HH, 38279; Cevdet, 

c. XI, s. 129. 

563 Şanizade, c.IV, s.179; Arıkan, ATB, s.l12. 

564 Şanizade, c.IV, s.179; Cevdet, c.XI, s.130. 
565 Osmanlı Devleti, 1821 yılı Mayıs ayı sonlarında, Eflak-Boğdan halkına duyunılmak üzere bölgedeki 

Osmanlı yöneticileri, metropolit ve piskoposlar aracılığıyla, bölgeye ne amaçla asker gönderildiğini 

açıklamış ve halkın huzursuzluğunu gidermeye çalışmıştı. "Asker sevki, isyanı bastırmak ve sadece 

suçluları ele geçirmek amacıyla yapılmıştır. Kendi halinde olan re'ayaya dokunulmayacaktır", şeklinde 

teminat verilmişti. BOA, MD, No:239, s.l13/425; BOA, MD, No:239, s.113/426. 
566 Şanizade, c.IV, s.200. 
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etti. 567 Yine de kendisine eleştirdi ği konularda gerekli açıklamalan içeren ve gönderilmek 

üzere kaleme alınan bir takrir yazıldı. Buna göre; Alınan tedbirlerin devletlerarası 

anlaşmalara uygunluğunun gerek Rus elçisine, gerekse diğer devlet elçilerine bildirildiği 

belirtildi. Aynca, Rumlar'ın hiçbir işine kanşılmadığı, ibadetlerinin engellenınediği gibi 

gerektiğinde harap kiliselerinin tamiri için yardım yapıldığı açıklandı ve resmi takrirde şu 

açıklamalara da yer verildi: "isyan etmelerine rağmen başlangıçta nasihat yolu seçilmiş, 

Patrikhane'ye Rum halka nasihatlarda bulunması söylenmiş olduğu halde, gelişen olaylar 

Patrikhane'nin de isyanın teşvikçisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hatta söz konusu 

Patriğin memleketi olan Mora' nın Kalavrita Kazası Rumlar' ı, her yerden önce ayaklamp, 

nice Müslümanlar'ı öldürmüşler ve neticede Patrik azledilerek, cezalandırılmıştır. 

Vaktiyle, Rus Çan I. Petro çok daha hafif bir sebeple kendi ülkesindeki Rus Ortodoks 

Patriğini cezalandırmışken, elçinin bu durumda Osmanlı Devleti'ni suçlaması yersizdir. 

Kaynarca Antlaşması' na göre Hristiyanlar' ın korunması söz konusu ise de bu kez bir din 

ve mezhep davası değil bir suç işlenmesi söz konusudur. Olayda elçinin dediği şekilde din 

ve mezhep düşmanlığı yoktur. Olaylara karışmayan reaya emniyet ve güven içinde 

yaşamaktadır. Eflak ve Boğdan' a asker gönderilmesi tamamen asayişin sağlanması 

içindir. Şu anda kaymakamlıkla yönetilmekte olan Eflak ve Boğdan' da asayiş 

sağlandığında ve Rusya ile Nem çe (Avusturya), kendilerine sığınan, başta eski Boğdan 

Voyvodası Mihael olmak üzere diğer Rum isyancıları iade ettiğinde veya kendileri 

cezalandırdıklannda bu bölgelere yeni voyvodalar tayin edilecektir. İmtiyazları da iade 

edilecek tir." 568 

Çar I. Aleksandr da Rum isyanıyla ilgili alınan önlemleri tasvip etmediğini 

Avusturya imparatoruna ileterek, bu durumu İstanbul' daki elçisi aracılığıyla Osmanlı 

Devleti'ne bildirmesini ve iki devlet arasında aracılık yapmasını istedi. Avusturya elçisi 

Kont Lutzow, bu durumu Bab-ı All' ye iletti. Reisülküttab Hami d Bey de, Rusya' ya daha 

önce bu konuda bilgi verildiğini, ancak Rusya' nın bunları dikkate almadığını, Osmanlı 

Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu, herkesin eşit durumda bulunduğunu, dolayısıyla 

Rumlar'a da farklı muamele yapılmadığını belirtti. 17.Za.1236 (16.8.1821) tarihli bu 

cevabİ takrirde Resi Efendi şu açıklamalara da yer verdi: "İsyanın başlangıcında nasihat 

yolu seçildi. Patrikhane aracılığıyla isyancılar itaate davet edildi. Aman dileyenlere 

dokunulmadı. Hatta Livadye' de aman dileyen Rumlar affedildi.569 Buna rağmen Rum 

567 BOA, HH, 35077; Cevdet, c.XI, s.215; Iorga, s.262 vd. 

568 BOA, HH, 35077. 
569 " ... fil.tufetfü :Melimetf POfa {:Mora o/afisi} fiazretferi k:Jfıç ife Livatfge'ge girüp süfüsüntfen ziyaıfesini 

ifira!(ve aftı getfi 6intfen zi!Jatfe /(flffar tu'me-i şir ü şimşir ofara!(jet/i ü tes/iir ve l(gca60fıfan tavassutugfa 
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isyancıların daha da azı tıp, hatta İsH1m' ın kutsal değerlerine saldırıp, Kur' an' ın 

yapraklarını yırtmalan, Müslümanlar'ın galeyana gelmelerine sebep oldu. Kadın, çocuk, 

ihtiyar demeden bütün Müslümani ar' ı utanç verici bir şekilde öldürdüklerinden, bunlara 

artık yumuşak bir şekilde davranmak mümkün değildir. Rusya tarafından söz konusu 

edilen kiliselerin yıkılınası meselesi de doğru değildir. Eflak-Boğdan (Memleketeyn) 

konusunda da ancak, isyan bittikten sonra yeni voyvodalar tayin edilecek, imtiyazlar geri 

verilecek ve bu süre içinde de buralar kaymakamlar aracılığıyla yönetilecektir."570 

Bu açıklamalar üzerine Avusturya elçisi Osmanlı Devleti' nin politikalarını onaylar 

bir tavır sergilemekten kaçınmamıştır. Rus elçisinin İstanbul' dan ayrılmasından sonra 

diğer devletler elçileri, Rusya'nın isteklerinin mümkün olduğunca çabuk ve dostane bir 

şekilde yerine getirilmesini dilediklerini bildirmişlerdir. 571 

Bu gelişmeler üzerine Bab-ı An, herkesin mevcut durumdan haberdar olması için bir 

beyanname yayınlamıştır.572 Buna göre; "2(um miffetinin meyriana çı.Rgn fesari ve ~eRgvetferi 

ve 6erren ve 6afiren taraf taraf ~if@!( ve isyana cesaretfen efyevm ne rierecerie ve ne sı1retrie oUuğu 

cüm{e ilmmet-i :Muhammeri'iıı mafı1mutfur. 1(afirkrin 6u vecfiife umumen fıarek;gte cesaretferi 6efier 

fıaf k;gnrii k;gnriiferine ofmayaral( :Mosf(gjfu tarafınaan tafırflc o[unriuf;farı. .. "573 belirtilerek, 

Rum isyanının sorumlusu olarak Rusya görülmüştür. 

Osmanlı Devleti taviz vermez tutumunu sürdürürken, bir yandan da Rus taleplerinin 

aksine Eflak ve Boğdan'a asker sevkİyatma devam etmekteydi. Evail-i Z.1236 (30.8-

8.9. 1821) tarihli bir ferman ile kış (meştanişin) askerinin düzenlenerek, Boğdan' a 

gönderilmesi ve uygun yerlere yerleştirilmesi için Anadolu' dan asker toplanması 

istenmişti.574 Eflak ve Boğdan' a yönelik bu askeri müdahale, buralarda yaşayan halkı 

değil, isyancıları cezalandırmak ve-yukarıda da belirtildiği gibi-asayişi sağlamak içindi.575 

OsmanlıDevleti ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle birlikte, bu 

şekilde, gerginlik giderek artmaya başladı. İki devlet arasında bir savaş ihtimali ortaya 

çıktığı için Rus saldırılarına direkt olarak maruz kalacak yerlerde bazı hazırlıklar yapılmaya 

6fıRJ.si istiman üfüp aman virifmi..ş ... ", BOA, C D, 548:2. 
570 BOA, HH, 38225. 
571 Iorga, s.264. 
572 Cevdet, c.XI, s.216. 
573 Şanizade, c.IV, s.201; Cevdet, c.XI, s.272 vd. (Beyannamenin tam metni için bkz. Şanizade, c.IV, 

ss.201-204; Cevdet, c.XI, ss.271-275.) 
574 BOA, C D, 7766. 
575 Valeriu Veliman, "Osmanlı Devleti ve Romen Prensliklerinde 1821 Senesi Olaylan", IX. Türk 

Tarih Kongresi, c.II, Ankara 1988, s.975. 
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başlandı.576 

Metternich ve Castlereagh, Rus isteklerinin Osmanlı padişahı tarafından 

reddedilmesinden kaygı duymuşlardı. Metternich, Osmanlı Devleti'nin barıştan yana bir 

tutum içine girmesini ümit etmekte, Castlereagh ise savaş tehdidinin önlenebilmesi için her 

şeyin yapılması gerektiği görüşünü savunmaktaydı.577 Nitekim Rusya, İngiltere' den 

çekindiği için Osmanlı Devleti'ne karşı bir savaşı göze alamadı.578 Ayrıca Rus Çan I. 

Aleksandr, 1821 yılı Ağustos ayında, Kapodistrias' a, "Eğer biz Türkler' e savaşla cevap 

verirsek, Paris yönetici komitesi zafere ulaşır ve hiçbir hükümet ayakta duramaz. Ben 

düzenin düşmanıanna özgür bir meydan bırakmak niyetinde değilim. Her ne pahasına 

olursa olsun, Türkiye ile savaşı önleyecek araçların bulunması gekir."579 diyerek, 

Osmanlı Devleti'ne karşı tavır almamn Fransız devrim fikirlerini ve dolayısıyla ulusçuluk 

hareketlerini onaylamak anlamına geleceğini ifade etmiş ve Kutsal İttifak' ı bozma yı 

istemediğini belirtmişti. 

Bu sırada Osmanlı Devleti, Rusya'ya kaçmış bulunan Rumlar'ın geri iadesi 

konusunda ısrarcı davramrken, diğer yandan geri adım atarak, savaş tehlikesini önlemek 

amacıyla, 1821 yılı sonlarında, Eflak ve Boğdan' dan askerin üçte ikisini çekme kararı aldı 

ve orada kalan askerin tam bir disiplin içinde olmalan için sert talimatlar verdi.580 İngiltere 

ileAvusturya da Osmanlı-Rus ilişkilerinin iyileştirilmesi için girişimde bulunarak, Bab-ı 

All' den Rus isteklerinin kabul edilmesini istediler. Buna göre Osmanlı Devleti, Eflak-

576 29.Z.l236 (27.9.1821) tarihli Van Muhafızı Mahmud Paşa' dan gelen tahriratta; Rum isyanının 
başlamasından sonra, Rusya'nın Dersaadet'teki elçisini geri çekmesinin, savaş hazırlığı içinde olduğu 

izlenimini verdiği belirtilerek, hiçbir şekilde Rusya'ya güvenilmemesi gerektiği ve gerekli hazırlıklara 

başlandığı bildirilmiş, Van Kalesi'nin muhafazası için asker, erzak ve cephane talebinde bulunulmuştur. 

BOA, HH, 37302.Y; Vidin Muhafızı Derviş Mustafa Paşa'dan da aynı doğrultuda bir mektup gelmiş, bu 

belgede özetle Paşa, şu bilgilere yer vermiştir: "Rum isyanındaki Rusya etkisi, artık iyice anlaşılmış, Rus 

elçisinin katı tutumu ve Dersaadet'ten çekip gitmesi Rusya'nın savaş açmak emelinde olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Eflak-Boğdan taraflarına ve sınır kalelerine yeterli sayıda asker sevkedilmelidir. Takviye ve 

istihkam sağlanmalıdır. Etlak ve Boğdan' ın Ruslar' ın eline geçmesi ihtimaline karşı, yakılıp 

yağmalanması yolunda gelen emir üzerine gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Buralara gelenAvrupalılar'dan 

alınan bilgilere göre, Rusya imparatoru Avrupa'ya manifestolar yayınlayarak, Osmanlı Devleti'ne savaş 

açmak niyetinde olduğunu belirtmekteymiş. Avusturya da Rusya'ya yardım edecekmiş. Sırplar da 

ayaklanma hazırlıklan içinde olduklarından, Rusya'ya onların da yardım etme ihtimali vardır. Bunun için 

gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır.", BOA, HH, 38574.A. 
577 Tuncer, s.50. 
578 Armaoğlu, s.l72. 
579 Anderson, s.61. 
580 Iorga, s.266. 
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Boğdan'ı tamamen boşaltacak, buralarda yönetimi yerli boyariara bırakacak, Tuna 

memleketleri hakkında Rusya ile yeni görüşmelerin başlatılınasım kabul edecekti. Ancak 

Reisülküttap Mehmed Sadık Efendi, 28.2.1822 tarihinde bu önerileri reddederek, 

İngiltere ve Avusturya' mn arabuluculuğunu da reddetmiş oldu. Bu iki devlet aym teklifleri 

Mart ayının lO'u ve 30'unda yinelediler. Bab-ı Aıt, ancak asayiş ve sükunet yeniden 

sağlandıktan sonra Memleketeyn' deki askerini çekeceğini bildirerek, Rus isteklerini ve 

dolayısıylaarabuluculukyapan bu devletlerin tekliflerini reddeden bir cevap verdi.581 Bu 

arada Rusya, Osmanlı Devleti'ne karşı Avusturya ve Prusya'mn desteğini sağlamaya 

çalışıyordu. Nitekim olası bir Osmanlı-Rus savaşında Avusturya' mn İstanbul' daki elçisini 

çekeceği sözünüAvusturya'dan alırken, Prusya ile de Rus menfaatlerini destekleyeceğine 

ilişkin bir protokol imzaladı. 582 

İngiltere'nin İstanbul' daki elçisi Strangford, Eflak ve Boğdan' da bulunan Osmanlı 

askerinin, bu bölgedeki halka zulüm yaptığı düşüncesine sahip olduğundan, bu duruma 

daha fazla seyirci kalmayacağım belirterek, bu insanlığa aykırı hareketlere bir son 

verilmeyecek olursa, Osmanlı Devleti'ni kendi kaderiyle başbaşa bırakacağını, hatta 

İstanbul' u terk edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Bab-ı All, Tuna ey aletlerini 

15.5.1822'ye kadartamamİyle boşaltacağım ve Romen soyundan gelen prensierin en kısa 

sürede atanacağını cevabını verdi. Nitekim 13.7.1822' de Eflak ve Boğdan boyariarı 

tarafından seçilen Joan Sandu Sturza Boğdan Prensliğin e, Gregor Ghica Eflak Prensliğine 

atandılar.583 Böylece Rusya' nın isteklerinden biri olan yerli boyarlardan voyvoda 

atanması gerçekleşmiş oldu. Ancak buna rağmen Rus elçisi hala İstanbul' a 

dönmemişti.584 Ticari faaliyetleri Rus Maslahatgüzarı Mihalaki aracılığıyla 

sürdürülmekteydi. 585 

581 " ... 'Effa.f(ve 13oğefan'a vogvoefa nas6ı i{;ün efüvef e[çiferi tasacfefigilt ife 'Dev fet-i .f!l.fiyge'gi işgil[ itmeRfe 

vogvoefa nasbı ife asf;g.rimi.z 6eginferinefe ifıti!ilf virme l(asefınefa ofugor[ar ise efe asilgiş-i afi o[maefıf;ç.a 

vogvoefa nas6ı 6ir-vecfiife caiz tfeğif tfegü /(gt'ice ceva6 viri!mel(tfe ofifuğu. .. ", BOA, AE, 9939; Iorga, s.274 

vd. 
582 Iorga, s.277 vd. 
583 Iorga, s.283; Cevdet, c.XII, s.l89. 
584 " ... 'll[.ifıaget Memfe~tegn'e vogvoefafann nas6 ve i/(ilmesi!Jfe 'l{usgafu'nun efiyeceği l(a.fttuıtruş ise efe ife-f

ilfigge e{çisini gönefermegerel( afe-f-vafi.Uf ife aya!( sürünefürmesi 6unefan 6ögfe ne netice vereceği meçfiUi 

ofifuğunefan 6aşl(g 6u günferefe etrajefan va{$ ofan ve 6a'zı m.e.smititt ve ifi6arata göre on-on 6eş güne l(acfar 

!!(usya imparatoru ife .f!l.vusturga imparatoru ... fiuefuefefa mü[il/(gt icferel(güga ']{usya efçisinin gefip 

gefrnegeceği onefan sonra te6e!J!Jün itfeceği ve l(fıin. ']{usya fiaf/(J mufiilre6ege fialiişger ofara/('l{usga imparatoru 

fier ne l(acfar suffi ve safafi-ı i!ti.zôm tarafınefa ise efe fiaf/(Jnı efzem teef6iri{;ün .f!l.vusturya imparatoru'gfa 

m.ü.zil~re itferel(ne suret 6ufur ise anefa ma'[um ofac.ağı. .. ", BOA, RFD, s.12. 

585c d ev et, c.XII, s.l89. 
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İngiltere, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki gerginliğin ortadan kaldıruması için 

gayret sarf ederken aslında asi Rumlar lehine hareketten de kaçınmaktaydı. Ancak buna 

karşın sivil halk, isyanı ve isyancıları desteklemekten geri kalmıyordu. Sadece İngiltere' de 

değil, tüm Avrupa' da Rumlar' a duyulan sempati, Avrupa medeniyetine düşünceleriyle 

katkıları olan Aristoteles, Eflatun gibi düşün adamlarından ve Rumlar'ın, Eski 

Yunanlılar'ın devamı veya torunları olarak görülmesinden kaynaklanmaktaydı.586 

Giderek nüfuzuartan kamu oyu, dini olduğu kadar Hellen muhibliği bakımından da 

Rumlar'ın tamamİyle lehinde idi. Hatta ayaklananları cezalandırmak için alınan öıılemleri, 

isyan etmiş olan bir te b' aya karşı değil, Herodotos ve Plutarkhos zamaıılarındaki gibi 

özgürlüğü için döğüşen Hellen halkına karşı yapılmakta olan zulümler olarak 

görüyorlardı. 587 Başta İngiltere olmak üzere hemen hemen her Avrupa ülkesinin büyük 

kentlerinde Hellen Dostluk Komiteleri kuruldu ve bu demekler Rumlar' a maddi, manevi 

destek sağlamak için çalışmaya başladılar. Hatta, İngiltere' den, Fransa' dan, Bavyera' dan, 

İsviçre' den, İtalya'dan ve Amerika'dan yüzlerce Yunan taraftarı ve Avrupa ülkelerinde 

yaşayan Rumlar ve diğer uluslardan gönüllüler, bağımsızlık için çarpışmaya geldiler.588 

İlk gelen Philhellenler (Yunan dostları), Dimitri İpsilanti'nin on iki bin kişiden oluşan 

kuvvetleri arasına katılarak, Tripoliçe'nin kuşatmasında görev aldılar ki, buıılar arasında 

ünlü isimlerden olan Thomas Gordon da bulunrnaktaydı.589 Avrupa' da, Osmanlı Devleti 

aleyhine yapılan propogandalar da, Yunan dostlarını heyecanlandırrnakta ve fiilen 

Rumlar' ayardım etmek için akın akın Mora' ya gelmelerine neden olmaktay dı. 590 

Bu sırada Castlereagh' ın 1822 yılı Ağustos ayında intihar etmesiyle İngiliz Dışişleri 

Bakanı olarak 22.9.1822' de George Canning' in göreve gelmesi ve artan kamu oyu 

baskısı, İngiltere'nin Rum isyanına ilişkin tutumunun değişmesine yol açtı.591 

1822 yılı Ekim ayında, İngiltere ile Avusturya, Rusya' nın Osmanlı Devleti' ne karşın 

586 Kocabaş, Türk-Yunan Mücadelesi, s.73. 
587 lorga, s.286. 
588 C.M. Woodhouse, The Battle of Navarino, London 1965, s.24; Clair, s.25. 
589 Dakin, s.41. 
590 " ... :!{um 'usatı İngiltere ve :fransa aevfetferi medis-i Rg6irferine ve f{JaUarına 'arz-ı fia[(er ta!(!imiyfe 

tarifi-i mezK:flnfa 'itf-i atffitUfa Suftan 5'lfi.mea Cami'-i şerifi fıavfısınaa esir 6u!ınan :!{um çocuKJan /(]ır6an 

yirine i' alim ofınmıştfur tfiyü 'ak:f ü jif{Je sığmaz sözfer ife .f!vrupa aevfet ve aliôiisini cUş ü fıurUşa getürü6 

mdfen ve fıar6en i'ane itferef( nisa ta'ifeferi, üzerferinae o[an mücevfıeratCannı :!{um 'usatma cefı{ üzerine 

6~ itfere{. .. ", Abdürrezzak Bahir, 1243 Tarihindeki Rusya Muharebesi Tarihçesi, (İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler ve Müze Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, No:l07), v.86b; Abdürrezzak Bahir, 

Tarihi Notlar, v.27a. 

591 Cevdet, c.XII, s.215. 
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etkin önlemler almasını önleyebilmek amacıyla Verona Kongresi' ni topladılar. 

Avrupa' daki ayaklanmalara karşı alınacak önlemlerin görüşülmesinin planlandığı bu 

kongrede, daha çok İspanya ile uğraşılmış, Rum sorununa herhangi bir çözüm 

getirilememişti.592 Sadece, ":Mora masfaliatı Vevfeti-i Aftgye'niıt. umur-ı tfdliifiyyesiıufen ofu6 

tfiğer tfevfetferiıı mütfa/ia[eye safdliiyyetferi ofmatftğına" karar verilmiş ve bu karar İngiltere 

vasıtasıyla Bab-ı All' ye bildirilmiştir. 593 

Buna rağmen ölüm tarihi olan 8.8.1827594 yılına kadar uzun süre dışişleri bakanlığı 

ile başbakanlık görevini595 yürütecek olan Canning'in bu göreve getirilmesiyle birlikte, 

İngiltere'nin Rum meselesinde takip ettiği politika tamamen yön değiştirdi. Zira Rum 

ayaklanmasının aleyhinde olan Castlereagh'ın aksine, Canning bir Helleııistti ve bu davayı 

benimsemiş ri. İngiliz politikasına Yunan dostu bir yön verdi. İngiltere' nin Rum sorununa 

uzaktan bakmaya devam etmesi demek, Rusya'nın Rumlar üzerinde nüfuz sahibi olması 

ve Doğu Akdeniz' e rahatça açılması demekti. Canning' e göre, Rum ayaklanması bir 

Hristiyanlık davası haline gelmişti. Bu işin liderliğinide Rusya yapmaktaydı. Rumlar'ın 

başanlı olmalan durumunda, Rusya'ııın etkisi altına girmeleri kaçıııılmazdı. Rusya ise bu 

sayede Akdeniz' e inebilirdi. İşte bu durumu önlemek amacıyla İngiltere, Rum davasına 

destek vermeli ve kurulacak yeni devlet, varlığını Rusya yerine İngiltere'ye borçlu 

olmalıydı. Bu şekilde Osmanlı Devleti'ne de yardım edilmiş ve Rus tehlikesi 

uzaklaştınlmış olacaktı.596 Bu anlayışın ürünü olarak İngiltere, artık açıktan açığa isyanı 

desteklemeye başladı. Böylece Avrupa' daki Mettemich' ci ve ulusal ayaklanmaları 

bastırmayı öngören müdaheleci sistem etkisini kaybetmiş oldu. 597 

592 Cevdet, c.XI, s.217. Verona Kongresi'nde görüşüten konular hakkında bkz. Uçarol, s.265. 

593 Cevdet, c.XII, s.215; BOA, HH, 17469; Kurtoğlu, s.l58. 

594 Kurtoğlu, s.l89; Tuncer, s.57. Cevdet, c.XII, s.217'de ölüm tarihi olarak 5.8.1827'yi verir. 
595 George Canning, 22 Eylül 1822' de Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamış, 1827 yılı Nisan ayına 
kadar bu görevde kalmış ve bu tarihte Başbakan olmuştur. Dakin, s.55. 

596 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı Avrupa I 789-1848, (Çev. B ahadır Sina Şener), Ankara 1998, 

s.ll7; Armaoğlu, s.l73. 
597 Napolyon savaşlarından sonra sosyal ve siyasi bakımdan alt üst olan Avrupa'yı yeniden düzene 

koymak (restauration) amacıyla Rusya, İngiltere, Avusturya ve Prusya, Viyana Kongresi'ni (Ekim 1814-

Haziran 1815) toplamışlar ve daha sonra da Mettemich'in Çar Aleksandr'a bulunduğu telkinlerle her türlü 

hürriyetçi ve milliyetçi eylemin bastırılması yolunda, 1815 Eylül'ünde Kutsal İttifak diye bilinen bir 

anlaşmayı yapmışlardı. Metternich sistemi, İngiltere' nin bu sisteme fazla bağlanmaması nedeniyle 

Trappau ve Laibach kongrelerinde ilk sarsıntılarını geçirmiş ve Güney Amerika' daki İspanyol 

sömürgelerinin bağımsızlığı sorununda Birleşik Amerika'nın Monroe Doktirini'ni ortaya atmasıyla büyük 

bir darbe yemiştir. Rumlar'ın Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasında ise etkisini oldukça kaybetmiştir. 

Bkz. Hatipoğlu, s. 20; Armaoğlu, s. 165. 
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Canııing aym zamanda kamuoyu görüşüne dayalı bir politika izlemektey di. Avrupalı 

halkların özellikle de İngilizler'in Phillhellnizm'in gelişmesine taraftar olması onu bu 

şekilde davranmaya itiyordu. Böylece İngiliz politikası Rumlar lehine bir yön aldı. George 

Canning, 25.3.1823'de Rum asilerini muharip yani savaşçı olarak tamdığım ilan etti.598 

Böylece İngiltere, Rumlar' ı Osmanlı Devleti karşısında ayrı bir varlık olarak kabul etmiş 

olmaktay dı. 599 Bu tarihten itibaren Rumi ar' a yardım için İngiliz halkı harekete geçirildi. 

Mora asilerine özellikle İngilizler tarafından büyük miktarlarda para yardımı yapıldı.600 

Londra Yunan komitesi de yine 1823 yılında kurularak, faaliyete geçirildi.601 Ancak on 

sekiz ay faaliyetlerini sürdürdükten sonra yok olup gitti.602 

Osmanlı Devleti ise gerek İngiltere' nin gerekse diğerAvrupa devletlerinin iç işlerine 

karışmasından rahatsızlık duymakta ve onlar tarafından önerilen teklifleri reddetmektey di. 

Eski Reisülküttap Canip Efendi, "İngiltere için fıer ~e!f !Japma!fa fıazırız, fak;gt ~erefimi.zaen ve 

6ajjımsızftğı:mızaan feaaRgrfıf(!Japma:maf( ~artıg(a" diyerek, Osmanlı Devleti'nin de bu 

598 Tuncer, s.51; Castellan, s.275; Jelavi ch, The Balkans, s.49. 
599 Armaoğlu, s.175. 
600 5.N.1239 (4.5.1824) tarihli Sirozi Yusuf Paşa' nın şukkasına göre; " ... Lontfra'tfan !!(um usatma üine 

.zımnmtfa mafi.sU.S sefine ile göntferifmiş ofan iKJ yüz e[[i 6in riyaf üç tfört gün aK:fem Zenta'ya varitf oM uğu 

mufiarrir üfiijjünü ve f(ü[[iyetfü .ze/i.ô..ir ve müfıim:truit ve me6afiğ ife ustlta mua[[i ofarak::_ .. ", BOA, HH, 

38785.B; Sirozi Yusuf Paşa'nın 3.Z.1239 (30.7.1824) tarihli tahriratında da şu bilgi yer almaktadır: 

" ... Zenta'ya geEmiş ofaıı me6ôilğ-i mafümü'f-m.i.K;!artfan iKJ yüz 6in riyaf J{na6ofi'tfe ofan gavurfara ve otuz 

6in riyaf:Misofnikgavurfarına viri{c{iği...", Yusuf Paşa, İngiltere tarafından yapılan bu yardım hakkındaki 

şaşkınlığını belirterek, "bundan önce İngiltere elçisi, Korfu'daki İngiliz generaline, isyanetiara yardım 

edilmemesini, para verilmemesini ve tarafsızlık politikalarını sürdürmelerini bildirmişken, hatta asi 

teknelerinden dört tanesini yakalayıp Zenta' ya götürmüşken, yine de bu yardımın yapılması, İngiltere' nin 

istikrarsız tutumu, gizli bir kötülüğün habercisi olabilir" diyerek duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Bunun 

üzerine II. Mahmud da, "Siro.zi ')'usuf Paşa'nın iş 6u /(#imesiyfe tfiğer şuf(f(ası ve tercüme /(ôğuffarı man.zfir

u fiümdyunum o{muştfur. <Tercüme /(#ğıtfının 6irintfe İpsara Ce.ziresi'nin İ6rafiim Paşa maiyyetine me'mur 

/(Jfman tfonanma tarafınaan .za6t o{untfuğunu yazıyor ise tfe ma-fia.za f;sıputfan paşa ~arajıntfan za6t 

o{unmuş oM uğunaan 6una nazaran saiT mevatf-ı mufiarrere tfafii sarf-ı f(iz6 mufitemef ofmağfa ijatfe-i şayan 

görünmez." diyerek, verilen bilgiyi pek ciddiye almamıştır. BOA, HH, 38730; Cevdet, c.XII, s.215. 

Castellan, s.275' de, Londra idaresinin Rum asilerine 2.4 milyon tutarında para verdiğini belirtir. 

Anderson, s.57' de, Londra para piyasalarının Rum! ar' a f800.000 borç verdiğini, 1824 yılı sonlarına kadar, 

bütün Hristiyan dünyasının katkılarının en fazla f90.000 olduğunu, [dipnot 2' de] Londra Yunan 

Komitesi'nin ise fll.OOO'den biraz daha fazla verdiğini belirtir. Ayrıca 1824 yılı borcu için, senetierin 

gerçek değerinin yarısından biraz daha fazlasına dağıtıldığını, dolayısıyla Yunan hükümetinin itibarının 

böylesine düşük olduğunu ifade eder. 
601 Dakin, s.52. 
602 Anderson, s.58. 
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konudaki tutumunu dile getirmekteydi.603 

Osmanlı Devleti, bu sırada Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmalarım 

engellerneyi amaçlayan bir beyanname yayınladı. Bu beyannamede;604 "Her akıl sahibi 

bilir ki, insanların çeşitliliği, belli yerlerde toplanmaları ve bunların hükümdarlar 

vasıtasıyla idare edilmeleri Allah'ın takdiridir. Bunun devam etmesi, hükümdarların 

birbirlerinin işlerine ve yerlerine karışmamalarına bağlı olarak, aralarındaki muahedeleri 

bozmadan korumalarıyla, devletlerin ve insanların emniyet ve asayişlerini devam 

ettinneleriyle mümkündür. Her devlet dış ülkeler ile olan anlaşmaları ve muamelelerini 

yerine getirmek, kendi içindeki şer'! ve örfi kanunların gereğini kendisi İcra etmek 

zorundadır. Saltanat-ı seniyyenin bütün işlerinin, milli ve mülki kanunlanmn, şer'! ve dini 

hükümlere bağlı olduğunu her devlet bilmektedir. 

Bundan dolayı Osmanlı Devleti, topraklannda bulunan te b' asından bir grup olan 

Rumlar'dan itaatkar olanlannın emniyet ve asayişini, ırz, can ve mallannın muhafazalanm 

ehl-i İslam olanlar ile aynı tutmaktadır. Bunların içlerinden bir grubun isyan etmeleri 

üzerine devlet, düzeni sağlamak amacıyla isyancıları kanunların gerektirdiği şekilde 

cezalandırmak, terbiye etmek, teslim olup af dileyenlerini affetmekte, bu arada diğer 

devletlerle olan anlaşmalanna bağlı kalmaktadır. Osmanlı Devleti' nin amacı umumi asayiş i 

sağlamaktan ibarettir. Hariçten gelen müdahale belirtileri, fesadın uzamasından başka bir 

işe yaramamaktadır. Devlet müdahalede bulunanlan engelleyecektir. Gerek mezhepdaşlık, 

gerekA vrupa' ya sirayet edebileceği ve gerekse deniz ticaretine hal el getireceği gibi 

iddialarla müdahalede bulunulması, devletler hukuku gereğince yardım edilmemesi 

gereken eşkıyanın, destek geleceği düşüncesine kapılmasına yol açmaktadır. Tüm dost 

devletlerinkendi aralarındaki anlaşmalara göre kendi teb' asını kontrol etmesi gerekirken, 

Osmanlı'nın işlerine kanşmaları kabul edilecek durum değildir. isyan hakkında Devlet-i 

Aliyye'nin defalarca bildirdiği görüşleri, önce ne ise şimdi de yine aynıdır. Son olarak 

tekrar bildirmek gerekirse, fesadın başlangıcında İstanbul' da bulunan dost devletlerin 

memurlan yardım teklif etmişler ise de hariçten bir müdahale kabul edilerneyeceği cevabı 

verilmiştir. Bu memurlar Verona Meclisi'ne gidip bu konuda Osmanlı Devleti'nin her 

yönden mağdur olduğunu beyan etmişler ve Rum maddesini Osmanlı'nın kendisinin 

düzelteceğini, hiç bir devletin buna kanşamayacağını, eğer kanşırl~r ise devletler arası 

hukuk gereğince davacı olunacağını resmen bildirmişlerdir. Bunun için bu madde 

hakkında söylenecek bir söz ve cevaba gerek kalmamıştır. Böyle bir beyannamenin 

kaleme alınmasımn nedeni şudur: Devlet-i Aliyye tarafından başından beri Rum isyancılan 

603 Iorga, s.288. 
604 BOA, HH, 17469. 
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hakkında İcra olunmuş ve olunmakta olan tedbirler din ve mezhep kavgası veya bütün 

Rumlar hakkında değil yalnızca içlerinden isyan edenlerin te' di bi hususundadır. Onların 

da af dileyenleri şer'! ölçüler içinde affedilmektedir. 

Fesadın uzaması ancak yukanda açıklanan durumlar yüzündendir ve bunun zararı 

yalnız OsmanlıDevleti'ne olmaktadır. isyan dolayısıyla Osmanlı teb' asının asayişine bile 

halelgelmemişken Avrupa'ya sirayet tabiri manasız kalmaktadır. Aracı olmak hususu iki 

müstakil devlet arasındaki husumetin giderilmesi için kabul edilebilir. isyanda aracılık 

kabul edilemez. Bunun gibi mütareke ve anlaşma maddeleri de kabul edilemez. Bu tabirler 

ile isyan eden gruba hayat verilmesi ve isyancılara hükümet nazanyla bakılması devletler 

arası hukukta şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir durumdur. Rumlar'ın bulunduklan 

bölgeler, Osmanlı'nın mülkü ve kendileri de cizye veren reayası olduğu için Osmanlı 

bunlar hakkında şeriatın gerektirdiği ölçüler içinde davranmaya mecburdur. Bundan 

dolayı şimdiye kadar yapılan teklifierin hiç birisi kabul edilemez. Bu konuda padişah, 

vekili er ve bütün İslam milletinin ortak ve kesin cevabı budur. Bu beyanname böylece ilan 

olunacaktır" denilerek, Osmanlı Devleti, diğer devletlerin aracı rolü üstlenmelerini veya 

Rumlar lehine tutumlarını, taviz vermez şekilde kabul etmediğini göstermiştir. Hatta, bu 

tutumlarından dolayı isyanın bastırılamamasına sebep olarak da yine bu devletleri 

suçlamıştır. 

1822 yılı sonbaharında Rusya' da Kapodistrias gözden düşmüş ve yerine dışişleri 

bakanlığına Nesselrode getirilmişti ki, Osmanlı Devleti'ne karşı Kapodistrias' dan daha 

dostça davranmaktaydı. Tuna eyaletlerindeki Osmanlı askerinin çekilmesini ve 

voyvodalann tayinini memnunlukla karşılamakla birlikte, 18.5.1823 tarihli beyanatıyla 

Rus elçisinin İstanbul'a gönderilmesine imkan olmadığını bildiriyordu. Osmanlı Devleti 

ile Rusya arasındaki gerginliğin nedenlerinden olan, Eflak-Boğdan' a ait Rus talepleri 

karşılanmıştı. Ancak, Rum teknelerinin kimliklerini gizlemek için Rus bayrağı ile Ege' de 

dolaşmaları üzerine birtakım önlemler alan Omanlı Devleti'nin, 10.9. 1823' de Rus bayrağı 

taşıyacak Rum gemilerinin kendi suları içinde dolaşmalarına izin vermeyeceğini açıklaması 

üzerine yeni sorunlar ortaya çıktı.605 

Bu sırada Rum isyancıların Mora' da kazandıkları bazı başarılar Avrupa 

ülkelerindeki Hellen dostlarını yeniden heyecanlandırıp coşturdu. Gaspard de Pons, Jules 

Lefevre, Victor Hugo (Orientales adlı eseriyle), Beranger, Casimir de Lavigne 

(Messeniennes adlı yapıtıyla), Fauriel (Yunan Halk Şarkıları adlı yapıtıyla), Lamartine 

(Child Harold'un Son Hac Şarkısı adlı yapıtıyla), Lord Byron (Child Harold, Don Juan, 

605 Iorga, s.295 vd. 
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Bronz Çağı adlı yapıtlarıyla) ve daha başkaları şiiri Yunan davasının hizmetine 

sundular.606 Fransa' da6<l7 Benjamin Constant (Hristiyan Uluslara Çağrı adlı eseri yle) 

Yunan dostluğunun şampiyonu oldu. De pardt, (Yunanistan'ın Banşa Kavuşturulması 

İçin Silahlı Müdahale), Chateaubriand, (Yunanistan Hakkında Not, 1825) adlı yapıtlarıyla 

devletlerin arabuluculuğunu hazırladılar. Lamartine, 1953' den sonra yazdığı Türkiye 

Tarihi (Histoire de la Turquie) adlı eserinin birinci cildinin önsözünde şöyle demekteydi: 

"'13ir zamanfar iRf şair, :Fransa'aa Cfıateau6riantf, İngi!tere'ae '13gron, :Fa6fe'aefJ i!afi.far aama 

OsmanMar'a !(arşı, aüşünce go{ug{a fıaçfı seferi garatmafc iste:miş{erair. Yazarfar l(g.naatferi, 

şairfer liegecanı garatırfar. Şürin garattığı liegecan, cfevfet aaamfarma rağmen, Yunanistan 'ı 

/(jırtaraı"608 

Almanlar' dan bir yardım kıtası oluşturuldu.609 Daha i syanın ilk aylannda 1821 yılı 

Ağustos ayında , Hamburg' da dağıtılan bir bildiride, asi Rumlar' a destek sağlamak 

amacıyla şu cümlelere yer verilmişti: ".flllmanga'nm gençliğine çağrı. 'Din, gaşam ve özgür{ü/( 

savaşımı 6izi si!afı artma çağırıyor. 'l(utsa{ aava için l(g.nımızı, fıagatımızı feaa etmeCigiz. 

Müs{üman{ar'ın .fll.vrupa'aafJ gönetiminin sonu gal(faşıgor . .fll.vrupa'nın en güze{ ü{f:s,si, 

canavarfaraan k:Jırtarıfma{wır! o/ar gücümüzfe mücaaefege atıCaCım. .. Tanrı 6izimfeai.r, çünzy 6u, 

/(jıtsa{ 6ir aavaaır-insan{ı/(aavasıaır-ain, fıagat ve özgür{ü/(için savaşımaır ... "610 

Rum davasına Amerika' da da büyük bir kitle ilgi duymaktaydı. Amerikan devrimi 

ile Rum ihtilali arasında benzerlikler aranarak, kıyaslamalar yapılmaktaydı. Rumlar için 

para toplamak ve destek sağlamak için her çeşit yöntem kullanıldı. Vaazlar verildi, 

nutuklar atıldı, tiyatrolarda özel oyunlar sahnelendi, koleksiyenlar alındı, açık arttırmalar 

ve balolar gibi eğlenceler düzenlendi. NewYork gibi şehirlerde, binlerce dolar toplandı. 

Silah, giyecek, yiyecek ve ilaç desteği yapıldı, cephane sağlandı. Ayrıca, buradan da 

gönüllüler fiilen isyana katılmak için Mora'ya doğru hareket ettiler. Bunların arasında yeni 

doktor olan, Bostonlu Samuel Gridley Howe da vardı ki, onun tarihi Yunan devriminin 

önemli kaynaklarından biridir.611 Rumlar' a fiilen destek sağlamak üzere Mora' ya gelen 

606 Türsan, s.34. 
607 Fransa' da, 1821-1827 yılları arasında, Yunan bağımsızlık mücadelesini destekleyen en az yüz yirmi 

yedi şiir kitabı basılmıştı. Yine ayaklanmanın ilk yılında otuz tane kadar da risale yayımlanmıştı. Clair, 

s.53 vd. 
608 Türsan, s.35. 
609 Iorga, s.298. 

6 ı O Son yel, Beli, (1998), s.ll8 vd. 

61 ı Gewehr, s.27, dipnot 9; Ayrıca bkz. Clair, s.60. Anderson, s.57, dipnot 2' de, Amerika Birleşik 

Devletleri' nin, isyancılara, diğer bütün ülkelerden daha çok katkıda bulunduğunu belirtir. 
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ünlü Philhellenler arasında iki isim daha vardır ki, yukarıda da belirtildiği gibi Thomas 

Gordon, diğeri de George Finlay' dır.612 

İngiltere' de Rum ayaklanmasına duyulan yoğun ilginin sonucunda da İngiliz şair 

Lord Byron, asilere destek sağlamak için Mora'ya gitmeye karar vermişti. Rumlar'a ve 

dillerine yabancı olmayan Byron, Rhegas'ın ünlü "Savaş Şarkısı"nı tercüme etti ve 

Mora'ya eski Yunan erdemini sadece övmediğini, taklit de ettiğini kanıtlamak için gittiğini 

göstermeye çalıştı. Onun bu faaliyetleri, Rum ayaklanmasının Avrupa'da popularize 

olmasınakatkıda bulunmaktaydı. 13 Temmuz 1823 tarihinde İtalya'dan Mora'ya doğru 

gemiyle yola çıktı.613 Önce herhangi bir siyasi partinin güdümüne girmernek için 

Kefalonya' ya gidip, dört ay burada kaldı ve olayların gidişatını buradan izledi. 5.1.1824 

tarihinde Lord Byron, Misolnik'e ulaştı. Ancak, 19.4.1824'de yakalandığı hastalıktan 

kurtulamayarak burada öldü.614 Onun ölümüyle yanında olan ve isyancılara maddi destek 

sağlayan İngilizler de borç olarak verdikleri paralan almaktan ümidlerini keserek, geri 

döndüler.615 

612 Thomas Gordon' un iki ciltlik History of the Greek Revolution isimli eseri vardır. George Finlay ise, 

182l'de Mora'ya gelen ilk gönüllüler arasında yer alır. Bağımsızlık mücadelesinden sonra Atina'da 

yaşamış ve A History of Greece isimli, Roma egemenliğinden itibaren uzun bir Yunan tarihi 

yazmıştır. 1861 ve daha sonraki yıllarda yapılan haskılarına göre, altıncı ve yedinci bölümler Rum isyanı 

ile Otto'nun krallığı dönemlerini içerir. Dakin, s.48, dipnot 4. 
613 Byron'a yardımcı olmak üzere gemide dokuz hizmetçi, bir doktor vardı. Ayrıca beş at, bir dolap ilaç. 

on bin İspanya doları nakit ve kırk bin dolara karşılık senet vardı. Byron, bunların dışında iki tane yaldızl ı 

başlık, en az on kılıç ve çeşitli renklerde, üzerieri altın ve gümüşle işlenmiş birçok elbiseyi de yanına 

almıştı. Clair, s. 153 vd. 
614 Miller, s.85 vd; Sonyel, Beli, (1998), s. 1 18; Marriott, s.210. Sirozi Yusuf Paşa 5.N.l239 

(4.5. 18:24) tarihli şukkasında Lord Byron' ın amacı ve ölümü hakkında şu bilgilere yer vermiştir: 

" ... 'Bunian af(!em Misofnil(e vürUtf itmiş ofan ingifterefü .Lori 'Byron nam !!(um gavurfan usatınamin 

f(ji{{i'{-vücufi tak;yiyyet ve afe'f-fiusils İne6afitı ve Xıstefi l(g.f'a{annı fiücum itme!( üzere terti6at-ı 

f@firanesiJıe i'tina' ve mü6Meret ü.zre if:§n meydmiıı-i fiu{fls /@nimet-i mansils-ı fı.azret-i cifianiari asfıriyfe 

l(g.ffe-i usfıt ve avanesiniJı mazfiar-ı l(g.fir u iemfır o{ma{anna mul(g.iiem o[ara!( mafi-ı !}{isan 'ın yelinci 

günü {1824) Misofni/(ie müri ü fiafi!(oftfuğu Zenta'ya ifi6ar o{uniuğunian ffışe-i müriannı a{up .Lonira'ya 

göniemıe!(üzere Zenta'ia o[an İnguiz '13eyfiği sefineferiııien mahsus 6ir RJ:t'a R.groet gefüp cife-i mez!(uru 

afız ve Zenta'yagötüriiiğü. .. ", BOA, HH, 38785.8. Lord Byron' ın basılı kaynaklarda verilen ölüm tarihi 

19 Nisan 1824'tür. Oysa söz konusu belgede Byron'ın 7 Nisan'da öldüğü belirtilir. İki tarih arasında on 

iki günlük fark vardır. 
615 " ... İngifidü .Lori 'Byron'un fiefa!(ına me6ni usata a!(çe iiane itai!(feri me6dfijjiıı tafisifmien /(g.t'-ı ümii 

eiere!(fiayretie oftfu!(fan ve .zaman-ı !(aifırufen !(afma 6a'.zı şeyferi temtlşa ar.zusuyfa seyafiat itfen Sinfiu6 

nam İnguiz{ü <J(ofonu seyafiatien ferôgat ve aviet itmiş ve mesfor .Lori 'Byron'un İnguiz ve İtafyafı 

fiizmetK;#rfan Misofni/(ie ofan U!f!JUnsu.z{uf(!an fiavj ife Zenta'ya giiü6 memfel@tferiJıe aviete can atmış 

o U uğu ve fie{/ı/(;ı mesforun (.Lori 'Byron'un) üışesi İ ngiftere'ye götürü{me!( üzere Zenta'ya nal([ o{untfuğu. .. ", 
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Rum isyanına karşı Avrupa kamuoyundaki yoğun ilgi ve destek, bir süre sonra, 

Mora'ya fiilen destek vermek üzere giden bazı Batılı gönüllüler nedeniyle önemini yitirdi 

ve Mora'ya gidenlerden bir kısmının korkunç vahşet karşısında hayal kırıklığına 

uğrayarak, Hellen taraftadığından sıyrılmalanna neden oldu. 1822 yılı Nisan ayında 

Mora' dan Marsil ya' ya dönen birçok Fransız subay, Mora' ya gitmeye hazırlanan 

gönüllülere, Eski Yunan'ın devamı ve torunlan kabul ettikleri Rumlar için,"~ Rgr{af:._ 

ve iyifi{ 6ifme..z bir soy!", diyerek yanıldıklannı ifade etmeye çalışıyorlardı. Prusyalı bir 

başka subay da, Rumlar hakkındaki tesbitlerini şöyle ifade etmekteydi: "'EsKi (jre{fer artı{ 

yoRJ:ur. So{on, SoRfates, 'Dimostlienis'in yerini /(ğr cefıafet a{mtftır. fll.tina'nııı maRJt{ yasaCarıııın 

yerini 6ar6adı{aEmLjtır ... "616 Tripoliçe katliamısırasında orada bulunan İskoçyalı Albay 

Thomas Gerdon da, şahit olduklan karşısında dayanamayarak, Rumlar'ın hizmetinden 

çekildi.617 

İngiltere ve Rusya' mn Rumlar üzerinde etkili olabilme mücadelesine girdikleri bu 

sırada, Metternich Osmanlı Devleti'ne vakit kazandırarak, isyancılarla başa çıkmasını 

kolaylaştırmak için, Rum sorununu bir kongrede çözmeye karar verdi. Bu kararını Rus 

Çan Aleksandr' a da kabul ettirerek, toplantının Petersburg' da yapılmasına karar verildi. 

Rusya, kongre öncesinde, Ocak 1824'de İngiltere'ye birnota vererek, Rum sorunun 

çözümüne ilişkin planlan hakkında bilgi verdi. Buna göre; Tuna prensiikierine benzer üç 

prenslik oluşturulacaktı. Teselya ve Attika Yanmadası ilk prensliğe, Epir ve çevresi ikinci 

prensliğe, Mora ve Girit ise üçüncüsüne dahil olacaktı. Her üç parça da Eflak-Boğdan gibi 

Osmanlı Devleti' ne bağlı kalacak, fakat özerk olacaktı.618 Bu politika, Rumlar'ın 

bağımsızlığına değil, Ruslar' ın Balkanlar' ı istilasına hizmetten başka bir şey değildi. 619 

Rusya' nın bu planları birkaç ay sonra İngiltere tarafından açığa çıkarıldığında hem 

Osmanlı Devleti hem de Rumlar sert tepkiler gösterip çözümü kabul etmediklerini 

bildirdiler. Rumlar, Ocak 1822 tarihinde ilan ettikleri bağımsızlıklarını Rusya'nın kabul 

etmediğini anladıklarından ve topraklannın parçalanmasına yönelik bir politika 

izlenmesinden dolayı tepki gösterdiler. Osmanlı Devleti ise, Rum isyanını kendi iç sorunu 

saydığından ve diğer devletlerin bu işe karışmaya haklan olmadığını düşündüğünden, Rus 

planını tepkiyle karşıladı. İngiltere, gerek Osmanlı Devleti' nin gerekse Rum isyancıların 

BOA, HH, 38785.C. 
616 Sonyel, Beli, (1998), s.ll9. 

617 Sonyel, Beli, (1998), s.l14. 

618 Iorga, s.299 vd; Arınaoğlu, s.l74; Anderson, s.62; Jelavich, History of the Balkans 

Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.224. 
619 Kurtoğlu, s.I58. 
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gösterdiği bu tepkiler nedeniyle 1825 yılı Şubat ayında başlayan Petersburg görüşmelerine 

katılmadı.620 Ayrıca İngiltere, alınacak kararların tarafiara zorla kabul ettifilmesine de 

karşıydı. İngiltere'nin bu tutumu, Rusya'ya planlanndan dolayı öfke duymaya başlayan 

isyan etmiş olan Rumlar'ın büyük bir kısmıru, İngiltere' ye yaklaştırdı. 621 

Petersburg görüşmeleri sırasında Rusya, Osmanlı Devleti ile Rumlar arasında 

ateşkes yapılmasım savundu. Sorunun, Avrupa devletlerinin aracılığıyla çözülmesini, 

tarafların bunu kabul etmemeleri durumunda, zor kullanılması gerektiğini ileri sürdü.622 

Rusya, böylece Balkanlar' a askeri müdahalede bulunmak için bir fırsat ele geçirmiş 

olacaktı. Ancak bu önerileri ne Fransa ne de Avusturya tarafından kabul edildi. Fransa, 

İngilere ile karşı karşıya gelmek istemediği için ayrıca Osmanlı Devleti' nd eki kaybolan 

etkinliğini tekrar kazanmayı düşündüğünden Rusya' nın teklifine yanaşma dı. Mettemich 

ise Rusya'nın Yunanistan'ın bağımsızlığına karşı olduğunu bilerek, Avusturya'nın kabul 

edebileceği tek zorlama tedbirinin Yunanistan' ın bağımsızlığı olabileceğini bildirdi. 

Petersburg görüşmeleri, 7.4.1825' de sona erdi. Devletlerin alabildiği tek ortak 

karar, Osmanlı Devleti' den Rumlar' a bazı ayrıcalıklar vermesini istemekti. Eğer Osmanlı 

Devleti bunu kabul etmezse, o zaman Osmanlı Devleti ile Rumlar arasında aracılık 

yapacaklardı. Ancak bu kararlar Rusya' yı tatmin etmedi ve Çar, Rum sorununa doğrudan 

müdahale etme kararı aldı.623 

Osmanlı Devleti ise Petersburg kararlarını reddetti. Mora reayasına imtiyazlar 

verilmesi konusunda, Fransa, Rusya ve İngiltere elçileriyle Bab-ı Ali' de yapılan 

görüşmede, bu elçilere, isyana katılan fakat sonra af dileyen reayanın affedildiği, 

dolayısıyla isyan öncesindeki gibi yaşarnalarına izin verildiği açıklandı. Ancak elçiler 

Mora reayasının bu tür yaşama zaten önceden de sahip olduklannı, bundan daha fazlasının 

tanınması gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine Padişah II. Mahmud, bu üç devletin 

müdahalelerini, "!!(.um effJyasına yeni Oafdan K.Jıvvet virrfirere( 1Jevfet-i f4.fiyyemi.zi mefgu[ 

irfere/( .. "624 şeklindeki açıklamasıyla, yatışmaya yüz tutmuş ayaklanmanın tekrar 

alevlenrnesine yol açabilecek girişim olarak niteledi. Çünkü bu sırada Osmanlı Devleti, 

isyancılara karşı, Mora'ya gelen İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleriyle birlikte 

başanlar elde etmekte, isyan eski gücünü yitirmekte idi. 

620 Armaoğlu, s.175; Dakin, s.55. 

621 Armaoğlu, s.175. 

622 Iorga, s.302 vd; Armaoğlu, s. ı 75. 

623 Armaoğlu, s. ı 75 vd. 
624 BOA, HH, 37921. 
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Eflak ve Bağdan'ın isyan öncesi durumunun yeniden iadesi konusundaki Rus 

baskıları da sürmekteydi. 1824 yılı Haziranı'nda Bab-ı All, Eflak ve Bağdan'daki 

Osmanlı askerinin buradan tamamen çıkarılması kararını alarak, Haziran sonuna kadar bu 

güçlerin çoğunun çekilmiş olacağını açıklamıştı.625 Ancak Tuna eyaletlerinin boşaltılması 

Kasım ayı sonunda gerçekleşebildi. Burada bırakılan beş yüz asker isyan öncesindeki 

mevcut kuvvetlerin sayısına eşitti.626 Böylece Eflak ve Boğdan' da 1821 isyanından 

önceki duruma dönülmüş olmaktaydı. Fakat bu da Rusya'yı memnun etmeye yetmedi. Bir 

kez daha Memleketeyn Prenslikleri'nde statükonun iadesi talebinde bulundu. Bir süre 

sonra Avusturya da Rus talebi ile aynı doğrultuda, Eflak ve Boğdan' da isyan öncesi 

durumun yeniden sağlanmasını istedi. Bunun üzerine burada bulunan Osmanlı askerinin 

komutanları, Osmanlı Devleti tarafından 1 1. 10. 1825' de geri çağrıldılar. Fakat Rusya 

burada kalan Osmanlı askerinin de tamamen bölgeden ihraç edilmesi isteğiyle tekrar Bab-ı 

All'ye müracaatda bulundu.627 

İngiltere'nin isyancı Rumlar' ı destekleyen tavrı nedeniyle,628 İngiliz donanma 

komutanı Commodore Harnilton tarafından teşvik edilen İngiliz taraftarı Rumlar, Rum 

Milleti için sadece İngiltere' nin himayesini isteyen bir imza kampanyası başlattılar. 

30.6.1825 tarihli dilekçe ile birlikte imza listesi, İngiltere'ye gönderildi.629 Bu sırada 

Anabolu civarındaki Rumlar da, 1825 yılı Ağustos ayında, Korfu Generali Adam' a, 

625 Iorga, s.301. 
626 Iorga, s.305. 
627 Iorga, s.310. 
628 İngiltere, aslında zaman zaman isyancı Rumlar'ın cezalandırılmasında da etkili olmuş ve isyan 

hareketlerini engellemeye yönelik bir tavır sergilemekten de kaçınmamıştı. Örneğin: Viçenço Mifarli 

isimli bir şahsın, 5 ve 13 Nisan 1824 tarihli mektuplarının tercümesinde, İngiltere'nin bu tür tutumuna 

ilişkin bir olay anlatılır. BOA, HH, 38785.C nolu bu belgede konuyla ilgili şu bilgiler yer alır: 

" ... 'EşfGya !(gr san teR.!;ıeferi 6ir /(jt' a :M afta tüccar sefoıesiııe tasaf{ut 6irfe taijeferi fieffıf( ve i.ç.intfe 6ufunan 

emva.f ve eşyayı garet itmejjin 6ir /(jt'a İngiftere fır!(g.teyni 'l(a[amata'aan avdet idüp 6ir /(jt'a :Mafta 

sefinesiniıı taijeferini ifıfiı.f( iden fd-as[ :Mafta{u o[u6 'l(a[amata'aa mütemef(f(iıı 6ir nefer ve üç nefer 

Zenta[u ve diğer üç nefer :Morafu Rj cem'an yec!i nefer !(g.ytf ü 6entf ife Zenta'ya götürüp Zenta 

!(g.rantiııasıntfa fıa6s 6iı.tfefı.u f(azığa uru!acağı ve :Manya'aa Çaf(gmo 'l(ornifyo nam Zenta!u'nm ifı.ffı/(jna 

mütecasir ofan{ar <Tari ve Corci ve 'l(ostantin nam Petro 'Bey'in !(g.rıntfaş{an idüjjü mesfur yec!i neferin 

yanfanntfa 6ufunan evraf(!an te6eyyün itmef(fe Cezayf:r-i Se6'a f(umantfanı mesforaan afiz-ı iııti!(g.m idecejji 

ve Cezayir mas{afıatı rii.6tıta-pezir o[majjın İngiftere ceng sefayini f(umantfanının Zenta'ya vürotfuna 

teraf(f(u6 ofunmaf(!a oUujju. .. ". Ayrıca Sirozi Yusuf Paşa'dan sactarete gönderilen 3.Z.l239 (30.7.1824) 

tarihli tahriratta da " ... 'Bir RJ:t'a İngifterefü fırf(ateyn sefinesi tferyatfa geşt ü güzii.r iden gii.vur!(g.yıf(farıntfan 

tfört RJ:t'a !(g.yığı afiz ü girift ve Zenta'yagötürtfüjjü. .. " şeklinde bir bilgi olup, İngiltere'nin isyancılam 

karşı olan tutumunu göstermektedir. BOA, HH, 38730. 
629 Dakin, s.53. 
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Mora' nın İngiltere' ye teslimini ve İngiltere' nin koruması altına girmeyi teklif ettiler. Sirozi 

Yusuf Paşa' dan sarlarete gönderilen 27.M.1241 (11.9.1825) tarihli tahriratta, Yusuf 

Paşa, Rumlada İngilizler arasındaki anlaşmanın gerçek olması durumunda büyük bir 

fitnenin çıkacağını belirtmekteydi.630 Eylül ayında da Yunan Geçici Hükümeti, Canning' e 

müracaatda bulunarak, İngiltere himayesi altına girmek istediklerini tekrarladılar. 631 Fakat 

tüm isyancı Rumlar arasında bu konuda tam bir birlik yoktu. İngiliz taraftarı olanlar bu 

şekilde hareket ederken, diğer devletlerin taraftan olanlar, bu teklifi kabul etmedikleri gibi 

bir "satış hücceti" olarak değerlendirdiler.632 Ancak gerek Osmanlı Devleti gerekse İngiliz 

630 BOA, HH, 39445.8. 
631 Stanley Lane Poole, Lord Stratford Canning'in Türkiye Anıları, (Çev. Can Yücel), Ankara 

1988, s.53. MVDMT, v.la vd'da, konuyla ilgili şu bilgilere yer verilir: " ... 1825 senesintfe 'Eyfü['ün 

ortasıntfa ... !l(umistan'ı İngiftere'nin müsta/(j{ fiimayetine /(gr 6ir senet! ya.zıUı ... İşte miffet papazfarının ve 

ve!(ifferinin afıafiye ve cenge tfair za6itferi tarajfarıntfan seneatfir. 'Birinci jası(· :Mafına ve ainine ve 

ser6estiyetine .9/..[[afı.'aan insana verifen fıa!(mu/(Jezasınca zafim tfevfetine !(arşu !l(umfar sifafi afu6 tfört 

senetfen 6eru .9/..sya ve .9/..frif;g.'nın !(uvvetferine !(arşu gayret ife tfayanıp fier ne f;gtfar 6u 6üyü!( mas[afıata 

fdzım ofur şeyfertfen malirumisefer tfe ser6estiyete ftlyı!(miffet nefer yapa6iftfiğini 'tÜeme 6eyan etfüp uzun 

ve eziyetfi esirfiğinin 6ufut[arını tfağıttıf;!an sonra fıa!(fJna !(uvvet venfi. İ f:jnci fası(· 'Bu seferin 

fiiı.sıfatıntfan !l(umfar ~ntfi 6aşfarına 6ir mif{et ofmağa fıa!(peytfa eyfeai!(ferini mü!iı.liaza etfere{,_ 'Üçüncü 

fası[; 'l(aratfaf:j .9/..vrupa tfevfetferinin mas[afiatgüzarfarı eğerçi fsevi isefer f<Jntfi tfevfetferinin şurutfarına 

muta6ı!(fıare~t etmetfi!(ferini ve tfafii pofi.ti!(afarı 6a.zı t!efa !!(um miffetinin fıa!(JGna mufiafi.j ve i'ti6arını 

yı/(Jığını mü[aliaza etfer etmel([e, Vörtfüncü fası(· 'Bu mas[afıatgüzar[arın çoğu 2(umistan içine atfamfar 

yoffayıp !l(umfar'ı of tfevfetferin Jai.tfeferine mugayir ofara!(yeni 'afdf;gfara tfüşürmeğe müraliaza etfere{,_ 

'Beşinci jası(· !!(um gemiferine 6ir !(aç tfevfetin amiralleri zu[üm etfip .Lai6acfi ve o/erona'aa f;grar verifen 6i 

tarajfığı fier fiusustfa 6oztful([arını müraliaza etfer i~ n, .9/..ftıncı fası[; i seviferi çe/(jntfirme!( için 

:Müsfümanfar'a yartfım etti!(ferini müraliaza etfere{,_ tyetfinci fası(· O[ 6ir tfevfetin :funan'aa ve İsfam6of'aa 

ve :Mısır'aa tfaima dşif@r tesannu' ife fiife ife ser6est mif{ete 6uyurtfu.ğu için 6afitiyar o[an İngifiz Vevfeti 

yafnız 6i tarajfığı tuttuğunu mü{aliaza etferet_ Se!(izinci jası(· İngiftere'nin 6i tarajfığı !l(umfar'ı 

zufümfertfen fJırtarmağa yetişmeaiğini mü!iı.fiaza etfere{,_ Vo!(uzuncu jası(· 'l(urtfu.ğumuz niyyetin icrasını 

şimtfiye f;gtfar etfemetfiğimize sebep taf;gtsızfı/(Jan ofmayıp if[a yuf;grıtfa zik:J o[unan se6epfertfen ve tfafii 

6untfan 6aşf;g fiüK:ji.metimiz şef&.I(Jarı aef etfemetfiğini müraliaza etferet_ Onuncu jası[; !l(umfar 6u şanfı 

f;gvgatfa gafip çıliJp yafiutf yol( o[ma[arına f:.sı.vi niyyetferi oUuğunu mü[afiaza etferet_ On birinci fasıf; 

Jt[fafi'ın 6üyü!(/(§remiyfe İngiftere k:Jafının fJt.V7.Jetferi fJyıfarımıza yaliJn ofmağfa mas[afiat[arımızın şelirin 

fiafinin i/(Jizasına göre İngifiz merfıametfi ve fJıvvetfi tfevfetinJ'en istimtfatf etme!( [azım gefmel(fe 6u 

se6epferin i/(Jizasına göre !!(um mif{etinin serbestiye te 6ir teme[ vJrme!( için aşağı/(j şuruta f;grar vertfi{; 

'Birinci fası(· !!(um miffeti 6u senetfin muk:Jezasınca ser6estiyetin mü6are!( emanetini fiüsn-i iratfetiyfe 

İ ngiftere'ye verı! i. İ /(jnci jası(· 'Bu şurutun f;gytfı 6ir tak:Jir ife 6era6~r İ ngiftere Vevfeti'ne göntferme!( fdzım 

gere!(!ir. 'Üçüncü jası[; Jfü!(ümetin sergertfeferi af;g6intfe 6u şurutu ~ra etfece!(fertfir." 

632 MVDMT, v. lb'de, konuya ilişkin şu cümleler yer alır: "!l(uni(ar 6u liimayet senetfini f;g6u[ etmeferi 

şöyfe tfursun, satış fiücceti nam veriftfi ve :Yunan memfe~tine fena te'sir eyfetfi. Mora'nın as~r[eri, 

memfef<Jtimizi İngifizfer'e vermetre anfar gefüp mufıaja.za etfefer, aeyu aağı[ı{ıfar. 'Bu 'aaem-i !ioşnutiyet of 
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karşıtı olanlar açısından korkulan olmadı ve İngiltere diğer devletlerden çekindiği için bu 

teklifi kabul etmedi. Fakat, Rumlar'ın çıkarianna ay kın olarak kendilerine zorla kabul 

ettinlecek hiçbir çözüme izin vermeyeceğini bildirmekten de geri kalmadı.633 Böylece 

İngiltere açısından hiç olmazsa taraflardan biri İngiltere çıkanna kazanılmış olmakta ve 

hatta isyancılar, resmen olmasa bile korunmaya devam edilmekteydi. 

Artık George Canning ve İngiltere'nin İstanbul elçisi olarak Lord Strangford yerine, 

1826 yılı Şubat ayında gönderilen kuzeni Stratford Canning,634 birçok diplomasi 

oyunlarına girerek Rum sorununu İngiltere lehine sonuçlandırmak için çalışmaya 

başladılar. Böylece bir yandan Rusya, diğer yandan da İngiltere Rum sorununun birbirleri 

lehine çözülmesini önlemek için uğraştılar. 

4.5. Yunan Bağımsızlığının İlanı 

Rum isyancılar, kendi kontrollerindeki bölgeyi yönetebilmek için ulusal bir 

hükümetin oluşturulması gerektiğini düşünmekle birlikte, tam bir görüş birliği içinde 

değillerdi. Bütün ayaklanma, nüfuz alanlarını genişletmeye yönelik fırsatlar kollayan 

mahalli reisierin önderliğindeki askeri gruplar tarafından yürütülmekteydi. Bu reisler 

kendi çıkarlarına vergi topladıkları köyler üzerindeki hakimiyetlerini genişletmek için, 

uğraş vermekteydiler. İsyanın tek askeri gücünü oluşturan bu güçlerin kuralsızlığı ve 

düzensizliği, sivilliderler için devamlı bir sorun kaynağıydı. Kleft lideri olan Theodoros 

Kolokotrones, asıl sorunu yaratan kişiydi.635 

Daha başlangıçta Rusya' dan umulan destek konusunda şüpheler artmaya başlamış, 

Eterya mensuplannın büyük umut bağladıklan Maniot Despotu Petro Mavromikhalis de, 

göreceği hizmet karşılığında para istemişti ve girişeceği hareketin boyutunun da ödenecek 

para ile paralel olacağını belirtmişti.636 Diğeryandan ihtilalin başanya ulaşması için hangi 

6ir tarajfarın f(gpıdan[arına aafı.i te'sir eyfeai. 'l(fıra İsfa/(j ve (javra İngifiz tarajıyfa mufı.are6e itmel(!e 

va!(jt gai6 eyfeai{ferinaen Serasl(çr 'l(.eşicf Paşa, fMiso[ni/(in mufı.asarasını eni /(gnu fiazır[anmağa va/(jt 

6uMu." 

633 Armaoğlu, s.l76; Dakin, s.52; Iorga, s.311. 

634 Cevdet, c.XII, s.l32' de, Stratford Canning' e o güne kadar hiç bir elçiye yapılmamış muamelenin 

yapıldığı ve büyük bir saygının gösterildiği belirtilerek, serasere kaplı sarnur kürk giydirildiği, donanmış 

bir at verildiği, maiyetindeki on kişiye sarnur kontoş (ÖzelJikle Tatar beylerinin giydiği, dar kollu, 

kalçayakadar inen bir cins üst elbisesi. Sertoğlu, s. 189.) ve yirmi kadar adamlarına kerrake (İnce sofdan 

hafif ve dar üst elbisesi. Şemseddin Sami, s. 1 154.) hil'atler giydirildiği anlatılır. 

635 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.219 vd. 

636 Iorga, s.252. 
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devletin yardımının sağlanması konusunda da görüş birliği yoktu. Mora kocabaşılan ve 

adalardaki tüccar sınıfı Sivil Parti'yi temsil ediyor, Fransa ve İngiltere'nin yardımını 

istiyorlardı. Buna karşılık askeri bir partiyi temsil eden Mora kleftleri ise Rusya'nın 

yardımına güveniyorlardı.637 

Mora' da isyanı örgütlernek üzere bulunan ve Rusya' yı temsil ettiğine inanılan 

Dimitri İpsilanti, mevcut kanşıklıklan gidennede yetersizdi. Filiki Eterya'nın da önemli 

bir etkisi yoktu. Merkezi otorite henüz kurulamamıştı ki, Yunan siyasal yaşamında önemli 

bir yeri olan Fenerli Rum Aleksandr Mavrokordato, 1 O Temmuz 1821' de Marsil ya' dan 

bir gemiyle hareket etti ve bir süre sonra Mora'ya geldi.638 

Merkezi bir otoritenin oluşturulması gerektiğine inanan Mavrokordato, bu amaçla 

1821 yılı Aralık ayında bir meclis topladı. Rum isyanının merkezi olan Mora'nın 

kuzeydoğu kıyılarında Egina Körfezi'ndeki Epidauros/Pidavro Kasabası'na yakın bir 

orman da toplanan ulusal meclis, 13 Ocak 1822' de bağımsızlığını ilan ederek, yüz on 

maddeden oluşan bir anayasa hazırladı.639 Korint başkent olarak seçildi. Ülkenin arınası 

olarak, mavi-beyaz zemin üzerinde Feraset Tanrısı uygun görüldü.640 Bu ilk merkezi 

hükümet kurma teşebbüsüydü. Anayasa, yetmiş kişiden oluşan ve bir seneliğine seçilen 

bir yasama kurulu ile, Aleksandr Mavrokordato'nun başkan olarak atandığı, beş üyeden 

oluşan bir yürütme kurulu öngörmekteydi. Her üye bir bölgeyi temsil ve idare edecekti. 

1795 Fransız Anayasası'na göre düzenlenen anayasa, yetkinin tek elde toplanmasını 

engelleyecek şekilde hazırlanmıştı.641 Kurulmaya çalışılan yeni düzen aslında bir 

başpiskoposlar oligarşisiydi. Yargıya bağımsız bir işlev verilmesine rağmen yasama ve 

yürütme işlevleri birleştirilmişti.642 Kanunlar önünde eşitlik, dini hoşgörü, henüz 

olmayan basın özgürlüğü, cumhuriyetçi yönetim biçimi, anayasanın getirdiği haklardı. 

Anayasa aslında, Rumlar'ın gerçek gereksinimlerini karşılamaktan uzaktı.643 Anayasa, 

Kont Kapodistrias'ın Temmuz 182l'de, Mavrokordato ve piskoposlara gönderdiği, 

varolan yerel yönetimlere dayalı, güçlü merkezi bir devlet kurarak, Avrupalı güçlerini 

637 Arıkan, ATB, s.99. 

638 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.220; Dakin, 

s.45. 
639 Lütfi, c .I, s.l9; Danişmend, c.IV, s. 107; Iorga, s.272. 
640 Iorga, s. 273. 

641 Miller, s.77 vd; Jelavich, The Establishment, s.45; Castellan, s. 273. 

642 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.221; Daki n, 

s.47. 
643 Miller, s.77 vd. 
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etkilemeleri ve tatmin etmelerini öğütleyen memorandumu üzerine hazırlanmıştı.644 

Böylece Rumlar kendilerine dost veya düşman fikirler besleyen devletler önünde asi 

olarak değil, kendi bağımsızlığı için düşünen ve artık bir anayasa ile yönetilen, devlet 

gelişmesini sağlamış olan gerçek bir millet olarak kabul edilmeleri gerektiği ilan 

etmekteydi. Bu suretle ilk defa olarak bir siyasi varlık haline gelmiş oluyorlardı. 645 

1822 yılı Aralık ayında Astros' da ikinci bir ulusal meclis toplandı. Meclisin asıl 

amacı, o zamana kadar kimseyi memnun etmeyen anayasayı tashih etmekti. Hükümeti 

merkezileştirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Dış yardım sağlanması konusunda 

çalışmalar yapıldı. Kilise yönetiminin resmi bir kalıba sokulması gerektiği şeklinde teklif 

veren, Joseph ve Germanos'un önerileri doğrultusunda, kilise organizasyonu da gündeme 

alındı. Ancak siyasal sorunların yoğunluğu nedeniyle bu konu için yeterli zaman 

bulunamadı ve hiçbir düzenlemeye girişilemedi. Tüm bunlardan daha önemli bir sorun 

olan, Kolokotrones'i kontrol altına almanın yolları araştırıldı. Çünkü Kolokotrones, 

kendine bağlı savaşçılarla köylüleri de etkileyerek, hükümete karşı cephe almış, 

çalışmalarını tasvip etmemişti. Kolokotrones'i etkisiz hale getirme çabaları, onun bazı 

milletvekilierini kaçırınası ve bir kısmını da korkutarak kaçmaya zorlaması nedeniyle 

sonuçsuz kaldı. Böylece iki karşı güç karşı karşıya geldi. 646 

1823 yılına gelindiğinde Mora' daki askeri ve siyasi partiler arasındaki kavga bir iç 

savaşa dönüştü. Bu çatışmayı, oğlu Pano s' u yasama kurulunu dağıtması için Astros' a 

gönderen Kolokotrones başlatrnıştı. Milletvekillerinin çoğu, Çamlıca ve Suluca ile yakın 

ilişkide bulunabilecekleri Kranidi'ye yerleşmişler, burada bir yasama kurulu oluşturup, 

yürütmeyi ilga etmişlerdi. Bunun yerine, adalıları ve çıkarlarını temsilen, bir komite 

atay ıp, başına Mora' nın en zengini Hydralı (Çamlıcalı) George Kountouriotes' i 

getirmiş1erdi.647 Böylece Mora' da, biri Kranidi' de, diğeri de Tripoliçe' de birbirine 

düşman iki hükümet ortaya çıkmıştı. Kranidi' deki hükümeti, Çamlıca ve Suluca' nın 

denizcileri ile piskoposlar ve Mora' nın askeri şefleri desteklerken, Tripoliçe' deki 

hükümetin taraftarları, Kolokotrones'in etrafında bulunup onu izleyenler ile alt gelir 

grubunu oluşturan köylülerdi. Bir yıl geçmeden ikinci bir iç savaş başladı. Bu savaş, 

Moralı kaptanların Kountouriotes' in yürütme kurul una duydukları antipatiden doğmuştu. 

Hükümet üyelerinin çoğu denizci adalar ile Mora Yarımadası'ndandı. Ancak Moralılar'ı 

yürütmenin başı olan John Kolettis kısa zamanda bastırdı. Bunda, birinci İngiliz 

644 Dakin, s.47, dipnot 3. 
645 Iorga, s.272; Armaoğlu, s. 173. 
646 Jelavich, The Establishment, s.46; Frazee, s.l45. 
647 Jelavich, The Establishment, s.46; Miller, s.86 vd; Dakin, s.SO; Castellan, s.273. 
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kredisinin Zenta'ya ulaştığı haberinin, savaşa katılan taraflara duyurulması da etken 

olmuştu. Nitekim, Kolokotrones'in Anabolu'yu savunan oğlu Panos, İngiliz parasından 

yüksek miktarda pay aldıktan sonra bu bölgeyi, 5.6.1824'te teslim etmişti. Kolokotrones 

Çamlıca Adası'nda hapsedildi. Oğlu Panos ise öldürüldü.648 

Rumlar'ın kendi aralarında savaştıkları bu sırada IL Mahmud Mısır valisi ile 

anlaşarak, isyanın bastırılmasında onun desteğini sağlamak için girişimde 

bulunmaktaydı.649 Dolayısıyla, Kolokotrones'in hapsedilmesi demek, Osmanlı-Mısır 

güçleri karşısında, asilerin etkisiz kalması demekti. Yürütmenin başı olan Kountouriotes 

ve sekreter olan Mavrokordato'ya olan güven kayboldu. Kountouriotes, bozulan sağlığı 

nedeniyle istifa etti. Mavrokordato' nun karşı çıkmasına rağmen, yürütme kurulu İbrahim 

Paşa' nın kuvvetlerine karşı mücadele etmesi için Kolokotrones' i hapisten çıkarıp, mareşal 

ünvanını verdi.650 

1826 yılı Nisan ayında, Epidauros' da tekrar bir kongre toplandı. Bu kongre on bir 

üyeli bir yürütme ile on üç üyeli bir yasama kurulu oluşturdu. Zaimis başkanlığındaki 

yürütme kurulu, zaten var olan yerel komiteleri tanıdı. Yasama kurulu ise, kendisini 

Avrupa devletleriyle yapılması beklenen görüşmelerle meşgul edip, ilk kez 1824'te 

başlayan, batılı bir askeri komutan bulma arayışlarını sürdürdü. Deniz kuvvetleri 

komutanı olarak İngiliz Lord Cochrane' ın (Kohran) yardımları. buharlı bir filoyu da 

beraberinde getirmesi koşuluyla sağlandı. Ancak, kara harekatlan için askeri bir komutan 

bulma çabalan sonuçsuz kaldı.65l 

Mora ve Rumeli'deki bütün isyancılar, 1827 yılına gelindiğinde, bütün 

bölünmüşlüklerine rağmen , İngiltere'nin arabuluculuğu konusunda artık hemfikirlerdi. 

Üç devlet arasında yapılmış olan 1827 Protokolü, tüm bölgedeki İngiliz, Fransız, Rus 

partileri yanlılannı, İngiltere' nin arabulucul uğu konusunda birleştirmeye yetmişti. Zaten 

1826 St. Petersburg Protokolü'nden itibaren genel eğilim İngiltere tarafındaydı. 

Kolokotrones, Kapodistrias' ın Mora' ya getirilmesini istiyordu. Ancak Rusya taraftan 

olan Kapodistrias' ın Mora' ya getirtilmesinin özellikle İngiliz taraftarlarını kızdıracağından 

çekindiği için, önce eski arkadaşı İngiliz General Richard Church' ün Mora' ya askeri 

komutan olarak getirtilmesine çalıştı. Böylece, o zamana kadar düzensiz bir şekilde devam 

6..J.S Mill er, s.86 vd; Finlay, c. VI, s.329. 
6..J.9 Anderson, s.55'te, isyan liderlerinin kendilerine bağlı taraftarlarıyla, iktidar için kıya~ıya birbiriyle 

mücadele ettiği bir sırada, Osmanlı Devleti' nin bu kadar zayıf ve bölünmüş olan düşmanı bastıramadığını 

bunun da, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığının açık bir göstergesi olduğunu ifade eder. 
650 Dakin, s.51. 
651 Dakin, s.53 vd. 
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eden kara ve deniz hareketleri, bu İngilizler sayesinde sistemli hale getirilmeye 

çalışıldı. 652 

Mora' daki liderler arasındaki bu uyumlu hava, artık iç çekişmelere bir son 

verilmesini uygun gören İngiliz ve Rus yanlılarının Troezene' de yeni bir kongre 

yapmalarınaneden oldu. 1827 yılının Nisan ayında toplanan ulusal meclis, egemenliği 

halka veren bir anayasa hazırladı. Kont Kapodistrias'ı yedi yıllığına başkan olarak seçti. 

Cochrane ve General Richard Church'ü de deniz ve kara kuvvetleri komutanları olarak 

atadı.653 

Dış müdahalenin önemini kavrayan li derler, baştan beri Avrupa devletleriyle 

işbirliğini sağlamaya çalışıyorlar, kendi eğilimleri doğrultusunda destek umuyorlardı. 

Kapodistrias' ın seçimiyle birlikte, Mora' da bir Rus partisi kuruldu. Rumeli'den büyük 

destek alan Ioannis Kolettis, Fransız partisini kurmuştu. Aleksandr Mavrokordato 

liderliğindeki İngiliz partisi654 ise en güçlü olanıydı.655 Akdeniz' e hakim olan İngiliz 

deniz gücü, bağımsızlık mücadelesinde etkili olabilirdi. Zaten İngiliz Philhellenler'i de bu 

hareket içinde oldukça aktif rol almaktaydı.656 İşte bu düşünceler doğrultusunda her bir 

partinin yandaşları, kurtuluşu destek umdukları devletlerin müdahalesi ve yardımında 

arıyorlardı. Zaman zaman da aralarındaki görüş farklılığından dolayı birbirleriyle 

mücadeleye girişrnekten çekinmiyorlardı. 

Nitekim Mora' da ilk gerçek hükümet, 19 Ocak 1828' de Kapodistrias' ın Mora' ya 

gelmesinden sonra kuruldu. 

652 Dakin, s.56. 
653 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.22l; 

Woodhouse, The Battle of Navarino, s.39; Xydıs, s.234. 
65..J. MVDMT, v. la' da, Mavrokordato'nun İngiliz taraftarlığını sağlaması ile ilgili şu bilgiler yer alır: 

":MavroK;grrfato, Mora'ya geUiği val(jt anfamış irfi l(j, !l(um[ar, İ psilanai {'Dimitri) 'Jvfos!(gv fJa[ı tarafınaan 

gönrferiUi aeyu inanrfı{farı için itibar erferfer irfi Jafii 'arif o[rruığ[a agnarfı /(b R§nrfüsü :fener 6oyarfarınrfan 

biri o[u6 f:.Jmesne ile :Mora'aa 'a[af;_ası yoği/(§n pfıresiz ve /(]ıvvetsiz ecne6i pdresiz 6ir 6üyü( Jevfete 

arf;_asını aayanmayasınca ümiJ ettiği fırsatı peyaa etmeğe müm.(..ün rfeğu irfi.. '13unun için bin se(iz yüz yirmi 

i/(j senesinaert İngutere'nin nazarını cd6 etmeğe ça[ışıp [a/(jn Cezayir-i Se6a'nın (')'di .9Laa veya İyon 

.9Laararı) mürfürü İnguiz Lamtera'nın (i6irfi taın ve ana ettiği 6erf muamefesi fiemen ümirfini (esmiş irfi. 

Lal(jn o/erona'aa oran müşavereaen sonra İngiftere !!(um mas[afiatına f<;g.rışmaf;_ isteyip ministro[arı Jafii 

ariem-i iüifat ... o[ val(jt :Mavro!(grrfato an[ara fiizmet etme( isteyüp İngutere'nin (uvvetine gözfen 

f<;g.maşmış 6ir taK.J:m !l(umfar'ı o[ Jevfetin tarafına çe/(!Jıeğe f@.air oUu." 

655 1825 yılından itibaren ortaya çıkan, üç devlet taraftarı siyasi partiler şunlardı: Gallikon Kornma 

(Fransız Partisi), Anğlikon Kornma (İngiliz Partisi), Rossikon Kornma (Rus Partisi). Hatipoğlu, s.27. 

656 Jelavich, History of the Balkans Eighteenth and Nineteeth Centuries, s.221 vd. 
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İ syanın başlangıcından beri bastınlamayışı ve Mora V ali si Mehmed Ali Paşa ile 

Behram Paşa'nın arka arkaya bozguna uğrayıp, Ezdin' e çekilmeleri üzerine, bu sırada 

Mora'ya bir sefer düzenlemek için, Y enişehir' e (Larissa' ya) gitmiş olan, Rumeli Seraskeri 

Hurşid Paşa, Mora için bağımsız bir serasker atanmasını istedi.657 Bu görev için Halet 

Efendi, Karaburun muhafazasında görevli Benderli Ali Paşa' dan önce sadrazamlık 

mevkiinde bulunmuş olan Seyit Ali Paşa'yı önerdi.658 Bunun üzerine 6.M. 1237 

(3.10. 1821)' de Mora seraskerliği Seyit Ali Paşa'ya verildi. Kendisine serasere kaplı 

sarnur bir kürk ile kılıç gönderilerek,659 yolluk olarak iki yüz elli bin kuruş verildi ve 

görev yerine en kısa zamanda ulaşması istendi.660 

Seyit Ali Paşa' dan boşalan Karaburun muhafızlığına Hüdavendigar Valisi İbrahim 

Paşa getirildi. Seyit Ali Paşa, dokuz yüz kadar askerle M.1237 (Ekim 1821) ortalarında 

Mora' ya ulaşabildi. Buyruldular yayınlayarak, asker talebinde bulundu. Ancak daha önce 

gerek Yanya ordusu için gerekse, Mora Valisi Mehmed Paşa maiyetine ve kıyıların 

korunması amacıyla birkaç defa asker toplanıp gönderilmişti. Bu nedenle savaşabilecek 

nitelikte pek kimse kalmamış, cepheye gidenlerin kimi ölmüş, kimi de yaralı ve hasta 

olarak geri dönmüştü. Ayrıca vergilerin ağırlığı ve askerin geliş gidişierindeki masrafın 

büyüklüğü, halkın mali gücünü yitirmesine yol açmıştı.661 Bu sırada Osmanlı askerinin 

yedi bin kadarı Memleketeyn (Eflak-Boğdan)' de bulunmaktaydı. II. Mahmud, Rusya ile 

bir savaş ihtimalini göz önünde bulundurduğu için Yeniçeriler'i de Mora'ya 

sevkedemiyordu.662 Bu nedenle Ezdin'de bulunan Mora Seraskeri Seyit Ali Paşa, 

Behram Paşa ile Mora Valisi Mehmed Paşa' dan kalan Arnavut askerlerini kullanmak 

657 Hurşid Paşa' dansadarete gelen 23.Z.l236 (21.9.1821) tarihli tahriratta konuyla ilgili olarak şu bilgi 

ve öneriler yer almaktadır: " ... Mora afıiıii-i İs[iımı yeıfi ayıfır !(j mufı!ısara oUu!({annıfan eğerçi 6u gün[m{e 

imıf(u{ erişmez ise Cezire-i Mora eUen çıRJ:p aerU.nunıfa ofan f(üffiır-ı fı.iı/(§iınn 6ir ta!(ımı 'X_ar[ıefi tarafına 

ve 6ir taRJ:mı ıfafı.i ']'enişefı.ir tarafına çı!(acak:fan şifj.r o[mağın iş 6u Mora'ya me'mur[araan mu/(Jeair 

ofan[ann birisini Mora serasl(g.ri dere!( !(ü[[iyetfi asl(g.r ife me 'mılriyeti fı.ususu muvafı!( rey-i afi o U uğu 

fı.aUe o[ vecfı. emr-i ferman ... ", BOA, HH, 38651. 
658 Cevdet, c.XII, s.l4. 
659 BOA, HH, 25789. 
660 Cevdet, c.XII, s.l5. 
661 Cevdet, c.XII, s.22. 
662 Iorga, s.280. 
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zorunda kaldı. On gün içinde on binden fazla asker y~zıldı. Bu askerlerin her birine aylık 

otuz kuruş, bayraktariara kırk kuruş ve bölükbaşlarına beş asker ulfifesi yani yüz elli 

kuruş verilecekti.663 Ezdin' de bulunan vezirler ve diğer devlet görevlileri ile bir toplantı 

yapılarak, durum görüşülmüş; eşkıyanın ovalarda ve düzlüklerde Osmanlı askerine 

dayanamadığı, fakat sarp yerlerde ve boğazlarda gizlenip, Osmanlı askerini geri 

püskürttükleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca eşkıyanın din kavgası ettiği, Osmanlı 

Arnavut askerinin ise ulfife için kavga ettiği belirtilmiş, ulfifeleri verilmezse gittikleri, hatta 

aç kaldıklannda daha önce görüldüğü gibi düşman tarafına geçtikleri söylenmiştir. On bin 

askerden söz edilmesine rağmen aslında yedi bin askerin olduğu belirtilerek, bu kadar 

askerin Mora' yı ele geçirmeye ve daha sonra da ele geçirilen yerleri muhafaza etmeye 

yetmeyeceği açıklanmıştır. Mora'yı tamamİyle ele geçirebilmek için seksen bin askerin 

olması gerektiği, bunlardan yirmi-otuz bin kadarının ele geçirilen yerlerin muhafazasında 

kullanılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Eğer bir yer ele geçirildikten sonra bırakılırsa, 

ormana çekilmiş olan eşkıyanın yeniden arasını ele geçirmesinin mümkün olduğu, 

dolayısıyla harcanan emeğin boşa gideceği dile getirilmiştir. Ayrıca bu mücadele için 

gerekli olan araç gereç, yiyecek ve bunların taşınması için yeterince hayvan olmadığı 

üzerinde de durulmuştur. 

Tüm bu eksikleri bildiren ve durumu açıklayan rapor Bab-ı All' ye bildirilmiş, ancak 

Ezdin' de bulunanların fazla ileriye gittikleri düşünülmüş, Mora' daki durumu iyileştirecek 

herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Bunun üzerine Ezdin' de bulunan yeni serasker ve 

diğer ordu mensupları eldeki mevcut imkanlada mücadeleye devam edileceği konusunda 

birleşerek, harekete geçmişlerdi.664 Ancak, serasker ordusuna karşılık, Manya Beyi 

Kolokotrones, bu orduyu dağıtmak üzere sekiz bin kişilik birer birlik kurarak, birini 

denizden, diğerini de karadan harekete geçirdi. Karadan ilerleyen birliğin mevcudu 

giderek artarak on bine ulaştı. Badracık Kasabası yakınlarında yapılan mücadelede üç 

binden fazla asi öldürüldü, bu galibiyetin belgesi olarak İstanbul'abirçok kulak ve kelle 

gönderilmişti. Ayrıca alınan birkaç topla birçok mühimmata devlet tarafından el 

konuldu.665 

Bundan sonra Serasker Ali Paşa kuvvetleriyle Y anya ve Mora arasındaki asi 

topluluğun dağıtılınasına karar vererek, 1821 yılının sonlarına doğru, planı gereği 

emirnameler yazdı.666 Fakat Mora' dan Yanya' ya kadar isyancılarla savaşacak yeterli 

663 Cevdet, c.XII, s.26. 

664 Cevdet, c.XII, s.27 vd. 

665 Cevdet, c.XII, s.28 vd. 

666 CeYdet, c .XII, s.3 1. 
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asker bulamadı.667 İsyanın hastınlmasına yönelik pek varlık gösteremeyince, Yanya 

Seraskeri HurşidPaşa'nın da Seyit Ali Paşa hakkındaki olumsuz tutumu nedeniyle 

6.L. 1237 (26.6. 1822) tarihinde görevinden alındı ve yerine Mora Seraskeri ve Valisi 

olarakDramalı Mahmud Paşa atandı.668 Seyit Ali Paşa da emrindeki bin kadar askeriyle 

Mahmud Paşa'nın kumandası altındaki orduya katıldı.669 

Bu sırada Tepedelenli Ali Paşa isyanını bastırmış olan HurşidPaşa'nın istekleri Bab

ı An tarafından hemen yerine getiriliyor ve ona karşı büyük ilgi duyuluyordu. Bu 

bakımdan Hurşid Paşa' nın isteği hemen yerine getirilmiş, Seyit Ali Paşa görevden 

alınmıştır. 

Mora Valisi Mahmud Paşa komutasındaki yirmi beş bin askerden oluşan Osmanlı 

askeri, Anabolu'yu ve Arhos Kasabası'nı asilerden temizlerneyi başardı. Bu başarı 

üzerine cesareti artan Serasker Mahmud Paşa Tripoliçe üzerine yürümek niyetinde 

olduğunu açıkladı. Fakat ordudaki gerçekçi düşünenler bunun mümkün olmadığı 

düşüncesindeydiler. Çünkü, kendilerine donanmamn desteği yoktu. Anabolu korunmasız 

bir şekilde bırakılamazdı. Ayrıca yiyecek ve zahire sıkıntısı da oldukça fazlaydı. Mevcut 

askerin bir kısmı Eğriboz'a gönderilmişti. Bir miktan da Gördes Kalesi'nin güvenliği için 

kalede bırakılmıştı. Birçoğunun da Anabolu Kalesi'nde bırakılması gerekmekteydi. Zaten 

yolda gelirken beş-altı yüz kadar asker de ölmüştü. Bu durumda mevcut on altı bin kadar 

asker vardı ki, bunların ancak on bin kadarı savaşabilir durumdaydı. Bu kuvvetlerle 

Tripoliçe'ninele geçirilmesi oldukça güçtü.670 Ordudaki diğer komutanlar arasında çıkan 

ihtilafın da etkisiyle Tripoliçe' ye gitmekten vazge~ildi. Ordu Gördes' e geri döndü. Bunun 

üzerine Anabolu Kalesi tekrar karadan ve denizden asiler tarafından kuşatıldı. Yiyecek 

sıkıntısının da etkisiyle Anabolu yine Rumlar'ın eline geçti.671 Ra.l238 sonlarında (5-

15. 12. 1822) yapılan mukaveteye göre kale asilere teslim edildi.672 Bu sırada Gördes'de 

bulunan Mora Seraskeri Mahmud Paşa da Kolokotrones ve İpsilanti kardeşlerin 

667 Sactaretten Donanma-yı Hümayfin Kam Askerleri Seraskeri Vezir Mehmet Pa.,..;;a'ya gönderilen Ra.l237 

(26.11-25.12.1821) tarihli hükümde de, Mora' dan Yanya'ya varıncaya kadar isyancılarla savaşacak asker 

yeterli olmadığından Mora'ya daha sonra gitmesi, bunun yerineYanya tarat1arına giderek oradaki diğer 

komutantarla birlikte hareket etmesi istenmişti (ki, bu dmum Seyit Ali Paşa'nın da yeterince asker 

topla yamamasını bir yerde teyid etmekeydi.), BOA, CA, 10480. 

668BOA, MD, No:240, s.l71/586. 
669 Cevdet, c .XII, s.46. 
67° Cevdet, c.XII, s.49 vd. 

67 1 " ... 5if.na6o[u '1((/.{'asınm eyMi-i f:ji.ffara geçmesi...", BOA, HH, 37948; Cevdet, c .XII, s.61. 
672 Cevdet, c.XII, s.64. 
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komutalarındaki Rum kuvvetlerini imha edemeden, hastalanarak 20.Ra.l238 

(5.12.1822)'de öldü.673 

Yerine Serasker vekili olarak Edip Ahmed Paşa atandı. Ancak onun da bir süre 

sonra ölmesiyle674 bu kezdevekil olarak Kasapbaşı Hasan Paşa seçildi.675 Gördes'de 

bulunan ordunun Balyebadre'ye nakline karar verilerek, mevcut güçler oraya 

nakledildi.676 Ancak bu nakil sırasında Serasker Vekili Hasan Paşa ile Seyit Ali Paşa'nın 

kendilerini kurtarmak için askerden daha önce Balyebadre yoluna düşmeleri ve askeri 

Gördes'de bırakmaları oldukça fazla eleştiri1di.677 Yanlarında bulunan askerlerin, 

birikmiş ulfifelerini alarnamalan da bu iki paşaya cephe alınalanna neden oldu. Bu durum 

İstanbul' a bildirildiğinde, görevde oldukları süre içinde hiç bir iş göremeyen bu iki 

kumandanın Balyebadre'den Rumeli'ye çekilmelerinin uygun olacağını bildiren bir cevap 

geldi. İstanbul' dan gönderilen paralada askerin alacakları öden di. Ali Paşa 'nın Ra. 1239 

(Kasım 1823) ortalarında vezirliği kaldırılarak, Filibe'de oturması emredildi. Hasan 

Paşa'nın ise emri altına, ulfifeleri devlet tarafından karşılanmak üzere, bir miktar asker 

verildi ve Narda muhafızlığına atandı. Böylece o günkü Rumeli Valisi Mehmed Paşa'dan 

gelen 22.Ra.l239 (26.11.1823) tarihli tahrirata göre Mora'da zahire tüketmekten başka 

bir işe yaramayan bu paşaların yönetimindeki askerin yerine işe yarar, yiğit ve cesur 

askerlerin getirileceği açıklandı.678 

Yanya Seraskeri Hurşid Paşa da öldüğü için Rumeli Valisi ve Seraskeri olarak, 

Bosna Valisi Celal Paşa görev lendirildi. Ancak daha görevine başlayamadan yolda 

5.R.l238 (20.12.1822) tarihinde öldü.679 Celal Paşa'nın ölüm haberi İstanbul'a ulaşınca 

bu kezRumeli Valisi ve Seraskeri olarak 2.Ca.l238 (15.1.1823)'de Köse Mehmed Paşa 

atandı ve bir an önce Yenişehir'e ulaşması istendi. Padişah II. Mahmud, Mehmed Paşa'ya 

aynı içerikli, fakat iki ayrı hatt-ı hümayfin göndererek, bunun millet ve din kavgası 

olduğundan söz edip, isyanın bastırılması için görevlendirilen bütün memurların ve 

kendisinin ellerinden gelen gayreti sarf etmelerini istedi.680 Aynı düşünceleri içeren bir 

673 BOA, M D, No::240, s.:250/949; Cevdet, c.Xli, s.61; lorga, s.:290. 
674 " ... :Mafi.mucf Paşa ve 'Eai6 Paşa'nın 6ir6irini müteii.f(i6 vejatfarı cili.etiyfe ... ", BOA, HH, 37948. 
675 Cevdet, c.XII, s.6:2, 63. 
676 Cevdet, c.XII, s.64 vd. 
677 Cevdet, c.XII, s.65 vd. 
678 BOA, HH, 38:219; Cevdet, c.XII, s. 100 vd. 
679 Cevdet, c.Xll, s.66. 
68° "Sen fj '!(um ili. 'f)afisi ve Ser-as/(çri vezir-i gayretsemirim :Mefi.mecf Paşa'sın 

... :Mora gaifesinin f(ü{{iyyen cfej' ü izii.{esi iç ün üizım ger.en .zefuı.ir ve müfiimmilt ve af:.çenin tecfarüf( ve 

irsMincfe tecvi.z-i f(usur o[unmayıp mümK;jj.n o[an ii:!fii.m ve liim.met saif ve icril' o[uncfu. 'Ba'a-e.z-in gayret-i 
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başka irade ile de kaptan paşanın baharla birlikte harekete geçmesini ve gerekeni 

yapmasım belirtti.681 

Bu sırada Mora'daki işlerin devekil ile yürütülmemesi gerektiği düşünülerek, Mora 

Valisi ve Seraskeri olarak Berkofçalı Yusuf Paşa, 4.C.l238 (16.2.1823) günü göreve 

getirildi. Teke ve Harnit Sancaklan da kendisine verilerek,682 yol boyunca geçeceği· 

yerlerden toplayabildiği kadar asker ile birlikte Y enişehir' e gitmesi için emir yazıldı. 

Ayrıca yine mutasarnflara asker toplamalan konusunda emirler gönderildi.683 İsyanın 

bastırılmasında önemli bir aşama kaydedilemediği için hiç olmazsa, bu yıl başanya 

ulaşılması umuduyla yeni düzenlemelere girişildi. Berkofçalı Yusuf Paşa'ya Derbendad 

Nazırı Seyit Mehmed Paşa ile Çirmen Mutasarrıfı Salih Paşa'nın yardım edeceği 

belirtilerek, Mora işinin bu yıl bitirilmesi için çaba sarfedilmesi bildirildi.684 Serasker 

Yusuf Paşa ve Salih Paşa birlikte büyük bir güç ile Eğriboz civarındaki isyancılan yok 

etmek üzere harekete geçtiler. Bu bölgede bulunan asilerin çoğu öldürülmüş, otuz sekiz 

kadar köyün reayası af dilediklerinden, bunlara dokunulmamıştır. Diğer kasaba ve 

köylerin tümü ele geçirilmiş, birkaç yüz Rum esir edilmiştir. Ancak bundan sonra asker 

arasında çıkan karışıklık, mevcut askerin dağılmasına neden olmuş,685 paşalar da Ezdin'e 

dönmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra Berkofçalı Yusuf Paşa, Rumeli seraskeri 

emrine girmek üzere Yenişehir'e geri gönderilmiştir.686 

İsfamiyye ve safa6et-i diııiyye ife me'murfarın a'da-yı din üzeriııe fiarel(ft ve fıücUmfarı üı.zım gefmiştir. Zira 

eş/(Jya-yı 'l(um l@ndüferüıi göz göre ateşe i!K;g ife icra-yı me['anete ça[ışdıK:farı vegaraz-ı fasid ve zu'm-ı 

6atıf ve !(asıdfarı ne surette oUfuğu cümfeye ma[um ofmağfa ana göre zerrece imfinı ofan ve Müsfümanım 

diyen vüs'-ı maijurüıi sarf itme!(farz-ı ayn o[muşl(fn şimdiye de!( asar-ı zufıur itmemiş ise rie ... vaf<J ü saati 

gefmiş o[up 6undan 6öyfe gün 6e gün zufıur-ı merrata mütera!(!(ı6 oUfuğuna me6ni. . .göregim seni zatında ofan 

gayret ve diyanet mu!<Jezasınca cümfe me'murfar ife 6i!-ittifa!(şu Mora gaifesinin kg.ri6en rlef' ü ref'iyfe 

asayişin iade ve istifısôiine 6ezf-i vüs' ve maijeret ve sarf-ı mi.K.Jıet ve fiyak;gt eyfeyesüı ... ", BOA, HH, 

25689; " ... 1Jonanma-yı :J-fümayun dafıi '.Bafye6arire pişgafıına vasıf o[mağfa göreyim seni 6ir da/(jkg. tevl(jf ü 

aram-ı fiaram oUfuğunu me'murine 6eyan ve ijfıfim irlerefG .. Mora gaifesüıin K;gri6en ve /(jil!iyen di!-fıafı üzre 

def' ü ref'üıe ... ", BOA, HH, 25702. 

68l " ... qöreyim seni cümfe ife 6i!-ittifa!(ve sen cümferien ziyade 6i'z-zat der-riest Mora ve donanma-yı 

fıümfiyCmum mas[afıatfarının sür'at-i icriifarına if(!rim ve di!(K;gt ve sair mesiififı-i [rizime-i 

müfıimmenin ... fayı/(Jnda icrasına ... ", BOA, HH, 25694. 
682 " ... :Hatt-ı :J-fümayun-ı şevl(gt maK:J:Cmum mU.Ce6üıce zi!Q; ofunan Mora eyrifeti rnufıassı[[ı!(vecfıi!e i!fıal(gn 

'Te/(g ve :Hamirl sancal(farı ufırie-i fiamiyyetinde i6/(ft ve taK:J:ir ijınmağfa ... ", BOA, CD, 6267; Cevdet, 

c.XII, s.67 vd. 

683 Cevdet, c.XII, s.67 vd. 

684 BOA, MD, No:240, s.344-345/1236. 

685 BOA, RFD, s.5; Cevdet, c.XII, s.81. 
686 Cevdet, c.XII, s.81. 
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İsyanın hastınlmasına yönelik başarı haberleri, sadece Tırhala Mutasamfı Mehmed 

Reşid Paşa'dan gelmekteydi. Mehmed Paşa asilerle nerede savaşmışsa daima başarılı 

olmuştu. Golos Körfezi'ndeki Bülbülce asileri üzerine hücum ederek, onları aman 

dilerneğe mecbur etmişti.687 Ancak, ada etrafında dolaşan eşkıya teknelerinden dolayı, 

adanın güvenliği tam olarak sağlanmış sayılmazdı. Aslında iki yıldır ticari faaliyetlerinden 

uzak kalan ve bu nedenle de isyan etmiş olmaktan pişmanlık duyan halkın, her ne kadar 

tekrar ayaklanmaya cesaret edebilecekleri umulmuyorsa da, 7.M.1239 (13.9.1823) 

tarihinde saclaretten Kaptan Paşa'ya, donanmadan bir kaç gemi ayırarak, bu sulara 

göndermesi konusunda bir emir gönderilmişti. 688 

Tırhala Mutasamfı Mehmed Paşa 'nın başarılan dışında herhangi bir kayda değer 

ilerleme olmaması Rumeli Seraskeri olan Köse Mehmed Paşa'nın gevşekliğine ve 

görevlilerarasındaki geçimsizliğe bağlanmış, Z.l238 ortalarında (20-25 Ağustos 1823) 

Köse Mehmed Paşa görevinden alınmış, vezirliği kaldırılmış ve Gelibolu'ya sürgün 

edilmiştir. Yerine Rumeli Valisi ve Seraskeri olarak, Selanik Valisi Ebulbud Mehmed 

Paşa atanmıştır.689 

İ syanın başlangıcından beri İnebahtı Körfezi 'ni koruyan Sirazi Yusuf Paşa da 

oldukça başarılıydı. Saclaretten gönderilen, 10.M. 1239 ( 16.9. 1823) tarihli hüküm ile yine 

bu bölgenin güvenliğinden sorumlu tutulmuş, kaptan paşa tarafından kendisine teslim 

edilen çok miktardaki yiyecek ve mühimmatın korunması görevi de Yusuf Paşa'ya 

verilmişti. Mora'ya geçecek tüm görevlilerin bu türden ihtiyaçlarını, elinde bulunan stok 

ile karşılaması istenmişti.690 

Ancak Balyebadre'de bulunan Yusuf Paşa'nın, 5.R.1239 (9. 12. 1823) tarihli, 

sadarete gönderdiği şukkasında; "Preveze'de topladığı askerin dağıldığını, Mora Valisi 

Serkofçalı YusufPaşa ile Çirmen Mutasarrıfı Salih Paşalar'ın da Mora'ya giremediklerini, 

Eğriboz'da isyancılarakarşı başarılı olamayarak geri çekildiklerini, kışın bastırmasıyla 

memleketlerine dönmek isteyen askerin, ilkbalıada birlikte yeniden toplanmak üzere 

dağıtıldığını, dolayısıyla isyanın hastınlma işinin bir sonraki seneye kaldığını ve bunda 

bütün görevlilerin kusuru bulunduğunu" belirterek, gerek kendi durumu, gerekse 

Mora'daki durum hakkında, olumsuzlukları bildirmekteydi.691 Sirazi Yusuf Paşa'nın 

687 Cevdet, c.XII, s. 79. 
688 BOA, RFD, s.3. 

689 Cevdet, c.XII, s.79 vd. 

690 FD BOA, R , s.6. 

69l BOA, HH, 38983.F; Cevdet, c.XII, s.81. 
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askeri Misolnik'e yaklaştığı sırada dağılınıştı ki, bundan sonra tekrar Balyebadre'ye 

dönmüştü. 

Yine savaşacak askerin durumu ile ilgili olarak, Rumeli Valisi Mehmed Paşa'dan 

saclarete gelen 13.Ra.1239 (17.1 1.1823) tarihli tahriratta da; "Bir önceki sene Eğriboz'a 

kadar giden askerlere ve Eviad-ı Fatihan'a yorgunluk geldiği, hastalık ve savaşın onları 

bıktırdığı, dolayısıyla kış mevsiminde onlardan yararlanılamayacağı, ilkbaharda dönmeleri 

şartıyla evlerine gönderildikleri" belirtilerek, önemli bölgelerin Arnavutluk'tan getirtilen 

zinde askerle korunduğu bildiriliyordu.692 Ayrıca Mehmed Paşa'nın 11.R.1239 

(15.12.1823) tarihli bir başka tahriratıyla da Anadolu'dan getirtilen askerin yararlı 

olmadığı belirtiliyor, Rumeli ve Arnavutluk'tan toplanan asker ile Rumlar'a karşı 

mücadele edilmesinin daha uygun olduğu dile getiriliyordu.693 

Bir sonraki yıl Eğriboz'daki isyancılara karşı, bu kez de Kapıkulu askerinden olan 

Yeniçeriler'den bir grup, Eğriboz'a sevkedilmiş, ancak bunlardan da bir sonuç 

alınamamış, Eğriboz Muhafızı Ömer Paşa'dan saclarete gönderilen 7.M.1240 (1.9.1824) 

ve 15.M. 1240 (9.9. 1824) tarihli iki ayrı tahrirattan anlaşıldığına göre, bu askerler 

savaşamayacak durumda ve hasta oldukları için zahire gemileriyle İstanbul 'a doğru 

hareket etmişlerdir.694 

Görüldüğü gibi Osmanlı askeri gücünden tam anlamıyla yararlanmak mümkün 

olamamaktaydı. Zor şartlar altında mücadele eden asker, her şeyden önce eğitimli değildi. 

İşin ciddiyetinin pek farkında olmadığı açıktı. Zaten bunların çoğu paralı asker olan 

Arnavutlar' dı. Dolayısıyla para için bu olayda yer almışlardı. Yoksa gerçekten devlete 

karşı başkaldırmış olan reayanın, tekrar devletin egemenliğini tanıyıp tanımaması onları 

pek ilgilendirmemekteydi. Bunların parası da düzenli olarak ödenemediği için, tam olarak 

çalıştırılamıyorlardı.695 Sıkça yiyecek sıkıntısı çekilmesi, hatta yokluğu, askeri çileden 

692 BOA, HH, 38219.D. 
693 " ... Mora masfafıatına 5!f..natfofu canwintfen vüzera-yı a'zam ve asa!(ir ta'yinintfe fait!e meffı.Ct..z 

o[matfığmtfan yine 5!f..mavıuffu(afıatısine görtfürme(fıususu iraae-i aliyye mu/(Jezfı.sıntfan oftfuğu meczlım-ı 

fıafisanemiz oftfuğuntfan ... ", BOA, HH, 38218.8. 

694 " ... '!Jer-i ôiiyye'aen maiyyet-i fıafisanemize ta'yin ve irsaf 6uyurufmuş ofan cfergafı-ı aa yeniçeri tfaf!Qfı.ç 

neferataatı em 6ayra(asf<:§r 6untfan tfört mafı mu(aatfem. .. mafı.riısa-i 5!f..ğri6oz'a vürU.tf itfüp ... ef\§er neferatı 

hasta ve 6imar ve mu(a6efe fıususuntfa mefi<Jıaü'f-i/(Jitfar o{ara( l(g..itfeferi üzre 6ayraf;Jarını sarmı.ş ve 

qofos İs/(§fesi'ne çı(ma(üzre 5!f..ğri6oz .Limanı'naa mer6U.t ofan on i/(j fGt'a tacir zefıair sefineferine rüK.fı6 

'!Jersaaaet'e azim oftfuf;Jarı. .. ", BOA, HH, 25048.A; BOA, HH, 25048.8. 

695 " ... 'l(araaan ve tferyaaan (üffiyet{ü asa/(jr ve tionanma-yı fıümayun göntferifmi.ş ise tfe l(g.ra as/(§rferimi.z 

ufufe 6eütsıyfa uğraşup can u maftfan mas[afıata yapışamamış ve tfonanmamız tfafi.i tersanenin es/(j 

ni.zamsızfığıntfan tfofayı fıa(/Gyfa işe yarayamamış ve 6u cilietfe mas{afıat uzamış oftfuğuntfan ... ", 
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çıkartıyordu. 

Bu sırada Ra. 1239 (Aralık 1823) başlarında, Mora Valisi olan Serkofçalı Yusuf 

Paşa görevinden alındı ve Mora Valisi ve Seraskeri olarak, Vidin ve Niğbolu Muhafızı 

Filibeli Şinikzade Derviş Mustafa Paşa atandı. Kış geldiği için donanma da Haliç'e 

çekildi.696 

Bir taraftan da baharla birlikte başlayacak harekat için hazırlıklara girişildi. Yaz 

geldiğinde asiler üzerine üç koldan harekete geçilmesi planlanarak, bunun için askeri 

yığınaklar yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Ca.1239 (Ocak 1824) sonlannda Rumeli 

Seraskeri Ebulbud Mehmed Paşa'mn maiyetine büyük sayıda asker gönderildi. İşkodra 

Mutasarrıfı Mustafa Paşa önceden olduğu gibi Karlıeli bölgesinde görevlendirildi. 

Dukakin Mutasarrıfı Mirmiran Süleyman Paşa da onun emrine verildi. Y anya, Delvine, 

Avlonyasancaklan Mutasarnfı Ömer Viryon Paşa, on bin Toska askeri ile Atina üzerine 

görevlendirildi. Rumeli ey aletinin bütün zeamet ve tırnar sahipleri seraskerin emrine girdi. 

Hem Arnavutluk'tan hem de Rumeli 'nin diğer yerlerinden halktan yirmi beş bin asker 

toplandı. Oluşturulan bu ordu için iki bin deve gönderildi. Serasker Mehmed Paşa'ya da 

ordunun başına geçerek, Mora'ya doğru harekete geçmesi için ferman gönderildi. Ancak 

Paşa 'nın askeri harekatı yürütmede yetersiz kalacağı anlaşılınca, Mora Seraskeri olarak 

görevlendirilen ve henüz Yenişehir'e gitmek için yolda olan Derviş Mustafa bu kez 

14.8.1239 (15.3.1824) günü Rumeli Seraskeri olarak atandı.697 Mora valiliği ve 

seraskerliği de isyanın bastırılmasındaki yardımına karşılık Mısır Valisi Mehmed Ali 

Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya verildi. 

Rumeli Seraskeri Ş.1239 (Nisan 1824) başında Yenişehir'e ulaştı. Bölgedeki 

görevlilerin görev yerlerinde değişiklik yaparak işe başladı.698 Ezdin'den Tırhala'ya kadar 

olan bölgeye beş bin asker yerleştirdi. İnebahtı yolunun istihkamatını yaptı.699 

İskenderiye (İşkodra), Ohri ve İlbasan sancakları Mutasarnfı Mustafa Paşa'ya gerekli 

askeri hazırlıkları yapması için emir verilirken, İnebahtı ve Kıstel kalelerinin 

muhafazasıyla da Seyit Hasan Paşa görevlendirildi.700 Bunun üzerine İşkodra Mutasarnfı 

maiyetindeki on beş bin askerle harekete geçmiş ve İlbasan'a gelerek, diğer hazırlıkların 

AbdürrezzakBahir, Tarihi Notlar, v.24a. 
696 Cevdet, c.XII, s.82. 
697 Cevdet, c.XII, s.92. 
698 " ... Ömer Paşa /i.a.zretferi Ser-asl<;gr 'Derviş Paşa /i.a.zretferi tarafından ']"enişefıir'e da'vet o{unduf(!a 

gitmeyüô ('Berat tarafına azimet 6irfe), yeğeni :J{asan 'Beyi ']"anya mütese{{imfljjine ve .91.66as 'Tafıir .91.ğa ife 

f'lfimet Paşa'yı !Jı..{.arda müteseffimlijjine ta'!Jin eyfemiş ... ", BOA, HH, 38785.C. 
699 BOA, HH, 27770. 
700 BOA, HH, 33906.K. 
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tamamlanmasını beklerneye başlamıştır. Girişilen tüm bu askeri hazırlıklar ve bu sırada 

Mısır'dan İbrahim Paşa koroutasında ulaşacak yardımın da işitilmesi Rum asilerini 

ürkütmeye yetmişti.701 

Derviş Mustafa Paşa, öncelikle Mora 'ya geçişin sağlanabilmesi amacıyla, Rumlar'ın 

kendi eylemleri için merkez olarak kullandıkları Misolnik'in702 alınması gerektiğine 

inanmaktaydı.703 Bütün yaz boyu devam eden girişimlerine rağmen bunu başaramadı ve 

dolayısıyla Misolnik'in ele geçirilmesi ile Karlıeli'nin asilerden temizlenmesi gibi önemli 

bir iş bu yıl da sağlanamadı. 

Ancak bu sırada bir başarı haberi kaptan paşadan geldi. Za.l239 (Temmuz 1824) 

başlarında, Kaptan Paşa, İpsara Adası'nı kuşatıp karaya asker çıkardı. Karadan ve 

denizden savaşa girişti. Dokuz saat süren çatışmada, asilerin binden fazlası öldürüldü. 

Beş yüz kadar esir alındı. Kaçanlar da hemen yakalandılar. Asilerin küçüklü büyüklü yüz 

on gemisi, tabyalara yerleştirilmiş yüzden fazla topu ve bir çok cephane arabası ele 

geçirildi. Rumlar için önemi büyük olan bu adanın ve teknelerinin ele geçirilmesi, 

701 " .. .İşl(garafı Mustafa Paşa fıa.zretferi on 6eş 6in asK,Jriyfe İ[6asan'a vüriuf...'Devfet-i 5'/.fiyye'nin 6u 

aef'a ofan tetfô.rüf(g.t-ı azimesinaen nô.şf Zenta'aa o[an eşf<Jya gayretK.Jşferine h.avf ü fı.aşyet tari o[muş"; 

" ... Mısır o/afisi ve İş/(garafı Mustafa Paşa fıa.zretferinin asK.Jrferinaen eşf<Jya tô.ifesi fı.avj eyfemi.ş'', BOA, 

HH, 38785.C. 
702 Mustafa Nuri, Netayic-ül Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, (Yay. 

Neşet Çağatay), c.III-IV, Ankara 1987, s.253. 
703 Derviş Paşa'nın serasker olarak göreve başladığı dönemde, Mora'daki isyan liderlerinin durumu, 

Viçenço Mifarli 'ye ait 5.4.1824 ve 13.4.1824 tarihli mektublarının tercümelerinden anlaşıldığına göre şu 

şekildeydi: " ... 'l.lmumen Mora gavurfan 6eyninae ceng ü cirfô.[ o[ara!(,5'1.na6o[u 'l(a['ası 6erren ve 6afı.ren 

mufıô.sara ve !(,af' a-yı mez6ureye nal([ o[unan 6i[-cümfe .zefıô.yir yağma vegaret o[unmuş ve 'l(o[o/(gtroni 

'Tripo[i{.e'ye Kg.panup mafia{[..i mez6uraa varta-i fıe[ô.f(g. giriftô.r ofmuş ve Mora'aa vô.f(J cemi' memô.fi/(,ateş 

i{.inae Kg.fmış irfüğü ve 6u müsüf[ü eşf<Jyô.nın fıü/(fımetferi 6öy{e netice vereceği aerf@.r oUfuğu ... Mavro!(grrfato 

nô.m şaf(Jnin aô.m-ı fıe{ô.K:_g. aiıçar ofmasına az !(,afmış ise ae ifıfô.K:Jı. me'mur ofanfar mesfuru !(,aziyyerfen agafı 

6ir[e tafıtıs-i giryan itmiş oMuğunrfan ... 'l(çı./(gsi[[i Camife nam Kg.puaan ve .9/.ğrafafu 'l(ara İsfal(j nam 

f(g.puaan 5'/.natofi/(gn'aa K,Jnaüferüne istifıf(g.m 6irfe tafıassun irfüp Miso[nif(;ae ofan Kg.puaanfar ife 

mufı.are6e ve muK:Jı.te{e itrfi!(,feri. .. Mora'aa f@.in (jaston eşf<Jyô.sınrfan Sicini nam meşfıur şai(J Misotrıif(te 

ofan 'l(a/(gsuiliı.far'ı tarafına ce[6 i{.ün Mora'cia vô.fG' .Lafa nô.m memfeK.Jti mesfurfara temfi!(, itfeceğini 

müş'ir ve itfrfiaııame tafırir ittfiği ... Mora[ufar il(j taraf ofııp 6ir6irferini K:_g.t[ ü Wô.!(, ü.zre ofara!(,5'1.na6o[u 

gaıJurfanyfa 'Erfıos gavurfan 6eyııinrfe vuf<Jı' 6ufan cengrfe tarafeyntfen on üç !(,işi ifıfô.!(,ofmuş ve 'l(ofo!(gtroni 

asK,Jriyfe 'Tripofiçe'aen fıurnc ve fıücum itfüp anca!(,ask.§ri K,Jn.aüsünrfen n1-gerrf4n oUfuğunaan yalnız rfört 

l(i,şiyfe yine •Tripofiçe'ye avaet itfüp fô.K;jn yine Kg.tf ofunacağı ve 5'1.na6ofu 'Kfı.['asınaa tafıassun. itfeıı 

'l(o[o/(gtroni'nin oğfunun fı.a!(,f<Jnaan gefmeğe fô.net o!(,umatfan 6aşK:g. bir şey' e f@.air ofamaaı!(,fannaan zaruri 

mufıô.saratfan ferôgat ofunauğu ve 'Donanma-yı :Hümô.yu.n sefô.yini Mısır aonanb.sına iftifıô.f\._itme!(,ü.zere 
'Der-afigyetfen azlınet egfeaiği Zenta'aa fıavaais ofmuş itfüğü. .. ", BOA, HH, 38185.C. 
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İstanbul'da sevinçle karşılandı. II. Mahmud'un övgüsünü kazanan kaptan paşaya bir kese 

akçe padişah atiyyesi gönderilmişti.704 Donanma-yı Hümayiln Kaptanı Hüsrev Paşa, 

bundan sonra Mora Valisi İbrahim Paşa ile birlikte Sisarn üzerine harekete geçmek üzere 

Bodrum'a gelmişti. 

Yaz için toplanan asker, kış gelince evlerine dönerken kış için başka asker toplandı. 

S.ı240 ortalannda (4-ı4.IO.ı824) İnebahtı tarafına iki bin, Eğriboz'a üç bin ve serasker 

maiyetine beş bin kış askeri tertip edildi. Fakat Derviş Paşa'dan da ümit kesilmiş, onun 

yetersizliği anlaşılmıştı. Bu kadar askerin eğitimli ve düzenli olmamaları isyanın 

bastırılamamasına neden olmaktaydı. Bu nedenle paralı Arnavut askerlerinden 

yararlanılması kaçınılmazdı. Arnavutlada iyi ilişkiler kuracak, uzağı görür ve askerlik 

sanatını bilir güçlü bir vezirin Rumeli seraskeri olarak atanması gereği ortaya çıktı. Vidin 

Valisi Reşit Mehmed Paşa, bu tanımlamalara uygun olarak görüldü ve 21.Ra.ı240 

, (13. ı 1. ı824) tarihinde, Rumeli Seraskeri olarak atandı. Avlonya hanedamndan A vlonya 

Mütesellimi Osman Bey ile İsmail Ağa gibi Arnavut reisieri de Rumeli seraskeri emri 

altına alındı.705 Her ne kadar Arnavut askerinden yararlanılacaksa da Rumeli Valisi Reşit 

Paşa'dan gelen 29.R.ı240 (2l.ı2.ı824) tarihli şukkada, ulilfelerini zamanında alamayan 

Arnavut askerlerin kargaşa çıkardıkları, böylece Rumlar'dan geri alınan yerlerin 

korunamadığı belirtilmekteydi. Reşit Paşa, çare olarak Rumeli'den asker bedelatı almak 

yerine, bazı kazaların ayan ve zabitlerinin bizzat ele geçirilen yerleri korumakla 

görevlendirilmelerini, böylece firar edemeyip yerlerinde kalacaklanndan yeni fetihlere 

güvenle devam edebileceklerini önermektey di. Aynca Rumeli'de bulunan pek çok ayan, 

mutasarrıfve diğerileri gelenlerden kendilerine bildirilen sayıda ve kısa zamanda asker 

göndermelerini istemekteydi.706 

Nitekim bahar geldiğinde Mehmed Reşit Paşa, 8.Ş. ı240 (28.3.1825)'de dört bin 

askerle kethüdasını bir koldan, ı l.Ş.l240 (3 1.3. ı825) tarihinde de sekiz bin askerle 

704 Cevdet, c.XII, s.96. Sirozi Yusuf Paşa'dan sadarete gelen 3.Z.1239 (30.7.1824) tarihli tahriratın 

üzerinde bulunan II. Mahmud'a ait hatt-ı hümayünda, İpsara Adası'nın fethi ile ilgili şu bilgi yer 

almaktadır: "Siro.zi ~usuf Paşa'nın iş 6u f(g.imesiyfe efiğer şu!(!(ası ve tercüme f(g.ğıcf[arı man.zur-ı 

fı.ümiıyunum o[muşcfur. <Tercüme f(g.ğıcfının 6irincfe İpsara Ce.ziresi'nin İ6rafı.im Paşa maiyyetine me'mur 

f;Jfınan cfonanma tarafınaan .za6t o[uncfuğunu yazıyor ise efe ma-fı.a.za f(gpucfan paşa tarafınaan .za6t 

o[unmuş oUuğunrfan ... ", BOA, HH, 38730. 

705 " ... 'Bu cfej'a !!(um.ifi. 'Eyafeti ser-asf(grfi.!(in.zimiımıyfa sa6ıf:g 'llicfin :Mufı.ajızı cfüstiır 'lle.zirim :Mefımecf 

!J?!şicf Paşa idafefı.uya istif.JM-i tamm ve esfajıncfan .ziyMe rufı.sat-ı f(g.mife miı-fa-/(§.fam ife tevcifı. ve 

~anya ve Yl.v[onya sancaf.Jarı iffı.af;Jyfa cfer6encfat ne.zareti cfafı.i uMe-i istifıafine ifı.afe ve tefvi.z 

f;Jfınmış ... ", BOA, CD, 2877; Cevdet, c.XII, s.l04 vd. 
706 BOA, HH, 38816. 
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Palaslızade İsmail Paşa'yı diğer koldan harekete geçirdi. Kendisi de Misolnik üzerine 

yürüdü. Misolnik kuşatması için gerekli olan mühimmatı ve bunların biran önce donanma 

gemileriyle gönderilmesi gerektiğini Bab-ı All'ye arzetmişti. Bunun üzerine Kaptan-ı 

. Derya Büsrev Paşa komutasında, büyüklü küçüklü on sekiz gemiden oluşan donanma, 

ll.N.1240 (29.4.1825)'de İstanbul'dan hareket etti. 

Bu sırada Mora derbendi üzerinde bulunan köylerin kocabaşılarına, diğer söz 

sahiplerine ve reayasına hitaben, Osmanlı Devleti 'nin Rum isyancıianna karşı artık şiddete 

başvuracağı ve bu nedenle toplanan askerlerin isyanın yoğun olduğu Mora, Yenişehir, 

Misolnikve Saluna'ya (Salone) sevkedilecekleri, ayrıca donanmanın da harekete geçtiği, 

kendileri pişman olup aman dilederse affedilecekleri yolunda bir hüküm yazılıp 

gönderildi.707 Ancak bu uyarı yine pek etkili olmadı ve Rumeli Valisi ve Seraskeri 

Mehmed ReşitPaşa'nın harekete geçmesiyle birlikte Rum asiler, daha önceleri de olduğu 

gibi, yolu kapayıp savunmaya geçtiler. Fakat Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı askeri bu 

kez asilere karşı başarıyla mücadele ederek, Saluna'yı ele geçirdi. Asilerin kimini öldürüp 

kimini esir ettiler ve Misolnik'e böylece yaklaşmış oldular. Bir süre sonra da Misolnik 

kuşatıldı ve donanma gelinceye kadar beklenıneye karar verildi.7°8 

4.7. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Yardımı ve Osmanlı-Mısır 

Güçlerinin Ortak Hareketleri 

Mısır Valisi MehmedAli Paşa, Mısır'da, daha sonra II. Mahmud'a da esin kaynağı 

olacak bir dizi çağdaştaşma hareketine girişmişti. Bu faaliyetler arasında, hatta en başta 

modern eğitimli ve düzenli bir ordu oluşturma çabası yer almaktaydı. Fransız subaylar 

tarafından eğitilen bu yeni ordunun başarıları, Girit'teki isyanın bastırılması sırasında 

Osmanlı Devleti tarafından da görülmüştü. Bu nedenle Mehmed Ali Paşa'dan Mora 

isyanının bastırılmasında yardım istendi. Mehmed Ali Paşa da derya kaptanlığı ile Mora 

eyaJetinin tam bağımsızlıkla oğlu İbrahim Paşa'ya verilmesi şartıyla, Mora'ya yardım 

707 BOA, HH, 38064. 
708 Cevdet, c.XII, s.ll9. Rumeli Valisi Mehmed Reşit Paşa, 2l.L.l240 (8.6.1825) tarihli, sactarete 

gönderdiği takririyle durumu şöyle özetlemekteydi: " ... 'Mora aerbenaine vannca cü.m!e mafıiı[[er tef(gıifen 

za6t o[unau ve 'Misofni{ afındı mı afınmatfı mı aeyü. teessüf 6uyuru[masun. 'Miso[ni{ aafı.i a[ınmış 

6ifsünfer ... 'Miso[ni{ ve aerU.nunaa mütefı.assın o[an gavurfann afı.vafi.ne aevr-i 6eyan iie n azar o[unau!(sa 

tel(neferine 6ir tarafdan eşya nilRif o[unmaRsfa oftfuğu meşfı.ua ofmafJfa itfüğü ve içeriden efe geçen 6ir nefer 

aif aafı.i l(açmal(niyetiııaeairfer aeyü taf(J;ir ve:mıiş ve an[aşıMığına göre 6aşfan sıK:J!tfığı gi6i işiıı 6aşı ofan 

me[' un fı.emen firar etmel(jikr-i fesô.tfında oftful(fanndan seras/(§r-i müşô.rün-ifeyfı. donanma-yı :Jiümayunun 

vürMuna müteral(/(}6en pel(sıl(ıştırmaaığını ta!Q:i:r ederfer." BOA, HH, 38978.C. 
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edebileceğini, asker ve zahire gönderip Mora'nın kurtarılmasına bütün gücünü 

harcayacağım bildirdi. II. Mahmud, Mora ile Suluca ve Çamlıca işlerinde bağımsız yetkili 

olmak üzere, İbrahim Paşa'ya Mora eyaletinin verilmesini uygun buldu. Ancak derya 

kaptanlığının verilmesi sakıncalı bulunarak bu koşul reddedildi. 709 Mehmed Ali Paşa da 

Mora valiliğine karşılık, oğlu İbrahim Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirdi. Böylece 

Mora Valisi olan İbrahim Paşa'dan Çamlıca, Suluca ve Mora'nın asilerden arındmiması 

istendi. Ayrıca Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehrned Paşa da, Akdeniz'de isyan halinde olan, 

diğeradalardaki isyanı bastırmakla görevlendirildi.710 Evail-i Şaban 1239 (1-11.4.1824) 

tarihli, İbrahim Paşa ile Hüsrev Paşa'nın görevlendirildiklerini bildiren hükme göre, 

isyanın bastırılması için gerekli olan asker, yiyecek ve diğer malzemenin sağlanmasında 

hiçbir aksama ve ihmal in olmaması için ilgili görevliler uyarılrnış, herkesin üzerine düşeni 

yapması istenrniştir.71 1 Mora Valisi ve Mısır Donanınası Seraskeri olarak görevlendirilen 

İbrahim Paşa'dan da, Mora üzerine külliyetti asker ve mühimmat göndermesi için gayret 

etmesinin beklendiği bildirilrnişti.712 

Mısır'dan istenen yardım üzerine gerekli hazırlıklar tamamlanarak, 1239 yılı Şevval 

(Haziran 1824) başında yola çıkılınasına karar verilmişti. İstanbul' dan gelecek su 

anbarlarının ve tüccar gemilerinin gecikmesi nedeniyle, belirlenen zamanda harekete 

geçilemerniş, Mısır donanınası ancak, 22.Za.1239 ( 19.7.1824) tarihinde İskenderiye' den 

hareket etmiştir. İbrahim Paşa, üç bini süvarİ olan otuz bin asker ve elli üç kıta donanma 

gemisi, elli iki kıta İslam tüccar gemisi ve doksan bir kıta efrenc (Avrupalı) tüccar gemisi 

olmak üzere toplam yüz doksan altı gemi ile yola çıkmıştır.7 13 Mısır Valisi Mehmed Ali 

709 Cevdet, c.XII, s.93. 
710 " ... 2(um usiltının 6i-avnifıi sü6fuinefıil ve te'ilfil 6u sene-i mü6ilrd;pfe f(ü[[iyen inr!ifa'-ı gai!eCeri 

zımnınrfa 6erren ve 6afıren terfil6ir-i f;g.viyyeye teşe66üs 6irCe fui[il 'Jvfef(f;g-i 'Jvfüf;grreme Şeyfıü'f-fıarem!iği ve 

J{a6eş 'EyilCeti inzımilmıyfa Ciritfe-i 'Jvfa'milre Sancağı 'Jvfutasamfı rfüstilr vezirim ef-:;{ilcc İ6rafıim Paşa 

ic[ilfefıilya rfafıi 6u rfej'a 'Jvfora 'EyaCeti tevcffı ve ma'iyyetine süfün-ı J{ümilyunum irsilf o[unaraf('Jvfısır 

rionanması serasf;grfiği ünvilnıyfa Çam!ıca ve Su[uca ve ma/(§arf-ı asfı ofan 'Jvfora cezireCerinin tesfıir ve 

tatfıirine müstaf(!/Cen ta'yin I<Jfınmış ve mas[afıattfa çata[ o[mamaf( irilrfesiyCe fıil[il 'J(apurfiln-ı 'IJeryil 

rfüstilr vezirim J{üsrev 'Jvfefımet Paşa icfilCefıil rfafıi 5'/..f(rfeniz'rfe isyan üzre ofan silir arfa{arı urma!( üzre 

me'milriyeti tejrif(ofunmuş o[up ... ", BOA, C D, 4140. 
711 Hükmün birer suretleri, Selanik, Midilli, Sakız, Kuşadası, Bahr-i Sefid Boğazı muhafızlarına, 

mutasamflarına, naiblerine vs. de gönderilmiştir. BOA, C D, 4140. 

712 BOA, MD, No: 241, s.177/802. 
713 BOA, HH, 38237; BOA, HH, 32917. Mora asileri daha 1824 yılı Nisan ayında Osmanlı güçlerine 

destek için Mısır'dan gelecek askeri biliyorlardı. Ancak Mısır güçlerinin miktan hakkındaki bilgileri, 

BOA, HH, 38785.C nolu belgeye (Viçenço Mifarli'ye ait 13.4.1824 tarihli mektubun tercümcsine) göre 
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Paşa'dan gelen tahrirata göre; Askerlerin ulufeleri ve zahireleri verilmiş, sonraki aylar için 

gerekli olacak zahirenin ve ulUfenin hazırlığı yapılmıştır. Ayrıca Mısır Valisi Kapı 

Kethüdası Necip Efendi'nin İstanbul'a gitmek üzere hareket ettiği, bütün haberlerin 

tafsilatlı olarak ondan alınabileceği bildirilmiştir.714 Mehmed Ali Paşa'dan gelen Mısır 

donanmasımn durumunu bildiren bu tahriratın üzerine, II. Mahmud tarafından, Mısır 

valisinin gösterdiği çabadan hoşnut olduğunu gösteren, bir Hatt-ı Hümayun ilave 

edilmiştir.715 MehmedAli Paşa ayrıca, oğlu İbrahim Paşa'ya, ÇamlıcaAdası'ndaki isyam 

bastırdıktan sonra, üç-dört bin asker ve on savaş gemisiyle Misolnik'i de ele geçirmesini 

tembihlediğini, Mısır Kapı Kethüdası Necip Efendi aracılığıyla saclarete bildirmiştir.716 

İskenderiye'den ayrılan Mısır donanması, Büsrev Paşa kumandası altında hareket 

edecekolanOsmanlı donanınası ile birleşrnek üzere, Rodos'a gitti. Buradan, önce Sisarn 

üzerine harekete geçilmesi planlandı.717 Osmanlı-Mısır birleşik donanınası bundan sonra 

Mora üzerine harekete geçecekti. Ancak etrafta olan Rum teknelerinin saldırılarına maruz 

kaldıklarından Sisarn baskını gerçekleştirilemedi.7 18 Yine Ege'deki bu eşkıya tekneleri 

nedeniyle Mora'ya hemen geçilemedi. İbrahim Paşa, Girit' e gitti. Hava koşullannın da 

uygun olmaması nedeniyle dört ay burada kalmak zorunda kaldı. Nitekim Rum ileri 

gelenleri arasındaki ihtilaf ve bu nedenle Ege' deki direnişin gevşemesi üzerine 1 ı .B. ı 240 

(1.3.ı825) tarihinde Girit'in Suda Limanı'ndan ayrıldı. Mora'ya giderken yolda yine hava 

sertleştiği için, gemilerin bir kısmılimana döndü. Mora'nın güney batısındaki Mudon'a 

sadece yirmi beş gemi ile altı yüzü süvari olmak üzere altı bin altı yüz asker ulaşabildi.719 

Bir süre sonra Girit'te kalan askerlerden yedi bini de Mora'ya gelerek, İbrahim Paşa'nın 

şu şekildeydi: " ... İs~ncferi!Je'aen tafi:rir ofuncfuğu üzre Mısır '1/afisi aevfetfü paşa fiazretferinin mafufumfarı 

İ6rafiim Paşa fia.zretferi on 6eş 6in piyMe ve yecfi 6in at[u as~ri!Jfe sefayine rüR__u.& icfeceği...". 
714 " ... .9l.saxjr-i me.zRfırenin üç ayfıf( işfeyecef( ufUjeferi ve cfört ayfıf( l(y.manya ve zafı.ireferi ve fı.er 6ir 

müfı.immat ve ecfevii.t-ı fii..zimeferi mü~mmefen verifmiş ve 6un[arın sayf ve şitii.fan müsii.vi o[mağfa 6uncfan 

sonra mu/(jezi o[an ufuje ve müfı.immat ı•e zafı.ireferi cfafıi fiazır[anmış ve va/(j ü zam'anıyfa irsii.fine s{ıret 

verif:miş ... ", BOA, HH, 38237. Mısır donanınası ile birlikte İskenderiye'den hareket eden Mısır Kapı 

Kethüdası Necip Efendi, donanma ile Rodos'a kadar gelmiş, buradan İstanbul'a gelmek için ayrılmıştır. 

BOA, HH, 38237.8, 38237.C. 
715 "Mısır vafisinin 6u 6a6cfa o[an gayret ve sacfaf(fttine fı.iç6ir cfiyecef( o[mamağ[a jevK;g.'f-gaye 

mafızi'ıziyyet-i şafı.anemi müstevci6 ofmağ[a :Jiaf(tedffi fı.a6i6-i eK:J:em ve ne6i-yi mufı.teremi saffa.[[afı.ü teii.[ii. 

afeyfıi ve afii. a{ifı.i ve asfı.a6ifı.i ve seffem liümıetine mas[afı.at-ı me'muresincfe muvajjaf( ve K;g.ri6en şu 

gaifenin incfijii.'ıy[a 6i[ cümfe 'Ümmet-i Mufı.ammecfi mesrorü'f-6ii.[ eyfeye. Amin.", Cevdet, c.XII, s.97. 

716g H OA, H , 38237.A. 
717 BOA, HH, 37892.F; Cevdet, c.XII, s. 102. 
718 Cevdet, c.XII, s.l02. 
719 Cevdet, c.XII, s.104; Şinasi Altundağ, "İbrahim Paşa", İA, s.902. 
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güçlerine katıldı.720 Ancak bahar geldiğinde, bütün Mısır askeri bir araya gelebil di. Kısa 

sürede Mısır kuvvetleri tarafından Mudon ve Koron kuşatmadan kurtanldı.72 1 

Bu arada N.1240 (19.4-18.5.1825) Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, işlerin 

yürütülmesindeki çok başlılığı gidermek, Mora üzerine göndereceği asker ve zahire 

gemilerinin güvenliğini sağlamak için, ayrıca kaptan paşa ile oğlu İbrahim Paşa arasındaki 

ihtilaf nedeniyle, oğlunun Akdeniz'de güvenlik içinde hareket edemediği gerekçesiyle, 

Donanma-yı Hümayfin Kaptan Paşalığı'nın oğluna verilmesi talebinde bulunmuştu. 

MehmedAli Paşa, Donanma-yı Hümayfin gemilerine talimli ve eğitimli Mısır askerlerinin 

yerleştirilmesinin de uygun olacağını bildirmişti. Ancak, Paşa'nın bu talep ve önerileri 

Bab-ı All tarafından reddedildi. İbrahim Paşa ile kaptan paşanın görev bölgelerinin zaten 

ayrı olduğu, donanma gemilerinin çoğunun daha önceden Mısır'a gönderildiği, kalaniann 

da boğazlar ve Karadeniz'in güvenliği için gerekli olduğu, kaptan paşa ile İbrahim Paşa 

arasındaki geçimsizliğin yersiz olduğu, zira kaptan paşaya, gerektiğinde İbrahim Paşa'nın 

emrine girmesi talimatı verildiği, donanma gemilerine Mısır askerinin yerleştirilmesinin ise 

bu gemilerde bulunan üç bin yeniçeriyi rahatsız edeceğinden, huzurun bozulacağı 

bildirildi. Il. Mahmud da, valinin ısrar etmesi halinde, kendisine ihtiyaç olmadığını ve 

eğer samimi olarak görev yapmak istiyorsa taleplerinden vaz geçmesi gerektiğini bildiren 

bir hatt-ı Hümayfin yayınladı.722 Dolayısıyla Mısır valisinin istekleri kabul edilmedi. 

Rumeli Valisi Mehmed Reşit Paşa, Misolnik' i kuşattığı sırada, Mora Valisi İbrahim 

Paşa da Mudon'dan Navarin üzerine harekete geçmişti. Epeyce zorlu bir mücadeleden 

sonra üç eşkıya gemisini ele geçirdi. Buradaki isyancılar teslim oldu. Bütün silah ve 

malları ganimet olarak alındı ve yapılan anlaşmaya göre, buradaki asiler Mora'nın 

güneyinde bulunan Kalamata'ya nakledildi. Bu sırada isyancıların liderlerinden olan 

Manya Beyi Mavro Mihael 'in oğlu Y orgaki ve Mizistre kaptanlanndan Petraki de ele 

geçirilmiş, Anabolu işgali sırasında Rumlar tarafından esir edilen, Vezir Ali Namık Paşa 

ve Mirmiran Salim Paşa ile mübadele edilmek üzere alıkonulmuşlardır.723 Bir süre sonra 

İngilizler aracılığıyla değiştirme işi yapılmış, Namık Paşa'ya Mora konusundaki 

tecrübesinden dolayı İnebahtı ve Karlıeli sancaklan verilmiştir.724 

İbrahim Paşa'nın Mora'nın güneyinden başlayan hareketi, içeriye doğru devam 

etmiş, Arkadya, Endrosa, Kalamata, Piryas kazalanyla, Niş ve Küçük Manya olarak 

720 lorga, s.308. 
721 Cevdet, c.XII, s. 104. 

722 BOA, HH, 38032. 

723 Cevdet, c.XII, s.120. 

724 Cevdet, c .XII, s.l3 1. 
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anılan bölge (Haziran 1825)'de birer birer ele geçirilmiştir.725 Daha sonra Tripoliçe'ye 

doğru ilerlemiş ve burayı da ele geçirmiştir. Tripoliçe'nin ele geçirildiği haberi S.l241 

(15.9-13.10.1825)'de istanbul'a ulaşmış ve sevinçle karşılanmıştır.726 

İbrahim Paşa bundan sonra Misolnik kuşatmasına yardım için harekete geçti.727 

Mısır V ali si Mehmed Ali Paşa tarafından da bu iş için takviye kuvvet gönderildi. O sırada 

Misolııik civarına giden ve Rum tekneleriyle giriştiği mücadelede yara alan gemilerin 

enanlması için İskenderiye'de bulunan Osmanlı donanması728 ile birlikte, bu yeni Mısır 

kuvvetleri, 3.Ra.1241 (16.10.1825)'de İskenderiye'den harekete geçtiler ve Misolnik 

civarına geldiler. Bu sırada İbrahim Paşa da Balyebadre'ye gelmişti.729 Her iki serasker 

ve kaptan paşa Mora Kısteli 'ne gelerek bir görüşme yaptılar. Balyebadre ve kıstellere 

gereği kadar muhafız asker bırakılınasına ve diğer ayrıntılara ait görüş alış verişinde 

bulunup, üçü birlikte Misolnik'e taarruz edip, ele geçirmek üzere anlaşmaya vardılar.730 

725 Cevdet, c.XII, s.l20. 

726 Cevdet, c.XII, s. 121. 
727 Bu sırada Misolnik'in kuşatmasıyla meşgul olan, fakat zor anlar yaşayan Rumeli Valisi Mehmed 

Reşit Paşa da İbrahim Paşa'ya birkaç mektup yazıp, yardımına gelmesini istemişti. Bu mektuplardan 

birinde, İbrahim Paşa'ya hitaben şöyle demekteydi: "Sen fG afça()Morafıfar'ı tefef eyfeain. qef &enimfe 

6era6er !Miso[niK:.)n &afıf(çıfannı aafı.i yof(.irfesin. '13unfar sifı.ir yazma!(. ife şeytan ofrfu[ar, auvarfannrian 

aafı.i yü/(§e!(.gö.zferinin önünae &ir rfağ yapaınnış irfim. :fan[annaa ayfıf(.fa. auran 'l(o/(.ini sifı.ir&a.zfrğıyfa. 

yıK;!ıraı . .91.na6o[u'aan 6ir 'l(ostanai gefi.p istifı.!(flmfanmı.zın cüm.fesini 6o.zau. qavurfar fı.er gün 6o.zu[an 

metrisferini tamir eai6, zyfefere çıf(.ı6, ar.za tutunmağa cesaretfen varrfır. '13eni &ayrağa çaf(.masın /(j, 

gavurfann masK:grası ofrfum. '13ütün :funan memfek:§tinin .za6tı !Miso[ni-K::Jn auvar[annın içinaerfir. '13ir 

meramımı.z ve &ir niyetimiz ofmafırfır, &u şefı.rin .za&tı için ve seni &erü tarafa gefmeğe sana ten&ifı. erfen 

ferman şiıncfiye !(.arfar efine varma(gereK;!ir. Sizin acefe ife 6e!(.feri.z.", MVDMT, v.2b. 
728 Kaptan-ı derya Mehmed Hüsrev Paşa, sactarete gönderdiği 5.M. 1241 (20.8. 1825) tarihli tahriratında, 

Mısır Valisi ile yaptığı görüşmeden bahsederek, Mora'ya gidecek donanma-yı Hümayiln ile Mısır Valisi 

Mehmed Ali Paşa'nın, Mora Valisi oğlu İbrahim Paşa'ya göndermek istediği mühimmatı, götüreceğini ve 

dönüşte tekrar Bender İskenderiye'ye uğrayacağına karar verildiğini bildirmişti. BOA, HH, 38248. 
729 Cevdet, c.XII, s. 122. MVDMT, v.2b'de, Misolnik'e gelen İbrahim Paşa ve emrindeki askerler 

hakkında şu bilgiler yer almaktadır: "İ6rafı.im Paşa se/(j.z 6in .91.ra6 ask:fri ve aftı yüz :fren!(..za6itferiyfe 

'l(ıryonarfi rfeai!(.feri isk:§feye yanaşı6, ertesi günü !l(eşilf Paşa'nın orausuna yaK:Jn. gefüp l(gnau. !Mufı.asararia 

ofa.n gavurfa.n (grl(y.tma!(.için K:gf'anın önünae fı.ergün ask:frini ge.zainneğe §a,ç{arfı. :frenf(..za6itfer Osmanfı 

K:Jyafetinae ağır sannafı ur&a ife ta'fi.mferinrfe ma'rifetferini gösterirfer irfi ve &ir tarafaan !l(umfa.r fı.ayafe 

6en.zer yarafı vücurf[annaa es/(j yırtıf(.gömfef(.fer ife ama gö.zferi ateş püsf(.ürüp anfan görrfüK;!e, &öyfe 

çağırırfar irfi. !J{ayai fı.ıyanet!" 
73° Cevdet, c.XII, s.122 vd; Lütfi, c.l, s.35 vd; BOA, CD, 4048. Misolnik'in önemi ve zaptedilmesiyle 

ilgili olarak yapılan hazırlıklar hakkında, 21.Ra. 1241 (3. 1 1.1825) tarihli aynı belgede yer alan bilgilerden 

bir kısmı şöyledir: " ... !l(umili '1/afisi 9rfefı.mea !l(eşirf Paşa Mora'nın f(.ifirfi mesa6esinae ofu6 .zat-ı 

sa'arfetferi.yfe (İ&rafı.iın Paşa ife) 6i'f-iştiraf(.fetfı. ü tesfiirine me'mur oUfuğu !Misofni(:J:n. l(gra tarafınaan 
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Nitekim 13.B.l241 (21.2.1826)'de Misolnik Kalesi'ne top atışma başladılar.731 

15.N.1241 (23.4.1826) tarihine kadar süren kuşatma ve saldın sonucu kale ele geçirildi. 

Kalenin ele geçirilmesiyle birlikte Rumeli Valisi Reşit Paşa ile Mora Valisi İbrahim Paşa 

aynı gün yani 15.N.1241 tarihli tahriratlanyla; isyancıların Misolnik'in sol tarafından 

kaçmaya çalıştıklan sırada üzerlerine hücum edilerek ve aynı anda sağ taraftan da harekete 

geçilerek tamamen zaptedildiğini bildirmekteydiler.732 Rumlardan dört yüz kadarı yaralı 

olarak kaçıp kurtulmuştur. Kadın ve çocuklar dışında kaledeki tüm Rumlar 

öldürülmüştür. Osmanlı askerinin kaybı iki bin kişi kadarken, Rumlar'dan yedi bin kişi 

öldürülmüştür. 

Bu büyük başarının haberi İstanbul'a geldiğinde büyük sevinçle karşılandı. Çünkü 

böylece, Korint Körfezi 'nin kuzeyi ve Rumeli 'nin büyük bölümünün Türkler'in ele 

geçirilmesi işi tamamlanmış olmaktaydı. Bu haberi getirenlerden başlanarak, emeği 

geçenler ödüllendirildi.733 Bu başarıda büyük payı olan, Mısır V ali si Mehmed Ali Paşa'ya 

da Mısır Kapı Kethüdası Necip Efendi aracılığıyla, serasere kaplı sarnur kürk ile 

mücevher bir kılıç hediye edildi.734 

Misolnik'in kuşatması sırasında Mora Valisi İbrahim Paşa ile Kaptan-ı Derya 

Büsrev Paşa arasındaki anlaşmazlık had safhaya ulaşmıştı. Her ikisi de birbirini şikayet 

araca!( tazyi!( ve muhiısaranın icrô.sına KJ_mfifiyfe il(!am ve ifitimam etme!( ii.zre wüğü dfif@.r ise ae aerya 

tarafının mel(şufiyyeti gavur[ann se6at ve aayanmafannı miıci6 oMuğuna mefmi 'l(umifi '1/a[isi müşarün

i!eyfi gece ve günaiiz Vonanma-yı :Jiümayun-ı şafiane'nin vüroauna. intizaraa oM uğunaan Mısır '1/a[isi 

müşarün-i!eyfi tarafınaan fiimmetfe 6i-fiamaifii sü6fianefiu ve teMa mevsim geçmel(§izin müKJ_mme[ 

müfiimmat ve fevftzımô.t i!e İsK:f.naeriye'aen ref'-i fenger fiareKJ.tferinaen ser-zetfe-i zufiur ofan mafizU.Ziyyet

i seniyye rüt6e-i KJ.mafe mevsUf ve 6i-futjiflfıfi-i tefı!tı. şu günferae Miso[ni!(piş-gafiına satvet-enaaz-ı vusur 

o[mafan a!(aem-i meffiU.Z ve me'mCt[ ofara!(evvef ü aliir mai(§M-ı asfi Miso[ni!(maaaesinin fier ne vecfii!e ve 

ne suretfe ofur ise refiin-i fiüsn-i fiitam ofması ofup vaf;jt aafii aarfaşmal(!a oM uğunaan maazaf{afi sümme 

maaza[{afi gavurfara !(arşı 6unca sefayin ve müfiimmat-ı !(üffiye ve teaarü!(at-ı vefire i!e İsK:f.naeriye'aen 

çı!(ı!:rru} iK:f.n yine 6ir iş görüfememe!( ve 6erren ve 6afiren çe!(i!en zafimet ve emel( zayi' ofma!( {azım gefür ise 

azfm te'essürü miıci6 ve enva' mafizuru müstevci6 ofacağmrfan ... " 
731 Cevdet, c.XII, s.l23. 
732 BOA, HH, 38059; Lütfi, c.I, s.44; Iorga, s.315'de, Misolnik Kalesi 'nin, 23 Nisan 1826'da Hellen 

muhiblerinin hayranlığına mucib olan kahramanca bir müdafaadan sonra, ancak umumi bir hücum ile 

zaptolunduğunu belirtir; MVDMT, v.4b'de, Misolnik Kalesi'ni kuşatan Osmanlı askerinin, Kara İsfaki 

komutasındaki Rumlar tarafından kuşatılması ve Osmanlı askerinin iki ateş arasında bırakılması 

planlandığı halde, bu planın bir Bulgar tarafından Osmanlılar'a haber verildiği ve kalede bulunan 

Rumlar'ın tuzağa düşürüldüğü, böylece Misolnik'in Osmanlılar'ın eline geçtiği anlatılır. 
733 Lütfi, c.I, s.44; Cevdet, c.XII, s.l27. 
734 BOA, HH, 37945. 
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ederek,735 bu anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden oldular. Ancak Misolnik kuşatmasını 

da sürdürdüler. Her ikisi arasındaki nefretin gerçek nedeni 4.N.1241 (12.4.1826) tarihli 

Misolnik'den serasker ordusu defterdan Hüsnü Bey'den gelen arizaya göre; İbrahim 

Paşa'mn Donanma-yı Hümayün kaptanlığımn kendisine verilmesini istemesiydi. Bu 

şekilde şan ve şöhretini arttırmak emelindeydi. Dolayısıyla yine bu arizaya göre, aradaki 

çekişmeyi ortadan kaldırmak pek mümkün değildi. İbrahim Paşa'nın bu talebinin kabul 

edilmesi de mümkün değildi. Ancak açıkça reddedilmesi de İbrahim Paşa'nın kuşatmayı 

bırakması ihtimalini ortaya çıkardığından, Paşa'nın Misolnik sorunu ortadan kalkıncaya 

kadar bir süre oyalanması uygun görüldü. Misolnik kuşatmasından sonra Rumeli 

Valisi'nin de görüşleri doğrultusunda her ikisinin görevlerinin ayrılmasına, birinin 

Çamlıca, diğerinin ise Suluca üzerine gönderilmesine karar verildi. II. Mahmud da bu 

doğrultuda görüşünü bildirerek, sorunu ertelemeyi uygun buldu.736 İbrahim Paşa, 

Hüsrev Paşa ile aralarındaki anlaşmazlığın nedeni olarak, Bab-ı All'ye yazdığı şikayet 

yazısında, gerek yanındaki gerekse Mora'da bulunan Mısır güçleri için, Mısır'dan gelecek 

zahire ve mühimmatın donanma gemileri ile taşınması gerektiği halde Hüsrev paşa 'nın bu 

yiyecek ve araç-gerecin Mısır'dan getirilebilmesi için gemi vermemesinden 

yakınmaktaydı.737 Mehmed Ali Paşa da bu konuda oğlunu yalnız bırakmamış, böyle 

mükemmel bir ordu ile oğlunu gönderip, bu ordunun masraflarını da üzerine alarak zahire 

ve mühimmatı Mısır' dan gönderdiği halde donanmanın yardımı esirgediğini belirterek, 

diğer başka gemilerin düşman eline geçtiğini, böyle giderse güçlükle toplanan Türk 

ordusunun yok olacağım,738 Hüsrev Paşa'nın bu bakımdan karada ve denizde işe yarar 

biri olmadığını bildirmiş ve aziedilerek yerine cesur ve iş görür birinin atanması 

gerektiğini, aksi halde oğlunu Mısır'a çekmek zorunda kalacağını Bab-ı Ali'ye 

yazmıştır. 739 

Misolnik'infethi tamamlandıktan sonra her iki paşa arasında ortaya çıkmış olan bu 

gerginlik, görev bölgelerinin ayrılmasıyla giderilmeye çalışılmış, İbrahim Paşa Çamlıca ve 

Suluca adalarını vurmakla görevledirilirken, emrine donanmadan yirmi gemi verilmiş, 

Kaptan Paşa ise Sisarn üzerine gönderilmiştir.740 Ancak Hüsrev Paşa kış için gerekli 

735 Kaptan-ı Derya Hüs~ev Paşa'nın, Mora Valisi İbrahim Paşa'dan şikayetini içeren, Bab-ı All'ye 

gönderdiği şukkanın tam metni için bkz. Lütfi, c.I, s.314 vd. 
736 BOA, HH, 37933. 
737 İbrahim Paşa daha Mora'da iken Hüsrev Paşa'dan aynı amaç için gemi talebinde bulunmuştur. 

Mora'da iken Hüsrev Paşa'ya yazdığı tezkirenin tam metni için bkz. Lütfi, c.I, s.312 vd. 

738 Cevdet, c.XII, s.127 vd. 

739 Lütfi, c.I, s.45; Cevdet, c.XII, s.128. 

740 Lütfi, c.I, s.48; Cevdet, c.XII, s.129. 
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olan malzemeyi almak üzere donanma yı Akdeniz Boğazına getirmiştir.741 Bu sırada Mısır 

Valisi Mehmed Ali Paşa da Bab-ı All'ye müracaat ederek, Kaptan Paşa ile İbrahim Paşa 

arasındaki anlaşmazlığın giderilebilmesi için aracılık yapacak birinin gönderilmesini, 

bundan sonra Çamlıca asileri üzerine Kaptan Paşa ile İbrahim Paşa güçlerinin birlikte 

hareket etmelerini önermiştir. Bunun üzerine Çavuşbaşı Hüsnü Bey ile Mısır Valisi 

Kapıkethüdası Necip Bey, ellişer bin kuruş harcırahla, bu anlaşmazlığı giderebilmek 

amacıyla görevlendirilmişlerdir.742 

İbrahim Paşa Mora tarafına geçerek, yolu üzerindeki yerlerde bazı dağlık bölgelerde 

saklanan Rumlar'ın barınaklarını yok etmiş, bunların çoğunu esir almış, ellerinde bulunan 

beş yüz elli kadar Türk kadın ve erkeği kurtarmıştır.743 

Mehmed Reşid Paşa ise, Misolnik'de bir miktar kuvvet bırakarak, Atina'yı ele 

geçirmek üzere harekete geçmiştir. Yolu üzerindeki Gerniş Kazası ile Sal una, Livadya, 

İstefe ve bazı köylerin reayaları af dilediklerinden, silahlan toplanmış, Gerniş'deki aman 

dileyen reayanın isyancılardan korunması için geçici olarak, Tırhala'daki düzlük alanlarda, 

İnebahtı Sancağı 'nda olan Savalık N ahiyesi 'ne bağlı yirmi kadar köyün af dileyen 

reayasının ise yine isyancılardan korunması için, isyan bitineeye kadar İnebahtı 

civarındaki düzlük bölgelerde iskan ettirilmeleri uygun görülmüştür.744 

Atina'yı kuşatan Rumeli Valisi Mehmed Reşid Paşa'nın komutası altında bulunan 

asker, iki seneden fazladır yağmur, kar, çamur altında savaştığı için hasta, yorgun ve 

dolayısıyla işe yaramayan türdendi. Üstelik de birikmiş ulfifeleri nedeniyle savaşmaya 

istekli olmadıkları açıktı. Yiyecek sıkıntısı da askeri zayıflatan unsurların başında 

gelmekteydi. Buna karşılık, Atina Kalesi 'nin çok sağlam olması, buradaki asilere karadan 

ve denizden yardım gelmesi, kalenin ele geçirilmesini güçleştirmekteydi.745 Rumeli Valisi 

Reşid Paşa' dan gelen 2l.B.1242 (18.2.1827) tarihli tahriratta, Paşa; Mora Valisi İbrahim 

Paşa'dan şikayetle, Mora kalelerini zaptetmek yerine yağma ve talanla uğraştığını, 

Mora'daki eşkıyanın gayet rahat bir şekilde Atina Kalesi'ndeki Rumlar'a yardım ettiğini 

belirtmekteydi. Ayrıca Atina civarındaki bölgelerde isyancıların "Gazete"746 tabir edilen 

kağıtlarla, itaatte olan reayayı kandırdıklarını, ele geçirilen gazetelerden birinde, 

741 Lütfi, c.I, s.46. 
742 BOA, HH, 38046. 
743 Lütfi, c.I, s.46; Cevdet, c.XII, s. 129. 
744 BOA, HH, 17482; Cevdet, c.XII, s.130. 
745 BOA, HH, 38098; Lütfi, c.I, s.57. 
746 İlk Yunan gazetesi, Eterya mensubu olan Anthimos Gazes tarafından, 1811 yılında Viyana'da 

çıkarılmıştır. Miller, s.73. 
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"Avrupalılar'ın gerek Misolnik, gerekse diğer bölgelerde Müslümanlada çatışmalan için 

kendilerine yani Rumlar'a her türlü yardımı yaptıklan, eğer Atina Kalesi, Müslümanlar'ın 

elinegeçersekendilerine bunca yardımı yapanAvrupalılar'a cevap veremeyeceklerinden, 

davalannın sekteye uğrarnaması için gayret gösterilmesi gerektiği" şeklinde yazılar 

olduğunu bildirmekteydi. Yine aynı tahriratta Reşid Paşa, Atina Kalesi'nde Avrupa'da 

yetişmiş, eğitimli askerin bulunduğunu belirterek, bütün bunların üstesinden gelinmesi ve 

Atina Kalesi 'nin alınması için yeni asker, cephane, zahire ve akçeye ihtiyacı olduğunu, 

donanmanın da Atina civarına gönderilmesi gerektiğini hatta, Yeniçeri Ocağı'nın yerine 

yeni oluşturulan, Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin bir an önce yardım için 

ulaştırılmasını talep etmektey di. 747 

Bunun üzerine Anadolu ve Rumeli'den asker ve zahire bedeli sağlanması için 

girişimlerde bulunulmuş,748 bu parayla zahire satın alınarak, asker temini yoluna 

gidilmiştir. Buna rağmen bir seneye yakın ulufe ve aylıklarını alamayan asker, yiyecek 

sıkıntısı nedeniyle de kontrolden çıkmış, etraftan yağma ile geçinir hale gelmişlerdir. 

Reşid Paşa'dan saclarete gönderilen 15.L.1242 (12.5.1827) tarihli tahriratta, askerin 

birikmiş ulfifelerinin ödenmemesi halinde uygunsuz işlerin olacağı bildirilerek, bu 

ödemenin bir an önce yapılması talep edilmiştir.749 

Rumeli Valisi ve askerinin içinde bulunduğu tüm olumsuzluklara rağmen yine de 

Atina ve Akrapolis 1 l.Za.1242 (6.6.1827)'de ele geçirilebildi.750 Rumlar'ın elindeki bu 

747 BOA, HH,38098. 
748 " ... Vevfet-i YI.fiyye-i e6etfiyyü'a-aevômın cizye-güzar re'ayasınaan if;§.n 6ir mütfaettfen 6erü tafıt-ı 

ra'iyyettfen 1i.urUc ve m.if{et-i isfô.miyye fıai(R!:naa aer!<:ftr ofan su'-i !(asa ve ili!ınetferini icra aa'iye-i jasitfe 

ofan 9vfora ve sair o{ fıavaiı !l(um gavurfarının 6a-avn ü inayet-i Cena6-ı fıayrü'n-nasırin ve imtfM-ı 

rUfıaniyyet-i Cena6-ı Seyyüfi'f-mürseiın ife mem1Jfi/(;i İsfamiyyenin fetfı ü tesfıiri niyyet-i fı.ôlisesiyfe fı.a{a 

!l(umifi 'J.Iafisi ve SerasKgri aevfet{ü 'Mefımea !l(eşitf Paşa fıazretferi geçen sene 9vfiso{ni.R.'_in fetliin.rfen sonra 

cüytlş-ı l(esire ve müfı.immat-ı vefire ife Safuna ve Y!tina tarajfarına ve fı.a{fi. Citfae ve iffı.aR§n 9vfora o/a{isi 

aevfetfü ef-!l{ac İ6rafıim Paşa fıa.zretferi aafı.i l(ü{{iyetfü asaRJr-i 'Mısriyye ve terti6at-ı vafiye ife 9vfora 

Ceziresi'ne ta'yin 6irfe Kgnaüfere {iizım gefen imaaa ve muavenete sa'y-i 6i'f-ef:Jd.m 6uyrufaral( 9vfora 

Ceziresi'nin e/(§er mafıa{feri jet/i ü tesfiir ofmuş ise ae e{-fiafetü-fiiizilii meşgUf oftfuf:Jarı Yltina '!(af' ası'nın 

varoşunu .za6t ife 6i-avnifıi te'ôla f(ji[[iyen fetfı ü tesiiirini f(jı.vve-i l(ari6eye getürmüş oftfuğu 6eyanıyfa 

usat-ı mersUmenin fial(farınaan gefinerel(6ir an al(!em şu 6efiyyenin ümmet-i 'Muliammea üzerferinrfen aej' 

ü rej'i çaresinin istifısôliyçün canw-i 6eytü'f-mrife ji'f-cümfe i'ane ve meaar ofmal(müfô.6esesiyfe 6u sene-i 

müoareR§ae sinin-i sa6ıl(g. terti6atınaan efıven suretfe Ylnaao{u ve !l(umi!i. l(a.zafarınaan 6a-fıatt-ı 

!J{ümayun-ı şevf(§t-mai(Jjm-ı şafı.ane 6ir millfar asR§r ve .zafiire 6etfefi terti6atınaan Sifistre l(a.zafarına if(j 

yül(sel(§en üç 6in 6eş yüz l(u:ruş isti!Jet etfüp ... ", BOA, C D, 2231. 
749 BOA, HH, 34948; Lütfi, c.I, s.60 vd. 

750 Lütfi, c.I, s.63; Dakin, s.57. Danişmend, c.IV, s. 112'de Atina'nın 5 Haziran 1827'de fethedildiğin.i 
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son ka1enin de fethi İstanbul'da sevinçle karşılandı. Bu başarı haberinin İstanbul 'a ulaştığı 

gün, Rusya elçisinin Bab-ı All'ye geldiği güne tesadüf etmişti.751 Rumeli Valisi Bab-ı 

All' den yine askerin birikmiş aylıklarını isteyerek, aksi halde Mora' dan başka, Y anya ve 

Tırhala taraflarını askerin yağmaya diş bilediklerini ve ulUJeleri verilmedikçe askerin 

Atina'da ikamesinin zor olduğunu bildirmişti. Ayrıca isyan nedeniyle buradan ayrılan 

Müslümanlar'ın yerlerine dönmelerinin sağlanması istenmişti.752 Bir süre sonra da Mora 

ve Teselya bölgesindeki bazı önemli yerlerin korunması için merkezden, Asakir-i Mansure 

taleb edilmiş, ayrıca bunların geçeceği yerleri koruyabilmek amacıyla iki bin Sekban 

askerine ihtiyaç olduğu belirtilmişti.753 

Böylece Atina'nın da ele geçirilmesiyle neredeyse Mora bir kez daha fethedilmiş 

olmaktaydı. Tırhala, Y anya, N arda, Eğriboz ve İnebahtı sancaklarında bulunan kazaların 

kocabaşıları, vekilieri ve diğer ileri gelenleri, Atina Kalesi 'nin alınmasından sonra 

İstefe'de bulunan Rumeli Valisi Reşit Paşa'ya gelerek, af ve merhamet dilemişler, hatta 

samimi olduklannı gösterebilmek için, Mora ve diğer adalarda düzen sağlanıncaya kadar, 

aralarından en muteber bazılarını ve kaptanlarının çocuklarını rehin olarak 

bırakabileceklerini ifade etmişlerdir.754 

Bu sırada Ege'deki isyancıların da yok edilebilmesi için Mısır Valisi Mehmed Ali 

Paşa'ya, Evahlr-i N.1242 ( 18-27.4.1827) tarihli bir hüküm gönderilerek, bu zamana 

kadar Akdeniz'de ve adalardaki isyanın tamamen bastınlamadığından söz edilmiş, bundan 

sonra Osmanlı deniz gücünden sorumlu olan Başbuğ Tahir Bey'in Mısır Valisi maiyyetine. 

verildiği bildirilmiş, Akdeniz adalannın eşkıyadan temizlenmesi için bütün gayretin 

gösterilmesi istenmişti. 755 

Atina kuşatması sırasında, ele geçirilen Yorgi Drako adlı asi, Reşid Paşa'nın önüne 

çıkarılmış, sorgulaması yapılmış ve "İ syanın başlangıcından beri Atina 'ya h ücum 

olunmasının sebebi nedir?" şeklindeki soruya, esir tarafından şöyle cevap verilmiştir: 

"Yl.tiııa memfel@t-i l(gtfimeair. flJünyanın fıer tarafın aa ~öfıreti vartfır. İ efare-i ry"unaniye 'nin 

merl(ezitfir. 'Bizi t~vi/(ife çol(para ve mühimmat vermel(cfe 6u[unan İngi!terefü 'l(ofıran (Cocfırane) 

i!e Core (yeorge) nam cenera{ferin 6ize vertfif(feri ta[imat Yl.tina'nın eftfe bu[unması /(a.ziJyesintfen 

i6arettfir." Bunun üzerine yardımda bulunan bu şahısların devletleri adına mı yardım 

belirtir. 
751 L··r· I 61 ut ı, c. , s. . 
752 Lütfi, c.I, s.63. 
753 BOA, HH, 38217.J. 
754 BOA, HH, 38217.A; BOA, HH, 38217.H. 
755 BOA, CD, 1775. 
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ettikleri sorulmuş, Drako, "zafıinfe tfevfet sözü goğusa aa 6e-lieme-fıôl tfevfetferinin emri ofmasa 

bu f(gaar masarifi itfemezfer'' diyerek, cevap vermiştir.756 Drako aynca yüz Müslüman 

öldürdüğünü söyleyerek, Reşid Paşa'dan kendisini neden öldürmediğini sormuş, Paşa da 

İstanbul 'a padişaha götüreceğini söyleyince, Drako "bifme.zmisin benim gibi serbest bir atfama 

sen 6uguramazsın" diyerek, giysisinin altından çıkardığı bir hançer ile kendisini 

öldürmüştür. 757 

Drako'nun sözünü ettiği deniz kuvvetleri komutanı olarak görev yapan İngiliz 

Cochrane (Kohran), Atina'yı muhasaradan kurtarabilmek için Rumlar'ı gayrete getirmek 

amacıyla bir bildiri yayımlamış ve bu bildiride şu cümlelere yer vermiştir: "'E!J !l(umfar en 

l(aza-gı aüpnanmız ofan şi/(a/(J genainiz. fJ3unaan sonra ~iniz l(gfagaır. 'IJefif(gnfı uşaKfar fıer 

taraftan sifafıa gapı;tıfar . .5'l.tina 'l(afesi'nin /(jtrtufacağma bir şüpfıem go/(Jur. :Mufıôsara etfen 

aüşman o aa fıer tarafaan mufıôsara o[muşaur . .Lal(in .5'l.tina'!Jı l(urtaraı/(Jan sonra aeaeferinizin 

toprağınaa bir er~ gere varınca :Müs[üman[ar'ın efinae var if@n sifafılarınızı l(ıfıj[ara 

l(omama[ısmız. f]emifer f(gra asf@rigfe garı;ma eaüb mif[etin rfonanmasma 6inü6 eğer Osman[ı 

'Dev[eti sizin ser6estinizi l(a6u[ etmez ise Çanal(f(gfesi'ni mufıôsara eaü6 aüşman ife f@nai 

toprağınrfa mufiare6e ecferi.z. O[ vaf(jt Osmanfı Paa~afiı f@nai sevrfiği aaam[arı !JO/( o[aca/(Jır. O[ 

val(it :Müsfüman 'IJevfeti f(gnai l(gnaügi !Jı/(acaf(!ır. O[ va/(jt fiaçin sancağı .5'l.!Jaso!!Ja 'l(ifisesi'ntfe 

ail(ifecef(!ir. O[ va/(jt !l(um miffeti nizama gtrü6 fıer fiususaa par[a!Jacaijır. fJ3u 6ög[e ife sanma3ı.n 

l(j vatanmız sefamete çıl(acat 'Eğer cümfeniz sifafıa !Japı;u6 aöğü.;me!Je fiazır o[maz iseniz 6u 

[a/(Jrrfıfar miffet içine aağıfaıija fıerf(gs ser6estiyetin parfat ümitlin i gösterenin önüne gicferfer itfi. 

:Mora tel(rar airifinai..."158 Cochrane, Atina'nın kuşatmadan kurtanlması için Rumlar'ı 

teşvik etmekden vaz geçmeyerek, Atina Kalesi 'nin kapısına İstavroz bayrağını dikene 

. büyük bahşiş vadetmişti.759 Atina'nın gerek Rumlar gerekse Avrupa devletleri açısından 

önemine binaen, mutlaka kurtarılması gerektiği düşünülüyordu. Bu nedenle büyük bir 

mücadele verdiler. Fakat yine de Atina 'nın Osmanlı güçlerinin eline geçmesini 

engeli eyemedil er. 

Atina'ya, gerek Rumlar'ın gerekse o sırada artık Rum sorununa müdahale etmeye 

başlayanAvrupa devletlerinin dolayısıyla İngiltere'nin verdiği önemi, İngiliz generallerin 

bu çabaları gayet iyi göstermektedir. Atina'nın ve Akrapolis'in kuşatılması sırasında 

gerçekten de bütün dünyanın gözü, Mora' daki bu ünlü yere çevrilmişti. Ancak, Osmanlı 

756 L .. r· I 6? ut ı, c. , s. -· 
757 MVDMT, v.8b. 
758 MVDMT, v.7b. 
759 MVDMT, v.8a. 
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askerinin başarısı ve Atina'nın tekrar ele geçirilmesi ile birlikte, Avrupa devletleri 

diplomasi yoluyla sorunu çözmek için direkt müdahale yolunu seçtiler. Hatta Avrupa 

devletlerinin bu olayla ilgilenmeye başlamasıyla, Mora'ya asker çıkanlacağı yolunda 

birtakım kuşkular ortaya çıktı. Bu doğrultuda söylentiler yayıldığı için, 'Rumeli Valisi 

Reşit Paşa'dan Mora'ya girmesi istendi. Vali de, 7.S.1243 (30.8.1827) tarihli saclarete 

gönderdiği arizasıyla, Avrupa devletleri askerinin Mora'ya çıkanlmasına dair söylentilere 

inanmadığım, ancakMora Valisi İbrahim Paşa'mn Mora'yı korumada yetersiz olduğunu, 

kendisinden istenen Mora'nın korunması görevinin ise, askerin birikmiş parası 

ödenınediği sürece, mümkün olmadığım bildirmekteydi.760 

Mora Valisi İbrahimPaşa'mn yönetimindeki Mısır askerinin her türlü ihtiyacı Mısır 

Valisi Mehmed Ali Paşa tarafından karşılanmakta, dolayısıyla Mısır askeri yiyecek 

sıkıntısı çekmediği gibi ücretlerini de zamarnnda alabilmekteydi. Rumeli Valisi Mehmed 

Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı askeri ise yokluklar içinde mücadelesini 

sürdürmekteydi. Ayrıca askerin aylıklarını alamaması daha büyük sıkıntılan beraberinde 

getirmekte, asker savaşmakta isteksiz davranmaktaydı. Bu nedenle Reşit Paşa, arka 

arkaya saclarete gönderdiği tahriratlarında askerin hoşnutsuzluğunu dile getirerek, en kısa 

sürede alacaklarımn ödenmesini istiyordu. Aslında Rumeli ordusunun bu durumu, 

Osmanlı Devleti 'nin içinde bulunduğu mali sıkıntının da bir göstergesiydi. Osmanlı 

Devleti, önemli gelir kaynaklarından biri olan cizyeyi, isyan başlangıcından beri alamadığı 

için zaten bu kaynaktan yoksun kalmıştı. Ayrıca isyanı bastırmak için yapılan masraf 

hazineyi zorlar hale gelmişti. Devlet, yeni para kaynakları aramaya, yarı bağımsız 

durumdaki valilerinden yardım istemeye başlamıştı. 7.M.1237 (4.10.1821) tarihli Sayda 

ve Trablusşam Valisi Seyit Abdullah Paşa' dan saclarete gönderilen tahrirattan anlaşıldığına 

göre, Rum isyanı nedeniyle yapılan harcamalar, devletin hazinesini sıkıntıya düşürdüğü 

için zengin olanların yardım etmeleri emredilmiş, Paşa' dan da muhallefaı761 ve 

mukataa 762 bedellerinden hazırlayacağı, beş bin beş yüz dört kese akçe göndermesi 

istenmişti. Ancak bu miktar daha sonra on bin keseye çıkanltılınca, Seyit Abdullah Paşa, 

ilk istenen miktarı gönderebilmek için, hareminin mücevherlerini sattığını, ayrıca Beyrut, 

Trablusşam ve Lazkiye'den borç aldığını belirtmiş, bu nedenle on bin kese akçeyi 

ödemeye gücü yetmeyeceğinden, ancak taksi tl e ödeyebileceğini bildirmiştir.763 

760 BOA, HH, 38079.D. 
761 Muhallefat: Ölen bir kimsenin bıraktığı para, eşya, mal, alacak gibi şeyler. 
762 Mukataa: Hazineye ait herhangi bir gelirin muayyen bir bedel ile iltizama verilmesi hakkında 

kullanılan bir tabir. 
763 BOA, HH, 20698.P. 
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Osmanlı Devleti, asi Rumlar'a karşı caydıncı önlemler almakla birlikte, bir taraftan 

da isyancılara katılmadığı halde korkarak 'yaşadığı yerleri terkedenlerin eski yerlerine 

dönmelerini sağlamak için daha 1821 yılımn sonlannda birtakım girişimlerde bulunmuştu. 

Bir süre sonrakaçak Rumlar'ın affedilerek eski yerlerine dönmeleri konusunda İngiliz 

Elçisi Strangford, Osmanlı Devleti 'ne müracaatta bulunup, kaçan reayanın dönmesine izin 

verilmesini istedi. Strangford, kaçan reayanın, dönüşlerinde kendilerine nasıl 

davramlacağından emin olamadıklan için bir başka devletin hükmü altında kaldıklarını 

belirterek, bu kaçaklardan bazılannın diğer devletlerin tüccarlanna borçlu olduklarını, 

dönmeleri sağlarursa borçlanın da ödeyebileceklerini bildirmekteydi.764 

Osmanlı Devleti İngiliz elçisinin bu girişimini, İngiltere'yi Rum reayanın 

koruyucusu durumuna getireceği endişesiyle pek ciddiye almadı. Fakat yine de dönen 

reayaya karşı sert davranmayarak, daha 1822 yılı Ağustos ayında, ".Jıavjmtfan n!i.şi o[arafc 

sair mafia[[ere gitfü6 avtfet itmif o[an[arm emvdf ve eş!Jafarına tfof;;ınu[maması. .. ", diyerek, 

mallarının geri iadesi olanağını sunmaktaydı.765 Nitekim bir süre sonra kaçan Rumlar 

mahalli idareciler aracılığıyla affedilmelerini istemeye başladılar.766 Bunun üzerine Rum 

Patriği, devlet ile teb'ası arasında aracılık rolünü üstlenerek; zimm! teb'anın aslında her 

türlü hakkını kullanabildiğini, Mora ve Akdeniz adaları reayasının da bundan fazlasıyla 

yararlandığını, buna rağmen buralar halkının içlerine karştınlan fesat yüzünden isyana 

kalkıştığını, isyan sırasında zarar gören reayanın vergilerden affını ve ihtilalden önceki 

idarenin aym şekilde devam etmesini talep ettiğini bildiren bir takriri, İstanbul' da bulunan 

metropolitlerle birlikte sadarete sundu.767 Osmanlı Devleti de isyanın yatışması 

umuduyla, Rum Patrikhanesi 'nin talebini kabul ederek, Mora ve diğer yerlerdeki isyan 

eden Rumlar'ın isyandan vaz geçmeleri halinde affedileceklerini, ellerinde bulunan her 

türlü savaş araç ve gereci ile silahlarını, teslim ettikleri takdirde eski yurt ve 

memleketlerinde yaşarnalarına izin verileceğini, geçmiş suçlarından dolayı 

cezalandırılmayacaklannı, mal ve arazilerinin kendilerine geri verileceğini, kiliselerinde 

764 Kütükoğlu, s.l52 vd. 
765 BOA, CH, 2638. 
766 Kütükoğlu, s.153. 
767 BOA, HH, 39004. 
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diledikleri gibi ibadetlerini yapabileceklerini açıkladı. Ayrıca Mora'nın isyan öncesindeki 

yönetim şeklinin yeniden tesis edileceğini, geçmiş cizye ve diğer vergilerin 

alınmayacağını, üstelik bir yıl boyunca yine bu vergilerden muaf tutulacaklarını 

bildirdi.768 

Osmanlı Devleti 'nin isyan öncesindeki düzeni yeniden sağlayabilmek amacıyla 

aldığı bu af kararı ile birlikte kaçan Rumlar eski yerlerine geri dönmeye başladılar.769 

Fener Rum Patriği de metropolitlere hi ta ben, bir daha Osmanlı Devleti 'ne karşı olan 

hareketlerin olmaması için bazı tedbirleri içeren bir bildiri yayınlayıp, imparatorluk 

dahilindeki metropolitliklere gönderdi. Buna göre;770 

a) Metropolitlerin yanlanndaki adamlan devlete sadık, dirayetli, tecrübeli ve durumun 

nezaketini kavramış kimseler olacak 

b) Metropolitler bu görevlilere kefil olacak, kilise ve mahalle papazlarıyla reayanın 

gözetimini bunlara yaptıracak 

c) Kilise ve mahalle papazları sadık, halkı yalan ve zararlı fikirlerle kandırmayan kimseler 

olacak, bölgelerine gelen fesatçıları takip ederek zabitana bildirecek 

d) Metropolider ve papazlar, bölgelerinin ileri gelen reayası ile ittifak ederek, reayaya 

devlete karşı itaatkar olmaları konusunda nasihatlerde bulunacak 

e) Herhangi bir istenmeyen olay ortaya çıkarsa bundan o bölgenin metropoliti sorumlu 

tutulacak 

f) Kudüs, Sina ve Aynaroz rahiplerinin sadaka toplamak için köy köy dolaşmaları 

yasaklanıp, asayiş sağlanıncaya kadar bunlar bulundukları bölgelerde bekletilecek, 

isimleri patrikhaneye bildirilecek 

g) Kendi halindeki reayanın zihnini bulandıranlar afaroz edilecek 

h) isyana katılmak için memleketlerini terkederek daha sonra dönenlerden herhangi bir 

olumsuz tutum içine girmeyip normal yaşamlarını sürdüreniere dokunulmayacak, ancak 

şüpheli hareket edenler zabitana bildirilecek 

ı) Osmanlı sınırları içinde doğmuş, babadan ve dededen reaya iken, bir şekilde yaşadığı 

yeri terkedip, yabancı bir devletin tabiiyetine geçmiş olan, ancak daha sonra dönen reaya 

da zabitlere haber verilecek 

i) Her metropolit ayine ve İncil okumaya devam edebilecek, kiliselerde devlet ve padişah 

için dua edilecek ve belirtilen hususlara uymayanlar cezalandınlacak. 

Patrikhane ayrıca yaşanan tüm karışıklığın, her türlü zarar ziyanın, bir çok insan 

768 BOA, HH, 37931. 
769 Kütükoğlu, s.l54. 
770 BOA, HH, 38100. 
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öldürülmesinin tek sorumlusu olarak gördüğü isyancı Rumlar'ı bir an önce af dilemeye, 

devletin merhametine sığınınaya davet etmiştir. Eğer bu şekilde davramrlarsa eskiden 

olduğu gibi can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağını, dini merasimlerini serbestçe 

yapabileceklerini belirtmiş ve bütün Ortodoks reayadan metropolideri sorumlu kılmıştır. 

Patrikhanenin tenbihini yerine getirmeyen metropolitlerin de cezalandırılacağını 

bildirmiştir.771 

Osmanlı Devleti 'nin isyanı yatıştırabilmek amacıyla aldığı ve uygulamaya çalıştığı 

bu af kararını, İstanbul'da bulunan üç büyük devlet (İngiltere, Fransa ve Rusya) elçileri, 

müdahale ederek biçimlendirmeye çalışmışlardı. Mora' da her kazaya atanacak kocabaşılar 

arasından bir baş kocabaşı seçilmesini, Tripoliçe dışındaki diğer yerlerde yaşayan 

Müslümanlar'ın kalelerin dışında yaşarnalanna izin verilmemesini istemişlerdi. Ayrıca 

Rumlar'ın aman dilemeleri halinde, ellerine üzeri hatt-ı hümayunlu yazı verilmesini ve 

ilgili tüm gelişmelerden kendilerinin haberdar edilmeleri gerektiğini belirtmişlerdi. Bunun 

üzerine Osmanlı Devleti, " .. .Sırası gefaiX;fe 'Devfet-i fl!figge f&naüfüğünrfen iRfizasma 6af;gr ve 

i6tidii' !R._umfar istfnuln icfü6 'Devfet-i fl!fi!Jge tfafıi f&naüfüğünrfen şer'i şerif ve l(anıln-u münlfitı 

mesôğı aereceferrfe irieceği müsaaaatı icra icfer ve 'Düvef-i safise aafıi vafGf o[urfar ... ,' diyerek, sert 

ve kesin bir cevap vermiş, diğer devletlerin müdahalesine gerek olmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca Mora'daki Müslümanlar'ın önceden nerede oturuyorlarsa yine aynı şekilde 

oturacaklarını, yerlerini terk etmelerinin söz konusu olmayacağını ve Rumlar'ın aman 

dilediği takdirde, devletçe yapılacak muamelenin elçilere bildireceğini açıklamıştır.772 

Böylece Osmanlı Devleti, bir iç sorunu olarak gördüğü bu olaya yabancı devletlerin 

müdahale yolunu kapatmaya çalışmıştır. 

Üç devlet elçisinin bu girişimini Rum Patriği de yersiz bulmuş, hatta devletler arası 

hukuka aykırı olduğunu belirterek, Avrupa devletlerinin, Mora ve Akdeniz sorununa, 

Osmanlı Devleti 'ni zayıf düşürmek için müdahale ettiklerini bildirmiştir. Kendisinin 

kefaletiyle, Rum halka bazı yararlı uygulamaların sağlanmasıyla, hem isyanın 

önleneceğini hem de diğer devletlerin müdahalesinin ortadan kaldırılabileceğini ifade 

etmiştir. Patrik, İngiltere'nin Akdeniz'de, deniz üstünlüğünü sağlamaya yönelik bir 

politika izlediğini, Rusya'nın ise Osmanlı Devleti 'nin topraklarında gözü olduğunu 

belirtmiş, Fransa'nın diğer iki devletle itiifak yapmasını anlayamadığından söz ederek, 

"belki mecbur kaldığı için ve gafletle iki devletin yanında yer almıştır. Rumlar yaranna 

bazı önlemler alınırsa ittifaktan çekilebilir" şeklinde bir açıklama getirmiştir. 773 

771 BOA, HH, 38100.A. 

772 BOA, HH, 37670. 
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Gerek Osmanlı Devleti 'nin aldığı af kararı, gerekse Rum Patriği 'nin halkını 

isyandan vaz geçirme girişimi kısmen sonuç vermeye başlamış, isyancılardan bazıları 

eskisi gibi Osmanlı egemenliğinde yaşamlarını sürdürmeye karar vermişlerdi. İnebahtı, 

Eğri boz, N arda ve Tırhala sancakları kaptanları pişman olup af dileyenler arasındaydı.774 

Ayrıca Selanik'e bağlı Kesendire Rumlar'ı da af dileyerek, eski yaşadıkları yerlere 

dönmek için izin talebinde bulunmuşlardı.775 

Patrik, Atina'nın fethinden sonra tekrar af dileyen Rumlar'ın devlet tarafından 

bağışlanması talebinde bulundu. Kendisine üç ay içinde af dileyenierin affının kabul 

edileceği bildirildi.776 Bunun üzerine, bizzat Fener Rum Patriği tarafından, affedilen 

reayanın öncekinden daha rahat ve güven içinde yaşamaya başladıkları belirtilerek,777 hala 

isyan halinde olan reaya da bir an önce af dilemek için teşvik edilmekteydi. Bu amaçla 

Patrik tarafından kaleme alınan nasihatnamede; " ... 'Eğer J-{risti!Jan iseniz fıiç vesvese itme!Jere{ 

~e!ftan-ı racime mali.sı1s ofan iş 6u is!Janı ter{ ile 6ir an a{tfem itaate rücu ra müsaraat Ufesi.z. 

'1Jev[et-i .9Ui!J!Je cfafıi siz{erin 6u vecfı[e necfamet ve saaaf(gtinizi mü~afıecfe 6irfe ceraim-i 

güzqteferiııiz afv ve fıer fıa[cfe fıami!J!fet ve bıa!fet-i aÜ!f!fe me6zii.{ 6u!furu[acağı ti;i(#rcfır ... " 

diyerek, isyancı Rumlar'ı tekrar af dilemeye davet etmiştir.778 

773 00 BOA, HH, 381 .C. 
774 " ... 'Birf:...aç sene muf:...aıMem l(gnaüferimize geferef:... nıUfim ü peşiman ofup f:...a6afiatferimizin afvını 

istirfiam 6icf-aefaat niyet itmiş isef:...ae me'murintfen emniyet itfemeyüp 6u vecfiife merfiamet-i seniyyecfen 

tfevr ofaraf:...fıafa 'l(um i!i o/afisi ve Ser-asl(gri ve ']"anya ve 'lJefvine ve JlLv[onya 'lv{utasamft ve '1Jer6enaat 

g{azın ve 'Jv{uriafızı ofan aevfet[ü 'Jv{efimea ~şicf Paşa 'Efenaimiz :J{azretferi 6uncfan ikj sene muf;g.cfcfem 

me'mur 6uyuruftfuija vu/Qt'a gefen f:...emôl-i merfiametferi ve varaferinefe vefMan mar[um u meşkurumuz 

oUuğunaan ve 6u fiavafiae ofan eşRJyayı f:...ü[[iyyen cfej' ü tecfmir ve fiusüsuyfa muafıfiaran J!J.tina'nın iç 

/(g.['ası tesfıir ife fıer tarafefa [utffa muamefe 6uyurup ... 6ir K..,afıraman ser-asl(grferi icfüğünaen /(gma-ji-f-evvef 

sacfaf;g.tfa re'ayafığa azm ü cezm 6irfe İstefe'ae müşarün-ifeyfi efenefimiz fıazretferi cani6ine varup göz yaşı 

aöl(gret şevl(gtfü efenefimiz in ömr ü cfevfetferiçün efatvet-i fiayriyye ife müteşe66üs izyan-ı rey' ü aman 

oUul(fanmızcfa cerayim-i sa6ıf;g.mızı afv 6uyurcfufar. 'Bizfer aafii 6unaan 6öyfe saaaf;g.t ve istif;g.metcfe 

sa6it-K..,acfem ofma(ve fıer 6ir emirferine imtisaf itme!( üzere taafıfıücf eyfeai(_ .. ", BOA, HH, 38:217.H. 

775 L .. r· I 64 ut ı, c. , s. . 
776 BOA, HH, 39135; Lütfi, c.I, s. 107. 
777 " .. .'Bu aefa 'Jv{ora aer6enaatının 6erü yüzünefe vafG' JlLtina ve İstefe ve sair fiavati-i 'l(um iii' efe 6ufunan 

'l(um taifesi aafıi ictisar eyfeaiK..,feri isyanran se6e6iyfe me6guz-u ifafıi oUul(fannı teffıim 6irfe 6if-cümfe 

f;g.pucfanfar ve l(gca6aşıfar ife İstefe'ae fiafli. 'l(um ifi o/a[isi ve Ser-asl(gri 'lJevfet[ü 'Jv{efımea 'l(fşicf Paşa 

'Efenaimiz fiazretferi canwine varup istiman icferet ceraim-i güzeşteferi K,ji.lfiyen afv 6uyuru[arat 

evveff{jntfen ziyıUfe asayiş ve istirafiatferi tarafınaan vürUcf icfen me/(ju6fanncfan ma'[umumuz oUul(!a iş 

6u fiarel(gtferinaen fev/(g'f-gaye memnun ve mesrfı.r ofup cümfe{erini /(g-f-evvef ev[aafığa f:...a6uf ife 

fia(fannaa fiayır aua ... ", Lütfi, c.I, s.341. 

778 Lütfi, c.I, s.342. Nasihatnamenin tam metni için bkz. Lütfi, c.I, ss.341-342. 
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Kaçan veya isyana katılan Rumlar'ın sonradan af dileyerek eski yaşadıklara yerlere 

dönmeye başlamalarıyla beraber, devlet tarafından el konulmuş olan mal varlıkları, tekrar 

kendilerine iade edilmesi kararı alınmış olmasma rağmen, hemen gerçekleşek kadar kolay 

bir iş değildi. Yukarıda da söz edildiği gibi böyle reayaya ait olan malların bir kısmı 

hazineye aktanlmış, bir kısmı ise satılmıştı. Fakat yine de devlet tarafından ön görülen 

bazı şartlar yerine getirildiği takdirde bu durumdaki reayanm malının tekrar kendisine veya 

varisierine iadesi söz konusu olacaktı. Reayanın uyması gereken koşullar şu şekilde 

belirlenmişti: 779 

1. Raiyyeti kabul ederek gelen ve cizye kağıdı alanların mallan iade edilecek, pasaport ve 

patentaile gelenler için böyle bir şey söz konusu olmayacaktı. 

2. El konulan mallar, ilk sahipleri veya bunların gerçek varisieri olanlara, iki yıl içinde 

müracaat etmeleri halinde verilecekti. İki yıl içinde sahiplenilmeyen emlak m1r1ye 

kalacaktı. 

3. Geri dönen reayanın ev, arsa, dükkan, mağaza, tarla, bağ gibi mallan kime satılmış 

olursa, muaccelesi ile o zamana kadar yapılmış olan diğer masraflan ödenmedikçe eski 

sahibine geçmesi mümkün olmayacaktı. 

Bu koşullan yerine getiren Rumlar, yine Osmanlı reayası olduktan sonra tekrar 

cizye m ükellefi olacaktı. Ancak Osmanlı Devleti 'nin af kararının bir parçası olan bir yıllık 

cizye ve diğer vergilerden muafiyet kararı uygulanacak, af dileyen reaya dönüşünden bir 

yıl sonra vergi mükellefi olacaktı.780 Böylece Osamanlı Devleti'nin önemli gelir 

kaynaklan arasında yer alan cizye geliri de yeniden artmış olacaktı. 

Osmanlı Devleti'nin af kararı Mora'da da uygulanacaktı. Mora'da da affın 

uygulanabilmesi için devlet, yine benzer şartlar ileri sürerek, af dileyenierin eski suçlannın 

da affedileceğini ilan etmişti. Burada da malların geri iadesi hakkı tanınmış, cizyelerini 

vermek üzere yine eski yerlerinde yaşarnalarına izin verileceği açıklanırken, 

Müslümanlar'ın da Mora'daki kalelerde ve kendi yerlerinde kalacaklan belirtilmiş, af 

dileyen Mora Rumlan'nın elinde bulunan savaş malzemelerini, teslim etmeleri gerektiği 

bildirilmişti. Yine burada da bir yıl süreyle vergi m ükellefi olmayacaklan belirtilerek, eski 

vergileri de affedilmiş, Mora'ya mutedil bir vezir atanacağı açıklanmıştı.781 

779 Kütükoğlu, s.155. 
780 BOA, HH, 37931; BOA, HH, 38100.B. 

781 OO B BOA, HH, 381 . . 
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S. RUM iSYANINA AVRUPA DEVLETLERİ'NİN MÜDAHALESi 

5.1. Saint Petersburg Protokolü 

Osmanlı-Mısıraskeri kuvveti ile Mora'da isyanın hemen hemen bastırılmış olması, 

isyan ateşinin sönmeye yüz tutması, Avrupa devletlerinin Rum sorununa kanşmak için 

çeşitli bahaneler üreterek, gerek Rumlar gerekse kendi devletleri yararına en uygun 

çözümü bulmak için daha faal bir politika izlemelerine yol açtı. 

Her ne kadar Osmanlı Devleti diğer devletlerin ve özellikle de İngiltere'nin müdahale 

konusundaki, ısrarlı tutumlarını reddediyorsa da, Avrupa kamuoyunda, İngiliz 

politikasının Rum sorununda diğer devletlere göre daha başarılı olduğu, artık bu davanın 

çözüleceği zamanın geldiği görüşü hakimdi. İşte bu sırada, Rus Çarı I. Aleksandr, kısa 

birhastalıkdöneminden sonra, 1.12.1825'de öldü. Yerine, 26.12.1825 tarihinde, askeri 

yeteneğe sahip, Rusya'nın geleceği hakkındaki düşünceleri ile meşhur kardeşi I. Nikola 

veya Nikolay Pavloviç geçti. iradesi sağlam ve hafızası kuvvetli , kesin kararlı olan 

Nikola bu bakımdan ölen Çar Aleksandr'ın tam tersi bir yapıya sahipti. Osmanlı Devleti 'ni 

ya yıkmak veya tamamen Rusya'ya bağlamak istiyordu.782 Onun için Avrupa'nın genel 

çıkarları değil, Rusya'nın özel çıkarları önde geliyordu. Başarılarının "Bizans yolu 

782 Cevdet, c. XII, s.l90; Armaoğlu, s. 1 76; lorga, s.312; Castellan, s.275. Rus Çarı I.Nikola'nın 

şahsiyeti ve rejimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi 

Başlangıçtan 1917'ye Kadar, Ankara 1993, s.319 vd; Kurat, Türkiye ve Rusya, s.53 V5-İ. 
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üzerinde" bulunduğuna inanıyordu.783 Bu nedeille Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa gibi 

güçlü bir valinin, Mora ve Girit' e yerleşerek Doğu Akdeniz'e egemen olmasını, İngiltere 

gibi o da Rus çıkarlarına uygun bulmuyordu.784 Ayrıca Mısır ıslahatındaki Fransa'nın 

rolü dolayısıyla, Fransa'nın da Doğu Akdeniz' de ağırlığının artmasından endişe ediyordu. 

Bu doğrultuda dış politikasına bir yön vererek, Rum sorununu Rusya'nın yaranna olacak 

şekilde çözmek amacıyla harekete geçti. 

Rusya, 17.3. 1826' da Rus Maslahatgüzan Mihalaki aracılığıyla, Osmanlı Devleti' ne 

bir ültimatom vererek, 1812 Bükreş Antiaşması hükümleri gereği Sırplar'ın elde ettiği 

imtiyazların yerine getirilmesini, tutuklu olan Sırp knezlerinin suçsuz sayılarak tahliye 

edilmelerini, Eflak-Boğdan'daki BeşlüAskeri785 olarak bilinen Türk askerinin tamarniyle 

buradan çekilmesini ve Bükreş Antiaşması'nın yazılı maddelerinin görüşülmesini istedi. 

Ayrıca, daha önce Osmanlı Devleti görevlileri ile Rus Elçisi Strogonof arasında yapılacak 

olan, fakat bazı nedenlerle ertelenen görüşmelerin, altı hafta içinde başlatılması ve bunun 

için hudut başına murahhaslar gönderilmesi talebinde bulundu. Aslında bu ültimatom 

Rum sorununa ilişkin herhangi bir talebi içermemekle birlikte, Osmanlı Devleti üzerinde 

diplomatik yönden bir baskı oluşturduğu için Rumlar'ın da lehine olan bir gelişme idi.786 

Bu sırada İngiltere, Osmanlı Devleti 'ni, İngiltere'nin arabuluculuğunu kabul etmesi 

konusunda ikna etmeye çalışmaktaydı. İngiltere'nin İstanbul Elçisi Stratford Canning'in, 

Bab-ı All'ye verdiği 12.3.1826 tarihli talimatname ile Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin 

aracılığım kabul etmemesi durumunda, " ... 1(usya 'lJevfeti 1(umfar'ı fıimaye içün taraf-ı 'lJevfet-i 

.Ylliyye'ye ifan-ı fıar6e l(ıyarn itrfiğiıufe 'lJevfet-i .9ifiyye İngiftere tfevfetiyfe 6eyinferinrfe o[an ittifal( 

ve ittifıarfa i'tünarf ve istiııarf idemez. İşte vaf;j' fıaf 6öyfe ofaral('lJevfet-i J4.[iyye ittifal(idecel(6ir 

J-{ristiyan devfet 6u[a:nıaz ... " diyerek Osmanlı Devleti 'ne göz dağı vermeye çalışıyordu.787 

Osmanlı Devleti ise taviz vermez tutumunu sürdürerek, meşru devlete karşı ayaklanmış 

teb'ası ile arasına, hiçbir şekilde girilmesinin söz konusu olmadığını belirtmekte, ayrıca 

15.3.1826 tarihinde Reisülküttap ile Stratford Canning arasında yapılan görüşmede, 

783 Kocabaş, Türk-Yunan Mücadelesi, s.76 Yd. 
784 Uçarol, s.l43; Jelavich, The Balkans, s.49. 
785 Kalelerde muhafız olarak kullanılan bir tür asker için kullanılan isimdir. Bunlar önceleri, sınır 

bölgelerinde bulunan köyler halkından, beş evde bir olmak üzere mükellefiyet şeklinde toplandıkları için 

bu adla anılmışlardır. Kalelerdeki Azab, Farisan gibi asıl ve daimi m uhaf ız kuvvetiere yardımcı olarak ve 

gerektiğinde geri hizmetlerde k-ullanılmışlardır. Amirleri de Beşlü Ağası adıyla anılmıştır. Sertoğlu, s. SO; 

Pak:alın, c.I, s.211 'de, "Beş akçe ulüfe alan Yeniçeriler için kullanılan bir tabir" olduğunu belirtir. 

786 Cevdet, c.XII, s.190; Uçarol, s.l43; Armaoğlu, s.176 vd. 

787 BOA, HH, 39203.A. 
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yabancıların iç işlerine müdahalede bulunma tekliflerinin kabul edilmesinin mümkün 

olmadığı, böyle bir arabuluculuğu değil kabul etmek, cevap vermenin bile, "Sultamn şeref 

ve itibaona ve şer'i şerife aykırı" olduğu ifade edilerek, elçinin teklifi bir kez daha 

reddedilmekteydi. 788 

İngiltere, Rusya'nın 17 Mart tarihli ültimatomu üzerine, telaşa düşerek, Rusya ile 

Osmanlı Devleti arasında olabilecek bir savaş halinde, Rusya 'nın Rum sorununu kendi 

çıkarlarına göre çözmesinden endişe duymağa başladı. İstanbul'daki elçisi aracılığıyla, 

Bab-ı Al!'ye, Rusya ile aralarındaki anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözülmesi ve 

Mora'daki savaşın durdurulması için tekrar aracılık teklifinde bulundu.789 Ancak Osmanlı 

Devleti, yine red cevabı vererek, İngiltere'nin girişimini engelledi.790 II. Mahmud bu 

konuda " ... ![renl({er'iıt meramfarı artık_petaçtjja çıf<;!ı. .9Lna göre cfavranmamız [azım gefür. fll..ncat 

cüm[eni.zcfe evvefl(j gw i f@remiyyet üzere ittifaf@ne fıaref@t an[ayamıyorum . .f2/.sı{ işe yarayacat 

masfafıat[ara fıattıyfa yapışıfamıyor. '13öyfe[il(_[e i; sürü[mez . .9L[fafı a.ştma şu refidveti ortacfan 

l(glcfuru6 niget-i fıtiiise ife 6if-ittifatfıicfmete il(jam ve gayret icfesiz", diyerek sorunun çözümü 

için bütün sorumlulan gayretle çalışmaya davet etmekteydi.791 

İngiltere, ayrıca, Rusya 'ya da Osmanlı Devleti ile aralarındaki sorunların 

çözümünde aracılık teklif etti.792 Fakat, Çar Nikola da Osmanlı Devleti ile kendi devletini 

ilgilendiren konularda başkasının aracılık etmesine izin veremeyeceğini bildirdi. Rum 

konusunda ise İngiltere'yi biraz rahatlatan bir cevap vererek, bu konuda İngiltere'ye 

danışmadan hiç bir şey yapmayacağını açıkladı.793 

İngiltere, Rusya tarafından Rum sorununun Rusya lehine çözümünü engellemek 

ıçın Dük Wellington'u, yeni Çar Nikola'ya, İngiliz kralının tebriklerini iletmek 

bahanesiyle Petersburg'a göndermişti. Wellington, 26.2.1826'da Petersburg'a ulaştı. 

Burada asıl amacına ulaşan İngiltere, 4.4.1826 tarihinde Rusya ile bir protokol 

imzalamayı başardı. Rus Dışişleri Bakanı Kont Nesselrode ile İngiltere adına Dük 

Wellington ve İngiltere'nin Rus Büyükelçisi Lieven tarafından imzalanan ve St. 

Petersburg Protokolü olarak anılan bu sözleşme ile Yunanistan Devleti 'nin kurulması 

yolunda, devletlerarası diplomasi alanında ilk adım atıldı.794 

788 Poole, s.53 vd. 
789 L··ır· I ?? U ı, C. '·S.--. 

790 L··ır· I ?7 U 1, C. , S.- .. 

791 L··ır· I ?7 d U ı, C. , S.- V . 

792 William Smith Murray, The Making of the Balkan States, London 1910, s.39; Armaoğtu, 

s.l77. 
793 Armaoğlu, s.177. 
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St. Petersburg Protokolü'ne göre, İngiltere kralı Rusya'nın onayı ile Rumlar ve 

Osmanlılar arasında arabuluculuk yapacaktı. Zaten İngiltere, bu aracılığı Rumi ar' dan gelen 

talep üzerine üstlendiğini belirtmekteydi. Rumlar, Osmanlı Devleti 'ne senelik verecekleri 

vergi ile bağlı, iç işlerinde özerk tek bir devlet olacak, bu devletin yöneticileri Bab-ı 

All'nin onayı ile bu göreve getirilecek! erdi. Yeni kurulacak bu yönetimin sınırlan içinde 

kalan Müslümanlar, bu bölgeden göç edecek, mal ve mülkleri doğrudan bölge halkına 

satılacatı. Aynca her iki devlet de Osmanlı aleyhine topraklannı genişletmek, yeni ticaret 

imtiyazlan elde etmek veya tek başına nüfuz kurmak gibi kendi çıkarlarına olacak 

girişimlerde bulunmayacaklardı. Bu protokol ayrıca diğer Avrupa devletlerine de 

bildirilecek, bu devletlerin de katılmalan sağlanacaktı. 795 

Böylece bu devletler Osmanlı Devleti içişlerinden sayılan Mora işine karışmakla 

Verona Kongresi kararını da ihlal etmiş olmaktaydılar. Fakat İngiltere açısından 

Canning'in politikası amacına ulaşmış, İngiltere'nin Akdeniz üzerindeki egemenliği 

güvence altına alınmış olmaktaydı.7% 

794 A. Lobanov-Rostovsky, Russia and Europe 1825-1878, Michigan 1954, s.17. 
795 " ... 'lvfacUe-i evvefi: '.Yunani!er 'Devfet-i .fl{fiyye'nin daire-i fiü.RJi.metincfe 6ufunup ve vergilerini maf:..tı1a 

te'cfiye 6irfe meviizı'-ı mezf;p.recfe efii-i İsfô.m i!e '.Yunani!er'in 6ir yerefe isl(iinfarı men'ine muci6 o[unmağfa 

efii-i İs[iim'ın emfiil( ve af;g.rfarını 6afiii' taR!fir ofara(gerel(6u nizilmefa cfafii[ o !acar( adafarefa 6ufunan 

iş6u emfiil(ve af;g.rın f:J!fm.eti '.Yunani!er tarafınian te'cfiye o[una ve meviizı'-ı m.ez/(fi.recfe za6it ve fiül(f&m-ı 

'.Yunan tarafınian ta'yin o[una o[ f;g.cfar RJ iş 6u ta'!Jin ve tafisiscfe 'lJevfet-i .fl{[iyye'nin cfafii 6ir gU.ne 

mecffiii{i ofa ve '.Yunani!er ticaret ve e6niyeferincfe serbest ve fiüf<:ji.metferi müstaKj[ o[a. 'lvfacfcfe-·i saniye: 

İngi[tere 'Devfeti'nin tavassutu 'Devfet-i .fl{fiyye tarafınaan maf(§Uf oUujju taR!fircfe '}(usya 'Devfeti fier-6ar 

iş 6u tavassutun cereyan icfecel( afivil[incfe nüfU.Z-ı te'sirini i'mil[ icfe ve '}(usya devfetinin 6u maaefeefe 

cfufiil[ü mü6iişeretinin tarifi ve l(gyjiyeti 6uncfan sonra ta'yin o[unaral( ta'yin-i mezl(fır cfer..ofeteyn-i 

mezf(fi.reteynin ittifal( ve iştiral(feri o[a. 'lvfacfcfe-i sa[ise: <Iavassut-ı m.ezi(U.r 'Devfet-i .fl{fiyye tarafınian 

recfcf o[unup ve '}(usya devfetinin 'Devfet-i .fl{fiyye ife afiviifi a[ii eyyi-vecfi-i k:ftn o[cfuf(fa cfevfeteyn-i 

mezf(fi.reteyn cfiiitnen tanzim-i mezf{fıru ve ıs[afi-ı zat-üf-6eyn maaefesini esiisı nazarıy[a nazar o[unaral( 

fırsat cfüştü!{fe 6u-iştiriil( veya 6u-nejerilcf fiusus-ı mezf(fi.ru ji'fe getürmel( iç ün gere!( 'Dev[et-i .fl{[iyye 

dıni6ine ve gere/('.Yunani!er tarafına nüfU.Z ve te'sir-i saif o[una. 'lv(acfcfe-i ra6i': Tanzimefe cfafı.i[ o[unac.al( 

ceziiyir ve f;g.ranın fiucfucf ve tajsifiitı sonraya l(afa. 'lvfaacfe-i fiamse: İş6u tanzimefe cfevfeteyn-i m.ez/(fi.reteyn 

tezyicf-i memfef(gt ofmayup ve ticaret ve mesUifiincfe ce{S-i menjaat cfüvef-i afıerin te6'a[arı fial(fGncfa ne 

gune muiimefe o[unur ise. andan ziyaefe tUi6 oftruıyafar. 'lv(acfcfe-i silcfise: 'Devfeteyn-i rrıezf(li.reteyn d'üvef-i 

müttefif;g.-i mütefıiı66eyi ttUıs[afiat-ı mez/Qi.reye icffiii[ini murilcf icferel( iş 6u maddenin müsvecfcfe-i ev[dsı 

o[an maz6ataya !J{emçe ve Prusya ve :Françe tarajfarına irsil[ 6irfe fıusus-ı mezl(ilrun iR!JuU ve itmamıncfa 

viri!ecel(f;g.rarın tazammun-ı tef(gffülünü tei(Uif itcfil(ferincfe cfüvef-i mez/(fi.re !!(usya cfevfetiyfe 6if-ittijal( 

l(a6u[ itcfil(feri fia[cfe İngutere cfevfeti iş 6u zaman ve f(gjilfeti cferuficfe icfemez.", BOA, HH, 18023.A; 

Lütfi, c.l, s.81 vd; Iorga, s.313 vd; Armaoğlu, s.l77; Kurtoğlu, s.l59; Marriott, s.214 vd; Anderson, 

s.65. 
796 Tuncer, s.73. 
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Osmanlı Devleti, 17 Mart tarihli Rus ültimatomuna duyarsız kalamadı. O zamana 

kadar diğer devletlerin her türlü tekliflerini geri çeviren Bab-ı AH, bu kez aynı kararlılığı 

gösteremedi. Bunun ilk nedeni, yatışmakta olan Rum isyanının Rusya'nın girişimiyle 

yeniden alevlenip başka sorunların ortaya çıkmasını engellemek, bir başka nedeni ise 

anarşi ve fesat yuvası haline gelmiş olan Yeniçeri Ocağı 'nın kaldırılmasının planlanması 

idi. Dolayısıyla Rus tekliflerinin reddi halinde, devlet olası bir Rus savaşını, Yeniçeri 

Ordusu'nun yerine kurulacak, yeni askeri teşkilatını henüz oluşturamayacağı için göze 

alamamaktaydı. İşte bu nedenlerle Rus isteklerini karşılamak üzere; Seyyit Mehmed Hadi 

Efendi birinci murahhas, Köse İbrahim Efendi ikinci murahhas, Nafi efendi birinci katip, 

Necip efendi ikinci katip, Divan-ı Hümayfin tercümanı yamağı Esrar Efendi birinci 

tercüman ve Namık Efendi ikinci tercüman olarak görevlendirildiler ve 1826 yılı Haziran 

ayı başlannda Vidin'e doğru harekete geçtiler.797 Konferansın, önceleri Cenevizliler'e 

sonra da Boğdan'a ait olan, o sırada Rusya'nın yeni fethettiği Besarabya topraklarında, 

DinyesterağzındakiAkkerman'da yapılmasına ve görüşmelerin 1.7.1826'da başlamasına 

karar verildi. Rusya da görüşmelere katılmak üzere Besarabya Komiseri Kont Voronzof 

ile Ribeaupierre 'yi görevlendirdi.798 Akkerman görüşmeleri sonunda, Osmanlı Devleti ile 

Rusya arasında, 5.Ra.1242 (7.10.1826) tarihinde, sekiz maddeden ve Eflak-Boğdan ile 

Sırhistan 'a ait olan iki senetten oluşan bir sözleşme imzalandı.799 

Buna göre özetle; 

1. Eflak ve Boğdan Beyleri, yerel meclisler tarafından yedi yıl için Rusya ve Osmanlı 

Devleti'nin ortak onayı ile seçilecek ve Rusya'nın onayı olmadan görevlerinden 

alınamayacaklardı. 

2. Sırbistan'ın özerkliği teyid edilerek, Sırbistan'ın üç kalesinden başka yerde Osmanlı 

askeri bul undurulmayacaktı. 

3. Rus tüccarına, bütün Osmanlı limanlarında ve denizlerinde ticaret yapma hakkı 

tanındığı gibi, Karadeniz, diğer diğer devletlerin de ticaret gemilerine açık olacaktı. Garp 

ocaklarına ait gemilerin Rus ticaret gemilerine zarar vermeleri önlenecek, eğer böyle bir 

durum söz konusu olursa, bu zararları Osmanlı Devleti tarafından ödenecekti. 

4. Besarabya ve' Kafkas sınırlarında Rusya lehine bazı ufak değişiklikler yapılmaktaydı. 

5. Bükreş Antiaşması aynen uygulanacaktı.800 

797 Lütfi, c.I, s.118; Cevdet, c.XII, s.191. 
798 Iorga, s.322; Cevdet, c.XII, s.216. 
799 Akkerman Antiaşması'nın tam metn i için bkz,BOA, Rusya Ahidnam~ Defteri (RAD), No: 

83/1, ss.215-219/197; Eflak ve Boğdan Memleketleri Hakkında, ss.220-223/198; Sırplı hakkında, ss.223-

224/199; Lütfi, c.I, ss.212-223; Erim, ss.263-273. 
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Rusya, Akkerman Antlaşmasıyla, Rum sorununa dair herhangi bir hükmü 

antlaşmaya dahil etmemişse de, bu sorun dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin içinde 

bulunduğu durumdan yararlanarak, ilk kazanımlannı elde etmişti. Zaten bu amaçla Rusya, 

Akkerman görüşmeleri sırasında, Osmanlı delegelerine Rum sorununa müdahalede 

bulunmayacağına dair bir garanti vermiş, Osmanlı delegeleri de bunu Bab-ı Ali'ye 

bildirmişler ve Akkerman' da alınan, Rusya lehine olan kararlar, ancak Osmanlı Devleti 

tarafından bundan sonra kabul edilmişti.80 1 Böylece Rusya'nın, Rum sorununu bu 

antlaşmaya taşırnama nedenlerinden biri, Akkerman kararlannı Osmanlı Devleti 'ne kabul 

ettirebilmek, diğeri de İngiltere ile ters düşmem ek, Petersburg Protokolü 'nün dışında 

davranmamak ve İngiltere olmadan bu konuda bir girişimde bulunmamaktı. Fakat yine de 

bu antlaşma Rusya'nın diplomasi alanındaki bir zaferiydi. 

İngiltere ve Rusya, Rum sorununun çözümü konusunda, 4 Nisan 1826'da aldıklan 

kararlan, diğer devletlere de bildirmek ve protokol e katılmalannı sağlamak üzere harekete 

geçtiler. Ancak hemAvusturya'dan hem de Prusya' dan red cevabı aldılar. 802 

Avusturya'nın isyanın başından beri sürdürdüğü, Rumlar'a karşı olan tavrı, hala 

devam etmekteydi. Kutsal İttifak'a bağlı olan Avusturya, bu işin gerçekleşmesinin 

ulusçuluk akımının zaferi olacağını, sonuçta Rusya'nın başarı sağlayacağını ileri sürerek 

redetti. Metternich, Rusya'nın yarattığı Kutsal İttifak ruhunu yine Rusya'nın ihlal ettiğini 

söyleyerek Rusya'yı suçlamaktaydı ve St. Petersburg Protokolü'nün hemen ardından, 

23.4.1826'da Osmanlı kuvvetleri tarafından, Misolnik'in fethedilmesiyle bu protokolün 

geçersiz hale geleceğine inanmaktaydı.803 Fakat bir taraftan da denge politikası izleyerek, 

800 Armaoğlu, s.l78; Uçarol, s.l43 vd. 
801 " ... '}(usya 'Devfeti'nin 2(um ttıadaesine mütfafüUe itmeyeceğini 5'/.{k:.fmıan müf(ftfematınaa '}(usya 

murafi.fias[an resmen söyfeyüfı ... şöyfe fj: 5'/.{k:.fmıan, 'Devfet-i 5'/.fiyye murafıli.a.s-ı evvefiyfe 2(usya murafifiası 

evvefi o/erinçof'un (o/oronzoj) vtıf(j' ofa.n müfal(g.t-ı mafisiı.safa.nnaa 2(usya '])evfeti evve[ ve afiir '}(um 

mas[afiatına l(g.nşmaaığını 6a'a-e.z-in aafii l(g.nşmayu6 6u 6ii6cfa 'Devfet-i YI.fi_ıtye'ye fier türfü te'mini 

üfeceğini söyfeyüp 6a'aefiu mü(ilfeme-yi restniye mecfisinae e{ç.i 6ey aostumu.z aafii fiazır oUuğu fia[r[e yine 

6u söz açıfıp resmen aafii 6eyiln ve te'/(!a !Gfınmış ve inanaınfmış oUuğunaan 'Devfet-i Yıfiyye murafifiasfa.n 

aafii 'Dersaaaet'e 6öyfece tafirir ve infui' itmeferiyfe 'Devfet-i Yıfiyye 6unu 6öyfe 6ifüp Yı{k:.fmıan 

muilfieaesini anın üzerine l(g.6uf ve tasai{itmişair ve 'lJevfet-i YI.fiyye murafifiasfa.nnın o[ vafl!:t 'Dersaaaet'e 

gönaerai(feri mü(afeme maz6atafa.nnaa sarilliaten 6öyfece musarrafi ve mestfi.r oUuğunaan 6aşl(g. mecil{is-i 

mü(ilfemenin fiazır 6ufunan o/erinçof'aan milaail tarajeyn me'murfa.n ef-yevm 6uraaa mevcM ve fiayataa 

o[mafa.nyfa fier ne vafl!:t ofsa is6atı müm{ünaür ... ", BOA, HH, 39379; Abdürrezzak Bahir, Tarihi 

Notlar, v.32b. 
802 Anderson, s.66. 

803 Lobanov-Rostovsky, s.l8 vd. 
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Avusturya'mn İstanbul elçisi von Ottenfels'e, "Mümkün olduğu kadar meslekdaşlanmn 

faaliyetlerine katılmak, fakat bunu yaparken gereğinden fazla ileri gitmemek ve eski 

dostlan ötekiler gibi tehditlerle incitmemek" için emirler vermektey di. Dolayısıyla ılımlı bir 

politika izlemesini tenbih etmekte, doğrudan Çar ile karşı karşıya gelmeyi 

istememekteydi. Prnsya ise Avusturya'mn etkisiyle protokole katılmayacağım açıklamıştı. 

Protokole katılması için çağnda bulunulan diğer bir devlet olan Fransa, Avusturya ve 

Prnsya'nın aksine bu davete olumlu yamt verdi. Fransa böylece 1815'de kendisine karşı 

kurulmuş olan Kutsal İttifak'ı parçalamak için 8.12.1826'da protokole katılmayı kabul 

etti.804 

Müttefik devletler, protokol şartlarını Osmanlı Devleti 'ne ancak 1827 yılı Ocak 

ayında tebliğ edebildiler. Bunun nedeni, Osmanlı Devleti 'nin askeri reformlarla uğraşıyor 

olması veAkkermangörüşmeleri idi. 23 Kanun-ı san11242 (23.1.1827)'de İngiltere'nin 

İstanbul elçisi Stratford Canning, ilk hareketi yapmış ve Bab-ı All'ye bir takrir vermiştir. 

Bu takrirde; Osmanlı Devleti 'ne dost bir devlet olarak, Rumlarla ilgili Petersburg' da alınan 

kararların geçerli kılınması için aracılık yaptığını bildirmiş, bu isyan dolayısıyla halkının 

ticari faaliyetlerinin aksamasından ve bu nedenle hesapsız zarar etdiklerinden söz ederek, 

Osmanlı Devleti 'nin altı seneden beri isyanı bastıramaması nedeniyle, müdahalenin gerekli 

olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca St. Petersburg Protokolü'nün esasları sayılarak, 

bunların kabulü istenmiştir.805 

İngiliz elçisinin bu takririne reisülkütap, "Şimdi ayaktanmış durumdaki vilayetterin 

hükümdan olan Sultan Mahmud, kendisi ile asi teb'ası arasına girmek hakkını hiçbir 

zaman yabancı bir devlete vermeyecektir." diyerek, hem İngiltere'nin hem de bir başka 

devletin arabuluculuğuna izin verilemeyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir.806 

İngiltere, Rum davasındaki değişen tutumuyla birlikte çeşitli bahaneler ileri sürerek, 

Osmanlı Devleti 'nin isyan karşısındaki katı tutumunu, gerek diplomatik yoldan gerekse 

Rumlar yaranna sağlanan halk desteğiyle,807 yok etmeye ve işi Rumlar lehine 

80-+ Uçarol, s.145; Iorga, s.325 vd. Lobanov-Rostovsky, s.19'da, Fransa'nın St. Petersburg Protokolü'nü 

kabul ettiği tarih olarak, 18.12.1826 tarihini verir. 

805 BOA, HH, 38794; Lütfi, c.I, s.55; Iorga, s.327. 
806 Iorga, s.327. 
807 18.Za.1241 (24.6.1826) tarihli belgeye göre; " .. .İngiftere ümenUarıncfan ofu6 sanayi'-i fiar6iyge 

i'môllyfe 6egne'[-ejrenc l(es6-i iştifi.iır itmiş oran 'l(ofi.ran nam şafi.s !!(um eşi<Jgasına i'tinet ve titeş6azfıl( 

san' atmefa oran m.afi.tiretini icrti ife 6oğaza gefüp fırsat 6u[ur ise içerü c[ufi.U[ ife pişgdfi.-ı asitlinege gefmel( ve 

dinefen gefe6ifaiği Rgaar icra-gı mef'anet terti6incfe o{c[uğu ... 'l(ofi.ran tiJevfet-i Jll.figge a.fegfi.ine o[an 

fi.usftmetini icra içün safi.ifian fiare~t egfetfiği ve Loncfra'tfa 6ufunan '!(um eşKJ:gası İngiftere1tfe 6uljpr ife 

yürür iKj KJ:t'a sefine inşa ve ')'"eni tiJünga'cfa cfa.fi.i iKj KJ:t'a fır{gtegn iştira itmiş ve 6ufiar ife yürü/ iKj gemi 
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sonuçlandırmaya çalışmaktaydı. İşte Ege Denizi 'nde, ticari zarariara uğrarnaları bahanesi 

de bunu, Bab-ı All'ye karşı baskı aracı olarak kullanabilmek için bir fırsattı. İngiltere, 

bundan önce de "Barbar Proje" olarak adlandırdığı808 Mısırlı İbrahim Paşa'mn Mora 

halkını buradan çıkarıp, bunların yerine Arap askerinin bölgeye yerleştirileceğini809 ve 

dolayısıyla buna izin vermeyeceklerini, isyancıların acımasızca öldürüldüklerini, savaş 

ganimeti olarak yüzlerce kulağın saray kapılarına çivilenmesinin akla hayale sığmaz 

davranışlar olduğunu ileri sürerek, tüm bunları müdahale için bir malzeme olarak 

kullanmıştı. Fakat her seferinde de reisülküttap tarafından geçerli açıklamalar yapılmış, 

İngiliz bahaneleri etkisiz kılınmıştı. Reisülküttap vahşice öldürülmeler konusunda, 

Rumlar'ın da aynı şeyi yaptıklaruıı belirtiyor, Tripoliçe'deki Müslümanlar'ın nasıl vahşice 

öldürüldüklerini hatırlatıyordu. İngiltere insani duyguları kullanarak başarılı 

olamayacağını aııladığından, yeni bir bahaneyle Bab-ı All'nin karşısına çıkıp, Ege 

Denizi 'nin bir korsan yatağı olduğunu ve bundan dolayı uğradıkları zararı kullanmaya 

başladı. Ancak, reisülküttabın verdiği cevap, yine İngiltere'nin suçlamalarını etkisiz hale 

getirmekte ve reisülküttap, "yabancı müdahalesi olmaksızın Mora reayasının 

ayaklanmasını bastıralım, o zaman bakın Ege'de bir tek korsan gemisi kalacak mı?" 

diyerek, Ege' deki anarşi yi yaratanların da Rumlar olduğunu ifade etmekteydi. 810 

'Times !J{enri'nae 'l(a[ova nam ustanın ma'rifetiyfe ifışa o[unara( biri İngiftere'aen azimet ve JiU(geniz'e 

rfoğru teveccüfı eyfemiş ve iş bu sefoıdere {azım ofaca(ma'aen (ömürü rfiğer gemiler i!e 511._/(!eniz'itı ba'zı 

mafia[ferine naf(f RJ!ınmış oM uğu ve bir rivayet rfe mersum 'l(ofiran şarf(g. azimet irfere( mez(ur sefinefere 

ariem-i rü/(fıb i!e '13afir-ı Sejirf'rfe tesaaüf eyferfiği mafiaMe bittüp Vonanma-yı :J{ümayun üzerine teveccüfi 

eyfeyeceği safi.ifian rivayet ve moar o[unmuş ... ", BOA, C D, 4047. 

808 C.M.Woodhouse, "The Untoward Event: The Battle of Navarino 20 October 1827", BSAGI, (Eel. 

Richard Clogg), London 1986, s.4. 
809 " .. .İngiftere 'E[çisi 'l(anitıg 'lJersaadet'e vüruaunu mütea(ı6 'lJevfet-i 51/._[iyye guya :Mora re'ayasını 
:Mısır'a gönrferüp yerfeTine 511._rab as{gri cef6 ve if(g.me irieceği fiavaaisi işirfi/iniş oUfuğunu suaf eyfemişrfir. '13u 

söz eşfiJya tarafınaan mütefiarftfis ofma(gereğirfir. :Ma'mafi!i müf( ve re'aya 'lJevfet-i 51/._[iyye'nin ofup 

/iaricrfen söz söyfenmeğe ve mütfafia[eye fJme.snenin fia(RJ yol(! ur cevabı viri/iniş ise rfe tercüman vasıtasıyfa 

göntferrfiği ta!Q:irrfe bu marfrfe :Mora o/afisi İbrafiim Paşa'aan suar o[unaulf!a bu misü[[ü şey'e cevab 

viremeyeceğitıi beyan eyfemiş otauğunaan bu sül(fıt İngiftere 'lJevfeti'nitı cevab-ı şafi afizına ısrarını mCtcib 

ofacağınrfan bafiisfe taraf-ı 'lJevfet-i 511._[iyye'aen cevab viri!ece(mi virifmiyece(mi Rgnrfüye iş'ar itmişair. 

'13u fiusus rfev[etin mesa[ifi-i rfafiifiyyesinrfen o[mağ[a İngiftere 'lJevfeti'nin suafe fia(RJ ve 'lJevfet-i 

Jitliyye'nitı tahtiren ceva6 vinneğe borcu yof(!ur gwi sözferü bi't-ta!isis İngiftere irfanaa !iafkJnı rfiğer bir 

ma/iô1[e naf(f eyfemiş ofsa 'lJevfet-i 51/._[i!:J!Ie niçün böyfe itrfiniz ceva6 viriniz aimesitıe ne cevab virifür ise 

'lJevfet-i Jil.liyye rfafii 6i-aynifii böy~ fiare{gt irfer zira umur-u rfafiifiyyerfe fier rfevfet müsta(itair rfeyü 

mu(aoefe ve mürfajaa o[unrfuğuna rfair ... ", Lütfi, c.I, s.95 vd. Ayrıca bkz. Marriott, s.213. 

810 Poole, s.54 vd; Şimşir, Ege Sorunu, s.19. 
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İngiltere, kendince haklı bahanelerle sorunun Rumlar yaranna halledilmesi için 

uğraşırken, isyancılan desteklemekten de geri kalmıyordu. Rumeli Valisi ve Seraskeri 

Vezir Mehmed Reşit Paşa'nın Teselya bölgesindeki başarılı faaliyetleri nedeniyle, bu 

bölgeden kaçan asiler İngiliz korumasındaki İyon adalarına sığınıyorlar ve İngiliz 

görevlilerince korunuyorlardı. Osmanlı yöneticilerine göre bu durum, isyanın uzamasma 

ve kanşıklığın artmasına neden oluyordu. Osmanlı Devleti, bunun önüne geçebitmek için, 

İstanbul' daki İngiliz elçisi aracılığıyla kaçan asilerin geri iadesi konusunda birkaç kez 

girişimde bulunmuş, fakat bir sonuç alamamıştı. Ayrıca İngiliz görevlilerin bunlara maddi 

yardım yapması da Osmanlı Devleti tarafından eleştirilmiş, bunun gerek devletlerarası 

kanun ve nizamlara uymadığı, gerekse Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki dostluğa 

sığmadığı bildirilerek, asilerin iadesi konusunda İngiliz elçinin gerekeni yapması 

istenmişti. 81 1 

İngiliz elçisinin St Petersburg kararlarını bildiren takririnden bir gün sonra da yani 

24 Kanun-ı san! 1242 (24.1.1827). tarihinde Rusya maslahatgüzarı tercümanı aracılığıyla 

bir takrir verdi. Bu takrire göre; Rusya ve İngiltere, Rum ihtilalinin uzamasından dolayı 

sıkıntı duyarak hayırlı ve gerekli olan barış için nüfuz ve kudretlerini sarf etmek üzere 

karar vererek aralarında sened imzalamışlardır. Bu sened Osmanlı Devleti 'nin asayişini 

sağlamak için oluşacak vasıtalann esasını ve devletin hukuku ile teb'ası adına yararlı 

olacak uygulamaları içermektedir. Bu sened, Osmanlı Devleti 'nin Rumlar üzerindeki 

egemenliğine dair menfaatlerini de muhafaza etmektedir. Devletler bu senedi kabul edip, 

bu hususların bir an önce uygulamaya konulmasını arzu etmektedirler. Hristiyan halk 

Rumlar'ın savaşta yok olmasını istemeyip, Rumlar'ın lehine tavır almışlardır. Osmanlı 

Devleti 'nin beş sene zarfında şiddet yoluyla Rumlar'ın hakkından gelemediği ve 

gelemeyeceği anlaşılmıştır. Bu savaşın her iki tarafa verdiği zarar ve ziyan ortadadır. 

Ayrıca diğer devletlerin deniz ticaretlerine engel olmaktadır. Akdeniz'in karışıklığı diğer 

devletlerden çok Rusya'nın ticaretini engellemektedir. Osmanlı Devleti'nin deniz ve kara 

güvenliğini sağlaması bu şekilde mümkün olamamaktadır. Savaşan iki tarafın sulh 

yapması imkansızdır. Rusya Akkerman şartlarının yerine getirilmesinde hiçbir şekilde . 
kusur etmemiştir. Bu nedenle Rus ticaretine engel olan bu savaşın uzamasım 

istemem ektedir. Rumlar ise Osmanlı Devleti ile aracısız görüşmeye güvenememektedirler. 

Rusya, İngiltere'nin etkisiyle Osmanlı Devleti 'ne aracılık yapmayı kabul etmiştir ve İngiliz 

tavsiyesiyle bu şekilde hareket etınektedir.812 

81 1 BOA, HH, 38060; Lütfi, c.I, s.37. 
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Rusya'mn da arabuluculuk önerisine Reisülküttap Pertev Efendi aym doğrultuda bir 

cevap vererek, St. Petersburg Protokolü'nün hiçbir değeri olmadığını, çünkü ne 

Rusya'nın ne de İngiltere'nin padişaha ait yerler hakkında karar verrneğe haklarının 

olmadığım bildiriyordu. SB 

Fransa elçisi de bir girişimde bulunarak, müttefik devletlerin bu konudaki 

müdahalelerinin Osmanlı Devleti 'nin menfaati için olduğunu, Osmanlı Devleti 'ne Mora ve 

çevresinden gelen yıllık gelirin, iki katına çıkanlabileceğini ve yine bu bölgenin Osmanlı 

egemenliğindekalabileceğini belirtmiş ve "Osmanfı '.Dev{eti'nin 6u gi6i nice te6'ası varcftr, 6iri 

efe 6u ofsun ne mant' diyerek, Rumlar'a özerklik verilmesini önermiştir. Reisülküttap ise, 

Rumlar'ın özerkliği Osmanlı Devleti tarafından kabul edilse bile, kötülüğe ve fesada 

meyilli olan Rumlar'ın yine rahat durmayacaklanmn şüphesiz olduğunu ifade etmiştir. 

Rum isyanının bastınlamayışına neden olarakdaA vrupa devletlerinin bu işe karışmalarını 

göstermiştir. Elçinin, "altı seneden beri süren bir olay, siz isyaııı yatıştıramadıııız" demesi 

üzerine, Rumlar bu devletin halkı olduğu için bu işten pişman olup vaz geçebilirler diye 

başlangıçta şiddetli davranılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca özerklik halinde Rumlar'dan o 

zamana dek alınan yıllık verginin iki katının alınması söz konusu olsa bile, Rum isyanı 

nedeniyle harcanan mikdann otuz seneye kadar Mora ve civarından toplanamayacağını 

ifade ederek, "Y!{{;grman muafteaesi ıy'eniçeri Ocağı'nm {aüfırıfması zamanma aen{geüfiği için 

{a6uf ecfifmiş ise efe 6azı macfcfe{eri fiai{m boğazmaa {ıfçı{gi6i auruyor, şimefi o {ıfçı{ üzerine 6ir 

aafıa yutturafım aese{ 6oğufurfar .. .Siz aostfarımız çef(jMiği zaman 'lJevfet-i .YJ..fiyye f;gnai işini 

f;gnai fıaf{etmeğe mu{teairair." diyerek, kesin olarak müdahaleyi reddetmiştir.814 

İngiltere, Rusya ve Fransa bundan sonraki baskılarından hiç bir sonuç alamadılar. 

Bu sırada yedi yıllık bir süre için, Rum asillerince devlet başkanı seçilen Kapodistrias'ın 

kurduğu hükümet, Hellen dostu kumandanların idaresindeki ordular bütün tedbirlere 

rağmen, Osmanlı kuvvetleri karşısında tutunamadılar. Atina 6.6.1827 tarihinde teslim 

oldu. İbrahim Paşa ve Mehmed Reşit Paşa, asilere karşı büyük başarılar elde ettiler. Bu 

sırada Tahir Paşa komutasındaki Osmanlı donanınası da Navarin' e doğru yola çıktı. 

Osmanlılar'ın tekrar Mora'da üstün duruma gelmesi üzerine II. Mahmud resmi bir 

beyanname ile görüşünü ve cevabını açıkladı: Kendisi bağımsız bir hükümdardı ve 

812 BOA, HH, 38813; Lütfi, c.I, s.55 vd. Rusya tarafından verilen takrir tercümesinin tam metni için 

bkz. Lütfi, c.I, ss.318-32 1. 

813 Iorga, s.328; Lütfi, c.I, s.83. 
814 Lütfi, c.I, s.76 vd. 
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Rumlar meşru hükümdar! anna karşı asi idiler. Avrupa Devletlerinin hareketlerine esas 

teşkil ettikleri "hürriyet ve tarafsızlık" bu muydu? Bir avuç haydut ile bir İmparator 

anlaşmalar imzalayamazdı ve Bab-ı All'nin cevabı başta verdiği cevapla aym kalacaktı. 815 

Osmanlı Devleti'nin sorunun başından beri sürdürdüğü dış müdahaleyi red kararı 

üzerineAvrupa devletleri, özellikle İngiltere yeni bir ittifak arayışı içine girdiler. 

5.2. Londra Protokolü 

Petersburg'da Rusya ve İngiltere arasında yapılan protokole Fransa, Avusturya ve 

Prusya'mn da katılmaları sağlanmaya çalışılmış ancak sadece Fransa, kendilerine destek 

vermişti. Petersburg kararlarımn Osmanlı Devleti tarafından reddedilmesi üzerine bu kez 

Londra'da İngiltere, Fransa ve Rusya arasında, St Petersburg kararlarını teyid eden bir 

başka sözleşme yapıldı. Avusturya ve Prusya tarafından kabul edilmemiş olan bu 

sözleşmeye göre, alınan kararların Osmanlı Devleti tarafından yine kabul edilmemesi 

halinde, müttefik devletlerin donanmaları Akdeniz'e çıkacak ve Osmanlı donanmasının 

Rumlarüzerine olan hareketlerine engel olacaktı. Ayrıca Rumlar'ın serbestilerini kendileri 

onaylayıp ilan edeceklerdi. Rumlar'ın oldukları yerlere konsoloslar gönderecekler, 

Rumlar'ın konsoloslarını da kendi ülkelerine kabul edeceklerdi. Bu kararlar üç devlet 

tarafından Haziran'ın 25'inde (1827) onaylanacaktı. 

Bu haberi Osmanlı Devleti'ne Avusturya'nın İstanbul tercümanı vermış, 

Avusturya'mn da bu ittifaka dahil olmasını teklif ettiklerini, ancak Osmanlı Devleti ile olan 

dostluğu ve Avusturya politikasına uymaması nedeniyle kabul etmediklerini bildirmişti. 

Birkaç gün sonra Prusya tercümanıda Bab-ı All'ye gelip, Prusya'nın da söz konusu 

ittifakın dışında kaldığım açıklamıştı.816 

25.6.1827 tarihinde Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Londra' da yapılan81 7 ve 

815 Iorga, s.329. 

816 BOA, HH, 39379. 

8 17 Adı geçen üç devlet tarafından hazırlanan Londra Protokolü'nün, Rum isyanını ve bu isyan 

dolayısıylaAvrupa devletlerinin müdahalesini içeren, yerli yabancı tüm kitap ve makale! erde, 6 Temmuz 

1827 veya sadece Temmuz 1827 tarihinde imzalandıgı belirtilir. (Örnegin: Hatipoğlu, s.24; Kurtoğlu, 

s.159; Armaoglu, s.179; Uçarol, s.145; Şerafeddin Turan, "1829 Edirne Antlaşması", DTCFD, c.IX, 

S. 1-2 (1951), s.ll4; Jelavich, The Establishment, s.49; Lobanov~Rostonky, s.20; Miller, s.97; 

Woodhouse, The Battle of Navarino, s.40; Dakin, s.55 vs.) Lütfi, c.I, s.83'de bu anlaşmadan söz 

etmekle birlikte tarih vermemiştir. Iorga, s.330'da, Londra Antiaşması'nın tarihini 6 Haziran 1827 olarak 

verir ve Prnsya'nın da bu ittifakakatıldığını belirtir. Fakat, Iorga'nın ifade ettiği her iki bilgi de doğru 
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ilk olarak "The Times" gazetesinde ifşa edilen818 bu anlaşmaya göre; "Fransa ve İngiltere 

kralları, Rusya imparatoruyla birlikte, Yunanistan'daki eyalet ve adalarda ortaya çıkan 

isyanınA vrupa ticaretine zararlı olması ve Rumlar' m arabuluculuk talebleri üzerine daha 

fazla kan dökülmesini önlemek için taraflar arasında resmi bir sulh yapılmak üzere 

çalışmaya karar vererek; İngiltere adına Lord Desaelly, Fransa adına Prens Polniyak, 

Rusya adına da Prens Kristof Li e van şu maddeler üzerine anlaşmaya varmışlardı: 

l.Madde: İngiltere, Fransa ve Rusya aralanndaki anlaşmanın tasdikinden sonra, Rumlarla 

barış için Osmanlı Devleti 'ne tekiifte bulunacaklardır. Banşın sağlanması için öncelikle 

taraflar arasmda çatışmanın sona erdirilmesi gerekmektedir. 

2.Madde: Rumlar, padişahı hükümdar bilip vergi vereceklerdir ve bir hükümet kurarak 

idarecilerini kendileri seçeceklerdir. Ancak seçilen idarecilerin Osmanlı Devleti 'nin onayını 

alması gerekmektedir. Rumlar ve Müslümanlar arasında uzun süredir devam eden 

anlaşmazlık nedeniyle, birbirlerine kötülük yapmaları ihtimaline karşı ayrılmaları 

uygundur. Bu bakımdan Müslüman halkın arazileri Rumlar'a satılacaktır. 

3.Madde: Bu hususların tanz1mi, sınırların tesbiti özel görevlilerce yapılacaktır. 

4.Madde: İngiltere, Fransa ve Rusya bu anlaşmanın uygulanması için İstanbul'daki 

elçilerine talimat vereceklerdir. 

5.Madde: Üç devlet, bu anlaşmayla kendi uyrukları için daha fazla imtiyaz talep 

etmeyeceklerdİr. 

6.Madde: İki taraf arasındaki kesin sulh, taahhüt altına alınacaktır. 

7.Madde: Bu anlaşma en geç iki ay içinde mümkünse çabuk bir şekilde tasdik olunacaktır. 

Gizli Madde: Osmanlı Devleti bu üç devletin arabuluculuğunu kabul etmediği takdirde; 

1. Savaşın uzaması katliama dönüşeceğinden dış müdahaleyi gerektirmektedir. Rumlarla 

ticari ilişkilere girilecek, konsoloslar tayin edilerek Rum memurları da kendilerince kabul 

edilecektir. 

2. Anlaşma olmadığı takdirde iki tarafın birbiriyle askeri açıdan irtibatının kesilmesi 

değildir. Bunun yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan iki Hatt-ı Hümayün'da, Londra 

Antiaşması'nın üç devlet arasında onaylandığı tarih olarak 25 Haziran 1827 verilir. Buna göre; 

" ... Lonara'ıia müza/(§re o{unup !.f(us!Ja ve İngiltere ve :Fransa eCçileri Ôe!Jninıfe Gir seneıf !Japıfmı; ise 

ıfe ... seneıf-i mezf(ftr ıfüve[-i sefase-i mezf;_,ure f(raf{an tarafınıian :Haziran'ın 25'inıfe tası/i{ ofacağı 

sö!Jfenifmiş ... ", BOA, HH, 39379; "'Tımes tesmi.!Je o{unur İngilteregazetesinı/e mufiarrer o[up J3in sef:jz !JÜZ 

!Jinni !Jetfi sene-i İseVi:!J!Jesi {efir-i :Haziran'ın 25. günü :Fransa ve İt~giltere ve !l(usga tfevfetferi Ôe!Jninıfe 

.Lonıfra'ıia al(! o{unan muftfierfe senetfi...", BOA, HH, 38096. Basılı kaynaklarla, belgelerde verilen tarih 

arasında on bir günlük bir fark vardır. Burada Londra Protokolü'nün imzalandığı tarih olarak, belgelerde 

bildirilen tarih esas alınmıştır. 

818 Woodhouse, BSAGI, s.6; BOA, HH, 38096. 
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Avusturya tercümanının Osmanlı Devleti'ni önceden haberdar ettiği Londra 

kararları, Bab-ı All'ye, Fransa, İgiltere ve Rusya elçileri adına, tercümanları tarafından 

4.8.1827 tarihinde teslim edildi.820 İttifak halinde olan üç devletin arabuluculuğunun 

kabul edilmesi için Osmanlı Devleti'ne on beş gün süre verilmekteydi.821 Protokol 

metninde Osmanlı Devleti 'ne cevabını bildirmesi için verilen süre bir ay iken, antlaşma 

metninin önceden Osmanlı Devleti 'ne sızdırılması nedeniyle, bu süre on beş güne 

indirilmiştir .822 

Osmanlı Devleti, Rusya 'nın Londra sözleşmesiyle Akkerman Antiaşması 'na aykırı 

davrandığını, antlaşmayı ihlal ettiğini düşünmekteydi. Eğer ısrar edilecek olursa, Osmanlı 

Devleti 'nin de antlaşmaya bağlılığımn söz konusu olamayacağını ifade ediyordu. Nitekim 

Londra kararlarının Osmanlı Devleti'ne bildirildiği günün ertesi günü Rus Tercümanı 

Frankini, Bab-ı All'ye gelerek, Rus elçisi her ne kadar sözleşmeyi imzalamış ise de bu 

üfen tarafa uan o{una ve 5lf.jeniz'ae 6ufunan sefain-i fiarôiyeferi f(umanaan{anna 6u 6a6aa ta'{i:milt-ı 

{azime virife. SMisen: Jlua-f-ı me'mUl teşe66üs o{unacaf( vesau ife 1Jevfet-i J2!{iyye'ye o{unaca(. tel(glifi 

l(gôu{ itairifemeyüp yafiua 'l(umfar k:fnaü fiaf(fannaa menfaat{ü ofan şürUtu ret! itai(.feri fia{rfe aüvd-i 

müttefil(sı 6eyinferinae ma'{um ve mul(sıaaer esas mUc.iôince müsfifemet maririesine aevam 6irfe fiusu{ü i.çün 

{d.zım gefen vesau-i f(g.viyyeye teşe66üs o{unma(. üzre Lonara'aa o{an me'mur{annı terfiis irfefer. Iş 6u 

maririe-i Fiafiyye muitfieaerfe münaeric aaa ü itibar o{unu6 6era6er tasai(.(.ıfına.", BOA, HH, 38096. 
820 BOA, HH, 39272.B tasnif nolu belgede, Londra kararlarının, Bab-ı Ali'ye 4 Ağustos 1827 tarihinde 

tebliğ edildiği belirtilmektedir. " ... 1Jevfet-i5lfiyye'ye ;rrançe ve İngutere ve '](usya aevfetferi taraj[annaan 

va/(j' ofan tavassut ve mütare/(f te(.Uifatı ... şefir-i 5lğustos'un aöraüncü günü tarifiiyfe müverrifi. .. taf;ffm 

k:JEınan müştere(.tal(fir-i resmi...". Fakat, basılı kaynaklarda, (Örneğin; Armaoğlu, s. 180; Kurtoğlu, s.l60; 

Uçarol, s. 146; Süleyman Kocabaş, Tarihte Türk-Rus Mücadelesi, İstanbul 1989, s.205 vs.) söz 

konusu kararların Osmanlı Devleti'ne 16 Ağustos 1827'de bildirildiği, belirtilir. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi 'ne ait bu belgede verilen tarih ile kaynaklarda verilen tarih arasında on iki günlük fark 

bulunmaktadır. Burada, belgede belirtilen tarih esas alınmıştır. 
821 " ... Xftğırf-ı mez(.ur awan tercümanı (_u{{anna tercüme itrfiriMif;fe i6tirfa :Fransa ôa'cfefiu İngutere 

6a'aefiu '](usya dçiferinin imzafanyfa mumza o{ara(. mrii{-i fia6riset iştimri{inrfe virnen 6eyannameae 

Lonara'aa yaprfı(.{an senerirfen 6afıs o{unmayaraf(gü.yli '](um maririesi aftı senetfen 6erü mümteaa o{ara(.fier 

tarafa muzırr oMuğunaan 6unun aef'-i tesviyesi i.çün rfü7Jef-i mez/(fıre /(fnaü 6eyinferinae af;! ü muafieae 

üfere(.ôu aef'a iş6u muafieae şürotunun birini icraya teşe66üs ife mufiareôenin rfej'i Ôa'a-ez-in 1Jevfet-i 

Y!fiyye ife 'l(umfar 6eyninae cereyiin irfece(.muamefenirı 6u-müza/(fre tarızimi zımnınia tavassut{an l(sı6u{ 

ve fier rfür{ü fiare/(#t-ı · fiasmrine ter(. o{unmasını tef([if ve on 6eş gün zarjınia nifiriyet cevabı tafe6 

ey{erfi/(feri 6a'a-ez-in aafii ariem-i l(sı6u{ ve mürnanaat suretferi gösteri{ürse aüvd-i müttefif(g. 

taraj[annaan vesau-i /(sıviyyeye teşe66üs o{unacağı mestCır ofmağfa ... ", BOA, HH, 39379; " .. !Devfet-i 

5lt'iyye'ye :Jrançe ve İngutere ve '](usya rfev{etferi taraj[annaan va/(j' o{an tavassut ve mütaref(§ 

tef(ôJlfatmı on 6eş gün zarjınaa l(a6u{ itmeaijji fio.ftfe ... ", BOA, HH, 39272.8; Lütfi, c.I, s.83; Kurtoğlu, 

s.l60. 

822 Woodhouse, BSAGI, s.8. 
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durumun Rusya'mn politikasına uygun olmadığım bildirmekle görevlendirildiğini, Rusya 

için Osmanlı Devleti'yle yaptığı AkkermanAntlaşması 'nın geçerli olduğunu belirtmişti. 823 

Bunun üzerine Rus tercümanına, Rus elçisinin protokolü imzalamakla birlikte, gizlice 

haber göndererek, aslında bu ittifaka katılmadığım bildirmesinin nedeninin, ne olduğu 

sorulmuş, Frankini, kendisinin de bunu anlayamadığım belirtmişti. Bu durum karşısında 

Bab-ı All'de çeşitli yorumlar yapılmaya başlanmış, Rusya'nın, İngiltere'nin bu işe 

karışmısından duyduğu rahatsızlıktan dolayı böyle davrandığı, sırası gelince yalmz başına 

harekete geçeceği düşünülür olmuştu. Ayrıca Rusya'nın Akkerman Antiaşması'ndan 

sağlayacağı menfaatleri kaybetmemek için böyle davrandığı da ihtimaller arasında yer 

almıştı. Rusya'nın, Sırp konusuna bu sırada bir yönverebilirseRum konusunun da ona 

uygun bir şekilde kolaylıkla çözülebileceğini düşünmekte olduğu veya şu durumda hiç 

savaşı göze alamadığı, şeklinde yorumlar yapılmıştı. Eğer Rusya, Londra Protokolü'nü 

onaylamasa İngiltere 'yi karşısına alacaktı. Osmanlı Devleti 'ne tek başına müdahalede 

bulunsa, İngiltere de yalnız başına aym şekilde harekete geçecekti. İşte bunları göze 

alamadığı için şimdilik İngiltere ve Fransa ile ittifak halinde hareket etmeyi yeğlemişti.824 

Bunu yaparken Osmanlı Devleti 'ni de tamamen karşısına almamak ve Akkerman 

823 " ... :ferafisı Cuma günü :fransa ve İngiftere tercümanfan görünmeyilp jaf(gt '!(usya <Iercilmanı :Jran!(iııi 

vür(u{ ile 6u gün sa6afıfeyiıı e[çi 6ey 6eni çağırup size trsai ile mafisU.Sen seftlm ve fiatınnızı sudi iclere!( 

aünR.fi. gün :Fransa ve İngiftere e{çileri!Jfe 6era6er ma'liua !(ağıcfa imza !(gnmuş ise efe 6u maaefe '!(usya 

'Devfeti'nin masfaliatınaan o[maaığını ve '!(usya 'Devfeti'nin masfafiatı ef-/ift[etü fı.a.zilii 'Devfet-i .9lliyye ile 

f&naü 6eyniııae aeraest o[an .91./(f&rman 9vf.uftfieaesi macfaeferiııaen ibaret oUfuğunu size te6[fjj ve ijaae 

itme!(fe 6eni me'mur eyfeai aiyere!( aeraest o[an f&naü mas[afiat[arına adir sud[ ve ceva6 itmi,5 

oUuğunrfan ... ", Frankini 'nin Osmanlı Devleti 'nden memnunuyeti ve diğer devletlerin Rum konusuna 

duyduklan ilgi de, şu şekilde belirtilmiştir: " ... Asitane'ae 6tr!(aç 6in K;jsefi!(liane ve saliiflianemiz ve rejali 

ve servetimiz ofmağfa 6unun şüf\rünü 6i!:mez cfeğifim. 9vf.u!(acfcfemd 'Estergonof ile fuitane'aen gittiğimizefe 

'!(usya içinefe ne zafimetfer ne müşR.fi.üıt[ar çeR.fi.p !(ü[{f zarar ve ziyana uğramış oUfuğumu.zaan aaimd 

'Devfet-i .91.fi!Jye'niıı 6ef(g-yı i.R§diiııi isteyüp gayretiıli çef&rim aiyere!(!(asemfer itme!(!e oUfuğu misüi[ü yiııe 

f&naü saaaf(gt ve gayretinefen 6afis iclere!( vu!(ufu o[an şeyferin mafiremdne ijacfesine mü6aaeretfe 6u 

macfaeniıı 6u cferece araına aüşen anca!(İngiftere 'Başve!(ifi. Caning oUfuğunu ve güya 6tr vaRjtaen 6erü 

:fransa e[çisi efaiii 6ir ve!(ifferiııe ön aya!( ofara!(güya zu'm !(asaınca 6u tavassut maaefesini '])ev[et-i 

Jll.[tyye'ye f(g6u[ itatrme!( dinefen gefeceğiııe aair söz söyfemi,5 oUfuğunaan ... ", BOA, HH, 39379. 

AbdürrezzakBahir, Tarihi Notlar, v.32b'de ve Cevdet, c.XII, s.216'da, Londra Protokolü üzerine, o 

sırada Rusya'nın İstanbul elçisi olan Ribeaupierre, Akkerman görüşmelerinde ikinci murahhas 

olduğundan, kendisine Akkerman görüşmelerine aykın davranıldığı hatırlatılılınca, Akkerman'da Rusya 

adına kendilerinin, Rum sorununa müdahale etmeyeceklerine dair bir söz vermediklerini ifade ettiğini 

yazmıştır. Oysa durum yukarıda belirtildiği gibi tam tersidir. Rus Eilçisi, Akkerman'da alınan, Rum 

sorununa müdahale etmeme karanna sadık olduklarını açıklamak gereği duymuştur. 

824 BOA, HH, 39379. 
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kazanımlanndan vaz geçmek zorunda kalmamak için iki taraflı bir politika sürdürmeği 

arnaçianna uygun bulmuştu. 

Londra Protokolü'nün Bab-ı All'ye verilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi 

istendikten sonra, Rum sorunu hakkında üç devletin teklifleri üzerinde görüşülerek, çeşitli 

yorumlar yapıldı.825 Fakat, Osmanlı Devleti baştan beri devam eden kararlılığını 

sürdürerek yine müttefik devletlerin arabuluculuğunu ve Rumlarla ilgili tekliflerini red 

karan aldı. Bizzat Padişah II. Mahmud, " ... :fransa ve İngiftere ve !ftusya e{çiferi tarajfarııufan 

virifen mü.fteref( taf&ri:tı tercümesi man.zur-u ma'[um-u fıümayunu o[muşaur. '13u !R.Jtm maaaesi 

içün :JrenkJer tarajmtfan vakj' ofacaf(tef(afifi:tı 6er-vechle kg6uf o[unmayacağma l(g.vi söz virilmiş 

ve cümfeni:tı ittifa/(Jyfa 6unun üzeriııe kgrar virifmiş ~n artıf(6unun üzeriııe se6at ve metanet 

göstermef(tfen 6aşf(a tarif(yoKfur. !l{ayır ve şer cena6-ı fıaf(f(m yea-i /Qtareti:tıtfeair. :Muraa-ı 

ifeyfıiyesi nasıf ise öyfe o[ur. !J?.!-is aoğrusu fıer 6iri:tıe güze{ ve yofuyfa cevaMar virmiş ... "826 

diyerek, Osmanlı Devleti 'nin kendi te b' ası saydığı Rumlar için yapılan pazarlığa karşı 

kesin tavrını ortaya koydu. İngiltere ve Fransa elçilerine de bir takrir verilerek, Mora 

meselesiile ilgili aldıklan kararların, Osmanlı Devleti nezdinde üzüntü yarattığı belirtildi. 

Ayrıca Osmanlı Devleti 'nin Mora sorununu kendi kanun ve ni zamlan ile adil bir şekilde 

çözeceği, bildirildi. Rum isyancılara bağımsızlık verilmesinin İngiltere ve Fransa 

tarafından da savunulmaması gerektiği vurgulandı. Elçilerin önerdikleri şekilde topraklann 

bir kısmının isyancılara verilip, özerklik tanınmasının diğer bölgelerdeki Rumları da 

harekete geçireceği, ayrıca Mora'daki İslam mülklerinin Rumlar'a bırakılmasının kabul 

edilerneyeceği açıklandı. İsteyen Rumlar'ın Mora'ya yerleşmelerinin de kabulünün 

mümkün olmadığı belirtildi. İ syancı Rumlar' a serbestiyet verilmesinin diğer devletlerdeki 

azınlıklan da harekete geçireceği, böylece dünyanın düzeninin bozulacağı dile getirildi. 

Ancak, Mora'da isyancıların eline geçen kalelerin bütün mühimmatıyla birlikte Osmanlı 

Devleti 'ne terk edilmesi halinde, devletin bölgeye seçimle bir vali atayabiieceği 

bildirildi.827 Yine aynı konuda İngiltere elçisi ile yapılan bir başka görüşmede, öncelikle 

kal el erin Osmanlı Devleti' ne teslim edilmesi, böylece oralara vali tayin olunması gerektiği, 

825 Kimden kime yazıldığı belli olmayan BOA, HH, 38096.B tasnif nolu belgede, Londra Protokolü'nün 

hükümleri özetlenerek verilmiş ve Londra Protokolü'nün bazı hükümlerinin kabul edilebilir olduğu 

belirtilmişti. Bununla birlikte " ... .9lsıf müş/(jf ve müfıim ofan matüfe l(g.ra ve aaa!arın taMiffi matftfesitfir ... " 

denilerek, " ... <J'avassut ve mütaref(ç maatfeferi 6ir /(g.re l(g.6u[ !Gfıntfıija tfüvef-i mezf(fıre ve sdir 6ütün 

J!Lvrupa 6u fıusılsun fıitôm-pezir o[masına sa'y ü gayret 6irfe 'lJevfet-i J!L{t.yye fıa{{ınaa pe{fıayırfı ofacağı 

6i-işti!ıafıtfır." şeklinde, müttefik devletlerle anlaşma yoluna gidilmesi doğrultusunda, görüş bildirilmişti. 

826 BOA, HH, 39379; Lütfi, c.l, s.3 1. 

827 BOA, HH, 38810. 
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aksi halde Mora sorununun kesin olarak bitmeyeceği belirtildi.828 

Osmanlı Devleti, taviz vermez tutumunu sürdürürken, bir taraftan da herhangi bir 

savaş durumuna karşı hazırlıklı olabilmek için önlemler almaya başladı. Bu nedenle 

Sadaretten, Kaptan Paşa'ya yazılan bir tahriratta durum şu şekilde değerlendirilmiş ve 

hazırlıklı bulunması istenmişti: "Rum meselesine ecnebi devletlerin kanşmasımn imkansız 

olduğu bir beyanname ile duyurulmuştur ve bu da elçiler aracılığıyla devletlere iletilmiştir. 

İngiltere, Fransa ve Rusya, Rum meselesinde Osmanlı'yı mütarekeye zorlamak için 

Londra'da bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya göre Akdeniz'e donanma 

çıkaracaklarını ş. Bu anlaşmayı Prusya ve Avusturya kabul etmemişler. İngiltere, Fransa 

ve Rusya da savaş istemediklerini belirterek, bir mütareke için Osmanlı 'ya bir takrir 

vereceklermiş. Eğer Osmanlı Devleti onların istediği gibi davranınazsa her türlü yola 

başvuracaklarmış. Bu nedenle Mora ve Akdeniz adalannda olası bir saldıoya karşı bütün 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Böyle bir durumda, Osmalı 'nın bütün İslam alemi, 

karşılarına çıkma kararlılığın dadır. "829 

Nitekim, Bab-ı Ali'nin-yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere-verileeeğim bildiği 

ve beklediği ikinci takrir de 31.8.1827 tarihinde verildi.830 İstanbul 'da bulunan üç devlet 

elçilerinin, riyaset makamına verdikleri bu ortak bildirimde, Osmanlı Devleti 'nin, 

tekliflerini reddetmesihalinde 4 Ağustos'da verdikleri takrirde bildirdikleri tedbirleri, 

almak durumunda kalacaklanm açıklamışlardı. Ancak, Osmanlı Devleti ile aralarındaki 

dostane ilişkinin, bu nedenle bozulmasını istemedikleri için tekliflerini bir kez daha 

yineleyerek, kabul edilmesini umduklarını bildirmişlerdi. 831 Osmanlı Devleti 'nin tavrı 

yine aym oldu ve müdahaleyi bir kez daha reddetti. Bunun üzerine diplomatik girişimler, 

sorunun çözümünde etkili olmadığı için, üç devlet, güya bir savaş durumuna karşı 

olduktarım belirtmekte birlikte, farklı bir yol denemek için harekete geçtiler. 

5.3. Navarin Deniz Savaşı ve Sonuçları 

Rum isyam, Osmanlı-Mısır kuvvetleri tarafından büyük ölçüde yatıştınlmıştı ki, bu 

sırada Avrupa devletleri, Akdeniz'de nüfuz mücadelesi, Yunan sempatizanlığı, dindaşlık 

gibi nedenlerle, müdahalede bulunmuşlardı. Her iki tarafın arasındaki çatışmanın 

durdurolabilmesi için, üç büyük devlet öncelikle arabuluculuk tekliflerinin kabul 

828 BOA, HH, 3931 1. 

829 BOA, HH, 39202. 
830 Armaoğlu, s.180. 
831 BOA, HH, 39272.B. 
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edilmesini, mütareke yapılmasını ve özerk bir Yunanistan devletinin kurulmasına Osmanlı 

Devleti 'nin razı olmasını istiyorlardı. Fakat bu sorunun bu şekilde çözümü neredeyse 

hemen hemen imkansız görünmektey di. Çünkü, Padişah II. Mahmud' a göre, Rumlar asi 

bir teb'aydı. Rumlar ise kendilerini bir Asya tiranlığı altındaki Avrupa halkı olarak 

görmekte ve bu tiranlığın devamını hangi durumda olursa olsun kabul 

etmemekteydiler.832 İşte çözümsüz gibi görünen bu sorun, üç devletin önce 

Petersburg'da aldığı kararlarla, daha sonra da Londra; da bu kararları teyid ederek, 

Petersburg kararlarından farklı olarak, tekliflerinin kabul edilmemesi durumunda, yaptının 

uygulayacaklarını ilan etmeleriyle, daha da içinden çıkılmaz bir hal alımştı. II. Mahmud, 

elde ettiği askeri başanlara da dayanarak, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bütün tekliflerini 

reddetmekteydi. Mora yarımadası, İbrahim Paşa'nın komutasındaki Mısır kuvvetleri 

tarafından neredeyse yeniden fethedilmişti. Rumlar'ın elinde sadece Anabolu ve çevresi ile 

birkaç ada kalmıştı. Bu adalardan en önemlisi, asi Rum gemileri için sığınak yeri olan 

Çamlıca idi. Dolayısıyla öncelikli olarak, bu adanın da Osmanlı eline geçmesi, buradaki 

asilerin de sindirilmesi gerekmekteydi. Ancak Londra kararlarını kabul etmeyen Osmanlı 

Devleti, olumsuz yanıtını elçilere bildiri nce, üç devlet, Londra' da aldıklan kararlar 

doğrultusunda, Osmanlı donanmasının Rumlar'a karşı yapılacak herhangi bir hareketini 

engellemek amacıyla hazırlıklara giriştiler. 

İngiltere'de Londra Antiaşması'nın imzalanmasından birkaç ay önce başbakan olan 

Yunan sempatizam ve İngiltere çıkarlarının Rum davasına direkt müdahaleyi gerektirdiğini 

düşünen George Canning ile İstanbul' daki yeğeni Stratford Canning, bu sorunun mutlak 

olarak çözülmesinden yanaydılar. Ancak, antlaşmanın imzalanmasından bir ay kadar 

sonra, 8 Ağustos'da George Canning öldü ve yerine Lord Goderich geçti. O da aynı 

çizgide politikasını sürdürdü.833 

Sonuçta; İngiltere, Fransa ve Rusya, doğu denizlerinde bulunan filolarının 

komutaniarına 12.7. 1827' de Londra Protokolü hakkında bilgi vererek, kendi delegeleri 

arasında imzalanmış olan müşterek talimatı gönderdiler. Bu talimata göre; Üç devlet 

filolarında bulunan görevlilerden hiç biri diğerleri üzerine üstünlük sağlamaya 

çalışmayacak, dolayısıyla birlikte hareket edeceklerdi. Filoların komutanları, Yunan 

hükümeti komisyonuna durum hakkında bilgi verecekler ve Rumlar mütarekeye razı 

olurlarsa, muharebeyi durdurmak için en uygun ve hızlı tedbirleri alacaklardı. Ayrıca, 

Yunan hükümeti ile Bab-ı All arasında yapılacak asıl görüşmeler için Yunan hükümetinin, 

832 Woodhouse, BSAGI, s.2. 

833 5 Woodhouse, BSAGI, s .. 
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delegeler tayin etmelerini sağlayacaklardı.834 

Bu sırada Akdeniz' de, Amiral Cadrington komutasındaki İngiliz filosu ile Kont de 

Rigny yönetimindeki Fransız filosu bulunmaktaydı. Rigny, beş yıldan daha fazla bir 

süredir Akdeniz' de bulunuyordu ve daha 1827 yılının Nisan ayında kendiliğinden İbrahim 

Paşa'nın Mora'daki askerini çekmesi konusunda, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'yı ikna 

etmek için İskenderiye'ye gitmiş, ancak başarılı olamamıştı.835 Cadrington ise 1827 yılı 

Şubat ayında, Harry Neale'ın yerine Akdeniz havzasının başkomutanı olmuş ve Malta'da 

kumandayı eline almıştı. Elli yedi yaşında tecrübeli bir asker olan Codrington, kendi 

deyimiyle ne Yunan dostu idi ne de Türkler' e karşı yakınlık duyuyordu. Sadece bir İngiliz 

subay olarak kendisine verilen görevi yerine getirdiğini belirtiyordu.836 Rus 

donanmasının komutanı ise, 1810 yılında Rus vatandaşı olmadan önce, kraliyet 

donanmasında hizmet etmiş bir Rollandalı olan KontHeiden idi.837 Rusya'nın Baltık 

filosundan ayrılan kuvvetlerle önce 21 Ağustos'ta İngiltere'ye Portsmouth'a ulaştı. Ancak 

Navarin olayından bir hafta önce Ege Denizi'ne gelerek, 13 Ekim'de Codrington'a 

katıldı. 838 

Londra kararlanndan İstanbul'daki üç elçi Bab-ı All'yi haberdar ederken, Akdeniz 

filolarının amiralleri de kendilerine verilen direktifler doğrultusunda, Yunan hükümetini 

bilgilendirdiler. Protokol kararları, Yunan hükümetine 2.9.1827 tarihinde, Rusya adına 

Timoni, İngiltere adına Komodor Harnilton ve Fransa narnma da Kaptan Hügon 

tarafından tebliğ edildi ve Yunan hükümeti 3 Eylül'de ateşkesi kabul ettiğini bildirdi.839 

Yine 2 Eylül'de, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'ya Londra Antiaşması'nı bildirmek ve 

düşmanlıktan vaz geçmesini sağlamak üzere, İngiliz Amirali Cadrington tarafından, Laros 

korveti komutanı Kaptan Richards, Fransız Amirali Rigny tarafından da Lapomon 

fırkateyni komutanı, İskenderiye 'ye gönderildi! er. Ancak 23 Eylül tarihli raporlarında, 

Mehmed Ali Paşa'yı vazgeçirme girişimlerinin başarısız olduğunu bildirdiler.840 Daha 

önce de George Canning, İbrahim Paşa'yı geri çağırması ve düşmanlıktan vazgeçirmesi 

için Binbaşı Cradock'ı Mehmed Ali Paşa ile görüşmek üzere İskenderiye 'ye göndermişti. 

Ancak, Mehmed Ali Paşa bu tür girişimleri sonuçsuz bırakarak, Osmanlı Devleti adına 

834 Kurtoğlu, s.l60 vd. 
835 Woodhouse, The Battle of Navarino, s.38 vd; Woodhouse, BSAGI, s.6. 
836 Woodhouse, The Battle of Navarino, s.'27; Woodhouse, BSAG I, s.4. 

837 Woodhouse, The Battle of Navarino, s.91. 

838 Woodhouse, BSAGI, s.6; Lobanov-Rostovsky, s.'21. 

839 Kurtoğlu, s.l67; Woodhouse, BSAGI, s.8; Anderson, s.67. 

8-1-0 Kurtoğlu, s.l6::?.; Woodhouse, BSAGI, s.8 \·d. 
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hareketinden vazgeçmedi.841 Mora'daki Rumlar aleyhine kazanılan başarının, Mısır 

güçlerinin başansı olduğu düşünüldüğünden, devletler kendilerine Mehmed Ali Paşa'yı 

muhatap görür olmuşlardı. Bu nedenle onu saf dışı bırakarak, padişahın gücünü 

kırabileceklerini düşünüyorlardı. Oysa Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Devleti 'nin bir 

valisiydi. Bağımsız bir devlet yöneticisi gibi addedilerek, onu Osmanlı güçlerinden 

ayırmak düşüncesi o sırada sadece bir hayaldi. Böylece üç devlet, Londra Antiaşması'na 

işlerlik kazandırabiirnek için bir yandan, iki tarafla diplomatik görüşmelerini sürdürürken, 

diğer yandan da Londra Protokolü'ndeki yaptınınların uygulanabilmesi amacıyla gerekli 

hazırlıklan sürdünnekteydiler. 

Bu arada Canning tarafından İskenderiye'ye gönderilmiş olan Cradock, 8.8.1827 

tarihinde İskenderiye'ye ulaşmış ve üç gün önce yeni bir Mısır donanmasmın, Muharrem 

Bey'in komutasında, İbrahim Paşa'nın kuvvetlerine katılmak için yola çıktığını 

öğrenmişti. Bir başka donanma da İstanbul' da hazırlanmaktaydı.842 Bu güçlerle Çamlıca 

Adası 'na h ücum edilecek, buradaki asiler etkisiz hale getirilecek ve Rum deniz kuvvetleri 

yok edilecekti. Başarının sağlanabilmesi için, öncelikle bir süredir İbrahim Paşa ile 

Kaptan Büsrev Paşa arasındaki anlaşmazlığın ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Bu 

nedenle komutanın tek elde birleşmesine ve donanmanın İbrahim Paşa 'nın idaresine 

bırakılınasına karar verildi.843 Büsrev Paşa görevinden aziedildi ve Osmanlı donanınası 

beylerbeylik rütbesiyle başbuğ olarak atanan Patrona844 Tahir Kaptan yönetiminde, 

İbrahim Paşa maiyetine gönderildi. Böylece ilk defa olarak bir patrona amirale 

bey lerbey lik rütbesi verilmişti. 845 Tahir Paşa' nın mai yetine bir kal yon, yedi fırkateyn, on 

korvet, beş brik, bir golet olmak üzere yirmi dört gemi tahsis edildi. Hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra 10.5.1827 tarihinde Tahir Paşa ve filosu Çanakkale Boğazı 'ndan 

çıktı ve dokuz günlük yolculuktan sonra 10.5. 1827' de, 1825 yılı Mayıs ayında asilerden 

geri alınan Navarin Limanı'na girdi. Mısır donanınası ise, kırk beş savaş gemisi ile altmış 

tane de asker, yiyecek ve diğer mühimmatı taşıyan gemilerle, 7.M.l243 (31.7.1827) 

841 Woodhouse, BSAGI, s.6. 

842 Woodhouse, BSAGI, s.7. 
843 Lütfi, c.l, s.67; Kurtoğlu, s. 162. 
844 Patrona: Osmanlı bahriyesinde 1682 yılından itibaren kullanılmış olan bu sözcük, bugünkü koramirat 

(visamiral) karşılığıdır. Derecesi "kapudana"dan sonra "riyale"den önceydi. Kendisi m!r! kalyaniann ikinci 

kaptanı olup, bazen beylerbeyi bazen sancak beyi rütbesinde olurdu. Gemisine patrona-i hümayfuı denirdi. 

Flamasını prova (baş taraf) direğinin üstüne çekerdi. XVIII. yüzyılın son yarısında yıllık geliri yani 

salyanesi üç bin beş yüz kuruştu. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.434; Pakalın, c.II, 

s.763 vd; Sertoğlu, s.278. 
845 Kurtoğlu, s. 163, 205. 



187 

tarihindeİskenderiye'denyola çıkıp, 17.S.1243 (9.9.1827)'de Navarin Limanı'na geldi. 

İbrahim Paşa, mevcut gemileri üç filo halinde düzenleyerek, küçük gemilerden oluşan 

filoya Mudon Muhafızı Hasan Paşa'yı, kalyon ve fırkateynlerin oluşturduğu filoya 

Kapudane Hüseyin Bey'i başbuğ olarak atadı. Kendisi de donanma başbuğu Tahir Paşa 

ile iki gemiye kumanda edecekti. Bütün kaptaniara Çamlıca Adası üzerine yapılacak 

hareketten söz ederek, herkesin gayret göstermesini istedi.846 

II. Mahmud, aslında 1827 yılının bahar ve yaz aylannda Suluca ve Çamlıca 

adalarımn vurulmasım, elverişli mevsim geçmeden bu işin o yıl bitirilmesini istiyordu. 

Fakat Osmanlı donanınası tam zamanında Navarin' e ulaştığı halde, Mısır filosu zamanında 

hazırlıklarını tamamlayamamış, ancak Eylül ayı başında Navarin'e gelebilmişti. Bu 

gecikme Il. Mahmud'u oldukça kızdırmıştı.847 

İstanbul' da bulunan üç devlet elçileri, Bab-ı All'nin Londra kararlarını ve devletlerin 

arabuluculuğunu reddettiğine dair haberi, 15.9.1827'de İngiliz ve Fransız amirallerine 

haber verdiler. Bunun üzerine Fransız Amirali Rigny, Fransa Bahriye Nazırı'na yazdığı 

raporunda, "J{iç şüpfıe yol( /(j; ta[imatını.zı tat6il( etme!( zamanı gefmiştir. '13unu inl(ftr 

etmi!Jorum. :Fa/(gt, fıd[d !](us fuosu görünmedi. Onun .9!/(tfeniz'e geMiğiııtfen 6ife fıa6erim yoR.Jur. 

!l(us[ar'ın iştiral(feri o[madan yapuan /(gti fıare/@t[erin, mesufiyetiııi l(g6u[ etmemeferi ihtimafini de 

düşünme!( {azım değif midir?" diyordu.848 İngiliz Arnİral Cadrington ise, İstanbul' da 

bulunan İngiltere Elçisi Stratford Canning'e bir mektup yazarak, ne yapması istendiğini 

bilmediği için tedirgin olduğunu ve aydınlatıcı bilgi verilmesini istiyordu. Bunun üzerine 

Canning, 1 Eylül tarihli, şu cevabı gönderiyor; "'lJüşündüm taşındım, ar/(gdaş[arım Ct. 

queif[eminot (:Fransa efçisi) ve :M. de !l(i6eaupierre ('R...usya e[çisi) ife yazınızda 6efirttiğiniz 

mesefeferi incefedit '13ir çatışma fıafinde, muta6ıl( l(gMığımıza göre sizin tarafınızdan a[ınacal( 

ted6irfer as[a düşmanca 6ir rufı fıa[eti içinde tasarfanmayıp, savaşa yo[ açıcı fıerfıangi 6ir 

846 " ... 9vfısır tfonanması Safer ü!-fiayrın on yetfinci günü 6is-seüıme 5'1..navarin Limanı'na vô.sıf o{u6 ... mevciuf 

o{an donanma-yı fi.ümayunun l(sıputfan{arını fi.uzuruna ce{6 ve ifizilr-ı 6irfe avn ü infiyet-ü cena6ı 

fiayrünnô.sirine teve{[(.ü! ife ada üzerine gitfeceğiz, fi.in-i mufi.ilre6etfe ve mul(sı6efetfe fi.erfianginiz gerütfen 

6al(sıyım veyafi.utf l(sıvgatfan geri çe!(.ifeyim tfaiyesintfe o{ur ise sonra K;gntfünüzü yol(. 6ifin ... 9vfevcutf o{an 

süfün-i fi.ütnfıyiınu üç ta!(.ım etfi6 6ir ta!(.ımı ofan Kg77Jet, 6ri!(. ve s ilir 6u misUffü sağfree sefin-i fi.ümilyuna 

miTmiranaan 9vfuton 9vfufi.iljızı 91asan Paşa'yı ve 6ir tai<:Jmına !(sıpa!(. ve fırf(sıteyn ve sair 6u misülfü K;g6f.r 

süfün-i fi.ümayuntfan 6unfara tfafi.i l(sıpudan-ı fi.ümilyun 6ey !(.uUarını 6aş6uğ nas6 ve 6ir ta!(.ımına tfafi.i 

müşarün-ifeyfi. İ6rafi.im Paşa tionanma-yı fi.ümfiyun 6aş6uğu o{an 'Tafi.ir Paşa ife 6era6er ö6ür iRj tat<:Jmı 

!(.umantfa itme!(.üzre ... ", BOA, HH, 38093; Kurtoğlu, 8.212 vd. (Vesika 52.D), Kurtoğlu, 8.164 vd; 

Woodhou8e, BSAGI, 8.9. 

847 Kurtoğlu, 8.165. Dakin, 8.57'de, Mısır fi!o8unun 9 Eylüll827'de Navarin'e ulaştığını belirtir. 

848 Kurtoğlu, 8.166. 
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fıareK!tten f(açmmamı.z gere(Q;nekfe ise de a6(u/(g!;ı K;yıcı teşe66üs(ere /(grşı geref(jrse ve dinizde 

6aş/(g çare f(af:mazsa top a~ine 6aşvura6uirsiniz. "849 diyerek, Codrington'u cesaretlendiriyor 

ve hatta Osmanlı deniz gücüne karşı bir hareket için teşvik ediyordu. 

25 Eylül'de Fransız ve İngiliz amiraller, İbrahim Paşa'yı devletleri adına ziyaret 

ettiler. Mütarekeyi sağlamak ve buna uyulmadığı takdirde de Osmanlı tilolarını tahrip 

etmekkonusundaki kararlarını bildirdiler. Bunun üzerine İbrahim Paşa; Bab-ı All'nin bir 

komutanı olarak, Mora'da savaşa devam etmek ve Çamlıca'ya bir hücumda bulunmak 

emrini aldığını söyleyerek, son durumdan İstanbul 'u ve Mısır'ı haberdar ettiğini ve 

İstanbul'dan, nasıl davranacağına dair haber gelinceye kadar Navarin Limanı'ndan 

ayrılmayacağı sözünü verdi. İbrahim Paşa, 9.Ra.l243 (30.9.1827)'de bütün sancak 

beyleri ile savaş gemileri komutanlarını toplayarak, durum hakkında bilgi verdi ve 

görüşlerini istedi. Gerek Tahir Paşa ve gerekse diğer komutanlar (Kapudane Hümayfin 

Hüseyin Bey, Patrona-yı Hümayfin Mustafa Bey, Riyale-i Hümayun Halit Bey, Mısır 

filosu Başbuğu Muharrem Bey, Tunus filosu Başbuğu Mehmed Kaptan ve diğer gemi 

komutanları toplam elli altı kişi), İbrahim Paşa'nın İstanbul' dan haber gelinceye kadar 

beklemek, yönündeki kararını onayladılar ve durumu anlatan raporlarını Bab-ı All'ye 

gönderdiler. 850 

849 Poole, s.60; Woodhouse, BSAGI, s.7 vd; Dakin, s.57. 
850 " ... :M.aiyyetine me'mur oUuğumu.z Citfcfe ve :Mora 'llafisi ve 'Donanma-yı :M.ısriyye Ser-asf@ri cfevfet[ü 

İ6raliim P~a li.azretferi ifa-yı me'mCıriyeti arzusugfa 'Bahr-i SejUf tarajfarına ve Çamiica, Sufuca suCarına 

6aa-6an-gUşa-yi azimete amaefe ve 6if-cümfe me'murin /(jı.[farına 6era-yi fıaref@t iffi.ôlı ve iraefe 6uyunnuşfar 

ise efe 6u arafıf{!a <](um eş!(ıyası tel(!ıeferitıe ve sa!(in oUu!(farı cezaircfe mu'avenet ve müzafıeret cfaiyesiyfe 

Jll.navarin naricinefe İngiftereve :Jransafu[ar'ın cfof(g..z /(Jt'a Rgfyon ve on i{G /(Jt'a JırRgteyn ve !(grvet ve 

sairrfen min fıays-üf-mecmu' yinni se!(iz /(Jt'a sefine nümayan ofmağfa İngiftere te/(Jıeferinin !(esret-i 

mevcuaiyeti ve l@maf-i istifı.f@.m ve metaneti cifıetiyfe ôgaz-ı mufiare6e o[unma!(fazım gefse 6u sufarcfa ef

fia{etü fiazifı.i mevcucf ofan te/(Jıefercfen 6~Rg pey-cier-pey sefain-i sairefeTinin aa/ii. tevarücf ve tefiacümü 

ayan oUuğu üzre cfonanma-yı fi..ümayuncfa f@.in üç !(afyon mevcua-u maiyyetimiz ise efe 6ir kJt'ası ziyaaesiyfe 

su itaiğinaen me[fafifar suyunu ifrağcfan aciz !(afara!( mufiare6e itfemeyece!(feri .zafi..ir ve sair süfün-i 

aonanma Jll.[{afi [if-fıamcf suret-i istifı.f@.mcfa ise de gavur te/(Jıeferinaen 6~Rg 6u ma!(Ufe cfüve[ te/(Jıefe~.y[e 

mufiare6eye ta6-aver ofamayaca!(farı zafiir ü fi..üveycfa ve an[arın metanet ve istifı.f@.mfarınaan 6~Rg az 

vakjtcfe l@sret-i /(Jta'at tevarücf itmesi 6afiir ü peyefa o[mağ[a fıas6e'[ me'muriyye 6u arafı!( Çamfıca ve 

Sufuca tarajfarına gitfifse 6e-fıer-fifı{ aüvef-i sefase ve <](um eş/(Jyası sefineferiyfe ifan-ı fıar6 ve gavga 

ofunma!( [azım gefeceğinaen 6er-vecfi-i meşrofi maaz-Jll.ffafi ü teMa cümfe cfonanmamı.zın tefejine se6e6 

ofacağı fiase6iyfe fias6et-en-if[afi 6i'.z-zarore 6a6-ı muacfefet-araya muli.az.zar taf;!imine cesaret 

o[unmuştur ... ", BOA, HH, 3807l.D; Kurtoğlu, s.215 vd. (Vesika 54.B.), Kurtoğlu, s.168. Osmanlı 

donanınası başbuğu Tahir Paşa tarafından da yine bu konuda ve aynı içerikte 9.Ra. 1243 (30. 9. 1827) tarihli 

bir rapor hazırlanarak, Biib-ı All'ye durum hakkında bilgi verildi. BOA, HH, 38071; Kurtoğlu, s.214 vd. 

(Vesika 54.A). 



189 

Bu sırada İbrahim Paşa, boş durmayarak, Rum donanmasımn başkamutam olan-

1826 yılı Haziran ayında Akdeniz'e gelen851 İngiliz Amiral Lord Cochrane'ın 

(Kohran)852 on sekiz kadar izbandit gemisiyle, Balyebadre ve Kasteller denilen Lepanto 

Bağazı'nda olduğunu öğrenince, 1.10.1827 tarihinde, bunların üzerine harekete geçti. 

Ancak Amiral Cadrington tarafından bu gemilerin Balyebadre körfezine girmesi 

engellendi, hatta bazı zahire gemileri üzerine ateş açarak, bir savaşı göze alamayan 

Osmanlı güçlerinin, 7.10.1827 tarihinde, Navarin Lİmarn'na geri dönmelerine neden 

oldu.853 Bunun üzerine 2l.Ra.1243 (12.10.1827)'de İbrahim Paşa, Osmanlı 

donanmasının, Rumlar aleyhine olacak herhangi bir harekete girişmesinin mümkün 

olamayacağını, bunun Balyebadre seferi sırasında görüldüğünü, bu konuda İngiltere 'nin 

ciddi olduğunu, hareketlerinin engellendiğini ve müttefik devletlerin bu sularda yirmi 

sekiz gemileri olduğunu, bunlara kıyasla Osmanlı deniz gücünün durumu hakkında bilgi 

veren raporunu, tekrar İstanbul'a göndererek, çaresiz durumda olduklannı bildirdi.854 

Bir taraftan da, Rumlar'a karşı denizden bir harekete girişmenin mümkün 

olmadığını gören İbrahim Paşa, karadan bir harekete karar verdi ve üç ayrı koldan 

harekete geçildi. itaat etmek istemeyen asilerin köy ve bahçeleri tahrip edilecekti. Müttefik 

devletler bu durum karşısında Osmanlı donanmasının bulunduğu Navarin Limanı'na 

girmeği, Osmanlı deniz gücünün bir kısmını İstanbul'a diğer kısmını ise Mısır'a gitrneğe 

zorlamaya, kabul edilmediği takdirde, taarruz etmeğe karar vererek, en kıdemli olan 

Amiral Codrington'akomutayı bıraktılar.855 

İbrahim Paşa, donanma başbuğu Tahir Paşa ile Mısır donanınası başbuğu 

Muharrem Bey'e gerekli talimatları verdikten sonra, kendisi de karadan sürdürülen 

harekete katıldı.856 Badra, Gaston, Bergos ve Kalavrita halkım af dilemek durumunda 

bıraktı. Manya civarındaki Kalarnata reayasını da sindirebilmek için kethüdası ile bir 

851 Woodhousc, The Battle of Navarıno, s.26. 

852 Woodhousc, BSA G I, s.3 'te, ":J.{J!fson 'aan sonra tfenizfertfe en iyi ofan, fll.mira{ Lortf 'l(ofiran itfi. !fa(at, 

aynı zamantfa sorumsuz, ayyaş ve paragöz 6i:ri!;Jtfi, tfofayısıyfa, onun ')'unan[ı[ar'ın 6ağımsızfıf(fanna o[an 

etf;jsi !(üç.üf;Jü." demektedir. 
853 Kurtoğlu, s.l68 vd; Woodhouse, BSAGI, s. 10; BOA, HH, 37940. Stratford Canning, bu durumu 

şöyle değerlendirmektedir: "'Iop[uca a[ınan tetf6irfer sayesintfe İ 6rafıim Paşa'nın ji!ofanmızca Patras 

('13afye6atfre) açıf(farıntfa yofu f(g.sifip 'l(orint 'l(örjezi'ntfen geri çevrifmesi müm/(fln oftfu. 'Böyfece 

mütteji(ferin gayesi, mufıasamata sebep ofmaf(§ızın gerçel({eşti." Poole, s.61. 

854 BOA, HH, 38071.C; Kurtoğlu, s.217 vd. (Vesika 55.A), Kurtoğlu, s. 170 vd; Woodhouse, BSAGI, 

s. ı ı. 
855 Kurtoğlu, s. ı 72. 

856 BOA, HH, 37940. 
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Amiral Edward Codrington komutasındaki müttefik devletler filolan, 18 Ekim'de 

Navarin'in birkaç mil kuzey tarafında bulunuyorlardı. 17.10.1827'de Fransız Amiral de 

Rigny, Codrington'a, körfeze girmekten başka altarnatif olmadığını, kışın körfezin 

dışından Navarin'i kuşatmanın mümkün olamayacağım, Osmanlı donanınası yanında 

demirlernek gerektiğini söylemekteydi. Böylece Osmanlı-Mısır deniz gücünün 

planlarından vazgeçirileceğini ve memleketlerine dönmek zorunda kalacaklarını da 

belirtmekteydi. Bunun üzerine, 19 Ekim'de bir Fransız gemisi, Navarin Limanı'na 

gelerek, İbrahim Paşa'yı sordu ve Mısır donanmasında çalışmakta olan Fransız 

subaylanna bir mektup getirip bıraktı. Bu mektupta; "Osmanfı efananması ife beynimizefe 

l(sıvga görünüyor. Siz 6anefıranıza /(sırşu mu l(gyacak;}ını.z. Jle:men 6u[unefuğunuz İsfilm 

tefJıeferinefen çı/(jt6 terf(j /iizmet itfesiz." denilmekteydi. Mektubu getiren Fransız gemisi, 

aslında bir başka görevi de yerine getirmiş, Osmanlı-Mısır donanmasının limandaki 

durumu hakkında bilgilenerek geri dönmüştü:861 Mısır donanmasında bulunan on 

Fransız, kendilerine yapılan telkin doğrultusunda hareket ederek, donanmadan çekilme 

kararlarını Muharrem Bey' e bildirdiler ve li manda bulunan bir Avusturya ticaret gemisine 

çekilmek istediklerini belirttiler. Muharrem Bey, onların arzularını kabul etti, hatta onları 

Mısır'a gönderebileceğim açıkladı. Ancak, bunun gerçekleşmesi için yeterince zaman 

bulunamadı.862 Çünkü, iki taraf arasındaki gerginlik, sonunda 20.10.1827'de patlak 

verdi. 

Navarin Limanı'nda yarım daire şeklinde ve üç sıra halinde demirlemiş bulunan 

Osmanlı donanmasının ilk sırasını kalyon ve fırkateynler, ikinci sırayı korvet ve brikler, 

son hattı da nakliyeler oluşturmaktaydı. 20 Ekim sabahı müttefik devletler donanınası 

limana girmeye başladılar. Aynı gün öğleden sonra, Albay Fellows'un komutasındaki 

Dartmouth fırkateyninden denize, içlerinde kırkar er bulunan iki filika indirildi. Yüzbaşı 

Fiçroy tarafından idare edilen filikalar, ateş gemileri üzerine doğru ilerlemeye başladılar. 

Ateş gemisinde bulunan Osmanlı askerleri, üzerlerine doğru gelen bu tekneleri uyardılar, 

ancak bu uyarının etkisiz olduğunu, teknelerdeki İngiliz askerlerinin üzerlerine gelmeye 

devam ettiğini görünce tüfek ateşine başladılar. İngiliz yüzbaşı ile askerlerin çoğu 

yaralandılar.863 Bunun üzerine Dartmouth fırkateyni de top ateşine başlayarak, saat 

86° Kurtoğlu, s.175. 
86 1 Lütfi, c.I, s.86; Kurtoğlu, s.178; Woodhouse, BSAGI, s.l1 vd; Woodhouse, The Battle of 

Navarino, s.93 vd. " ... '13ir !fransa fırf\gteyni su alacağım cfiyeref;Jtmanagirüp 6ir gün 6ir gece 6eytutet 

efananma-yı fıütruiyunun ne suretfe fenger-enad.z otifuf({arını tersim icferef(_ tışara azimet.:·", BOA, HH, 

37940. 
862 Kurtoğlu, s.l79. 
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14. 20 ' de Navarin deniz savaşım başlattı. 864 Yaklaşık üç buçuk saat süren savaş sonunda, 

sağlam kalabilmiş Osmanlı gemileri, lİmanın kuzey doğu tarafına çekilmiş, çoğunun 

mürettebatı gemilerinden ayrılmış, bazı gemiler de düşman eline geçmesin diye ateşe 

verilip yakılmıştı. Osmanlı donanmasından deniz üzerinde sağlam olarak, yüz altı gemiden 

(nakliye gemileri de dahil) sadece bir fırkateyn ile yedi korvet, sekiz brik ve yirmi iki 

nakliye gemisi kalmıştır. Otuz dört gemi yanmış, on gemi batmış, altı gemi de harap 

olmuş, böylece Osmanlı donanınası elli gemi kaybetmiştir. Osmanlı donanmasımn insan 

kaybının ise altı bin kadar olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşın müttefik devletlerin 

insan kaybı, dört yüz seksen yaralı ve yüz yetmiş yedi ölüdür. Gemi kayıpları yoktur.865 

İbrahim Paşa'mn Navarin'de bulunmadığı bir sırada yaşanan bu olayı, Paşa 

Arkadya Kazası'na bağlı Zorca Köyü'nde haber aldı. Hemen Navarin'e gelerek, Tahir 

Paşa, Muharrem Bey ve diğer komutanlada görüştü. 7.R.l243 (28. 10. 1827) tarihli 

tahriratıyla durumu Bab-ı All'ye bildirdi.Nakliye gemilerinde bulunan asker ve halkın dört 

aylık erzağının da gemilerle birlikte yandığım, Mora'da bulunan kırk bin kadar Müslüman 

863 Navarin savaşı sırasında limanda bulunan Feyzimirac fırkateyni mülazımlarınin Hacı Ahmed Kaptan 

yaralı olarak kurtulmuş ve Navarin olayı öncesindeki gelişmeler ile Navarin savaşını kısaca anlatan 

raporunu, İzmir muhafızı aracılığıyla Bab-ı All'ye göndermiştir. Buna göre; " ... 'l(J.rf(.6eş RJ:t'a sefineferiyfe 

cferon [imana vürUcf ve fenger-encfiiz o[c[uf;Janncfa efananma-yı fıü:mfiyimun ateş gemilerini ifıraf(.itmef(.i.çün 

üzerferine İngifiz Ry.mancfanı 6ir sancfa[ göncferüp ateş gemi!erincfe o[an efıf-i İsfam cfafıi sancfa[c{a ofan 

:Frenf(.fer'iıı icra-yı me['anet f(.asc!ıncfa o[c[uf(.fan mecziımfan ofaraf(.yaf(.faşcfımıayup u.zaf(.cfan tü fen!(. encfafıt 

itmeferiyfe efer-an saat İngifiz 6eyfif(.ferinc!en efananma-yı fıünıayilna top encfafıtıyfa i.fô.n-ı fıar6 ve :Fransa ve 

fJ\Jısya 6eyfif(. sefineferi cfafıi mufıare6eye tasac!cfi ic!eref(. üç saat mi!(!an tarafeync!en top ve tüfenf(. 

encfafıtıyfa ... ", BOA, HH, 37940; Kurtoğlu, s.l81; Iorga, s.333. Lütfi, c.I, s.85'de, "Liman Mricmc!e 

6ufunan 6üyüf(.f(.üçüf(.yirmi. yec!i RJ:t'a sefain-i fıar6iye saat cfof(.u.z sulannefa mufuıre6e usmü ü.zre Jifofannı 

c!izüp fimana cfufı{ı[[erinc!e efananma-yı :Mısriyye 'Baş6uğu :Mufıarrem 'Bey tarafınaan acfam irsafigfe surU-i 

Mfe ve /(g['acfan 6oş top encfafıtına mü6acferet ofunmuş ise efe /(gt'en nigafı o[unmayup fıer 6iri cfonanma 

sejineferinc!en 6iriniıı fıizasına cfemürfeyeref(.ve 6eş RJ:t'ası yef~n üzerinc!e 6ufunaraf(.topfann fituferi ifi.zar 

ofunc!uğu görü[c[ü!(!e c! onanma tarafınaan sa6r u süf(fıt ife netice-i fıafe inti.zar ofuncfuğu fıafcfe i6tic!a ge fen 

fırf(gteyn cfonanmanın ateş gemisinin efiğer mafıaUe gitmesini tef;Jif ic!er. :Muvafaf(gt görmecfiğmcfen 

çanaf(.frJ:.r!a müfıeyya :Frenf(.as~rferi ateş gemismin üzerine tüfenf(.atmağa 6aşfarfar. Oracfan cfafıi mu!(g.6efe 

sureti gösterifc{iğüıcfen ... ", diyerek, ilk ateş eden taraf olarak, müttefik devletleri göstermektedir. 
864 Navarin savaşının ayrıntıları hakkında bkz. Kurtoğlu, s. 18:?. vd; Woodhouse, BSA G I, s.l3. 

865 Kurtoğlu, s.l85 vd; Lütfi, c.I, s.86, 89; Woodhouse, The Battle of Navarino, s.l40 vd, 

Müttefiklerin kaybının sadece yüz yetmiş dört ölü, dört yüz yetmiş beş yaralı olduğunu belirtir. 

Danişmend, s.ll2'de, Osmanlı donanmasının elli yedi gemi ile sekiz bin asker kaybettiğini yazmaktadır. 

Lobanov-Rostovsky, s.22'de, Tür-Mısır filosunda bulunan seksen iki gemiden sadece yirmi dokuzunun 

deniz üzerinde kaldığından söz eder ve dört bin ila altı bin arasında insan kaybı olduğunu belirtir. Müttefik 

devletlerin kaybını ise yüz yetmiş yedi ölü, beş yüz on dokuz yaralı olarak verir. 
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askerin ve halkın, ancak kırk günlük ihtiyacını karşılayacak kadar erzak kaldığını ve 

buraya yardım ile ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek ulaştırumasının bu sularda bulunan 

müttefik devletler nedeniyle zor olduğunu belirtti.866 Dolayısıyla Osmanlı donanmasının 

Çamlıca üzerine yapılacak hareketi de artık olanaksız görünüyordu. 

20 Ekim akşamı, arniraller Navarin olayını İstanbul' daki elçilerine bildirdiler. İngiliz 

Amirali Codrington, Stratford Canning'e şunları yazmıştı: "'Iür/(;Mısı:r donanmasmm yoK._ 

edudiğini 'ER§efans[arına 6i!dirme(._fe zev(._fenirim ... qemiferin. çoğu fıavaya uçuruMu, 6irçoğu 

6atı:rıUı ve şu anda {iman öyfesine en(._az{a do{u f<J 6öy{e 6ir taHoya 6ugüne {(gdar pe(._ az (._imse 

tanı(._ o[a6ifmiştir, sanırım .. " Fransız Amiral Rigny ise, Elçi Kont Guillominot'ya 

gönderdiği raporuna "'Iür(._donanması yo(._ediüH' diye başlayıp, "yarın sa6afı geri (._afan{arın 

işini rfe 6itireceğiz" diyerek devam etmişti. Rus Amirali Heiden da, "'Iür(._fer'e ve MısırCı 

İ6rafıim'e ço(._sert 6ir ders vermiş o{ara(._:Jı.[avarin'rfen ayrı[acağız" demekteydi.867 

Amiral Codrington, Osmanlı donanmasının müttefik devletler donanmasına karşı 

misilierne yapılabileceği endişesini taşıdığı için, sağlam kalan Osmanlı gemileri üzerine 

taarruz etmek düşüncesinde olmadıklarını, bu durumda müttefik gemilerden herhangi 

birine bile ateş açılırsa, Osmanlı filosunda kalan gemileri de tahrip edeceklerini ve böyle 

bir hareketi resmi bir savaş ilanı olarak değerlendireceklerini açıkladı. Bunun üzerine 

Tahir Paşa, Codrington ve diğer iki arnİral ile görüşmeye gitti. Arniraller savaşın 

sorumluluğunu üstlenrnediklerini, çünkü ilk hareketin Osmanlı tarafından geldiğini 

söyleyerek, bu olayın sorumlusu olarak Osmanlı askerini gösterdiler. Tahir Paşa, geriye 

kalan Osmanlı güçlerini tehlikeye atmamak için, aksi bir şey söylemeden oradan ayrıldı. 

Bundan sonra İngiliz ve Rus filolan Navarin'den çıkıp Malta'ya gittiler, Fransız filosu ise 

Tulon Limanı'na doğru yola koyuldu.868 Tahir Paşa ise Mecrayizafer fırkateyni ve altı 

kaptan ile birlikte, ilişkileri zaten iyi olmadığı için, İbrahim Paşa'ya sorma gereği 

duymadan, denize açılarak Çanakkale'ye gitti.869 Ancak, Çanakkale'ye geldikten sonra 

başbuğluktan azledilerek, Edirne'de İkarnet etmesi istendi.870 Diğerleri İbrahim Paşa'nın 

emri altında kalarak, Mısır donanması, Mora'dan çekildiği zaman, on altı Osmanlı gemisi 

de onlarla birlikte İskenderiye'ye gitti.871 

866 Lütfi, c.I, s.86; Kurtoğlu, s. 185, 221 vd. 

867 Şimşir, Ege Sorunu, s.40. 

868 Lütfi, c .I, s.87; Kurtoğlu, s. 185 vd; George Finlay, A History of Greece, c. VII, Oxford 1877, 

s.20. 

869 Lütfi, c.I, s.88; Kurtoğlu, s.189; BOA, HH, 21123. 

870 Kurtoğlu, s. 193, 206. 

87 1 Kurtoğlu, s. 189, 193; BOA, HH, 21123 tasnif nolu belgede, II. Mahmud, Tahir Paşa'nın geldiği 
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Navarin olayı, İstanbul'da duyulduğu zaman üç devlet elçileri, hemen Reisülküttap 

Pertev Efendi 'yi ziyaret ederek, Osmanlı Devleti 'nin nasıl bir tutum alacağını, bu 

durumun bir savaş ilanı olarak değedendirilip değerlendirilmediğini öğrenmeye çalıştılar. 

23 Ekim 1827' de Bab-ı All'ye tercümanları vasıtasıyla bir takrir vererek barışa taraftar 

olduklarını ve istekleri hakkında Devlet-i Aliyye'nin niyetini sordular.872 Pertev Efendi 

baştan beri süren kararlılıkla yine olumsuz cevap verdi.873 Padişah II. Mahmud, Navarin 

olayından sonra, Rum sorununa diğer devletlerin müdahaleleri konusunda, daha da 

muhalif bir tutum içine girdi. 874 Bunun üzerineAvusturya Devleti, elçisi vasıtasıyla Bab

ı Ali nezdinde teşebbüse geçerek, Osmanlı Devleti 'nin, acele karar vermemesi gerektiğini 

söyledi. Bunun üzerine şeyhülislamın konağında bir meclis toplanarak, devletlere 

verilecek cevaplar, alınacak tedbirler görüşülerek, her ihtimale karşı sefer hazırlıklarına 

başlanılmasına ve devletlere bir protesto çekilmesine karar verildi. Aynı zamanda bu 

meclisAvusturya Devleti 'ne de verilmek üzere bir resmi takrir hazırladı. 87S Bu takrirde ve 

protestolarda; İngiltere, Fransa ve Rusya devletlerinin isteklerinin, Osmanlı Devleti 

tarafından kabul olunamayacağı, kendilerine defalarca bildirildiği halde hala taleplerinde 

ısrar ederek fiilen müdahaleye kalkıştıkları, buna rağmen şimdi de barış istedikleri, eğer 

Bab-ı All tarafından tesbit edilen şartları kabul ederlerse, hemen acele karar verilmeyeceği 

Mecrayizafer adlı korvetten başka, Navarin Limanı'nda kalan on tane geminin, İstanbul'a gelmesinin 

uygun olacağını belirterek, yine de buna İbrahim Paşa'nın karar vermesinin doğru olacağı düşüncesiyle bu 

konunun önce İbrahim Paşa'dan sorulmasını, onun vereceği bilgi doğrultusunda hareket edilmesini 

istemiştir. Kurtoğlu, s. 193 'te, İbrahim Paşa'nın 16.12.1827 tarihli, Bab-ı All'ye gönderdiği bir 

raporundansöz eder ve İbrahim Paşa'nın Navarin'de kalan bu gemileri, Mısır filosu Başbuğu Muharrem 

Bey'in koroutasında İskenderiye'ye yolladığını belirtir. İbrahim Paşa'nın, yanmış gemilerin tayfalarını, 

askerlerini, ayrıca sakat ve yaralılarla Rum esirlerini de bu gemilerle birlikte Mısır'a gönderdiğini 

bildirdiği raporunda, Osmanlı donanmasına ait olan, tamire muhtaç bu gemileri gerek hava koşulları 

gerekse adalar arasında dolaşan Rum gemileri nedeniyle İstanbul 'a gönderernediğini açıklar. Söz konusu 

gemiler, Rus savaşı başladığında Mısır'da oldukları için savaş sırasında kullanılamamışlardır. Birkaç kez 

istendiği halde, (Lütfi, c.II, s.8 vd) ancak Edirne Antiaşması'ndan sonra, 1828 yılı Mart ayında affedilen 

Çengeloğlu Tahir Paşa, İskenderiye'ye gitmiş, on sekiz Türk ve dört Tunus savaş gemisini isanbul 'a 

getirmiştir. Kurtoğlu, s.l93,206. Lütfi, c.I, s.99'da, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın İstanbul'daki 

Kapıkethüdası Necip Bey'e yazdığı şukkadan söz ederek, Mehmed Ali Paşa'nın bu şukkada, " ... 'EUe f(gfan 

do/Qtz fGt'a sefin-i fi.iimô.yimun [imandan [imana gide6ilece(merte6e ta'mirferine 6a!Gfu6 fayı(ıyfa ta'mir 

o[unma(ü.zere İs/(§ntferi!:Je'ye gefmeferini :Mufiarrem r.Bey'e iş' ar eyfediğini ve İsf:§nderiye'de 6u[unmayan 

6a'zı fevtizım-ı 6aiiriyenin sür'at irsô.liııi vüf:§faya.. 6eyıitı itmesinden 6alis eyfediğini..." belirtir. 

8?2 BOA, HH, 38070. D; Lütfi, c.I, s.91. 

873 L .. f. I 91 ut ı, c. , s. . 
874 Murray, s.41. 

875 BOA, HH, 37885.F; Cevdet, c.XII, s.217. 
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bildirildi. Takrirde belirtilen söz konusu şartlar ise şunlardı: 

a) Müttefik devletler, Navarin olayından dolayı Osmanlı Devleti'ne tazminat ve tarziye 

verecekler 

b) Rum meselesine karışmayacaklarına dair söz verecekleıB'76 

29 Ekim'de İngiltere, Fransa ve Rusya elçileri bu protestolara bir takrirle cevap 

verdiler. Bu takrirde; devletlerinin barış için çalıştığını, tecavüzün önce Osmanlı 

donanınası tarafından yapıldığını, bu nedenle tazminat veremeyeceklerini, tarziye 

meselesine gelince, zaten devletlerinin Osmanlı Devleti'ne lazım gelen hürmeti 

gösterdiğini, arzularının Yunanistan'da sulh ve asayişin sağlanması olduğunu, Osmanlı 

Devleti 'nin, bu devletlerin arabuluculuğunu kabul etmesi gerektiğini, böylece Osmanlı 

Devleti 'nin şimdiki durumda yok olan menfaatlerinin bile geri alınmasının söz konusu 

olduğunu, eğer mütareke ve arabuluculuk kabul edilirse, bazı önemli maddelerin tanzimi 

için daha sonra bir görüşme yapılabileceğini bildirdiler. Ayrıca Navarin olayı nedeniyle, 

üç devletin niyetlerinin yanlış anlaşılmamasını, çünkü eğer niyetleri kötü olsaydı ertesi 

günü savaşa devam edebileceklerini, oysa savaştan kaçınmak için önlemler aldıklarını, bu 

nedenle Yunan konusunda devletlerinin baştan beri aynı olan görüşlerini sürdürdüklerini, 

Osmanlı Devleti 'nin şu andaki tutum ve davranışının dostane olmadığını ve Osmanlı 

Devleti 'nin iyi niyetinden şüphe ettiklerini, eğer iyi niyetli ise bunu göstermek için 

elçilerin tekliflerini kabul etmesi gerektiğini bildirdiler.877 

Navarin olayı, Mora Valisi İbrahim Paşa tarafından babası Mehmed Ali Paşa'ya da 

bildirilmişti. Bunun üzerine Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, İstanbul' daki Kapıkethüdası 

Necip Efendi aracılığıyla, Bab-ı All'ye gönderdiği 15.R. 1243 (5. 11. 1827) tarihli 

şukkasında, Osmanlı Devleti 'ni uyarma gereği duymuş ve " ... 'Eğerçe tfüvef-i m.e.zf(ftre ife cent( 

açıfur ise müttejif( o{an ~imtfif(j fıaUe üç ise 6untfan sonra, üç tfevfet 6ir oUu, an{ar !Jer a{ur iş 

görür, 6en /(gfurum tfi!Jeref(6ir6irine 6af(gr ef-/(jifr-ü mif{eten vafıitfe metf{Ufünce :J..{_emçe tfafıi anfara 

tabir o{ur. :Mailz-5'l..{{afı üç il@n tfört, 6e~ o{ur. O{ vaf(jt !Jani fıenü.z l@naümü.ze ta{(:pi!Jet ve 

asf@rimi.ze 6ir sılret vinne{(§i.zitı fıa{imi.z niye müncer ofur 6ifemem. 'Benim mütiifaama göre ~imtfifif( 

6ir fıajifce ~ürii.ta ra6t o{unsa aa l@ntfümü.ze fıer tarajtfan ta/(yi!Jet virifse ... " diyerek, bir çare 

bulunması yoluna gidilmesini öneriyordu.878 Bu arada Bab-ı All'den İbrahim Paşa'ya bir 

öneride bulunulmuş ve İbrahim Paşa'nın bir süre dinlenmesi için Balyebadre'ye çekilmesi 

istenmişti. Ancak, Mora'nın güvenliği nedeniyle bunun sakıncalı olduğunu belirten 

876 Lütfi, c.l, s.91 vd; BOA, HH, 37885.F. 
877 BOA, HH, 37885. G; Lütfi, c.I, s.93 vd. 

878 Lütfi, c.I, s.98; Kurtoğlu, s.l94. Mehmed Ali Paşa tarafından gönderilen şukkanın tam metni için 

bkz. Kurtoğlu, s.229 vd. (61. Rapor). 
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Mehmed Ali Paşa, " ... İbrafiim P~a, Mora'dan çıf:.sır ise bunca nüfU.s ve aliali-i İs{amiye'yi 

efimizfe UUeye tes{im itnıi; ofacağımız tfer/(#rdır. tJ3u bed-nr1m{tğa nasıl tafiammü{ o{unur. İbrafiim 

P~a'nttı maiyyetinde ve !<;g(tafarda malisur o{an nüfU.sun za/iireferini bir an evve{ tetfarüfc ve 

istilizarm çaresine bafcıfmasmı. .. " istemişti. 'ö79 

Üç devlet elçileri ile reisülküttap arasında 24.11.1827 tarihinde, yine aynı 

konularda, beş saat süren bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede de üç devlet elçilerinin 

bütün müdahalelerine rağmen Osmanlı Devleti, Rum sorununu iç işlerinden sayıyor, bu 

işin uzamasının nedeni olarak, yabancı devletlerin müdahalelerini görüyor ve başka 

devletlerin aracılığı ile Rumlar'a özerklik verilmesini, kabul etmeme konusunda ısrarlı 

davranıyordu.880 Bu durum üzerine elçiler biraz daha ileri giderek, 29.11.1827'de 

şartlarının kabul edilmemesi halinde İstanbul 'u terk edeceklerini bildirdiler. Nitekim 

Padişah Il. Mahmud, sözünden dönmeyince 8.12.1827' de, Felemenk (Hollanda) elçisi 

Baron de Zuylen'i881 vekil bırakıp İstanbul'dan ayrıldılar. Böylece Bab-ı All ile İngiltere, 

Fransa ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler kesilmiş oldu.882 Osmanlı Devleti, sadece 

elçilerin mensup olduklan devletlere birer protesto göndermekle yetindi. Ayrıca elçilerin 

gitmesinden iki gün sonra Bab-ı All'de bir meşveret meclisi toplandı ve bir beyanname 

yayınlanarak, savaş hazırlığına başlanmasına karar verildi.883 Müttefik devletler her ne 

879 BOA, HH, 38045; Lütfi, c.I, s.99. 
880 Lütfi, c.I, s.95. " ... ~isüff:jitta6, eğer e{çi 6ey aost{arımızın ve aevfetferin.iıı ma/(§aa-ı fıaf(i.Kj{eriııiıı 

estisı asayiş-i amme ise aefeatfe söyfeaiğimi.z gi6i ancaf(re'ayanın raiyyete rücu' ve istimd.nfarıyfa fuisı[ o[ur 

6unaan md.-aaa fıer ne teferru' icfer ise usit.fe mugayir aü.şüp 1Jevfet-i .fJI.fiyye aafıi f:g.6u[ icfememel(fe 

mec6uraur aiyeref0_ :!(usya e[çisi cani6inaen 6u :J(umfar'ın gaifesi 6ugüne f(g.aar uzamış ve 6u f(g.aar 

mufıd.re6efer o[muş ~n itaat ve istimd.n itmeaifer ae 6unaan sonra tm itaat icfecef(fer aimesine mu/(#6if 

6erü tarafaan 6u gaifenin 6u ana f:g.aar uzamasının se6e6feri ve :J(umfar f;s.naüferine f:g.[sa 1Jev[et-i 

.fJI.[iyye'ye f(g.rşu auramayacaRfarı 6izim ve sizin aafıi ra'na ma'[it.munuzaur. 'Bu mecfistfe 6unfarın 6afısiııe 

girifür ise söz uzar ... 'E[çi 6eyfer aostfarımız 6u-ittifaf(ifa-yı müsd.femete ve id.tfe-i asayişe rôgı6 oMuf(farına 

göre 6u maaaeyi 1Jevfet-i .fJI.uyye'nin üzerine 6ıragurfar. 1Jevfet-i .fJI.fiyye aafıi f;s.naü umit.r-u aaMiyesinaen 

oM uğu üzre f;s.naüsü fıer aürfü fıüsn-i tanzimini icra icfüp sonra aüvef-i mütefıa66e ve gere!( e[çi 6eyfer 

aostfarımız aafıi mü.şafıeaesiyfe memnun ve şaf(ir o[urfar. İşte masfafiô.tın bitmesi matfu6 ise 6u vecfıife 

6itürü[ür. :!(usya e{çisi, :J(umfar istimd.n icfer ise 1Jevfet-i .fJI.[iyye ne imtiyaz virir aimef(fe 6erü tarafaan 6iz 

imtiyd.zii..t 6umeyüz. 1Jevfet-i .fJI.[iyye'niıı 6a'ae-f-istimd.n yapacağı fıer ne ise rüsum-u raiyyet ve ii..aii..6-ı 

re'ii..yanın tafıtınaa o[ur şeyferair .... ", Lütfi, c .I, s.323 vd. Elçiler ve reis efendi arasında yapılan görüşmenin 

tam metni için bkz. Lütfi, c.I, ss.322-339. Ayrıca bkz. Iorga, s.336. 

881 Şimşir, Ege Sorunu, s.26. 

882 Kurtoğlu, s.l94; Poole, s.62; Lütfi, c.I, s.IOO vd; Cevdet, c.XII, s.217; Anderson, s.67 vd. 

883 " ... :J(a66imi.zin f(uareti ve ifısii..nıy[a ain ve aevfetimi.z uğurunaa gazii..' ve sefere umit.men ayaf(fanmaf( 

üzere 6u-cümfe vüzera-yı i'zii..m ve ukmô..-yı a'wm ve ricti[ ve /(#!fe-i elif-i İ s ram 6u 6ii..Ma 6ir vücua gi6i 
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kadar OsmanlıDevleti'ne savaş ilan etmemişlerse de elçilerini geri aldıkianna göre, böyle 

bir hazırlığa girişmenin gerekli olduğu düşünülmekteydi.884 

Navarinolayı Avrupa'nın her tarafında farklı şekilde karşılandı. Rus Çar'ı Nikola, 

sonuçtan memnun görünüyor, Osmanlı Devleti ile bir savaş yapma fırsatını elde etmiş 

oluyordu. Osmanlı Devleti 'ne destek olmak için elinden gelen herşeyi yapan Metternich, 

Navarin Savaşı'nı "bir çeşit facia" olarak değerlendirmekteydi. Böylece Mettemich'in 

ulusçuluk düşüncelerine karşı kurduğu ittifak geçerliliğini yitirmiş, Rus Çarı'nın kutsal 

ittifak sistemi de etkisiz hale gelmişti. 

İngiltere 'de yeni iktidara gelmiş olan Wellington, kendinden önceki iktidarların Rum 

sorununa olan yaklaşımlarını pek tasvip etmiyordu. Wellington, ne tam olarak Yunan 

sempatizam ne de Türk yanlısıydı. Hatta kısmen Yunan karşıtı ve Türk taraftarı olduğu 

söylenebilir. Bu sırada İyon adalarındaki Rumlar'ın, İngiliz himayesine karşı olumsuz 

tutumları da, Wellington'un Rumlar'a cephe almasına neden oluyor, onları "karada ve 

denizde kontrol edilemez bir düzensizlik kaynağı" olarak görüyordu.885 Ayrıca Osmanlı 

donanmasının yok edilmesiyle, Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelleyecek gücün 

ortadan kalktığını düşünüyor ve bunu İngiltere'nin menfaatleri için bir tehlike olarak 

değerlendiriyordu. Aynı durum Fransa için de söz konusu idi. Fransa'nın da 

Akdeniz'deki emellerinibilen Wellington, Osmanlı donanmasının yok edilmesinin, kendi 

devleti için olumsuz sonuçlar yaratmasından endişeleniyordu. Akdeniz' deki mevcut 

durumun İngiltere aleyhine değişmesinden korkuyordu. Bu nedenle Navarin olayında 

sorumlu gördüğü, Codrington'u, kendisine verilen emirlerde haddini aştığını düşündüğü 

için görevinden azietmeye karar verdi. 29.1.1828 tarihinde, İngiliz Kralı, Wellington 

o(mal( üzere !(grar virilmiş o(mağ(a imtfi bu sefer mu!(gcfc(eml(ifer gibi cfev{etce 6e(c(e ve fıuafuf gavgası 

ofmayuv vfıffıaa beyan of unauğu üzre gavurfarm meram ve mal<:§uararı fıüaa saK:faya mufet-i İ sllımiye'yi yer 

yüzünefen l(a(c(ırmal( ve ümmet-i mufıammeai ayal(far aftma afmal(, efaiye-i batıfasmaan ibaret ofmaf(!an 

nfışi DU mufıare6e mücerrecf aiıı ve aevret gavgası ofaral(6ay ü gecfa ve !(üçü/(, ve 6üyül(/(gffe-i mü'miııiıı ve 

muvafıfıicfiııiıı feraen ferae üzer{erimize gaza' ve cifıaa farz-ı ayn ofm~ o(cfuğunu 6uü6 ana göre fıaref@t ve 

zinfıar ve ziııfıar ay (ıl( ve u(ufe efaiyesine aüşmeyerel( ve 6e(f:j f@nai ma( ve canımıza cfafıi 6af(mayaral( 

fıeman 9vfüs(ümanftğm şanmaan o(c(uğu vecfıi(e gönü[{erimizi Dir{eşairüp ve sıcfl(ımızı bütün icfü6 umitmen 

aiııimiz yo(unaa fıaşr o(uncaya l(g.aar var l(uvvetimizi saıf icferel( ve efimizefen ge(eni gerüye f(çymayaral( 

can-ü gönüUen ça[ışmal( flızım gereceği ve DU suretefen gayri efıf-i İ s/lım'a aünya ve afıiretcfe necat ve 

seflımet tarafı o(macfığı zafıir ü aşif@.r ... sinesinae zerre f(acfar imdnı oranfar iııstifa gefüp aiıı ve aev{etimizin 

6e!(gsı ve aünya Ve afıiretimiziıı sellımeti iç ün DU fıususaa miyan-ı gönü[(erin ittifat ve ittifıaa ve (ecfe'f

if:Jiza fıer bir fıicfmet-i cifıaaiyye ve masrafıat-ı ainiyyecfe ez aerıln saıf-ı ytirti-yi mal(aaeret itme/(, üzere 

te'/(,ftf-i afıcf ey(eyecel((eri meczCtm ve mufıaf(,!(gf(!ır ... ", Abdürrezzak Bahir, Tarihi Notlar, v.26a vd. 

884 Lütfi, c.l, s.lOO vd; Iorga, s.337. 

885woodhouse, BSAGI, s.l6. 
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tarafından kaleme alınmış olan Parlamentoyu açış söylevinde,886 Navarin olayını 

"uğursuz olay" olarak nitelerken, Osmanlı Devleti 'nden de "eski müttefik" diye söz 

etmiştir. Böylece İngiltere'de gözden düşen Codrington, yaklaşık on sekiz ay görev 

yaptıktan sonra 1828 yılı Haziran ayında görevinden alınmıştır. Ancak Yunan tarihinde 

Codrington'a önemli bir yer verilerek, Yunanistan'ın yaratıcılanndan biri olarak kabul 

edilir.887 

Osmanlı Devleti 'nin savaş halinde olmadığı devletler tarafından, tam bir baskın 

şeklinde gerçekleştirilen, Navarin olayı, Avrupa kamuoyunda geniş yankılar 

uyandırmıştır. Olay büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Hellen dostu yazarlar, şairler, 

ressamlar mutluluk duyduklan bu olayı eserlerine yansıtmışlardır.888 

Navarin deniz savaşı ve Osmanlı güçlerinin kaybı, Çamlıca'ya yapılacak saldırıyı 

engellediği gibi Mora'daki Osmanlı egemenliğini de sona erdirmiştir. Ayrıca, on altı bin 

mil kadar denize kıyısı olan Osmanlı Devleti 'ni bir anda donanmasız bırakıvermiştir.889 

Böylece, Yeniçeri Ocağı'nın yerine, yeni bir askeri teşkilat kurmaya çalışan devl.~t, herri' 

kara hem de deniz gücünden yoksun kalmıştır. Bu sonuca rağmen, Osmanlı Devleti, 

Avrupa devletlerinin müdahalede bulundukları andan itibaren, kesinlikle reddettiği 

isteklerini, yine reddederek direnmeye devam etmiş, hatta Fransızlar'ın on dört binden 

fazla bir kuvvetle Mora'ya girmesi ve buradaki Mısır güçlerinin Mısır'a geri gönderilmesi 

bile Osmanlı Devleti 'ni bu tutumundan vazgeçirememiştir. 

5.4. Osmanlı-Rus Savaşı 

İngiliz, Fransız ve Rus elçilerin İstanbul' dan ayrılmasından sonra, Osmanlı Devleti 

savaş ihtimaline karşı hazırlıklara başladı. Avrupa devletlerinin bu tutumu İslam ve 

Osmanlı düşmanlığı olarak değerlendirildi. Bu durumun, her an savaş çıkmasına neden 

olabileceği endişesiyle, herkesin hazırlanması, gerekli bölgelerin, salıillerin ve kaleterin 

istihkam edilmesi istendi ve tüm ilgililer, yayınlanan bir beyanname ile bu konuda 

886 İngiltere kralının parlamentoyu açış konuşmasının metni, Eflak Voyvodası Ghica tarafından Bab-ı 

All'ye gönderilmiş, Osmanlı Devleti tarafından da İngiltere'nin değişen tavrı farkedilmiştir. Lütfi, c.I, 

s.l06 vd. 
887 Woodhouse, The Battle of Navarino, s.l63; Woodhouse, BSAGI, s.l5; Finlay, c.VII, s.21; 

Dakin, s.57 vd; Labonov-Rostovsky, s.24; R.W. Seton-Watson, The Rise of Nationality in the 

Balkans, New York 1966, s.53; Maniott, s.221. 

888 Şimşir, Ege Sorunu, s.41. 

889 Şimşir, Ege Sorunu, s.42. 
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bilgilendirildi.890 Osmanlı Devleti'nin bu beyannamede, Akkerman Antiaşması'nı zaman 

kazanmak için imzalandığını açıklaması, Rusya'nın bunu kullanmasına neden oldu. 

Rusya, "Osmanlı Devleti imzaladığı antlaşmanın hükümlerini yerine getirmemektedir ve 

bunu da beyanname ile itiraf etmiştir" şeklinde bir değerlendirme yaparak, bu açıklamayı 

savaş bahanesi olarak kullanmak istedi. Sadrazam Bendedi Mehmed Selim Sım Paşa 

(15.9.1824-26.10.1828),891 Nesselrode'a yazdığı 12.12.1827 tarihli mektupta, Osmanlı 

Devleti 'nin iyi niyetten ayrılmadığını ve her zaman için barışa taraftar olduğunu 

bildirmişse de bu açıklama Rusya tarafından ciddiye alınmadı. Nitekim Nesselrode, 

14.4.1828 tarihli cevabıyla, Rus Çarı'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açmaktan 

vazgeçebilmesi için, Osmanlı Devleti'nin öncelikle, Londra Antiaşması'nı kabul etmesi 

890 Nigde Sancagı'ndaki görevlilere yazılan hükümde; üç devletin Rumlar'a baştan beri gizli veya açık 
olarak yardım ettiklerinin bilindiginden söz edilerek, bu devletlerin daha da ileri gittikleri, Rum 

Milleti 'nin serbestligine müsaade olunması için talebde bulundukları, bunun İslam halkını gücendirir bir 

durum oldugu ve devletlere bu şekilde açıklandıgı, bunun şer'an, mülken ve vicdanen kabulünün mümkün 

ve mutasavver olmadıgının bildirildigi, belirtilmiş ve Nigde'den yüz yirmi asker istenmişti. BOA, CH, 

2380; Silistre Valisi Ahmed Paşa, daha Navarin olayı öncesinde, diger devletlerle ve özellikle de Rusya ile 

ilişkilerin kendilerini savaşa sürüklediginden söz eden tahriratıyla, savaş olasılığına karşı gerekli 

hazırlıkları yaptıgını bildirmişti. BOA, HH, 37967; Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi Hasan Paşa, savaş 

ihtimaline karşı kendisine verilen emir dogrultusunda hazırlıklarını tamamlamakta oldugunu, yabancı 

gemilerin Anapa kalesi altına yanaştırılmadıgını ve ihtiyacı olan asker, zahire ve mühimmatın 

gönderilmesini bildiren 15.R.1243 (5.1 1.1827) tarihli tahriratını Bab-ı All'ye göndermişti. BOA, HH, 

34824; Erzurum Valisi Galip Paşa da, Navarin olayından duydugu üzüntüyü dile getirerek, bu durumun 

savaş ilanı demek oldugunu ifade etmiş ve dogu sınırında hazırlıklı bulunması konusunda kendisinden 

istenenin yerine getirilebilmesi için, 9.Ca.1243 (28.1 1.1827) tarihli tahriratıyla, dokuz tabur Asakir-i 

Mansure askeri ile yiyecek ve mühimmat talebinde bulunmuştu. BOA, HH, 36217.A; BOA, HH, 

36217.D; Erzurum Valisi Galip Paşa, 23.Ca.1243 ( 12.12.1827) tarihli tahriratıyla da, sınıra yakın olan 

Çıldır valisine, Ardahan beyine, Kars ve Van muhafızlanna, Rusya'nın bu taraftan saldıracagına dair gelen 

haberler nedeniyle, gerekli uyanların yapıldığını belirtmiş, bütün bu kalelerin cephane, asker, zahire ve 

diğer ihtiyaçlannın karşılanmasına çalışıldığını bildirmiştir. Ancak, Erzurum 'da hastalık nedeniyle çok 

sayıda insanın telef olduğundan söz ederek, asker tedarikinde güçlük çekildiğini, bu nedenle Anadolu'dan 

asker, zahire ve akçe gönderilmesini istemiştir. BOA, HH, 36217; 25.Ş.l243 (12.3.1828) tarihli Sayda 

ve Trablusşam Valisi Abdullah Paşa'dan gelen tahriratta da, savaş ihtimaline karşı hazırlıklı bulunması 

konusunda gönderilen talimatlar gereğince, asayişi sağlamak için çeşitli tedbirler alındığından söz edilmiş, 

pek çok din ve milletten insanın yaşadığı Kudüs'ün batısındaki halkın tamamının Hristiyan olması 

nedeniyle, burada yaşayanların silahlarının toplanmasına başlandığı belirtilmiş ve Kudüs'e iyi bir muhafız 

tayin edilmesi gereği üzerinde durulmuştu. Ayrıca Kudüs Dağı'na yakın olan Nablus ve Cenin'deki 

fellahlann şeyhleriyle irtibat kurulduğu bildirilerek, bunların gerektiğinde asker olarak istihdam edilmeleri, 

gereken ulufenin Kudüs, Nablus ve Cenin'deki miri malların gelirinden karşılanması önerilmiş ve diğer 

masraflar için de bir miktar akçe talebinde bulunulmuştu. BOA, HH, 39699. 

891 Sertoğlu, s.293. 
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gerektiğini bildirdi. Ayrıca, Osmanlı Devleti 'nin harekatından doğan zarar ve ziyanı 

tazmin etmesini ve Rum isyanı süresince yapılan masrafı ödemesini istedi. Bu amaçla 

belirlenecek delegelerin Rusya'ya gönderilmesini, devletlerarası bir antlaşma yapılıncaya 

kadar, Rusya'nın savaştan vazgeçmeyeceğini belirtti.892 

Ardından 1 l.L.l243 (26.4.1828) tarihinde, Rus Çarı I. Nikola, Osmanlılar'ın 

Bükreş ve Akkerman Antlaşmaları 'na bağlı kalmadığı, Anadolu' da Rusya için gerekli olan 

kaleleri893 vermediği, Rum isyanının çıkmasında Rusya'yı sorumlu tuttuğu ve Rusya'yı 

Müslüman devletlerin tabi! bir düşmanı olarak ilan ettiği, bu nedenle Müslümanlada 

aralarında düşmanlık yarattığı, İran'ı Rusya aleyhine kışkırttığı ve Rus ticaret gemilerine 

el koyduğu gibi gerekçelerle,894 Osmanlı Devleti 'ne karşı bir savaş beyannamesi 

yayınladı.895 Ayrıca, Londra Protokolü'nü Osmanlı Devleti 'ne kabul ettirebilmek için 

savaşa karar verdiğini, amacının toprak işgali olmadığını bildiren açıklamalarını da 

Avusturya, İngiltere ve Fransa'ya ileterek, Osmanlı Devleti'ne karşı savaşacağını, 26 

Nisan' da ilan etti ve böylece bu devletlerin tarafsız kalmalamu sağladı.896 

İngiltere, Rusya'nın Londra Antiaşması'nda imzası bulunan devletlerin tek başına 

harekete girişmemesi yolundaki garantiyi ihlal ederek, Osmanlı Devleti 'ne savaş ilan 

etmesine karşı önce sessiz kalmayı tercih etti. George Canning'in ölümünden itibaren 

Rum sorununda politika değiştiren İngiltere, direkt müdahaleden kaçınır olmuştu. 897 

Rus orduları,898 23.L.1243 (8.5.1828) tarihinde, o zamanki sınırı oluşturan Prut 

Nehri'ni geçerek, Eflak ve Bağdan'ın imtiyazlarını korumak bahanesiyle Boğdan'a 

girdi899 ve Kırım üzerinden Karadeniz yoluyla sevkedilen çok miktardaki Rus askeri de 

27.L.1243 (12.5.1828)'de, Anapa Kalesi'ni kuşattı.900 Boğdan Prensi olan Joan Sandu 

892 D Turan, DTCF , s. 115. 

893 Rusya'ya göre; Bükreş Antiaşması acele ile düzenlendiği için, aslında kendisinde kalması gereken 

Poti, Anapa ve Sohum kaleleri Osmanlı Devleti'ne verilmişti. Rusya'yı rahatsız eden bu durum, 

Rusya'nın İngiltere'den çekinmesi nedeniyle, Akkerman görüşmeleri sırasında gündeme getirilememişti. 

İşte bu nedenle Rusya, artık bu sorunun da halledilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Kocabaş, Türk-Rus 

Mücadelesi, s.203. 
894 BOA, HH, 38981.8; Abdürrezzak Bahir, Tarihi Notlar, v.:29b; Lütfi, c. I, s.410. 

895 BOA, HH, 3898l.B; Ahmed Muhtar, 1828-1829 Türkiye Rusya Seferi ve Edirne 

Muahedesi, c.I, Ankara 1928, s.20. 
896 Karai, c. V, s.119; Iorga, s.337 vd; Kocabaş, Türk-Yunan Mücadelesi, s.80. 
897 Poole, s.64. 
898 Savaşa katılan Rus kuvvetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Muhtar, c.I, s.42 vd; Moltke, 

"1828 Savaşı", BTTD, S.5 (Temmuz 1985), s.40. 

899 BOA, CA, 11006; BOA, HH, 38210.B; Mehmed Arif, "Rusya ile 1244 ve 1245 Senelerinde Vuku' 

Bulan Harbe Dair Bir Vesika", Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, Yıl III, s.883. • 
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Sturdza, görevinden alınarak, Besarabya'ya sürüldü. Büyük boyarlardan oluşturulan bir 

divan, Rus askeri makamlannın kontrolü altında yönetimi ele aldı. Kırk bin kişilik Rus 

kuvvetleri de birkaç gün sonra Bükreş'e girdi. Ancak, Eflak Voyvodası Ghica, Eflak'tan 

çıkmadığı gibi Rus tarafında da yer almadıYOl 

Padişah II. Mahmud, " ... 'lJevfet-i.Ji'l.fiyye'mizfe, !l{usya!u, muhiirifı ofmaf(ftğı çoRfan 6erü 

RJtnnu; Ui, yani !!{um Miffeti liaf(f(ınia ofan tef(fifi, tamami:Jfe Rg6ul o{unsa da, yine iferüde 

muhfirifı ofacağı işin gdişinden münjefiim oEmuşiur."902 diyerek savaşın kaçınılmaz olduğunu 

belirtmeye çalışıyordu. 

Ruslar'ın savaşa başlamalanyla birlikte askeri açıdan zayıf bir durumda olan 

Osmanlı Devleti, yeni kurulan Asakir-i Mansure ordusunun henüz yeterli olmaması 

nedeniyle savunma tarzında savaşa girdi. 6.Za.l243 (20.5.1828) tarihinde, Bab-ı 

Meşihat'ta toplanan meclis-i şurada savaş ilanma karar verilerek,903 Rusya'nın 

beyannamesine cevap olmak üzere bir de beyanname yayınlandı.904 Bunun üzerine her 

tarafa fermanlar gönderilerek, asker toplanmasına çalışıldı.905 Ayrıca Rumeli V ali si Vezir 

Mehmed Paşa'ya, bir hüküm gönderilerek, İnebahtı, Misolnik ve o bölgede bulunan 

kaleleri takviye ve tahkim etmesi, yönetimi altında bulunan yerlerin korunmasında gayret 

göstermesi, bölgesinde meydana gelen her türlü olay ile duyduğu haberi Bab-ı Ali'ye 

bildirmesi istendi. Aynı içerikli bir hüküm de Mora Valisi ve Seraskeri İbrahim Paşa 'ya ve 

diğer bazı görevlilere gönderilerek, sorumlu olduklan bölgelerin korunması için gerekli 

önlemleri almalan talep edildi.906 

900 Ahmed Muhtar, c.I, s.20; Mehıned Arif, s.883. 
901 Iorga, s.340. 
902 L .. ı·· I '"'8 ut ı, c. , s.- . 
903 " ... <J(ajfe-i :Jv(iffet-i Osmaniye'nin mu/iiı.re6eye fuı.zırfanması ve midafaaya tfevfetce teşe66üs o(unması 

şer an flızım geUfiği canw-i şer'i şerifefen ifMe o(unm.ağfa miıci6ince 'lJevfet-i .9/Jiyye'nin. :!?...usya 'lJevfeti'ne 

(arşu asRfr ve (eşRfr sevfj. ica6 ey(e{fiği cüm{eten tastfi( o(unmuş ve 6u.nu.n te'fi.iri caiz 

o(matfığmtfan ... 'lJevfet-i .9Uiyye RJr( üç senesi Zi-(-f:g.'ae'sinin artıncı günü mufıiı.re6eye l(g.rar viraiğini 

resmen ilô.n eyfetfi.", Lütfi, c.I, s.291 vd; Mehıned Arif, s.883. Söz konusu meclisteki görüşmeler için 

bkz. Lütfi, c.I, s.291 vd; Ahmed Muhtar, c.I, s.22 vd. 
90-1- Beyannamenin tam metni için bkz. Lütfi, c.I, ss.410-420. 
905 Ahmed Muhtar, c.I, s.23; II. Mahmud, bu savaş hakkında çeşitli kazalara gönderdiği fermanlarında 

özetle şunları belirtmekteydi: Rusya'nın Osmanlı topraklarına saldırarak, savaş ilan etmesiyle, alınan karar 

üzerine hazırlanan askerler, doğu ve batı sınırlarına sevkedilmiş, ancak bu sa\·aş sadece toprak kavgası 

olmayıb din kavgası olduğundan on iki, yetmiş yaş arası bütün Müslümanlar'ın savaşa hazır olmaları 

hususu her tarafa emredilmiş ve asker yeterli oimadığından, Rumeli 'nin uygun yerlerinden asker 

hazırlanması ve Edirne'ye gönderilmesi istenmiştir. BOA, AE/II. Mahmud, 882; BOA, AE/II. 

Mahmud, 1044. 
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Gönüllü yazımıyla yeni bir ordu oluşturmaya çalışan Osmanlı Devleti, halktan 

toplanan piyade, süvari ve başıbozuk takımlarıyla savaşa girmeye hazırlanıyordu.907 

Reisülküttap Pertev Efendi, "'Eğerçi Mosf(gjfu'ga gafe6e ümit ofunmaz. La{itı 6ifômuh.are6e 

Mora 1(Ja{[tğı {a6u[ o[unur ise go[ o[ur ve pe{ço{maliaffere siraget ecfer. 'lJiııaenafegli vüs'umuzu 

sarfettif(Jen sonra 6if-mec6uriye ilitiyar egferse{ aüşman lier vaRJt 6u Rgaar tef(fifi iftizam 

egfemez." diyerek sonucun olumsuz olduğunu bile bile savaşa giritdiğini ifade 

etmekteydi. 908 

Toplanan kuvvetler, Serdar-ı Ekrem olarak atanan Sadrazam Selim Mehmed Paşa 

komutasında, Rumeli cephesine sevkedildi. Bu sırada Ruslar, Tuna'yı geçerek, 

8.6.1828'de, Tuna boyunun en kuvvetli kalesi olan İbrail'i909 almışlar, henüz 1828 yılı 

Haziran ayı sona ermeden, Dobruca'nın en önemli mevkilerini, Maçin'den910 Hirşova'ya, 

Kuzgun, Köstence ve Mangalia'ya kadar olan tüm bölgeyi ele geçirmişlerdi.911 

Rus ordusu harekatını, Avrupa'da General Diebitsch, Kafkas cephesinde ise 

General Paskiewitch yönetmekte idi. Osmanlı ordularının başına, Tuna Seraskerliği 'ne 

Ağa Hüseyin, V ama Muhafızlığı 'na Derya Kaptanı İzzet Mehmed, Anadolu tarafında ise 

Erzurum Valisi ve doğu orduları komutanı eski sadrazamlardan Mehmed Sait Galip Paşa 

kumandan olarak atandı.912 Osmanlılar savaşın ilk yılında, son derece kötü bir durumda 

906 BOA, CA, 11006. Bu hükrnün bir sureti, Biga Sancağı Mutasarrıfı ve Bahri Sefld Boğazı Muhafızı 
ve Seraskeri Vezir HafızAli Paşa'ya, yazılmış, ayrıca Bosna ve Niş taraflarının takviyesi için bu bölge 

kazalarından iki bin neferin Gostineli Ahmed Bey kumandasına, N iş muhafazası için de, üç bin askerin, 

Yeni Pazar Mütesellimi Osman Bey'in maiyetine toplanması istenmiştir. Ruslar'ın Sırplar' ı ayaklandırma 

ihtimaline karşı, istenen askerin biran önce gönderilmesi için İskenderiye, Ohri Ye İlbasan Sancakları 

Mutasarrıfı Vezir Mehmed Paşa'ya yazılmış, Sofya'nın Ye çeHesinin korunması, gerekli önlemlerin acilen 

alınabilmesi ve o taraflarda bulunan Sırplar'ın bütün hareketlerinin kontrol edilmesi için de, Teke Sancağı 

Mutasarrıfı ve Sofya Muhafızı Vezir Ömer Paşa'ya bilgi verilmiştir. Aynı içerikli hüküm, bölgelerinden 

sorumlu olmak üzere Eğriboz Sancağı Mutasarrıfı Vezir Ömer Paşa ile Aydın, Saruhan Sancakları 

Mutasarrıfı ve İzmir Muhafızı Vezir Hasan Paşa'ya da göndeıilmiştir. BOA, CA, 11006. Rumeli Valisi 

ve Seraskeri Mehmed Paşa, kendisine gönderilen talimatıara cevaben, Bab-ı All'ye gönderdiği 13.Za.l243 

(27.5.1828) ve 23.Za.1243 (6.6.1828) tarihli tahriratlarında, bölgeyi kontrol altında tutacağım ve gereken 

askeri toplamak için girişimde bulunduğunu belirtmekteydi. BOA, HH, 38210.0; BOA, HH, 38210.B. 
907 Savaşa katılan Osmanlı askeri gücü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Muhtar, c.I, s.32 Yd; 

Moltke, BTTD, s.39. 
908 Mustafa Nuri, c.III-IV, s.260; Karai, c. V, s.119. 

909 İbrail 'in Ruslar tarafından alınması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Moltke, 1828 Seferi 

(Bulgarya ve Rumeli'de Ruslar), (Çev. Ahmed Rasim-Muammer), İstanbul 1932, s.40 vd. 

910 Maçin Kalesi'nin Ruslar'a teslimi hakkında bkz. Lütfi, c.I, s.300. 

911 Turan, DTCFD, s.l16; Iorga, s.341. 
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savaşa girdikleri halde, iyi bir direniş gösterdiler. Oysa ki Ruslar, kısa bir zamanda, 

Osmanlı Devleti'ni, ne kara ordusu ne de donanınası olmadığı için banşa razı edeceklerini 

umuyorlardı. Ancak, Osmanlı kuvvetleri, Kozluca ve Yassıtepe'de 20 Eylül'de bir Rus 

birliğini yendiler.913 Ruslar, V ama önlerinden üç aylık kuşatmadan sonra, üç bin kadar 

asker kaybetmelerine rağmen atılabildiler.914 Fakat, daha sonra kale muhafızı Sirozi 

YusufPaşa'mn ihaneti nedeniyle,915 üç aylık kuşatmanın ardından, önemli bir liman şehri 

olan Vama, 11.10.1828'de düştü.91 6 

Kafkas cephesinde de, Rus-İran savaşında, Rus başkamutam olarak görev yapmış 

olan General Paskeyeviç'in komutasındaki917 Ruslar da Anapa Kalesi'ni kuşatmışlardı. 

Erzurum Valisi ve Doğu Seraskeri Galip Paşa, daha Rus kuvvetlerinin, doğu sınırındaki 

saldırılanndan önce, Bab-ı All'ye gönderdiği, 16.Za.l243 (30.5.1828) tarihli tahriratında, 

Rus askerinin hendek kazıp, tabya inşa ederek, hazırlık yaptıklarını bildirmekte ve 

Ruslar'ın saldırması halinde, onlarla Osmanlı topraklanndan ziyade, kendi topraklarında 

savaşmanın daha avantajlı olacağını belirtmekteydi. AyrıcaÇıldır ve Kars eyaletlerindeki 

kabilelerin Rus topraklarında yağma ve çapul yapmalarının uygun olacağı dile 

getirilmekte, savaş sırasında Osmanlı Devleti 'ni destekleyeceğini açıklayan İran 

şehzadesiyle irtibat kurulması önerilmekteydi. Bunun üzerine, Gürcistan, Dağıstan ve 

diğer aşiretler halkının Ruslar'a karşı harekete geçirilmesi konusunda sadrazam 

tarafından, Galip Paşa'ya emir verilerek, her konuda yetkili kılındı. Padişah II. Mahmud, 

Galip Paşa'nın şahsında karar merciinde bulunan tüm Osmanlı görevlilerinin, izin 

talepleriyle zaman kaybettiklerinden şikayet ederek, bu durumun düşmana fırsat 

vermekten başka bir işe yaramaclığını belirtmekte ve insiyatiflerini kullanmalarını 

istemekteydi.918 

Doğu cephesindeki hazırlıklarını tamamlayıp, harekete geçen Rus ordusu, 23 

Haziran'da, kuşatma altında olan Anapa'yı, daha sonra da Poti 'yi aldılar.919 Kars 

9 12 Mustafa Nuri, c.III-IV, s.257; Karai, c. V, s.l20. 

913 Lütfi, c.I, s.305; Moltke, 1828 Seferi, s.58. 

9! 4 Ahmed Lütfi, Tarih-i Lütfi, c.II, İstanbul 1257, s.39; (Lütfi'den naklen) Ahmed Muhtar, c.I, 

s. 148. 
915 Yusuf Paşa'nın Rusya'ya kaçmasıyla ilgili olarak bkz. Lütfi, c.II, s.48 vd; (Lütfi 'den naklen) Ahmed 

Muhtar, c.I, s.l55. 
916 Mustafa Nuri, c.III-IV, s.257; Iorga, s.345; Kurat, Rusya Tarihi, s.325; Kocabaş, Türk-Rus 

Mücadelesi, s.213. Yama kuşatması ve Ruslar tarafından ele geçirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için 

bkz. Ahmed Muhtar, c.I, s.l27 vd; Moltke, 1828 Seferi, s.70 vd. 
917 Mehmed Arif, s.884. 
918 BOA, HH, 36613. 
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muhafızından saclarete gönderilen tahrirata göre, Rus askerleri, 13.Z.1243 (26.6.1828) 

tarihinde Kars sınırındaki Arpaçayı'nı geçtiler920 ve 19 Temmuz'da Kars önlerine 

gelerek, şehri kuşattılar. Karsh reayanın ihaneti nedeniyle,921 23 Temmuz'da da şehri ele 

geçirdiler.922 Kars'tan sonra 27 Ağustos'ta Ahıska da düştü.923 Fakat, Rus askeri 

arasında yayılan veba ve dizanteri salgını,924 Rusya'nın asker bakımından kayba 

uğramasına neden olmaktaydı. Bu durum, İstanbul'daki Avrupa devletleri elçileri 

aracılığıyla, barış teklifinde bulunmalarına neden oldu.925 

Osmanlı devlet adamları ile komutanlardan bazıları da, savaşın bitirilmesi, bunun 

için de anlaşma yapılması düşüncesindeydiler. Rus ordularının, Ahıska'nın düşmesinden 

sonra, Erzurum'a yönelmeleriyle birlikte, durumun ciddiyetinden endişeye kapılan 

Erzurum Valisi ve Doğu Orduları Komutanı Galip Paşa, Rus ordusuna karşı koymanın 

olanaksız olduğundan söz ederek, barış yapılması gerektiğini Bab-ı All'ye bildirmekteydi. 

Fakat, Galip Paşa 'nın bu tutumu, korkaklığına ve gevşekliğine yorularak, görevinden 

alınmasına ve Gelibolu'ya sürülmesine neden olmuştur. Yerine Eğinli Salih Paşa doğu 

orduları başkomutanlığına atanmıştır.926 V ama 'nın istilasıyla görevinden alınan Selim 

Mehmed Paşa'nın yerine Sadrazam olan İzzet Mehmed Paşa927 (26.1 0.1828-

28.1.1829)928 ile Serasker Kaymakamı Halil Rıfat Paşa'nın, barış girişimlerini de kabul 

etmeyen, IL Mahmud, kesinlikle barış taraftarı olmadığı için, " ... :Musdiefia içün lier ne l(gtfar 

tfev[et[er tarafınaan tavassut o[unmaf(!a ise tfe şurut-u musa[efıa /(g6u[ o[unur şe3 tfejjiftfir. 

Jieman mufıiire6e3e sat. ve ga3ret-i mat[u6 /(gt'idir. Ortfutfa musafefıa sofı6etini fıer tim ağzına 
afı:rsa ortfutfan tfej' etfifme{itfir!" diyerek, yeni Sadrazam Mehmed Reşit Paşa'ya (28.1. 1829-

919 Lütfi, c.II, s.77 vd. 

920 BOA, AE/11. Mahmud, 9946. 
921 Kemal Beydilli, "1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen 

Errneniler", Belgeler, c.XIII/17 (1988), s.383. 
922 Iorga, s.34l. 
923 Ahmed Muhtar, c.I, s.225 vd; Turan, DTCFD, s. 117. Mehmed Arif, s.884'de, Kars'ın 1244 senesi 

Muharrem 'i evailinde (Temmuz), Ahıska'nın ise Safer'in on altıncı (29 Ağustos) günü, Ruslar'ın eline 

geçtiğini belirtir. Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, c.V, s.9l'de 16.S.l244 

tarihinin karşılığı olarak verilen tarih, Mehmed Arif'in bcliı1tiği gibi 29 Ağustos değil, 28.8.1828'dir. 
924 Ahmed Muhtar, c.I, s. 106'da, Dizanteri ve vebaya yakalanan, Rus ordusundaki hasta askerlerin, 

mevcut kuvvetlerin %35'ini oluşturduğundan söz eder. 

925Turan, DTCFD, s.ll6. 
926 Mustafa Nuri, c.III-IV, s.258 vd; Ahmed Muhtar, c.l, s.232; Mehmed Arif, s.884v..d. 
927 Lütfi, c.II, s.Sl. 
928 Sertoğlu, s.293; Mustafa Nuri, c.III-IV, s.258. 
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J 7.2.1833)929 savala devam karannda olduğunu bir hatt-ı hümayfin ile bildirmişti.930 

1828 yılı yaz aylarında gerek Ruslar'ın gerekse Osmanlı devlet adamlarının barış 

pirişimleri sonuçsuz kalırken, banş görüşmeleri nedeniyle bir süre duraklayan savaş 

yeniden başladı. 1828 sonlannda Osmanlı direnişi kınldı ve Rus taarruzu şiddetlendi. 

Uzunca bir süredir kuşattıkları Silistre Kalesi'ni, 1.7.1829'da ele geçiren Rus 

kuvvetleri,931 birtaraftan da, içinde otuz bin Müslüman'ın bulunduğu Şumnu Kalesi'ni 

kuşattılar.932 Sadrazam Mehmed Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu, Külefce 

Boğazı yakınlarında, yenilgiye uğratarak, büyük bir zafer kazanmaları933 savaşın 

gidişatını değiştirdi. Şumnu Kalesi 'nin korunmaya elverişli bir durumda olması ve 

savunma için ask~r sayısının burada fazla bulunması, hemen sonuç almalarını 

zorlaştıracağından, 2l.M.1245 (23.7.1829)'de Rus Generali Diebitsch komutasındaki 

yirmi bin kadar Rus askeri Balkanlar' ı aştı ve Edirne üzerine yürüdü. 934 Rus orduları 

Balkanlar'da ve Kızanlık'ta durdurolmaya çalışılmışsa da, başarılı olunamamış ve Edirne, 

2l.S.1245 (22.8.1829)' de, savaşmaksızın,935 Rus kuvvetlerinin eline geçmişti.936 Aynı 

gü, Kırkkilise ve Lüleburgaz da Ruslar tarafından işgal edilmişti.937 Bu savaşta ilk kez 

Rus ordusu Balkanlar'ı aşmış, ÇanakkaleBoğazıda Rus filosu tarafından abluka altına 

a1 mmış ve savaş tamamıyle Osmanlılar aleyhine dönmüştü. İstanbul ve Boğazlar Rus 

.... ,.di din e maruz kalmıştı.938 

929 Sertoğlu, s.293. 
930 Lütfi, c.II, s.65; (Lütfi'den naklen) Ahmed Muhtar, c.I, s.252. 
931 Silistre kuşatması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Muhtar, c.I, s.l97 vd; Ahmed Muht<;ır, 

c.II, s.4 vd; Moltke, 1828 Seferi, s.146 vd. 
932 Şumnu Kalesi 'nin kuşatması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmed Muhtar, c.!, s. 102 vd. 
933 Lütfi, c.II, s.82 vd; Ahmed Muhtar, c.II, s. 13 vd; Moltke, 1828 Seferi, s. 180 vd. 
934 - Ahmed Muhtar, c.II, s.31. 
935 Moltke, 1828 Seferi, s.213'te, Rus kuvvetlerinin Edirne'ye girişini şöyle anlatır: ".,.Tür(ve 

!J{ristiyanfar'aan müre(f;sp 6ir f<Jıjifenin !!(us orcfusuna cfoğru iferfecfi(feri ve 'R,_us[ar'a cfe!iafet etti(feri 

görüfüyorcfu. 'Bu f<Jıfi!e e{[eriJufe şarapfar, üzümfer, (ura6iyefer, meyvefer ve eK:!Jıe(ferfe gefm.işfercfi. SanKj 

6urası 6i:r panagır manzarasını ancfırıyorcfu. Tür(fer suafılarını süngüfeTini atmışfar ve muf<Jıcfcferata ta6i 

ofmuşfarcfı. Paşafar !!(us jenerali:Jıi atfeta cfost 6i:r memfefgte gefen 6i:r misafor gi6i (a6uf ve te6ri(ettifer. 

Şimefi 6u şefiircfe yain.ız eskj mufiajızfar yerine yenifen gefmiş ve 6aşf<Jı fiiç6i:r cfe~if:fi( o[mamıştı ... " 

936 Lütfi, c.II, s.96; Mehmed Arif, s.888; Ahmed Muhtar, c.II, s.34. Kurat, Türkiye ve Rusya, 

s.56'da ve Dakin, s.60'da, Edirne'nin 20 Ağustos 1829 tarihinde Ruslar tarafından alındığından söz 

ederler. Mustafa Nuri, c.III -IV, s.259' da, Edirne'nin, 1245 yılı Saf er ayının (Ağustos 1829) sonlarında 

Ruslar'ın eline geçtiğini belirtir. Turan, DTCFD, s.l22, dipnot 58'de, Lütfi 'nin verdiği tarihin 

(22.8.1829) doğru olduğunu, kanıtlayarak, kabul eder. 

937 Lütfi, c.II, s.96; Ahmed Muhtar, c.II, s.34. 
938 Kurat, Türkiye ve Rusya, s.56 vd; Lütfi, c.ll, s.7. Osmanlı Devleti, bu tehlike karşısında 
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Rumeli'deki Osmanlı kumandanlığı, o sırada Edirne' de, Rus kuvvetlerinin yüz bin 

olduğu (aslında yirmi bin Rus askerinin bulunduğu)939 ve İstanbul'un da tehlike altında 

bulunduğu kuşkusuna kapılarak, bu sırada Erzurum şehrinin de, 27.6.1829 tarihinde, 

fazla bir direniş gösteremeden, Ruslar'ın eline geçmiş olmasıyla, Serasker Hüsrev 

Paşa'nın ikaz ve ihtarına rağmen barış görüşmelerine girişrnek karan aldı.940 Bu sırada, 

Erzurum'u ele geçiren Ruslar, Bayburt'a girerek, Trabzon'a doğru yönelmişlerdi. 

Böylece Anadolu da tehdit altına girmişti. Ayrıca, Edirne 'ye giren Ruslar'ın İstanbul 'a bu 

kadar yaklaşmış olmaları, halk arasında telaşa neden olduğu gibi, Avusturya ve özellikle 

İngiltere'yi de harekete geçirmiş, İngiltere, Rusya'yı banş için zorlamaya başlamıştı.941 

Kazandıklan başanlara karşın, Rus askeri arasında yayılan ve pek çok kayba neden 

olan salgın hastalıklar, Rusya'nın barış düşüncesine sıcak bakmasına neden oldu. Ayrıca 

ana kuvvetlerinden uzaklaşarak, on beş-yirmi bin kadar askerle Osmanlı toprakları 

üzerinde bulunuyor olmaları da Rus komutan General Diebitsch'i endişeye düşürmüştü. 

İşte bu nedenlerle Diebitsch, sadrazama gönderdiği, 6.6.1829 tarihli mektubunda, daha 

fazla kan dökülmesini önlemek için, belirlenecek delegelerle barış görüşmelerine 

başlanmasını taleb etmekteydi.942 

5.4.1. Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Avrupa Devletleri'nin Tutumları 

ve Mısır Askerinin Mora' dan Çıkartılması 

Osmanlı-Rus savaşı sürerken, Rumlar' a özerklik veren 1827 Londra kararlarını 

tanımayı reddeden Omanlı Devleti 'yle, diplomatik ilişkilerini keserek, elçilerini 

İstanbul' dan çeken devletler de boş durmamışlar ve Rumlar lehine kararların alındığı bir 

dizi konferanslar düzenlemişlerdi. 1828 yılı Mayıs ayında müttefik devletlerin 

büyükelçilerinin katıldığı Poros Konferansı'nda, Rumlar'ın Osmanlı Devleti'ne ödeyeceği 

vergi, topraklarından çıkartılan Türkler'e ödenecek tazminat, Mora'ya atanacak yeni 

donanmasının yetersiz olması nedeniyle, Garp Ocakları'ndan ve Mısır'dan gemi talebinde bulundu. BOA, 

HH, 28116. Bu talebe karşılık, Tunus Bcylerbeyi Hüseyin Paşa, sactarete gönderdiği tahriratıyla, Malta 

civarında bulunan Rus gemileri nedeniyle, bunun mümkün olmadığını belirtirken, Cezayir'den birkaç 

gemi hazırlanarak gönderileceği bildirildi. Trablusgarp Ocağı'ndan da birkaç geminin hazırlanıp 

gönderildiğine dair açıklama yapıldı. BOA, HH, 28116.C; BOA, HH, 28116.8; BOA, HH, 28116.A. 
939 Lütfi, c .II, s. 115. 

94° Kurat, Türkiye ve Rusya, s.57; Lütfi, c.II, s.95 vd; Kocabaş, Türk-Rus Mücadelesi, s.216. 
941 Kurat, Rusya Tarihi, s.325; Kocabaş, Türk-Rus Mücadelesi, s.219; Iorga, s.346; Uçarol, 

s.l50; Anderson, s.69. 

942 D 8 Turan, TCFD, s.l1 . 
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valinin atanması konusunda Osmanlı Devleti 'nin söz hakkının nisbeti ve yeni devletin 

sınırlan hakkında görüşmeler yapıldı. Ancak, bu konuların hiçbirinde ortak bir karara 

vanlamadığı gibi, sınırlar konusunda da dört ayrı görüş ortaya çıktı. Yeni kurulacak 

devletin sınırlanyla ilgili önerilerden en geniş alanı içereni, Volos-Aspropotamos çizgisi, 

en dar alanı içereni ise MoraYanmadası ile sınırlı olanıydı. Fakat asıl üzerinde durolan 

nokta, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Rumlar'ın, mümkün olduğunca yeni devletin 

sınırlan içine alınabilmesiydi.943 

Poros Konferansı'ndaki bu görüş ayrılıklarını giderebilmek ve birkarara varabiirnek 

için, 1828 yılı Haziran ayında, Londra'da yeni bir konferans toplandı. Ancak, burada da, 

konferansın en önemli konusunu oluşturan yeni kurulacak devletin sınırları ve Osmanlı 

Devleti 'ne bağlılık derecesi hakkında ortak bir karara vanlamadı.944 

Bunun üzerine, İngiltere ve Fransa, Korfu'da elçileri aracılığıyla bir toplantı 

yapılmasına ve Rum sorunu ile üzerinde aniaşılamayan konuların, burada görüşülmesine 

karar verdiler. Korfu'daki Felemenk (Hollanda) elçisi aracılığıyla, Osmanlı Devleti'ne 

müracaatta bulunarak, Londra Antiaşması 'ndan ayrılmayacaklarını, Osmanlı Devleti 'nin 

mütareke yapmasını ve devletlerinin aracılığını kabul etmesini istediler. Ayrıca 

devletleriyle Rum vekilieri arasında görüşmelerin yapılacağını da bildirdiler.945 Avusturya 

elçisinin önerisi üzerine, İstanbul 'dan ayrılan elçilere, İstanbul 'a geri dönmeleri 

konusunda, 29 Mayıs'ta davette bulunan Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa'ya karşı 

dostça davranmaya çalışmaktaysa da, 1827 Londra Anlaşması ile ilgili tekliflerini kabul 

etmeyi düşünmüyordu. Bu nedenle Rum temsilcilerle elçiler arasında yapılacak olan bu 

görüşmelere, katılması beklenemezdi.946 Korfu görüşmeleri sırasında, Fransa, 

İngiltere'nin onayını alarak, 1828 yılı Şubat ayında gönderilen takviye kuvvetlerle daha da 

güçlenen İbrahim Paşa'yı, Mora'dan çıkarmak ve yerine Fransız askerini yeleştirmek 

kararını aldı.947 Bu karar, Londra'da 19.7.1828'de üç devlet tarafından bir protokol ile 

kabul edilerek, Fransa'nın Mora'ya büyük bir kuvvet çıkartması onaylandı. Bunun 

üzerine Mısır kuvvetleri için de geri çekilmekten başka çare kalmamıştı. 19 Temmuz tarihli 

protokolde; 1827 Londra Antiaşması'nın uygulanamamasının tek nedeni olarak, 

943 . Poole, s.65; Dakin, s.58. 

944 Iorga, s.342 vd. 

945 BO H 5 A, H, 3913 ; Iorga, s.343. 

946 Iorga, s.343; Lütfi, c.I, s.l09. (İngiltere ve Fransa elçilerinin İstanbul'a dönmeleri halinde, elçilere 

verilmek üzere yazılan resmi takririn tam metni için bkz. Lütfi, c.I, s.343-349.) 

947 Iorga, s.343. 
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Mora'daki İbrahim Paşa kuvvetleri gösterilmekte ve bu kuvvetleri kuşatma altına almak, 

Mora'dan çıkmalarını sağlamak üzere, üç devlet adına Fransa'nın Mora'ya asker 

sevketmesine kararverilmekteydi. Bunun üzerine, 3 Ağustos'da İbrahim Paşa, Fransa ile 

bir anlaşma yaparak, kuvvetlerini Mora' dan çıkarmayı kabul etti. 948 

Daha böyle biranlaşmadan önce, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'ya Mısır askerinin 

Mora' dan çıkartılması teklifi yapıldığında, Mehmed Ali Paşa, Bab-ı All'ye bilgi vererek, 

Mora' da bulunan Mısır askerinin zahiresizlik nedeniyle sıkıntı çektiğini, bunların yerine 

Arnavutluk ve Rumeli taraflarından asker getirilerek, İbrahim Paşa kuvvetlerinin Mısır'a 

gönderilmesine izin verilmesini talep etmişti.949 

Aslında İbrahim Paşa, Navarin olayından sonra gerek kendisi gerekse babası 

Mehmed Ali Paşa aracılığıyla, defalarca Bab-ı All'ye müracaatda bulunmuş, zahiresizlik 

nedeniyle Arnavutluk ve Rumeli taraflarından olan askerin firar ettiklerini, böyle giderse, 

Mısır askerinin de telef olacağını ve eğer izin verilirse hasta, iş göremez halde olanların 

Mısır'a gönderilerek, bunların yerine sağlam as~erin Mora'ya getirilmesini istemişti. 

Ancak bu taleplerine cevap bile alamamıştı.950 

Mehmed Ali Paşa'nın Mısır askerinin Mora'dan çıkartılması için izin istemesine 

karşılık, Bab-ı All, Rusya ile savaş başladığı için, Mısır askerinin yerine Arnavutluk'tan 

asker gönderilmesinin imkansız olduğunu bildirdi ve İbrahim Paşa'nın biraz 

dinlenebilmesi için Balyebadre'ye gelerek, Mora'yı buradan idare etmesi, gerekirse 

Balyebadre' den Rumeli 'ye geçerek, Ruslarla yapılmakta olan savaşa katılması istendi.95l 

Bu cevaptan memnun kalmayan Mehmed Ali Paşa, Mora'da bulunan Türk askerinden 

açlıktan muzdarip olanların, Rumeli 'ye doğru kaçtıklarını, bu durumun Mısır askerine de 

sirayet edeceğini, müttefik devletler amirallerinin on güne kadar Mora' dan Mısır askerinin 

çekilmemesi halinde, Mora'yı karadan abluka altına alacaklarını açıkladıklarını, hatta 

İngiliz Amirali Codrington'un, Girit' i de abluka altına alabileceklerini bildirdiğini, Bab-ı 

All'ye iletti.952 Daha sonra da Mehmed Ali Paşa, M.1244 (14.7-12.8.1828)'de, 

Codrington ile anlaşarak, Girit'teki Mısır kuvvetleri ile Mora'da kalacak Müslümanlar'a 

erzak gönderilmesine, müttefik devletler tarafından izin verilmesi koşuluyla, Mora'daki 

Mısır askerini çekeceğini bildirdi. Ayrıca, Mora' dan gelecek bu kuvvetleri getirmek üzere, 

İskenderiye'de bulunan Kapudan-ı Hümayfin Hüseyin Bey başbuğluğunda Osmanlı-Mısır 

948 Armaoğlu, s.l84 vd. 
949 Kurtoğlu, s.201. 
950 Lütfi, c.II, s.3. 

95! Kurtoğlu, s.201; Lütfi, c.II, s.3; BOA, HH, 38045. 

952 Kurtoğlu, s.202; Lütfi, c.II, s.3. 
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gemileri ile kirayla tutulan otuz tüccar teknesinin tahsis edildiğini belirterek, İngiliz aıniral 

ile böyle bir anlaşma yaptığı ve hemen harekete geçtiği için mazur görülmesini rica etti. 953 

Mısır V ali si Mehmed Ali Paşa'nın bu açıklamaları, Bab-ı All' de şaşkınlık yaratmış, 

daha önce Mora Valisi İbrahim Paşa'nın bir süre dinlenmesi için Balyebadre'ye çekilmesi 

şeklindeki Osmanlı Devleti'nin teklifıne, Mora'nın güvenliğini zedeleyeceği düşüncesiyle 

sıcak bakmayan Mısır valisinin, şimdi neden oğlunu Mısır'a çağırdığına bir anlam 

verilemediği belirtilmiş, Mora için sadece sekiz aylık zahire temin edeceğini bildiren 

Mehmed Ali Paşa'nın bundan sonrası için ne düşündüğü de merak edilmişti. Bu nedenle 

kendisine cevap yazılmasına karar verilerek, İngiliz arniralle yaptığı anlaşmanın içeriğini 

tam olarak açıklaması, sekiz aylık zahireden sonra ne olacağı konusuna açıklık getirmesi 

ve oğlunu Mısır'a çağırmasının nedenini bildirmesi istenmişti. Padişah II. Mahmud da, 

devletin bir görevlisi olan Mısır valisinin, devletin onayı olmadan yabancı bir devlet 

adamıyla anlaşma imzalamasını şaşırtıcı bulmuş ve nezaket kurallanna uymaz bir davranış 

olarak nitelemişti. Aynca Mora sorununda fikir değiştirip, oğlunu yanına çağırmasına bir 

anlam verernediğini belirterek, tüm bunların kendisinden yumuşak bir üslupla sorulup 

öğrenilmesini istemişti.954 

Fransız askerinin Mora'ya girebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 

General Maison komutasındaki Fransız filosu, 16.8. 1828' de, altmış savaş gemisiyle, on 

bin piyade ve sekiz yüz süvariden oluşan kuvvetleriyle Tulon Limanı'ndan denize açıldı. 

Bu tarihten on beş gün sonra dört bin beş yüz piyade ile beş yüz süvarİ daha yola 

çıkacaktı. İlk gönderilen Fransız kuvvetleri, 29 Ağustos' da Mora sulanna gelerek, karaya 

asker çıkartmaya başladılar_955 

İstanbul' dan ayrılan İngiliz, Fransız ve Rus elçilerinin vekili sıfatıyla Hollanda 

elçisi, üç müttefik devlet elçilerinin, Mora'ya Fransız askerinin girmesine dair olan 

30.M.1244 (11.8.1828)956 tarihli beyannamelerini, Bab-ı All'ye sundu. Buna göre; 

Fransız askerlerinin Mora'ya girme nedeni, İbrahim Paşa'nın yönetimi altında bulunan 

İslam askerinin çekilmesi ve Mora kalelerindeki Mısır ve Osmanlı askerlerinin tahliyesi 

nedeniyle, Mora'da asayişin sağlanmasıdır. Müttefik devletlerin askerlerinin dolayısıyla 

953 Lütfi, c.II, s.4; Kurtoğlu, s.202; BOA, HH, 38045. Anderson, s.68'de, Mısır kuvvetlerinin Mora'dan 

çekilmesi konusunda, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile İngiliz Amiral Codrington'un 9 Ağustos'ta bir 

anlaşma imzaladıklarını belirtir. 
954 BOA, HH, 38045. 
955 Kurtoğlu, s.201. 
956 Belirtilen hicri ve miladi tarihler, BOA, HH, 23493 tasnif nolu belgede verilen tarihlerdir. Oysa, 

Dağlı-Üçer, s.9l'de, 30.M.l244 hicri tarihin karşılığı olan miladi tarih 12.8.1828'dir. 
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Fransız askerinin Mora'dan çekilmesi, İslam askerlerinin tekrar gelmemesi konusunda 

verilecek güvenceye ve iki tarafın, Mora ve küçük adaların geleceği hakkında 

anlaşmalarına bağlıdır. Osmanlı askerinin tekrar Mora'ya girmesi halinde, bu hareketi, 

kendi devletleri aleyhlerine yapılmış kabul edeceklerdir.957 Görüleceği üzere, Osmanlı 

Devleti'nin Mora'da sağladığı askeri üstünlük, söz konusu devletler için hiçbir şey ifade 

etmemekte ve hatta bu üstünlük, Rumlar lehine yok edilerek, Osmanlı Devleti 'nin 

Mora' daki hakimiyeti hukuken olmasa bile fiilen sona ermektey di. 

Osmanlı Devleti, söz konusu beyannarnede belirtilen Mora'nın geleceği konusunda 

taraflada bir anlaşma yapılması teklifi karşısında, l.Ra.1244 (1 1.9.1828) tarihli, İngiliz 

ve Fransız elçilerine gönderdiği resmi tahriratta, Rum sorunun görüşülmesi için 

devletlerarası yapılacak olan bir toplantıyı uygun bulmarlığını belirterek, elçileri İstanbul' a 

davet etmekteydi.958 Hala aynı kararlılıkla, Rum sorunu konusunda, diğer devletlerin 

müdahalelerini reddederek, taviz vermez tutumunu sürdürmekteydi. 

Fransız askerinin Mora'ya çıkmasıyla birlikte, İbrahim Paşa ile yapılan görüşmeler 

sonunda İbrahim Paşa komutasındaki Mısır askerinin Mora' dan çıkartılması sağlandı. 

Böylece, Fransız gemilerinin de yardımıyla, Mısır askeri, 2l.Ra.1244 (1.10.1828) 

tarihinden itibaren Mudon'dan gemilere bindirilmeye başlandı. Halkın üçte ikisi de 

gemilere alındı ve 9.10.1828'de İskenderiye'ye ulaşıldı.959 Bu arada Mora'ya asker 

çıkaran Fransızlar'a Navarin, Mudon ve Koron kaleleri teslim edildi. Sadece Mora 

Kasteli, Fransızlar'a karşı direnerek, kaleyi teslim etmedi. Fakat, bir süre sonra karadan 

ve denizden kuşatılan kaledeki Türkler, karşı koyamayacaklarını anladıklarından 

25.1 0.1828' de teslim oldular.960 Böylece MoraYanmadası Fransız kuvvetleri tarafından 

işgal edildi. Rumlar da İbrahim Paşa kuvvetlerinin eline geçmiş olan yerleri geri alabilmek 

ve kontrolleri altındaki topraklan genişletebilmek için hemen harekete geçtiler.961 Aslında 

Navarin olayının hemen sonrasında, cesaretleri artan asi Rumlar, Rus ve İngiliz bandıralı 

tekneleriyle sahilleri dolaşmaya ve af dilemiş halkı tekrar isyan etmeleri için 

kışkırtmaktaydılar.962 Rumeli Valisi Melımed Reşit Paşa tarafından Bab-ı All'ye 

gönderilen 1 l.C. 1244 (19. 12. 1828) tarihli tahriratta, Rus, Fransız ve İngilizler'in işe 

kanşmaları nedeniyle, Ezdin, İstefe, Livadya ve Saluna ile bu bölgedeki Rumlar'ın tekrar 

957 BOA, HH, 23493; Lütfi, c.II, s.4. 

958 BOA, HH, 32107. 
959 Lütfi, c.II, s.5; Kurtoğlu, s.200 vd; Altundağ, "İbrahim Paşa", s.902. 

96° Kurtoğlu, s.202; Lütfi, c.II, s.5 vd. 

961 Lütfi, c.II, s.5; Armaoğlu, s. 185. 

962 Lütfi, c.I, s. 112. 
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ayaklandıkları, isyanın büyüyüp yayıldığı ve bu isyanı bastırabilmek için Arnavut askerine 

artık güvenilemeyeceği belirtilmiş, bu neden1e Türk askerinin gönderilmesi istenmişti. 963 

Mısır kuvvetlerinin Mora' dan ayrılmasından sonra, II. Mahmud, Mehmed Ali 

Paşa'mn bu hareketinin devlet tarafından tasvip edilmesinin mümkün olmadığını, zahire 

yokluğu nedeniyle şimdiye kadar ele geçmiş olan yerlerin boşaltılmasının mazur 

görülemeyeceğini belirtmiş, Rusya ve diğer devletlerin bu işten sağlayacakları menfaatler 

ortadayken, Mısır valisinin bu şekilde davranmasına an1am verernediğini ifade etmişti. 964 

Fransız askerinin Mora'ya çıkarılmasıyla yetinmeyen İngiltere, Fransa ve Rusya, 

4.1 1. 1828' de,965 Londra' da imzaladıkları bir protokol ile, Mora Yarımadası ve 

kıyılarındaki Kiklad (Cyclade)966 adalanyla birlikte Rodos ve 12 Ada'nın da geçici olarak 

himaye altına alındığını belirttiler. Bunun nedenini de şöyle açıkladılar: İttifak devletleri 

Mora'ya asker gönderdikten sonra, İbrahim Paşa Mora'dan çekilmiş, kalelerden Mısır 

askeri tahliye olunmuş, Mora'da kan dökülmesi engellenmiş ve sükunet hasıl olmuştur. 

Ancak, Mısır askerinin tekrar geri dönmemesi ve Mora halkının şiddete maruz kalmaması 

için korunması gerekmektedir. Dolayısıyla Fransız askeri de Mora' da işi tamamlandıktan 

sonra döneceğinden, Mora ve civarında bulunan adalar ile Kiklad adalarının, doğan 

boşluk nedeniyle zarar görmemesi için, Osmanlı Devleti ile devletler arasında kesin bir 

anlaşma ve buralara dair bir düzenleme yapılıncaya kadar, himaye altına alınması 

gerekmektedir. Bu şekilde gerekçelerini Bab-ı All'ye bildiren üç devlet, adı geçen yerlere 

herhangi bir askerin girmesi durumunda, bu hareketin kendilerine yapılmış bir saldırı 

olarak kabul edileceğini de belirttiler. Ayrıca, sekiz yıldan beri devam eden savaşın 

Avrupa'ya ıztırap ve heyecan yaşattığı, bu nedenle Osmanlı Devleti'nin artık bu işe bir son 

vermesi gerektiğini de bir kez daha bildirdiler.96? 

Hollanda elçisi tarafından sefaret müsteşarına verilen, 22 Aralık tarihli, gizle 

963 BOA, HH, 21513. 
96-1- BOA, HH, 25758. 
965 Marriott, s.222'de, Anderson, s.70'te, Turan, Beli, s.83'te, Turan, Ü ATSB, s.42'de, (Şerafettin 

Turan'dannaklen) Postalcıoğlu, s.l46'da ve Armaoğlu, s.l85'de, Söz konusu protokolün 16.11.1828 

tarihinde imzalandığını belirtirler. BOA, HH, 23493.A tasnif nolu belgede verilen tarih, 4.1 1.1828'dir. 

Yine her iki tarih arasında on iki günlük fark vardır. Burada belgede verilen tarih esas alınmıştır. 
966 Ege Denizi 'nin batı ve güneybatısında bulunan Kiklad takımadaları, yirmi biri büyük olmak üzere iki 

yüz yirmi adadan oluşur. Bunlann en büyüğü-Ege Denizi'nin Girit'ten sonra ikinci büyük adası olan-dört 

bin yetmiş altı kilometre karelik yüzölçümüyle, Eğriboz Adası'dır. Hazım İşgüven, "Ege ve Doğu 

Akdeniz Adalan'nda Tarihi Gelişmeler", ATB, Yıl 10, S.19 (Ağustos 1985), s.42; Şimşir, Ege 

Sorunu, s. 19, 20. 
967 BOA, HH, 23493.A. 
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talimatnameye göre de; Fransız askerinin Mora'dan çekilmesi, ancak buradaki Rumlar'ın 

durumlarının tanzimi ve emniyetlerinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Osmanlı 

Devleti, Mora'ya asker göndermeyecek, Rumlar da Müslümanlar'ın yaşadığı bölgelere 

asker sevketmeyeceklerdiL Ancak, Mora sorunun biran önce bitiritmesi için, Osmanlı 

Devleti 'nin görüşmelere hemen başlaması ve belirtilen şartları kabul etmesi 

gerekmektedir. 968 

Üç devletin Mora işinin halli konusunda, Osmanlı Devleti 'nin, şartlarını kabul 

etmesi yönündeki baskıları, Avusturya Devleti 'nin, elçisi aracılığıyla duruma müdahale 

etmesine yol açtı. Avusturya'nın İstanbul elçisi, 25.Ca.1244 (3.12.1828) tarihli 

talimatıyla, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti 'ne yönelik politikalarının Rusya'yı 

rahatsız ettiğini bildirmekte, dolayısıyla Osmanlı Devleti 'nin Rusya'ya karşı bu iki devletle 

iyi ilişkilerini geliştirmesini önermekteydi. Ayrıca, sunulan teklifierin Osmanlı Devleti 

tarafından tamamen reddedilmesi halinde, bu durumun Rusya'nın işine yarayacağı 

belirtilerek, bu iki devletin isteği olan, Mora'ya Osmanlı askerinin gönderilmesinden 

kesinlikle kaçınılması ve bunun taahhüt edilmesi gerektiği bildirilmekteydi. Osmanlı 

Devleti 'nin bu sözü vermesi, Avusturya elçisine göre, İngiliz ve Fransız elçilerin 

İstanbul'a gelmesine neden olacaktır. Böylece bu elçilerle Mora'nın geleceği hakkında 

görüşmelere başlanacak, Rum sorunun çözümü, ancak Mora ve küçük adalara mahsus 

olduğundan, Rum milleti tamamen özgürlüğe kavuşmayıp, önceki gibi Osmanlı 

yönetiminde kalacaktır. Osmanlı Devleti, "te'dib-i eşkıya" tabiriyle bilinen ifadelerini, geri 

alarak, Mora halkı aleyhindeki her türlü düşmanca muamelesinden vazgeçerse, 

karşılığında eşkıya tarafından karada ve denizde yapılan kötü fiilierin men edilmesini 

isteme hakkı olacaktır. Bundan dolayı eşkıyanın kuvveti kesilecek, eğer savaşa devam 

edecek olurlarsa, Fransa ve İngiltere'den birinin Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacağı 

kuvvetli bir ihtimaldir. Bu nedenle Fransa ve İngiltere ile ilişkileri kuvvetlendirip, elçilerin 

İstanbul'agelmelerini sağlamak en önemli iştir. Zira bunda Osmanlı Devleti'nin ısrarcı 

davranması gerekmektedir. Bunun aksini önerenler, Osmanlı Devleti'nin dostu değildir. 

Bu önemli maddelerin geçerli hale getirilmesi hayırlı olacaktır. Avusturya Devleti hiçbir 

taraftan müdahil olmamakla birlikte, Avrupa'nın umumiasayişiiçin bu gizli açıklamalan 

yapmıştırY69 

Böylece Avusturya, o sırada devam etmekte olan ve Rusya lehine gelişen savaşın 

gidişatından duyduğu endişe nedeniyle, Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin denge 

968 BOA, HH, 23493.B. 
969 BOA, HH, 23381. 



213 

politikası izlemesi gerektiğini, Rum sorununda taviz vererek, İngiltere ve Fransa'ya 

yanaşmasını, dolayısıyla bunun Osmanlı Devleti lehine bir gelişme olacağım telkin ederek, 

Osmanlı yöneticilerine önerilerde bulunmaktaydı. Yine Avusturya elçisi, Osmanlı 

yöneticilerine hitaben, bir başka takririyle de, İngiltere ve Fransa elçilerine, görüşmelere 

başlanabilmesi için İstanbul' a gelmeleri gerektiğini bildirmelerini önermekteydi. 970 

İngiltere, Fransa ve Rusya, Yunan devletinin kurulması doğrultusundaki 

faaliyetlerine bir yenisini daha eklediler ve 22.3.1829'da, Londra'da bulunan elçileri 

aracılığıyla, bir protokol imzaladılar. Bu protokole göre, kurulacak olan yeni devlet, 

Osmanlı Devleti'ne, sadece yılda ödeyeceği bir milyon beş yüz bin kuruşluk vergi ile 

bağlı, bir krallık olacak ve başına bir Hristiyan prens getirilecekti. Ancak bu prens, 

İngiltere, Fransa ve Rusya hükümdar ailelerinden herhangi birine mensup olmayacaktı. 

Yine bu görüşmelerde, kurulacak olan Yunan Devleti'nin sınırlan konusundaki, üç devlet 

arasındaki anlaşmazlıklar da giderilmiş, İngiltere'nin isteğinin aksine, kuzey sınırı Mora 

Yanmadası'nın dışına taşmış, batıda Arta, doğuda ise Volo Körfezi, sınır olarak kabul 

edilmişti.971 Kuzeye doğru kolay geçit vermeyen bu bölgenin sınır olarak belirlenmesi, 

Yunanistan' ın güvenliği için gerekli sayılmıştı. 

Söz konusu protokole göre, yan yarıya kara ve deniz üzerine kurulan Yunanistan, 

bir Ege devleti olarak doğdu. Karada Arta-V o lo sınırı çizilerek, Attika ve Mora 

Yunanistan'a bırakıldı. Denizde ise irili ufaklı yüzlerce ada yeni Yunan Devleti'ne katıldı. 

Uzaktan Selanik Körfezi'ne bakan, Skiatos, Skopellos, Allonisos, Pelagos, Yioura, 

Pipperi vb. toplam 80 adadan oluşan Kuzey Sporat adalan Yunanistan'a verildi. Mora ile 

Attika çevresindeki, Spienza, Kitra, Spetsa (Suluca), Hydra (Çamlıca), Egina gibi diğer 

adalar da, yarımadanın doğal uzantıları olarak kabul edildiği için Yunanistan sınırları 

içinde kaldı. Yunanistan'a çok yakın adalardan biri de Eğriboz (Negrepont-Eubea) Adası 

idi.972 Bu ada da Yunanistan'a bırakıldı.973 

George Canning'in ölümünden itibaren İngiltere, Rum konusunda değişen tutumu 

paralel inde, kurulacak olan yeni devletin sınırlannın MoraYarımadası ve bazı Ege adaları 

ile sınırlı olmasını arzulamaktaydı.974 Yani diğer devletlerin özellikle de Fransa'nın 

önerisi olan Arta-Vol o hattının sınır olarak belirlenmesine karşıydı. İngiliz hükümeti 

tarafından Stratford Canning' e verilen 18.1 1.1828 tarihli talimata göre, Yunanistan Korint 

970B H OA, H , 23493.C. 
971 Iorga, s.348; Armoğlu, s.l85; Anderson, s.74; BOA, HH, 37955.B. 

972 Şimşir, Ege Sorunu, s.l9. 

973 Bilal Şimşir, "The Fight over the Aegean Islands", Dış Politika, S.6 (1977), s.l49; Iorga, s.355. 
974 La Gorce, s.303. 
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berzahının kuzeyinde hiçbir toprağa sahip olmayacaktı. İngiltere'nin böyle bir karar 

almasının nedeni ise, yeni kurulacak devletin Rus etkisi altına girebileceği kaygısı, bu 

tamamen olmasa bile, Yunanistan'ın İngiltere'den uzaklaşağı düşüncesi idi. Bunun için 

İngiltere, kurulacak olan devletin temelli bir devlet olarak kurulmasını değil, sadece 1827 

Londra Antiaşması'ndaki karariann yerine getirilmesini yeterli bulmaktaydı. Yani isyanın 

bitmesi, böylece Akdeniz'deki karışıklığın yatışması ve bir taraftan da Padişahın 

hoşnutluğunu kazanarak, kaybedilen itibarın yeniden sağlanması hedeflenmekte, iki tarafı 

da memnun edecek orta bir yol bulunması için uğraşılmaktaydı.975 Böylece, 1827 Londra 

Antiaşması gereğince hem bir Yunan Devleti kurulmuş olacak, hem de sınırlarında 

İngiltere'nin gayretiyle bir daraltılma söz konusu olacağı için, Osmanlı Devleti bu 

durumdan "kötünün iyisi" mantığıyla memnuniyet duyacaktı. Ancak, İngiltere bu 

yaklaşımını kabul ettiremedi ve belirtildiği gibi 22 Mart antlaşmasıyla, yeni devlet Korint 

Körfezi'nin kuzeyine doğru genişletildi. 

Navarin olayından sonra, 1827 Londra Antiaşması 'nı Osmanlı Devleti 'ne kabul 

ettiremedikleri için, İstanbul' dan ayrılan elçilerden, İngiltere ve Fransa elçileri, 7.Z. 1244 

(10.6.1829) tarihinde İstanbul 'a döndüler976 ve aynı gün Bab-ı Ali'ye bir takrir vererek, 

Osmanlı Devleti 'nin, Rum sorunu konusunda, Temmuz 1827 Londra Antiaşması 

gereğince kendileriyle görüşmeyi ve kendilerinin aracılığını kabul etmesinden dolayı, 

duyduklan memnuniyeti belirttiler.977 İngiltere'nin Stratford Canning yerine gönderdiği 

elçisi Robert Gordon ile, Fransa elçisi General Guilleminot, 22 Mart kararlarını, 

9.7.1829' da Bab-ı Ali'ye bildirdiler.978 Bunun üzerine Bab-ı All, elçileri ve devletleripi 

biraz olsun tatmin edebilmeyi umarak, Evabir-i M.l245 (23.7-1.8.1829)'de Mora 

reayasına genel bir afbahşeden birferman yayınladı.979 Buna göre, isyana katılmış, fakat 

sonradan pişman olmuş reaya affedilecek, eski haklan yeniden verilecek, isyan yatıştıktan 

sonra her kaza bir kocabaşı seçecek, kocabaşılar da aralarından birini Başkocabaşı 

seçeceklerdi. Başkacabaşı'nın değiştirilmesi padişaha ait olacak, cizye kocabaşılar 

tarafından toplanacaktı.980 Ancak genel af kararına rağmen, elçiler, istekleri, Osmanlı 

Devleti'nin Rumlar için öngördüğü kararların çok ötesinde olduğu için, bununla 

975 Poole, s.68 vd. 
976 L .. r· II 1" ut ı, c. , s. -· 
977 BOA, HH, 38087. 

978 Poole, s.70; Turan, DTCFD, s.l19. 
979 Lütfi, c.II, s.13; Iorga, s.350; Ayrıca bkz. C.W. Crawley, The Question of Greek 

lndependenc.e, Cambridge 1930, s.l62. 

98° Fermanın müsvedde metni için bkz. Lütfi, c.II, ss.201-205. 



215 

yetinmedilerve Bab-ı All tarafından 22 Mart kararlannın kabul edilmesi doğrultusundaki 

baskılarını sürdürdüler. 

İngiliz elçisi Robert Gordon, 17.7.1829 tarihli Londra'ya gönderdiği raporunda, 

"J{içfıir iKJıa gücünün :Mora !l(um{arı'nm ôağmısız{ığı jif(riııi 'lJaô-ı !if.[i.'ye f;gfıu[ ettirenıeyeceğiııi, 

İmparator{uğu teme{iııaen yıl(acaf(nite(i.R.Je görüfen ôu jif(re f;grjı asmanCı fiü/(ümetiııiıı sonuna 

f;gtfar tfireneceğiııi, ôu tfirenijiıı güney Yl.meri/(a /(g{oniferiııiıı ayrıCmararına f;grjı İspanya'nın 

tfireniji f;gtfar çetiıı oUuğunu" anlatarak, Türkler'in, Mora ile adalardan zorla atılmaları 

gerektiğini belirtmekteydi.981 Osmanlı Devleti, İngiltere'nin de gerçekte 22 Mart 

Protokolü'nün belirlediği sınırları içtenlikle benimsemediğini bildiği için cesaretlenerek, 

hiç olmazsa sınırların daraltılması gerektiği düşüncesindeydi. Mora Yarımadası ve 

çevresindeki adaların Yunanistan için yeterli olacağı görüşünü savunmaktaydı.982 Fakat, 

bir süre sonra Rus savaşının Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmış olması, Osmanlı 

Devleti'ni söz konusu kararları kabul etmek zorunda bıraktı. 15 Ağustos'da, Yunanistan 

hakkındaki 22 Mart 1829 tarihli Londra Antiaşması'nı kabul ettiğini elçilere bildirdi.983 

Nitekim, Rusya'nın baskısıyla bu kararların kabul edilmiş olması, Rum sorununda, 

Rusya'nın ön plana çıkmasına neden oldu. 

5.4.2. Edirne Antiaşması 

Savaşın durdurulması için General Diebitsch'in barış talebi yanı sıra, Rus Çarı 

Nikola da, kayın pederi olan Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm, aracılığıyla barış 

girişimlerinde bulunmaktaydı. Hatta bu amaç için Çar Nikola, Prusya Kralı ile 

görüşebilmek amacıyla Berlin'e gitmişti.984 Prusya Elçisi Royer de, daha Haziran 

ayından itibaren, Osmanlı Devleti ile barış şartlarını görüşmeye başlamıştı. Ayrıca yine 

Prusya tarafından aynı amaca hizmet için General Müffling de olağanüstü elçi olarak 

İstanbul 'a gönderilmişti.985 Reisülküttap ve sadaret kaymakamı ile yapılan görüşmelerin 

sonucu, Rusya'nın barış teklifi, Il. Mahmud'a iletilmiş, Padişah da, "'lJenim muratfmı, 

şeafr-i aiııiyeyi iCatfır, ôaşf(a garazmı yoifur. qaife-i saftanattfan usantfun. o/arın 'Dar-ı fetva' aa 

meşveret etfiıı." emrini vermiştir. Bunun üzerine toplanan umumi meşverette, Osmanlı 

981 Şimşir, Ege Sorunu, s.27. 
982 Poole, s.70. 

983 Turan, DTCFD, s.119; Crawley, s.l62. 
984 BOA, HH, 37934. 

985 Turan, DT CFD, s. 119; Iorga, s.352. 
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Devleti her türlü fedakarlıkta bulunmaya razı olarak, müttefik devletlerin, Rum sorununun 

çözümüne yönelik tekliflerinin kabul edilmemesinin, işi bu noktaya getirdiği, Rusya ile 

savaşa daha çok Mora meselesinin neden olduğu, düşüncesinde birleşilmiş, bu nedenle 

öncelikle Mora konusunda yapılan teklifierin kabul edilmesine karar verilmişti.986 

Böylece, önce yukanda da belirtildiği gibi, 15.8.1829'da, 22 Mart Protokolü kabul 

edilmiş, daha sonra da Rusya ile yapılacak barış için, görüşmeler devam etmişti. 

Osmanlı Devleti tarafından, barış görüşmeleri için, Başdefterdar (Şıkk-ı evvel 

Defterdarı) Mehmed Sadık Efendi, Mevaliden Emin Beyzade Abdülkadir Bey ve Amedci 

Köse Akif Efendi delege olarak görevlendirilerek, General Müffling'in maiyetindeki bir 

Prusya beyzadesi ile birlikte, 24.S. 1245 (25.8. 1829) tarihinde Edirne 'ye, Rus 

ordugahına gönderildiler. 987 Delegeler, kendilerine verilen 15.S. 1245 ( 16.8. 1829) tarihli 

bir ruhsatname ile tam yetkili kılındılar ve görüşleri doğrultusunda alınacak kararların 

Padişah tarafından "makbul ve muteber" tutulacağını öğrendiler.988 

29 Ağustos'da, General Diebitsch ile yapılan ilk görüşmede, General, Çar 

Nikola'mn ve kendisinin barış severliklerinden söz ederek, Rumeli 'deki Rus askerlerinin, 

bulunduklan yerlerden ileri gitmemeleri için emir verdiğini, fakat Anadolu tarafı başka bir 

generalin kumandasında olduğu için, o tarafa karışamayacağını, Rus işgalinde bulunan 

yerlerdeki Müslüman halkın ve reayanın, eskisi gibi huzur ve sükun içinde olduğunu ve 

bu iyi muameleye karşılık olmak üzere, Osmanlılar'ın da, Ruslarla hemmezheb olan 

reayanın kabahatlerini affedeceklerini, umduğunu söylemişti. Osmanlı delegeleri de, 

"re'a!fa ta'ifesi fıak:Jarıncfa fıima!Jet ve si!Janetten 6aşf(sı muamefe o[unma!facağı" cevabını 

vermişlerdi.989 

Görüleceği gibi, Rus Generali, öncelikle Rumlar'ın affını gündeme getirmiş ve 

bunun sağlanması talebinde bulunmuştu. Oysa Osmanlı Devleti'nin, zaten isyanı 

bastırmak amacıyla aldığı önlemlerden biri .de, çeşitli zamanlarda aldığı af kararı idi. 

Pişman olmuş, af dilemiş reayayı yeniden kazanmak için genel af kararları almış, hatta 

zaman zaman görevlilere, özellikle isyan etmemiş halkın korunması doğrultusunda sıkı 

tenbihlerde bulunmuştu. 

3 1 Ağustos' da Osmanlı delegelerine barışa esas olacak, Rus teklifleri gönderildi. 

Buna oöre·990 
e> ' 

986 Lütfi, c.II, s.85. 
987 Mustafa Nuri, c.III-IV, s.:.?.59; Mehmed Arif, s.888; Turan, DTCFD, s.l:.?.3 vd. 
988 Ruhsatname suretinin tam metni için bkz. Lütfi, c.II, ss.24:.?.-243. 

989Turan, DTCFD, s.l24. 

990 Turan, DT CFD, s.l25. TekliDerin özeti için bkz. Lütfi, c.II, s.l05, 1 15. 
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1. Osmanlı Devleti, Yunanistan'ın kendi himayesinde, fakat içişlerinde tamamen serbest 

olması hakkındaki 22 Mart 1829 tarihli Londra Antiaşması 'nı kabul edecek. 

2. Rusya'ya on milyon Macar altım savaş tazminatı olarak verilecek. 

3. Akkerman Antiaşması'nın altıncı maddesinde de yazılı olduğu gibi, Rus tüccarlarının, 

1806 savaşında ve 1821 'den sonra Rum sorunu dolayısıyla uğramış olduğu zararlar 

ödenecek. 

4. Savaş tazminatı tamamen ödenineeye kadar, Eflak-Boğdan'dan başka Silistre Kalesi, 

rehin olarak Rus işgalinde kalacak. 

5. İbrail ve Yerköy kaleleri yıkılarak Eflak arazisine katılacak. 

6. Aslında yirmi milyon Macar altını olarak hesaplanmış olan, Rus savaş masraflarının 

yarısına karşılık olmak üzere, Anadolu tarafında Anapa, Poti (Faş), Ahıska ve Ahıkelek 

kaleleri Rusya'ya verilecek. 

7. Sırhistan' dan ayrılmış olan altı nahi ye, Sırp ülkesine katılacak. 

8. Ruslar, Karadeniz'de tam bir ticaret serbestisine nail olup, Karadeniz ve boğazlar, 

Osmanlılada savaş halinde bulunmayan bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacak. 

Oldukça ağır maddeler içeren bu tekliflerin, Osmanlı Devleti tarafından kabul 

edilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla İstanbul' da bulunan elçilerin, Rus Çarı Nikola'nın 

Osmanlı Devleti ile yapılacak barış konusunda iyi niyetli olduğu yolundaki ifadelerinin de, 

doğru olmadığı ortaya çıktı ve aracılık yapan elçilere, Rus memurlarını ikna etmeleri 

talebinde bulunuldu.991 

İstanbul' daki İngiliz, Fransız ve Prnsya elçileriyle 9 Eylül' de, Rus teklifleri üzerine 

yapılan görüşmelerde, elçiler tarafından da teklifierin ağırlığı şaşkınlıkla karşılanmış, 

özellikle, Karadeniz'in bütün devletlerin ticaret gemilerine serbest olması şeklindeki Rus 

önerisi, İngiltere tarafından kuşkuyla karşıianmış ve Mora meselesinin, daha sonra 

Londra'da görüşülmek üzere, Edirne görüşmelerinden çıkarılması kararlaştırılmıştı.992 

İngiliz ve Fransız elçileriyle yapılan görüşmelerde de, Osmanlı Devleti 'nin savaşı başlatan 

taraf olmadığı ileri sürülerek, savaş tazminatının kabul edilerneyeceği ve Ana pa Kalesi 'nin 

de Rusya'ya terkinin söz konusu olamayacağı belirtildi.993 Bunun üzerine Prnsya Elçisi 

Royer'in, Rusya'nın savaş haline son vermesini ve barış şartlarını hafifletmesini sağlamak 

üzere Edirne'ye gidip, görüşmelere katılmasına karar verildi.994 Ancak Rus tekliflerinde 

991 Lütfi, c.II, s.l05. 

992 Turan, DTCFD, s.l28 vd; Lütfi, c.II, s.l05. 
993 BOA, HH, 37934. 
994 Lütfi, c.II, s.l05; Iorga, s.353; Turan, DTCFD, s.131. Prusya elçisine, Edirne'deki barış 
görüşmelerine katılması hususunda verilen takrir sureti için bkz. Lütfi, c.II, ss.244-245. 
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bir değişiklik söz konusu olmadığı gibi, bu teklifiere verilecek cevap için bir hafta süre 

tamndı.995 

Savaşın yeniden başlaması ihtimali nedeniyle, Rumeli Valisi Mehmed Selim Paşa, 

maiyetindeki asker ile birlikte Edirne tarafına harekete geçeceğim bildirmekteydi.996 Rus 

delegelerin, tekliflerinden ödün vermez tutumu üzerine, Bab-ı fetva'da toplanan Meclis-i 

şfira'da, tekrar bir savaş göze alınamadığı için ağır hükümterin kabul edilmesine karar 

verildi.997 

II. Mahmud yenilmenin ve böyle ağır maddeleri olan bir anlaşmayı kabul etmenin 

verdiği üzüntü ve kırgınlıkla, " ... fJ.{f. çare /(j 6izim fr.a{/(unıztfa mm-tarafi'{{afı tim ve iman gayreti 

yoğ /(j ittifat i!e top{anu6 efa tfin ü tfevfetferi uğrunda can ve 6aş Jetfa itsün{er. :M.os/(çv{u, 

'lJersaatfetimize tal(arrü6 ittfiği gi6i cüm{enizm ne fr.a{e girü6 ,faşırtfığmızı gördüm ve İstan6u{ 

fr.a{RJ tfeni!en fıerijferm ne surettfe Jesatfata mütecasir o{aca{Jarını 6utfim ve an{atfun. '13u fenafı{far 

meydanefa durur i{gn l(immfe se6at itmdi ve retf i!e ceva6 viriftfiği surettfe ne vecfıi!e mufr.are6eye 

tutU.fma{ı?" diyerek, çaresiz olduğunu ifade etmekteydi.998 

Nitekim, Edirne'de bulunan Osmanlı delegesi Sadık Efendi'ye, gizli bir mektup 

gönderilmiş, Rus tekliflerinin kabulünden başka çare olmadığı belirtilerek, yine de 

bunların yumuşatılması için gerekenin yapılması istenmişti.999 

12 Eylül' de; Rus delegeleri olan Alexi Orloff ve Friedrich Pahlen ile Osmanlı 

delegeleri barış görüşmeleri için tekrar biraraya geldiler. Osmanlı delegelerinin, Mora 

sorununun, daha sonra Londra'da çözülmesi şeklindeki müttefik devletlerin kararının, 

uygulanmasına dair teklifi üzerine, Rus delegeleri bunun mümkün olmadığını bildirdiler. 

"Çel(i!en zafımet{erm, fıep .fU mef(rufı mas{afr.at · iç.ün o{u6 6unun 6ir fıarfmm tagyirme tfair" 

talimatları olmadığını, Çar'ın isteğinin de böyle olup, "6u matftfenm atfem-i /(fı6u{ü 

taf(!irintfe, tfertfest o{an müsa{afıa mas{afıatmm Jesfıi {azım geUiğini ve 6u matftfe l(a6u{ 

o{unmatfıf<J.a müsa{afr.anm müyesser o{amayacağmı", belirterek, savaşın çıkmasına neden olan 

asıl etkenin Rum sorunu olduğunu, dolayısıyla çözümünün ertelenmesinin bu nedenle 

mümkün olmadığını ifade etmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı delegeleri, çaresiz Rum 

sorununun 22 Mart kararları doğrultusunda çözümlenmesini kabul etmek durumunda 

kalmışlardı. 1000 Diğer konular üzerine yapılan tartışmalarda da Osmanlı delegeleri devlet 

995 Lütfi, c.II, s. lOS vd, 115. 

996 BOA, HH, 21414. 

997 Lütfi, c.ll, s.l06. 
998 L .. f. II 1 "3 ut ı, c. , s ..... 

999 Sadık Efendi 'ye yazılan gizli mektupta belirtilen, Rus tekliflerinde, Osmanlı Devleti lehine yapılacak 

iyileştirmeleri içeren, talimatlar hakkında bkz. Turan, DTCFD, s.130 vd. 
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lehine kayda değer bir iyileştirme sağlayamamışlar ve bir emrivaki ile Rus teklflerini kabul 

etmek durumunda kalmışlardı. Edirne Antiaşması olarak anılan bu antlaşma 15.Ra. 1245 

(14.9.1829) tarihinde imzalanmış1001 ve 25.Ra.1245 (24.9.1829)'da, II. Mahmud 

tarafından onaylanmıştı.l002 Osmanlı delegeleri de 4.Ca. 1245 ( 1.1 1. 1829) tarihinde 

İstanbul' a dönmüşlerdi. 1003 

Edirne Antlaşması, on altı madde ile, savaş ve ticaret tazminatıyla tahliye meselesine 

ait dört maddelik bir mukavelenameden oluşmaktaydı. Ayrıca Eflak ve Bağdan imtiyazı 

için de ayrı bir senet imzalanmıştı. 1004 Bu antlaşma özetle şu hükümleri içermekteydi: 

1. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki, kara ve deniz savaşları sona erecek. 

2. Rusya, Tuna Nehri 'nin kolları arasındaki adalar dışında, Rumeli'de işgal ettiği 

yerlerden çekilecek ve Prut Nehri, savaştan önce olduğu gibi iki devlet arasında sınır 

olacak. 

3. Osmanlı Devleti, Gürcistan ve Kafkasya'daki diğer yerlerin Rusya'ya ait olduğunu 

kabul edecek. Buna karşılık Rusya, Ahıska, Poti ve Anapa dışında, doğuda işgal ettiği 

yerleri geri verecek. 

4. Sırhistan ile Eflak ve Boğdan'a daha önce verilmiş olan haklar yenilenerek, 

genişletilecek. Bundan böyle, Eflak ve Bağdan voyvodalan, yerli boyarlardan seçilerek, 

Osmanlı Devleti'nin onayı ile göreve getirilecek. Voyvodalar, Akkerman Antiaşması'nda 

belirtildiği gibi yedi yıllığına değil, kaydı hayat şartıyla atanacak ve bu topraklar Osmanlı 

Devleti 'ne bağlı kalınakla birlikte, Türkler burayı terkedeceklerdi. 

5. Rus ticaret gemileri, boğazlardan serbestçe geçebilecek ve Ruslar Osmanlı 

topraklannda ticaret yapabileceklerdi. 

6. Antlaşma metninin onuncu maddesine göre, Osmanlı Devleti, Yunanistan hakkında, 

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Londra'da yapılmış olan 6 Temmuz 1827 tarihli 

antlaşmayı ve bunun tatbikine dair 22 Mart 1829 tarihli antlaşmayı kabul edecek. 

ıoooTuran, DTCFD, s.l32. 

ı OO ı Mehmed Arif, s.888; Turan, DT C FD, s.l34. 

ıooı Turan, DTCFD, s.l36. II. Mahmud, Edirne Antiaşması'nı imzalamaya mecbur kaldığı için son 

derece üzülmüş, ağlamış ve birkaç hafta Tarabya Kasrı'na kapanmış ve "mıuifietfenam.egi imza itferRJn 

bütün fıagatıntfa besfetfiği maK:§atf-ı sabit ve tfaim.enin mafıv ve .zaif bufuntfuğunu 6eyan ve i'tirajtfan 

ç.e/(jnmemiş ve aynı .zamantfa 6ütün 'Tür{. millet~ ufema-yı İsfam tfa./(gn atJfamış itfi. ",Ahmed Muhtar, c.II, 

s.67, dipnot 4. 
1003 Me h med Arif, s.888. 

ıoo4 Antlaşmanın tam metni için bkz. BOA, RAD, No: 83/1, ss.226-229/200, Memleketeyn'in 

nizamatma dair; ss.229-230/201, Tazmini ticarete dair; ss.230-231/202; Lütfi, c.II, ss.254-268; Ahmed 

Muhtar, c.II, ss.l89-195; Erim, ss.279-292; Turan, DTCFD, ss.136-142. 
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Yunanistan hakkındaki düzenin sağlanması için de, antlaşmanın tasdikli nüshalannın 

mübadelesinden sonra, İngiltere, Fransa ve Rusya delegeleriyle birlikte çalışmak üzere 

delegeler tayin edecek. 

7. Osmanlı Devleti, Rusya'ya on milyon düka altın savaş tazminatı, bir buçuk milyon da, 

ticaret tazminatı ödeyecekti. Ancak, bu konu, Edirne Artlaşması 'yla kesin olarak 

çözülememiş ve sonradan Petersburg' a bir elçilik heyeti gönderilmiş ve burada bir 

anlaşmaya vaniabilmi ştir. 26.4.1830' da imzalanan, dokuz maddeden oluşan, Petersburg 

mukavelenamesiyle, savaş tazminatı sekiz milyona indirilmiş, bu miktann da, her yıl bir 

milyon olmak üzere sekiz taksitte ödenmesi kabul edilmişti. Rusya daha sonra, Osmanlı 

Devleti'nin, Yunanistan hakkındaki, 3.2.1830 tarihli Londra Protokolü'nü on beş gün 

içerisinde kabul etmesi koşuluyla, tazminat miktarında bir milyon Macar altını daha 

indirimyapacağını bildirmiş 1005 ve 3 Şubat Protokolü, Osmanlı Devleti tarafından kabul 

edildikten sonra, savaş tazminatını yedi milyon Macar altını olarak belirlemiştir. 1006 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki, savaş hali, Edirne Antiaşması 'nın 

imzalanmasıyla hukuken sona ermiş olmaktay dı. Ağır şartlar içeren antlaşmanın Osmanlı 

Devleti tarafından onaylanmak zorunda bırakılması, aslında devletin çaresizliğinin ve karşı 

koyamayacak durumda olmasının .bir göstergesiydi. Avusturya elçisi, Edirne 

Antiaşması 'nın, "şimrfi!Je f{grfar mu.taffer bir rfev(etin .za!fıf bir rfüşmana !{gb u( ettirrfiği 

ant(aşmafarııı en ağı:rı" olduğunu belirtmiş ve bunun, Osmanlı Devleti 'nin artık bağımsız 

devletler arasında yer almadığının bir göstergesi olduğunu ifade etmişti. 1°07 

Rusya, bu olaydan kazanan taraf olarak çıkınakla birlikte, Il. Katerina hatta Büyük 

Petro zamanından beri sürdürülen, Osmanlı Devleti'ni tamamen yok etmek şeklindeki 

planlarını, bundan sonra uygulamamaya karar verdi. Çünkü, eğer Yakın-Doğu'daki 

Osmanlıegemenliği sona erecek olursa, Rusya'nın Sultan'ın mirasına tek başına sahip 

olmasına göz yumulmayacaktı. Diğer büyük devletler de kendileri için ganimetten pay 

isteyeceklerdi. İşte bu nedenle, Osmanlı Devleti'nin Rus himayesi altında, Rusya'nın 

taleplerini yerine getirecek zayıf bir devlet olarak yaşamasının Rus çıkarlarına daha uygun 

olacağı düşünülür oldu. Böylece, boğazların her iki tarafında mevcut durumun 

korunmasına yönelik bir politika izlenıneye başlandı. 1008 

1005 BOA, HH, 17514. 
1006 Petersburg kararlarının ayrıntıları hakkında bkz. Lütfi, c.II, s. 249 vd; Iorga, s.356; Turan, DTCFD, 

s.l48 vd. 
1007 Iorga, s.354. 
1008 Bolsover, s.279; Kurat, Türkiye ve Rusya, s.58; Tuncer, 64; Turan, DTCFD, s.150; 
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1828-29 Osmanlı-Rus savaşının ve Edirne Antıaşması'nın konumuz açısından 

önemi, Yunanistan Devleti'nin kurulmasına daha doğrusu kurdurolmasına ait olan 

tarafıdır. Osmanlı Devleti, 1821 yılında başlayan Rum hareketine karşı yıllarca silahla 

mücadele vermiş, söz konusu hareketi tam olarak yatıştırdığı zamanda ise Avrupa 

devletlerinin her birinin kendi çıkarları doğrultusundaki, müdahaleleri ile karşılaşmış, 

fakat bu diplomatik savaştan diğeri gibi olumlu b~r sonuçla çıkamamış, baştan beri 

direndiği Rum özerkliğini hatta, sadece vergi ile bağlı, neredeyse bağımsız bir 

Yunanistan'ın varlığını, topraklarından pay vererek kabul etmek zorunda kalmıştır. 

1 

Dakin, s.61. 
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Bağımsızlığını Onaylaması 
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Edirne Antıaşması'ndan sonra, Balkanlar'da Rus etkisi giderek artmış ve 

Yunanistan'ın özgürlüğünü, Rusya'nın silahlarına borçlu olduğu düşüncesi, yaygın bir 

inanç olarak yerleşrnişti. Osmanlı Devleti 'nin devarnı konusunda kuşkular taşıyan 

İngiltere, Rusya'nın, Yunan davasında ön plana çıkmış olmasından duyduğu endişeyle de 

harekete geçti ve tamarnİyle bağımsız bir Yunan Devleti'nin kurulması için, Fransa ile 

anlaştı. Böylece İngiltere, Rum sorununu, Edirne Antiaşması'ndan ayırarak, yeni kurulan 

devlet üzerindeki etkisini güçlendirmek istiyordu.l009 

1009 Baştav, s.'27; Anderson, s.74. Edirne Antiaşması sırasında, İngiliz Dışişleri Bakanı olan Lord 

Aberdcen, 1854 yılında İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı bir açıklamayla, İngiltere'nin neden bağımsız bir 

Yunanistan'ın kumlmasını arzuladığını ve bunu gerçekleştirmeye yönelik bir politika izlediğini şu şekilde 

açıklamıştı: "'Eaime 9t.nt[aşması, Osmanfı 1Jevfeti'nin 6ef(ası if-in o f(atfar .zararfı görülmüş ve 9t.vrupaca, 

6i.ze o merteGe f:.grl(jı ve enaişeyi mucip ofmuştu /(j, mes'efe-i mülii:mme ('Yunan mes'efesi) fiaf(k:Jnaa o .zamana 

f{g.aar İngiftere tarafınaan ittifia.z o[unmuş o[an mesfef( 6iraen6ire aeğiştirifmiştir. O zamana f(atfar, 

'Yunanistan'a ser6est 6ir fıüf(ümet gö.züyfe 6at<:J[mamı.ş, 'Ejfaf&'Boğaan memfef;stferi gi6i, yani Osman[ı 

1Jevfeti'ne 6ağfı ve ona ci.zye verir 6ir irfare şef([i f(urufa.6ifeceği reyinae 6ufunu!:muş icfi. 9t.ncaf0_ 'Eaime 

9t.nt[aşması'nın i.m.zafanaığı fia6eri gefince, Osmanfı 1Jevfeti'nin 6ef(ası o aerece şüpfıefi görüfmeye 6aş[anaı 

f;J:, yeniefen teş/(jfi aüşünüfen ')"unanistan fıüf(ümet irfaresini, f:snai 6ef(asınaan emin o[mayan efiğer 6ir 

fıüf(ümete {Osmanfı 'Devfeti'ne) 6ağ[amaf0_ fıüf(ümet f(ô.icfesine ayk:Jrı sayıfmı.ş ve .Lora Weffington aa, 6u 

aüşünceye t~fe iştiraf(etmiş oUuğunaan, ')"unanistan irfaresi, Osmanfı 1Jevfeti'ne ta&i etfifeceğine, 

&ağımsız 6ir cfevfet merteGesine yül{§eftifmesini müttefif(aevfetfere (!fransa ve 'l(usya'ya) müsaraat eyfemiş 
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Yunanistan'a tam bağımsızlık verilmesi konusundaki İngiltere'nin teklifi, Rusya 

tarafından da kabul edildi. Bu amaç için tekrar Londra'da görüşmeler başladı. İngiltere'yi 

Başvekil Lord Aberdeen, Fransa'yı Polignac, Rusya'yı Lıeven temsil ediyordu. 

Konferansta Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ilgisi, sınırları ve Yunan tahtına 

getirilecek prensin kimliği konulan tartışıldı. Nihayet bu üç büyük devlet, 3.2.1830'da 

Londra'da Yunanistan'a ait üç ayrı protokol imzalayarak, dokuz maddeden oluşan ilk 

protokolün ilk maddesine göre, Yunanistan'ın her türlü siyasi, idari ve ticari serbestiye 

sahip bağımsız bir devlet olmasını kabul ettiler. 1010 Korint Körfezi'ne dökülen Aspro 

Potamos nehri ağzı ile Zeytin Körfezi 'ne dökülen Sperchios nehri ağzı arasında çizilecek 

bir hattın güneyinde kalan arazi ile Eğriboz ve 36-39 derece kuzey eniemi ile 29 derece 

doğu boylamı arasında kalan adalar, Yunan Devleti 'ne ait olacaktı. Yunanistan, irsen 

büyük eviada geçecek şekilde monarşik bir yönetime sahip olacak ve başa getirilecek 

prens, 6 Temmuz 1827 tarihli Londra Antıaşması'nı imzalamış olan devletler harredanına 

mensup olmayacaktı. Gerek Osmanlı Devleti, gerekse Yunan hükümeti, genel af ilan 

edecekler ve kendi topraklan üzerinde meskun olup da, bir yıl içinde diğer tarafa göçrnek 

isteyen Müslüman veya Rum halkın bu arzularını engellemeyeceklerdi. Bu protokolü 

imzalamış olan devletlerden herhangi birinin askerleri, diğer iki devletin izni ve onayı 

olmadan Yunan Devleti topraklarına giremeyecekti. Sınır tesbiti için atanacak Osmanlı ve 

Yunan delegeleri arasında herhangi bir anlaşmazlığa yer vermemek için, Osmanlı-Yunan 

sınırı, İngiltere, Fransa ve Rus komiserleri tarafından altı ay içinde tesbit edilecek ve 

durum iki tarafa bildirilecekti. 1011 Ayrıca, Mora'daki Fransız askeri bir yıl daha 

Yunanistan' da kalabilecekti.ı O 1:2 

Londra'da imzalanan ikinci protokole göre de, İngiltere Kralı IV. George'nin 

akrabası olan Saxe-Cobourg ailesinden Prens Leopold, Yunanistan·ın hükümdar prensi 

olarak seçilmişti. 10 13 Üçüncü protokolle de, Yunan Devleti dahilinde bulunan katoliklerin 

üfi(. 'Bu aa, aoğruaan cfoğruya 'Eaime 5'1.ntfaşması'naan cfofa.yı 6izi istifa etmiş ofa.n f:.grf;y. ve enaişeaen ileri 

gefmiştir.", Turan, DTCFD, s.145, dipnot 149. 

ı O ı O " •.• 'Buncfan af(!em vafj' ofa.n mül(a!emecfe {22 Mart 1829 Protof:.g{ü) ... 'R._um 'Jv{iffeti'ne mafısU.s o{acal( 

memfıiifjn afiiılisi fiarilc-gü.zar ofmal( ü.zere l(arargir o{muştu. 'E{-fılı{etü fiazilii fi!maf-i ser6estiyet ofsun 

cfiye üfaiô.' o{unuyor ... ", BOA, HH, 37955.8. 

ı0 11 Lütfi, c.II, s.15 vd; Turan, DTCFD, s.l43 vd, dipnot,l46; Ercüment Kuran, "Foreign Policy of 

Greece ( 1830-1866)", Dış Politika, S.6 ( 1977), s.30. 

ı 0 ı 2 Iorga, s.355. 
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mezhep ve ayin serbestisine sahip olacaklan bir esasa bağlanmıştı. 1014 

Bu kararlan içeren 3 Şubat Protokolü, 8.4.1830 tarihinde, bir nota ile üç büyük 

devlet elçileri tarafından Bab-ı All'ye bildirildi. 1015 Bunun üzerine Reisülküttap, Rus elçisi 

Ribeaupierre ile, 23.L.1245 (17.4.1830) tarihinde, gayri resmi bir görüşme yapmış ve 

Yunanistan'ın bağımsızlığı, her ne kadar İngiltere ve Fransa tarafından kabul edilmişse 

de, bunun Osmanlı Devleti tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etmiş, bu konuda 

Rusya'nın, Osmanlı Devleti 'nin dostu olması nedeniyle bir takım düzenlemelerde 

bulunmasını istemişti. Rus elçisi de, İngiltere'nin Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul 

ederek, bütün Avrupa'ya ilan ettiğini ve Fransa 'nın da buna uyduğunu belirtmiş ve Rusya 

her ne kadar onlarla aynı görüşte değilse de mecburen onayladığını söylemişti. Ancak, 

Londra'da yapılacak görüşmelerde, Osmanlı Devleti lehine bazı düzeltmeler için 

uğraşacağını da belirtmişti. Rusya'ya ödenecek savaş tazminatından bir milyon Macar 

altınıindirtebileceğini,fakat bunun, 3 Şubat Protokolü'nün ve Yunan bağımsızlığınınon 

beş gün içinde Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu ifade etmişti. 

Rus elçisinin bu sözlerine karşı Reis Efendi, Londra'da yapılacak görüşmelerin ve 

alınacak kararların Edirne Antiaşması'na ay kın olduğunu söyleyerek. Rum maddesinin bu 

şekilde kabulünün Fransa'dan çok İngiltere'nin lehine olduğunu da eklemişti. Ayrıca, bu 

şekilde İngiltere'nin deniz gücünü arttıracağını, Mora'ya yerleştireceğini, asker ve 

donanmasıyla hem Osmanlı Devleti hem de Rusya için tehlike yaratacağım, söylemiş ve 

bunun için engellenmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak, Rus elçisi, Rusya'nın söz konusu 

iki devletle savaşmadıkça böyle bir girişimde bulunmayacağını beyan etmişti. 

Reisülküttabın bütün ısrarlarına rağmen, 3 Şubat Protokolü kararlarına karşı Rusya, 

Osmanlı Devleti yanında yer almaya ikna edilememişti. 1016 

Daha sonra yine elçilerle yapılan uzun tartışmalardan sonra, 1017 Osmanlı Devleti, 

başka çaresi olmadığı için l.Za. 1245 (24.4. 1830) tarihli cevabİ bir n ota ile, 1018 Ruslar' a 

ödenecek savaş tazminatında indirim yapılacağı vaadiyle, Yunanistan' ın Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan ayrılmasınarazı oldu ve 3 Şubat kararlarını kabul etti.l019 Hatta bu 

1013 BOA, HH, 37955.8; BOA, HH, 37876.A; Dakin, s.61. 

1014 Turan, DTCFD, s. 143 vd, dipnot,l4D. 

ıoı 5 Turan, ÜATSB, s.4:2. 

ıoı 6 BOA, HH, 17514. 

ı 0 ı 7 :29.L. 1:245 (23.4. 1830) tarihinde Reisülküttab' ın dairesinde İngiltere, Fransa ve Rusya elçileriyle 

yapılan görüşme için bkz. Lütfi, c.II, ss.:2:25-:230. 

ıoıg İstanbul'da bulunan İngiltere, Fransa ve Rus elçilerine verilen, 3 Şubat kararlarının kabul edildiğini 

belirten nota için bkz. Lütfi, c.II, s.231. 
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durumu şer'i bir esasa bağlamak için Şeyhülislam Abdülvehhab Efendi'den, "Yimme-i 

müs{imin.i, ~er ve zarartfan 'llif@.ye 'lle muliafaza itmee' için "6ifaıf-ı mezkflrenin (tyunanistan'ın) 

müs{imin 6ufunan ali.a{isini, iyaf ve esman-ı emfal(,iyfe ta/i.{is ve 6utta-ı mez{(flreyi, evve{ 

mütemel(,l(,inleri ofan ta'ife yedierine terl(,itmel(,vdc.i6 oftfuğu" şeklinde bir fetva alınmıştı.1020 

Bu konuda Padişah II. Mahmud daSadaret Kaymakamı'na hitaben hattı-ı hümayfinunda, 

" ... '.Bu li.ususta, ain ü aevfetim içü.n ~na 6una 6af(yııyaral(,ne vecfıife çafışttğrm, li.azret-i !J{ai(,Rg ve 

efıf-i insafa mafimufur. 'Emma çi jttUfe, gere!(, başta o{an inemurfarımıztfa ve gere!(, nizamın gayri 

o{an 6ir tal(,ım masfali.atın neticesi nereye varacağını far!(, ve temyi.z itmez /i.a{l(,rmızm atiemi gayret 

ve aiyanetsiz{i/(,{erifttfen, işte en sonra, 6ir vecfife l(,a6u{ Ufemeyeceğimiz şeyferi, maa-ziyaıfet-in 

6izzarur Rg6uf itme/(fiğimiz ica6 ey{eai. :Feemma, 6unaan 6öy{e es/(j usu{ üzere gitfüfür ve 

/@naimizi topfamayu6 aa 6u fi.a{ üzere auru{ur ise, maaz-Jl!{{a/i.u teafa, artı/(, mas{a/i.atm nereye 

aayanacağı, eantt müfdliaza ue ma{U.maur." diyerek hem işin bu noktaya gelmesinden sorumlu 

tuttuğu görevlileri hem de duyarsız olarak nitelediği halkı suçlamaktaydı.1021 

Böylece, Osmanlı topraklan üzerinde kurulan, ilk bağımsız Hristiyan devlet olan 

Yunanistan, sınırları 22 Mart 1829 Protokolü'ne göre biraz daha daraltılmış, bir devlet 

olarak kuruldu. 22 Mart Protokolü ile, sınırları daha geniş, fakat özerk statüdeyken, bu 

kez 3 Şubat Protokolü ile, sınırları bakımından küçültülmüş, ancak bağımsız bir devlet 

yaratıldı. Özellikle İngiltere, sınırları daraltılmış küçük bir Yunanistan' ı çıkarlarına daha 

uygun bulmaktaydı. Çünkü, egemenliği altında tuttuğu Yedi Ada' nın karşısında, 

toprakları geniş bir devletin varlığından çekinmekteydi. İşte bu anlayışın ürünü olarak, 

sınırlar, Mora'nın hemen kuzeyinden geçirilmiş, fakat Eğriboz Adası, Attika Yarımadası 

ile Kiklad adalarını da içine alrnıştı.1022 

Sınırların belirlenmesine rağmen, Yunan sınınnın dışında kalan Gerniş, Valto, 

Voyniçe gibi bazı kazalarda isyan hala devarn etrnekteydi. Bu nedenle, bu bölgedeki 

asayişin sağlanması için Evabir-i Z.1245 (13-21.6.1830) tarihli bir emir ile Sadrazam 

Mehrned Reşit Paşa görevlendirildi. 1023 

3 Şubat Protokolü'nden sonra, Mora'da bulunan Fransız askeri, burada daha fazla 

kalmalarını gerektirecek bir bahaneleri olmadığı için 1830 yılı Şubat ayı sonlarına doğru, 

1 O 19 " ••• 'lJevfet-i J!l.fiyye 6u l(.atfar ma[ v: can feia itaiijen sonra aüvef-i sefaseniıı tef@f-i banaeferini Rg.6uf 

ve icrÔ!ja mecbur ofmuşaur.", Lütfi, c.ll, s.l3, s. 17; lorga, s.355; Uçarol, s.l52. 

1°20 Lütfi, c.II, s.l3 vd; Turan, DTCFD, s.l44, dipnotl48. 
1021 L .. f. II 14 ut ı, c. , s. . 
1022 Armaoğlu, s.185; Uçarol, s.l52; Iorga, s.355. " ... 'l(arar verifen fıuaui muf:Jezasınaan 'Eğri6oz ve 

J!/.tina 'fWm memtifil(.ine iffıa/(.o{unmal(.fa.. .. ", BOA, HH, 37955.8. 
1023 BOA, CD, 2639. 
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Fransa'ya dönmek için yola koyuldu. Osmanlı askeri de 2.5.1830'da İnebahtı (Lepanto) 

Kalesi'nden, 17.5.1830'da Misolnik'ten ve 24.9.1830'da da, Attika Yarımadası'ndan 

çekildiler. 1024 

Yunan Krallığı için üç devlet tarafından uygun görülen, Prens Leopold' e, kendisine 

verilen görev ve protokol, imzalandığı gün olan 3 Şubat'ta bildirildi. Prens 12 Şubat'ta 

verdiği cevapta, Yunan Krallığı'nı kabul edebilmesi için, Yunanistan'ın kuzey sınırlannın 

genişletitmesini ve bazı adaların, özellikle de Girit'in, Yunanistan sınırlara dahil edilmesini 

istedi. Ayrıca Yunanistan'ın dış saldınlara karşı garanti altına alınmasını talep etti. Fakat, 

üç devlet tarafından istekleri kabul edilmeyince, Leopold de, Kapodistrias'ın etkisiyle 

21.5.1830' da tacı reddetti.1025 

6.2. Yunan Krallığı'nın Kurulması ve İlk Yunan Kralı Otto'nun 

Göreve Getirilmesi 

1827 baharında, iç karışıklığın yatıştırılması amacıyla üçüncü kez, yeni bir ulusal 

meclis, Troezene'de toplanmıştı. Bu meclis, bir dereceye kadar liberal, yeni bir anayasa 

oluşturmuş ve yedi yıl görev yapacak ve iktidarı bir millet meclisi ile paylaşacak olan bir 

başkan seçimini uygun görmüştü. Bunun üzerine meclis, Rusya'dan Çar Nikola'nın 

hizmetinden ayrıldığından beri İsviçre' de yaşayan Ko nt İoannis Kapodistrias' ı göreve 

çağırmıştı. Kapodistrias, görevi kabul ederek, 19.1.1828'de Mora'ya, ertesi gün de 

Anabolu'ya (Nauplia) geldi. Halkın sevinç gösterileri ile karşılandı. Büyük törenler 

yapıldı. 1 026 Kolokotrones'in Rusya yanlısı partisi ve diğer yüksek rütbeli devlet görevlileri 

ile soylular tarafından desteklenmekteydi. Rus koruması altında bir Yunan Devleti 

yaratmak isteyen ve kendisi de· bir Rus taraftarı olan Kapodistrias, 1027 maddi olarak 

çökmüş ve politik olarak bölünmüş bir ülkenin yönetimini üstlendi. Rus geleneklerine 

göre yetişmiş olduğu için, ne Troezene anayasasının liberal görüşlerine, ne de kongredeki 

hizipçilere pek kulak asmadı. Onun iki amacı vardı. Biri, ülkede devlet yapısının 

temellerini atmak, diğeri ise, yeni devlet için olabilecek en uygun sınırları çizmekti. Üç 

buçuk yıllık başkanlığı süresince, öncelikle, İngiliz General Richard Church'e teslim 

edilmiş olan ordu içindeki muharip birliklerde düzeni sağlamaya çalıştı. Ulusal bir ordu 

102-+ Kurtoğlu, s.203. 
1025 Kuran, s.30; Armaoğlu, s.l86; Anderson, s.75; La Gorce, s.305; Clogg, .Modern Yunanistan 

Tarihi, s.62. 

1026 Castellan, s.276 vd; Hatipoğlu, s.26. 
1027 Se ton-Watson, s.52 vd. 
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kurmak için uğraştı. Devlete işlevsel bir yapı kazandırma, eğitimi sisteme oturtma; ulaşım 

ağlannı iyileştirme ve ekonomiyi düzeltme mücadelesi verdi. 1028 Bir bütçe oluşturarak, 

ulusal bir banka kurdu. Ancak onun bu girişimleri, dönemin ağır problemlerini çözmek 

için yeterli değildi. Bu büyük problemlerden biri de, önceden Türkler' e ait olan arazinin 

taksimi meselesi idi. Arazi dağıtımı sonunda, toprağın yandan fazlasımn zenginlerin eline 

geçmesi, Kapodistrias' a karşı bir muhalefetin doğmasına yol açtı. Oysa Kapodistrias, 

köylü mülk sahiplerinin, yeni devletin belkemiğini oluşturmalarını hedeflemişti. 

Demokratik bir devlet değil, fakat demokratik bir toplum yaratmak, idealiydi. Buna 

rağmen köylülerin büyük kısmı, önceki gibi arazisiz kaldı. Yine toprak sahiplerine hizmet 

etmek zorunda bırakıldılar. 1029 

Kapodistrias' a karşı muhalefet, sadece toprak dağıtımından pay alamayan köylü 

kesiminden gelmiyordu. Osmanlı yönetiminde memuriyederi ellerinde tutan, mevki sahibi 

olan kesim, yeni kurulan düzende de bu memuriyetlerin, kontrolleri altında olmasını 

umuyor, hatta istiyor, fakat buna olanak bulamayınca da, Kapodistrias' a karşı olan 

muhalif grup içinde yer alıyorlardı. Ayrıca Kapodistrias'ın, Ruslar adına iş gördüğü 

düşünüldüğünden, İngiltere ve Fransa'nın da güvensizlik duyguları ile karşı karşıya 

kalmaktaydı. 1030 Ülke içinde de İngiltere ve Fransa yanlısı partilerin mensupları, yine 

Kapodistrias' ın Rus yanlısı politikasından rahatsızlık duyuyorlardı. Özellikle 

Mavrokordatos gibi muhalif liderler, Kapodistrias'ı İngiltere ve Fransa'nın gözünden 

düşürebilmek için, Kapodistrias' ın kendisini Rusya' ya sattığını, İngiltere himayesinde 

olan İyon Adalan'nı da, yeni Yunan Devleti'ne ilhak etmeyi planladığını, başkanlığını 

devam ettinneyi amaçlarlığını ileri sürer oldular. Her ne kadar bu söylentilere Fransızlar 

inanmamışiarsa da, İngilizler kayıtsız kalamadılar.l03 l 

1028 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.61. 

1029 Castellan, s.277; Baştav, s.'27 vd; Dakin, s.59. 

1030 Stratford Canning, anılarında Kapodistrias hakkında şunları söylemektedir: "'Yeni Yunanistan'ın 

temefferini atma!(öcfevi, bi!gi edinme!( ve yanlımını isteme!(zorunaa oMuğumu,.z !(imsenin mizacı, aurumu 

ve be{Kj aegörüşfen yü.zünaen büsbütün güt-feşiyorau. ')'"unanistan 'aa bu sıra bütün !(uaret, yet/(b 'Başl(g..n 

'l(ont 'l(apoaistrias'ın efinae topfanmıştı. ']) oğuştan 'l(orjulu, uyruf:.ça !!(us, pofiti!( a{anaa {i6era{ görüş{ü 

ama, mizaçca f(gyfi li.aref(gte eğifimfi, iyi niyet safiifıigefgefefiın pe!(tfe güvenurneye gefmeyec.e!(ofan bu zat, 

yönettiği yurauy{a, 'Yunanistan'a bağımsızfı!(sağfama!(için görevfenairilmiş ofan{ar arasınaa bir enge{ gibi 

auruyorau. 'Bizim mütfafi.a{emize l(grşı auyauğu fioşnutsudu!(yü.züntfen bu işin zorun{ufuğunu ve yarannı 

görmez o{muştu. 'Teşebbüsferimizin başansızfığa uğraması !(arşısınaa auyauğu sevinci sak;[amaya 6ife 

{üzumgörmüyorau. ')'"et!(imize güvenmeaijjini açığa vuruyor, sağfam, etrajfı bir fiKJr edinmemiz i{:.in gereKfi 

o{an mafia([l istatisti/(feri., e{inaef(j iml(g..nfara rağmen, vermemei<Je aya!(airiyorau. 'l(ontu yafa getirme!( i{:.in 

!(ararfı bir tavır ta/(Jnmamızaan gayri çare !(afmamıştı. İste!(feri f(gsin 6ir tfi{{e yenifetfi!( ve ')'"eni 

yunanistan'ın anca!(bu istatistifer üzerine !(urufa6ifeceğini 6efirttif<.::. .. ", Poole, s.66 vd. 
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Kapodistrias da artan muhalefet karşısında, otoriter uygulamalarını arttırarak, 

meclisi kaldırıp, yerine, doğrudan denetimi altında bulunan, yirmi yedi üyeden oluşan, 

basit bir danışma kurulu olan Panhellenion'u oluşturdu. Bu durumda da soyluların 

tepkisiyle karşılaştı. Adalar halkı ile Moralılar ve askerler arasındaki ihtilaftan 

faydalanarak, bir fırsat yakalayan Kapodistrias, diktatörlüğünü ilan etti.l032 Merkezi 

otoriteyi güçlendirebiirnek amacıyla 1828 yılı Nisan ayında, Mora Yanmadası'nı sekize, 

adalan ise altı ya bölen bir karar yayınladı. Bunların her biri bölgelere, kasaba ve köylere 

bölündü. Düzenli bir belediye teşkilatı kuruldu. Ancak deneyimli eleman eksikliği 

nedeniyle, anakara dışından, İyon adalarından, hatta İstanbul' dan görevliler atadı. Yerli 

halkın yabancı olarak nitelediği bu kimselerin söz konusu organizasyonda yer alması, 

eleştiri konularından birini oluşturdu. 1033 

Kapodistrias, tüm faaliyetleriyle hemen hemen her kesimi karşısına almış ve 

kendisine karşı güçlü bir muhalefet oluşmuştu.1034 Bunda önemli bir etken de, Yunan 

toplumunun seçkin tabakasını küçük gören tavırlarıydı. Örneğin: Başpiskopos ve 

piskoposlara, Hristiyan Türkler; askeri komutanlar ile kaptanlara, soyguncular ve 

hırsızlar; aydın sınıfa, aptallar; Fenerliler' e de, şeytanın çocuklan diyerek, bu grupları 

dışlamakta ve onları karşısına almaktay dı. 1035 Onun Rus yanlısı politikasına karşı olan 

İngiltere tarafından da teşvik edilen bu muhalefet sonucu, Man ya' nın en güçlü ailelerinden 

olan Georgios ve Konstantinos Mavromichalis kardeşler, 9.10.1831 tarihinde, modern 

Yunan Devleti' nin kurucusu olarak anıl;.m Kapodistrias' ı, Başkent Anabol u' da, bir suikast 

sonucu öldürdüler. 1036 

Kapodistrias' ın ölümünün ardından, yeni bir anarşi dönemi başladı. İç savaş, aile 

başkanlan ve onların İngiliz, Fransız ve Rus yanlısı siyasi partilerini benimsemiş 

yandaşları arasında yeniden alevlendi. 1037 Nihayet üç devlet, devam eden siyasi karışıklığa 

ı 03 ı Daki n, s.62. 

ı032 Castellan, s.277; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.61; Baştav, s.28. 

ı 033 Barbara Jelavich, "The Balkan Nations and the Greek W ar of Independence", HFG WL, Thessaloniki 

1976, s. 159. 
1034 Gewehr, s.29'da, Kapodistıias'ın aslında devlet başkanlığı için uygun bir seçim olmadığını, onun bir 

centilmen değil, kaba ve eğitimsiz bir köylü olduğunu vurgular. 
1035 Dakin, s.59; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.62 vd. 

ı036 Baştav, s.28; Kuran, s.30; Kurtoğlu, s.203; Dakin, s.63; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, 

s.63; Gewehr, s.29. 
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son vermek için, 13.2. 1832' de, Londra' da yeni bir protokol imzaladılar. Monarşi ile 

yönetilmesine karar verdikleri Yunanistan için, Yunan hayranı olan, Wittelsbach 

hanedamndan Bavyera Kralı I.Ludwig'in on yedi yaşındaki ikinci oğlu, Prens Otto'yu, 

Yunan Kralı olarak uygun gördüklerini karara bağladılar. Bavyera Kralı ve koruyucu üç 

devlet arasında yapılan, 7.5.1832 tarihli bir antlaşma ile Katolik dinine mensup olan 

Otto'nun Yunan Krallığı kesinleşti. Devlet yönetimi, Otto adına babasının atadığı üç naip 

tarafından sürdürülecekti. Aynca üç bin beş yüz kişiden oluşan Bavyera askeri muhafız 

birliği de Mora' ya gelecekti. Müttefik devletlerle bu esaslar üzerinde anlaşmaya varan 

Otto, Yunan Kralı olarak 6.2.1833'de, Yunanistan'ın ilk başkenti Nauplion'a 

( Anabol u' ya) gelmiş ve yaklaşık otuz yıl boyunca sahibi olacağı tahta oturmuştu. 1038 

Londra' da, Yunanistan için uygun bir kral hakkında görüşmeler sürerken, İngiltere 

tarafından-1830' dan beri, ön cekine göre daha liberal bir hükümetin iş başında olması 

nedeniyle-Yunanistan lehinde sınırlarda da değişklik yapılması önerildi. Yunanistan'ın 

Rus etkisinden korunması amacıyla yapılan bu teklif, kabul gördü ve bu amaç için 

Stratford Canning İstanbul' a gönderildi. Canning, Yunanlılar' a biraz daha toprak 

verilmesi konusunda II. Mahmud' u ikna etmenin zor olacağını bilerek, bu işi üstlenmiş ve 

Padişahın toprak vermeye mecbur kalacağı bir durumun ortaya çıkmasını beklerneye 

başlamıştı. Nitekim, bu sırada Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın, II. Mahmud ile ters 

düşmesi, Canning' e, dolayısıyla İngiltere' ye beklenen fırsatı vermişti. Canning, 

Yunanistan sınınnı, tekrar kuzeye, Arta-Volo hattına çekmeyi başarmış, bu konuda 

Padişah' ı ikna edebilmişti.l039 

1037 Ayrıntılı bilgi için bkz. La Gorce, s.307 vd; Dakin, s.63. 
1038 Armaoğlu, s.l86; Anderson, s.75 vd; Castellan, 277; Kuran, s.30; La Gorce, s.312; Dakin, s.64; 

' Hatipoğlu, s.27. Otto, henüzreşitolmadığı için, Kont Joseph von Armansperg, Müşavir George Ludwig 

von Maurer ve General Karl von Heideck'ten oluşan, naipler kurulu olarak bilinen, bir danışma kurulu 

oluşturuldu. General Heideck, askeri faaliyetlerden sorumlu kılınmış, Müşavir Maurer de, adli, idari ve 

dini örgüt! enmeyi düzenlemekle görevlendirilmişti. Yunan kilisesinin İstanbul Patrikliği 'nden ayrı, 

bağımsız olması görüşünü ileri sürrnekteydi. Yunan Kilisesi'nin, hükümet tarafından seçilmiş on üyeli 

bir dini kurul tarafından yönetilmesini öngörrnekteydi. Nitekim, kilise konusundaki düzenleme, Maurer'in 

öngördüğü biçimde yapıldı ve böylece, bağımsız Yunanlılar, Osmanlı zamanındaki dini şeflerini atama 

hakkından mahrum kaldılar. La Gorce, s.3 16; Jelavich, The Establishment, s.69 vd. 1835 yılında söz 

konusu kurula resmen son verilineeye kadar, Kralın naipleri yeni devletin kurumlarını, Batı Avrupa'daki 

örneklerine göre biçimlendirdiler. Yunan geleneklerini gözardı eden naipler, bağımsızlık uğruna 

savaştıkları halde zaferin nimetlerinden yoksun bırakılarak, aldatıldıklarını düşünen insanların isteklerini de 

dikkate almadıkları için, kendilerine karşı muhalefetin doğmasına neden oldular. Clogg, Modern 

Yunanistan Tarihi, s.68 vd. 
1039 K.uran, s.31; Poole, s.71 vd. Yunan sınırının Arta-Volo hattına çekilebilmesi için, İngiltere, Rusya 
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Böylece, 21.7.1832 tarihinde üç devlet elçisiyle, on altı saat süren uzun ve hararetli 

tartışmalardan sonra, Osmanlı temsilcisi Süleyman Necip Bey, "'!Jögfe 6ir antfaşmagı 

im.zafama/(jansa, sağ efimi k_esip atmaga liazı:rım. "1040 dediği, İstanbul Konvansiyon u olarak 

bilinen antlaşmayı, imzalamak zorunda kalmış ve sınır, doğuda Vol o ile batıda Arta çizgisi 

olmuştu. Stratford Canning'in deyimiyle; ''~eni ~unanistan'm smı:rfarı, o mulik_em aağ 

sifsifesinin ar.aına geçe6ifmi.fti. "1041 Bu antlaşmaya göre, Bab-ı All'nin kaybedilen 

topraklanna karşı Yunanistan kırk bin frank tutannda bir tazminat ödeyecekti. Ayrıca 7. 

maddeye göre de, sınır tayininden sonraki on sekiz ay içinde Rumlar ve Türkler isterlerse 

mallarını satarak, anakaralanna göç edebileceklerdi. Ancak, Yunan sınırları içinde kalan 

Türk ve Müslümanlar, mallannın gerçek değerini veren alıcılar bulamadılar. Bu malların 

mülkiyeti, Yunan Devleti'ne geçti. Bu problemi çözmek için Bab-ı All, Osmanlı 

Hükümeti'ni temsilen Şekip Efendi'yi 1835'de Yunanistan'a gönderdi. Fakat bir sonuç 

alınamadı. Sorun askıda kaldı ve ancak Kırım savaşından sonra bu konuda bir anlaşmaya 

varılabildi. 1042 

Osmanlı: Devleti tarafından kabul edilen ve yeni sınırları belirleyen 21 Temmuz 

Antlaşması, diğer devletler tarafından da 30 Ağustos 1832 tarihli Londra Protokolü ile 

onaylandı. Ayrıca Ezdin Kasabası' ııın da Yunanistan'a bırakılması sağlandı. 1043 

Ezdin ve Şeytan adalarının Yunanistan'a bırakılması teklifi Rusya ve İngiltere 

elçileriyle Rusya maslahatgüzan tarafından yapılmış, Bab-ı All, Osmanlı Devleti'nin 

elçileri ve Fransa maslahatgüzarı ile yapılan görüşmelerde, Osmanlı Devleti mevcut sınır ile yeni önerilen 

sınır arasında bir başka sınır önererek, orta bir çözüm yolu bulmaya çalışmış, ancak elçiler, Arta-Vol o 

hattının, burada bulunan dağlar nedeniyle, doğal bir sınır oluşturduğu iddiasıyla, Osmanlı Devleti'nin 

önerisini reddetmişler, kendi tekliflerinin kabul edilmesinde ısrar etmişlerdi. BOA, HH, 39350.A; BOA, 

HH, 39350.8; BOA, HH, 39350. 

ı 040 Poole, s.73. 

ı 041 Poole, s.73; Armaoğlu, s. 186; Anderson, s.76; Kuran, s.3 1; lorga, s.3.56 vd. 
1042 Kuran, s.31. 

ı 043 Osmanlı Devleti Ezdin'i Yunanistan'a vermemek için, diplomatik görüşmeler sırasında epeyce 

mücadele etmiş, müttefik devletlerin elçileriyle yapılan görüşmelerde bir ara, Ezdin 'in Osmanlı Devleti 'ne, 

Badracık'ın ise Yunanistan'a bırakılmasının mümkün olabileceğini elçiler kabul etmişlerse de, Ezdin 

Limanı'nın Yunanistan tarafında kalmasını Osmanlı Devleti kabul etmemiş, bu durumu " ... '.Bir fıan.en.in 

orfafarın.ı verüp rfe f{sıpısını virmeme{.gifıi o{ur ... " diyerek, açıklamıştır .. BOA, HH, 39350. Ancak, 

Eğri boz, Atina, Kızıl hi sar ve Ezdin kaleleri 29.Ra. 1248/26.8.1832 tarihli bir tahıiratta belirtildiğine göre, 

müttefik devlet elçileri de hazır bulunduğu halde, Osmanlı Devleti tarafından Yunanistan'a teslim 

olunmuştur. 80A, HH, 21694.8. 
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güvenliği açısından salanealı gördüğünü bildirerek, bundan önce iki kez, Osmanlı 

Devleti'nin fedakarlıkta bulunduğunu, bu sefer de fedakarlık sırasının Yunanisan'da 

olduğunu belirtmiş ve Londra' da yapılacak görüşmelere, Osmanlı Devleti'ni temsilen 

Avusturya Maslahatgüzarı Mavroyani'yi göndermişti. 1044 Ancak, yine Osmanlı Devleti 

fedakarlıkta bulunmuş ve Ezdinde Yunanistan'a terk edilmişti. Karma bir komite 

tarafından kabul edilen sınır tesbitini ise Osmanlı Devleti resmi olarak, 15 Aralık 1835'te 

tanımıştı. 1~5 

Avrupa devletleri tarafından yaratılan ve onların korumasında bulunan Yunan 

Krallığı, böylece bağımsız bir devlet olarak, Osmanlı Devleti topraklan üzerinde kurulmuş 

oldu. 

Son duruma göre, Ege Denizi'ndeki paylaşım da şu şekilde idi: Batı Ege adalan 

Yunanistan'a verilirken, doğudakiler Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldı. Böylece Ege ilk 

kez, batı ve doğu arasında yani Avrupa ve Asya arasında ya da modem zamanların 

Yunanistan ve Türkiye'si arasında paylaşıldı veya paylaştınldı. Bu paylaşım coğrafi 

olarak mantıklıydı. Batı ve doğu Ege adaları Avrupa ve Asya kıtalarının doğal 

uzantılanydı. Başka bir söyleyişle, Batı Ege adaları Avrupa kıtasının veya Balkan 

Yarımadası' nın kıyılarında uzanmakta, doğudakiler ise, Asya yani Anadolu 

Yarımadası'nın uzantısı durumunda bulunmaktaydı.l046 

Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasındaki sınır tayininde müttefik devletler, Batı 

Ege Adalar'nı Yunanistan'a verirlerken, bu adaların stratejik ve ekonomik önemlerini 

gözönüne almışlardı. Bunun nedenle Osmanlı Devleti ile pazarlık ettikleri halde, hiçbiri 

Ege' de üstünlük sağlamak için uğraşmamış, adalan işgale çalışmamıştı. Ege'nin bir denge 

denizi olması görüşünde birleşmişlerdi. Bu deniz, Avrupa ile Asya' yı ve Karadeniz ile 

Akdeniz' i bağlayan Türk boğazlarına uzandı ğı için Ege' ye dokunmamışlardı. Eğer burada 

kazançlı çıkan bir devlet olursa denge bozulur, Avrupa barışı yıkılırdı. Bu nedenle · 

Ege' deki statükonun korunmasına özen göstermişlerdi. 1~7 Aynı şekilde, özgür 

Yunanistan' ı desteklemelerine rağmen, Balkanlar' da da politik şartların değişmesini göze 

alamamışlardı. 1048 

Yunanistan sekiz yüz bin nüfusa sahip küçük bir krallık olarak kuruldu. Bu rakam 

Balkanlar'da yaşayan Rumlar'ın sadece dörtte biri idi. Rumlar'ın çoğu hala Osmanlı 

ıo44 BOA, HH, 39350.D. 

ı 045 Kuran. s.3 1. 

ı046 Şimşir, Dış Politika, s.l48. 

ı 047 Şimşir, Dış Politika, s. 150 vd. 

ı 048 Jelavich, The Balkans, s.50. 
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yönetimi altında yaşamaktaydı. Bu nedenle birbiri ardınca gelen Yunan hükümetleri 

enerjilerini çeşitli bölgelerde yaşayan Rum halkı kazanmaya harcadılar. 1049 

1049 Jelavich, The Balkans, s.50; Anderson, s.76. Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.66'da, 

"Xfa«ıığm sınır{arı içintfef(j nüfusun, Osmanfı İmparator{ıığu topra{{arıntfal(i, ']'unan nüfusunun üçte 

6iriJıtfen tfafıa az oftfıığu" nu söyler. Dakin, s.64'te, yeni kurulan Yunanistan sınırları içinde yedi :yüz elli 

bin Yunan nüfusunun bulunduğunu belirterek, bunların tam anlamıyla özgür olmadıklarını, üç Avrupa 

devleti adına Bavyera korumasında bir Yunan Devleti mensupları olduğunu yazar ve sınırlar dışında 

kalanlar nedeniyle de, fırtınalı bir geleceğin Yunanistan'ı beklediğini ifade eder. Gewehr, s.28'de, Rum 

nüfusun büyük bir bölümünün Osmanlı egemenliğinde bırakıldığını, böylece yıHarca, yabancılar 

tarafından belirlenen sınırların dışında kalan yerlerin, kendilerine ait olması gerektiği düşüncesinin hakim 

olduğu, bir Yunanistan doğduğunu belirtir. 
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SONUÇ 

Tüm bölümleri ayrı bir çalışma konusu olacak nitelikteki "1821 Mora İs yanı ve 

Yunanistan'ın Bağımsızlığı" konulu bu çalışmada, Osmanlı egemenliği altına 

girmelerinden itibaren Rumlar, ele alınmış ve bağımsız bir yaşam için Osmanlı yönetimine 

karşı ayaklatımaları, çoğunlukla Osmanlı belge ve kaynaklarına dayalı olarak anlatılınaya 

çalışılmıştır. Metin içinde de belirtildiği şekilde, Osmanlı Devleti, ekonomik, sosyal ve 

düşünsel değişim sonucu oluşan, Yunan ulusçuluğunun eseri olan, bağımsızlık hareketini 

bastırmada büyük güçlük çekmiş, Avrupa Devletleri 'nin haskılarına tüm gücüyle 

direnmiş, ancak yine de Yunan bağımsızlığının, Avrupa'nın desteğiyle başanya 

ulaşmasını engelleyememiştir. Aslında önlenmesi olanaksız tarihi bir gelişim olan bu 

sonuç, kendi egemenliği altında bulunan Rumlar'ın, Osmanlı toprakları üzerinde 

bağımsız bir devlet kurmalarını kabul etmek zorunda bırakıldığı için, Osmanlı Devleti 'ni 

olumsuz etkilediği gibi, yeni kurulan Yunan Devleti 'ni de pek memnun etmemiştir. 

Fransız Devrimi ile ortaya çıkan ulusçuluk ilkesi, Yunan bağımsızlığı ile ilk kez 

hayata geçirilirken, bu durum Osmanlı Devleti için sonun başlangıcı olmuş, yeni Yunan 

Krallığı, diğer uluslar için bir örnek oluşturmuş, İmparatorluğun parçalanma sürecini 

başlatmıştır. Nitekim XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı Devlet'i, diğer Balkan uluslarının da 

birbiri ardınca Osmanlı yönetimine karşı giriştikleri bağımsızlık mücadeleleriyle uğraşmak 

zorunda kalmıştır. 

Yunanistan'ın bağımsızlığının kabulu, sadece azınlık mücadelelerine yol açmamış, 

devletin gücünün yetersizliğinide ortaya koymuş ve Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın 
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yönetime karşı harekete geçmesine neden olmuştur. Bağımsız Yunanistan 'ın kurulmasıyla 

Mora valiliğini yitiren Mehmed Ali Paşa'nın, Suriye valiliğinde ısrar ederek, askeri 

harekata girişmesi, Osmanlı Devleti 'ni bu kez de, yine yaklaşık on yıl meşgul edecek ve 

Avrupa Devletleri 'nin müdahalesi ile ancak çözülebilecek, Mısır sorunuyla karşı karşıya 

getirmiştir. Osmanlı Devleti, gerek Rum isyam sırasında gerekse Mısır sorunundaA vrupa 

Devletleri 'nin içişlerine karışmalarını engelleyememiş tir. Birincisinde Osmanlı Devleti 'nin 

karşısında yer alan İngiltere ve Rusya, ikincisinde yanında yer almış, sonuçta Osmanlı 

Devleti'nin kendi sorunlarını çözmedeki yetersizliği ve güçsüzlüğü, Doğu Akdeniz'deki 

çıkarlarından dolayı, Avrupa Devletleri 'ni Osmanlı Devleti 'nin durumuyla yakından 

ilgilenir hale getirmiştir. Yunanistan'ın kurulmasıyla, Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü 

koruyan İngiltere, bu durumunu sürdürebilmek için Rusya 'ya karşı Osmanlı Devleti 'nin 

toprak bütünlüğünden yana bir politika izlemeye başlamıştır. 

Bağımsız Yunan Devleti 'nin kurulmasının Osmanlı Devleti açısından bir başka 

önemli sonucu ise, batılılaşma hareketlerinin başlamasına yol açmış olmasıdır. Devlet, 

Osmanlı egemenliğinde yaşayan ulusları, yönetimi altında tutabiirnek için reform 

hareketini hızlandırmış, kurum ve kuruluşlarda batılı modele uygun köklü düzenlemelere 

girişmiştir. Yine bu batılılaşma paralelinde, ayrılıkçı hareketleri engellemek amacıyla tüm 

tebamn eşitliği ilkesini de, ünlü Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) ile kabul etmiştir. 

Osmanlı yönetimine karşı başlattıkları hareketi başarıyla tamamlayan Rumlar ise 

kendileri için çizilen sınırların belirlediği toprakların çok küçük olduğunu ileri sürerek, 

umduklarına sahip olamadıkları için, sonuçtan pek de memnun olmamışlardır. Ayrıca 

daha ilk aşamada bağımsızlıklarını borçlu olduklarıAvrupa Devletleri 'ne, onların seçtiği 

bir kral tarafından yönetilmeyi kabul ederek bağımlı hale getirilmiş olmaları da diğer bir 

huzursuzluk kaynağı olmuştur. Koruyucu güçler olarak nitelenen İngiltere, Fransa ve 

Rusya'nın garantisi altına alınan Yunanistan'ın bağımsızlığına bu şekilde gölge 

düşmüştür. Katolik bir kral tarafından yönetilrnek durumunda olan Yunanistan' da, yeni 

devletin kurumlarının, Yunan geleneklerinin gözardı edilerek biçimiendirilmesi, 

bağımsızlık uğruna savaştıkları halde, zaferin nimetlerinden yoksun bırakılan halkın 

isteklerinin dikkate alınmaması da huzursuzluk nedenlerinin başında gelmiştir. 

Krallığın sınırları içerisindeki Yunan nüfusun, Osmanlı egemenliğinde yaşayanların 

dörtte biri kadar olması veya bir başka deyişle Rum/Yunan nüfusun büyük bir kısmının 

hala Osmanlı sınırları içinde bulunması, yeni devlet için önemli sorunlardan bir diğerini 

oluşturmuştur. Bu nedenle Yunanistan, dış politikada, Osmanlı Devleti aleyhine 

genişlemeye yönelik bir politika izlemiştir. Yay ıl macı politikalarının dayanak noktasını, 
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yeni devletin önemli simalarından olan İoannis Kolettis 'in 1844 yılında, anayasa 

hazırlamak üzere toplanan kurucu meclis önünde yaptığı açıklamalar oluşturmuştur. 

Kolettis, bu kongrede; "'Yunan 'l(ja{{ığı tüm ')"unanistan aeğif, !fa{nızca onun en R:Jiçüf( 

ve en e/(}ik_parçasıtfır. 'lJoğma 6ü!Jüme ')"unan{ı o{an !(imse !Jafnızca 6u /(ra{{ı/( içerisintfe !JQ_Şa!Jan 

aeği{, a!fnı zamanaa İ!JOn!Ja'aa, 'Tesd!fa'aa, Serez'ae, .9/.arianopo{is'ae ('Eairne), 

1(onstantinopo{is'ae (İstan6uq, 'Tra6zon'aa, (jirit'te, Samos'ta (Sisam) ve ')"unan tarihi !fa aa 

')"unan tr/(t}l{a uişf(ui fıerfıangi 6ir topra/(fa !f!l.fa!Janaır ... " 1050 diyerek, Yunanistan'a dış 

politikada bir hedef belirlemiş tir. 

İşte bu anlayışın ürünü olan "Büyük Ülkü" anlamına gelen "Megali İdea" nedeniyle 

Yunanistan, yayılınacı politikasını sürdürmüştür. Rum isyanından yaklaşık yüz yıl kadar 

sonra bu kez de, yeni Türk Devleti, yine Avrupa Devletleri tarafından desteklenen 

Yunanistan'a karşı bağımsızlık mücadelesi vererek kurulmuştur. Böylece Megali İdea, 

1922 yılında Türk zaferiyle tarihe gömülmüştür. 

1050 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s.66; Clogg, CJOE, c.I, s.l93. 
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