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. . 
I. BOLUM - BASIN VE RUM IULLETI 

İl Oaaanlı İmparatorluğu'nda İlk Basın Hareketleri 

Osmanlı imparatorluğu'nda ilk baaımevi İstanbul'da 
1493'te Museviler tarafından kurulmuştur. 

1492'de İspanya'dan gelen Museviler matbaayı da 
beraberlerinde getirdiler. 

1493'te II.Beyazıt zamanında bu ilk baaımevi Haham 
olan Gerson tarafından kurulmuştur. 

Rum tarihçi Mistakidis Efendi'nin "Hüktimet-i 
Osmaniye tarafından ilk tesis olunan matbaa " aQlı makalesine 
göre, II. Beyazıt zamanında Museviler baskı işini gizlice 
yapmışlardır. Bunun nedeni Hükümdarın baskı işinin ülkeye 
girmesini yasaklaması ve ö l üm cezası ile cezalandırılacağını 

. __ ferman etmesidir . . II_. _ _aeyazı t ' .. ~n _?µ_fermanında , _"B~_Jcabi 1 
~~~~~~~~. 

işlerle meşgul olanların işleri menedilsin ve bu işe devam 
edenlerin boyun ~ a~ı_ vurulsun " denilmektedir Cl>. 

Museviler , ! . Selim zamanında özel izinlerle bazı 
kitaplar yayınlamışlar , fakat 1515'te !.Selim, II.Beyazıt'ın 

fermanını tasdik ederek basım işini yeniden yasaklamıştır . 

Yıllarca sonra II.Ahmet zamanında Nevşehirli İbrahim 
Paşa'nın gayretleriyle baskı yasağı ancak 
kaldırılabilmiştir. 

Muse.vi leri .. d.lğer mi 1 letler izledi. Venedik' te 
matbaacılık öğrenimi yapmış bir Rahip olan Arkar adlı bir 
Ermeni 1576'da İstanbul'da, Kumkapı'da oğlu Sultanşah ile 
birlikte ilk Ermeni Basımevini kurmuştur. Bu basımevinde 
1576'da dilbilgisi kitabı, 1568 ' de bir dua kitabı, 1569'da 
ise dini ayinlere ait bir kitap basılmıştır <2>. 

1627'de Nikodemus Metaksas adlı bir Rum rahibi 
Londra'dan basım araçları getirmiş ve ilk Rum basımevini 
kurmuştur C3>. 

İlk Türk Basımevi ise 1727'de, İstanbul ' da Macar 
asıllı İbrahim Müteferrik4 tarafından kurulmuştur . 
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iil Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Rua Baaıaevi ve Onun 
Kapatılması: 

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Rum ôasımevi 1627'de 
İstanbul'da Nikodemus Metaksas isimli aydın bir Rum 
tarafından, o zamanın İstanbul Rum Ortadoks Patriği olan 
Kyrilos Lukaris'in teşviği ve yardımı ile kurulmuştur. 
Nikodemis Metaksas ve Patrik Kyrilos Lukarıs, Batı'da eğit~m 
gören iki Rum aydını idi C4>. 

Giritli olan Patrik Kyrilos Lukaris 1584'te 
Venedik'e gidip, büyük Rum bilim adamı Maksimus Margunius'un ' 
öğrenoisi oldu. Lukaris Venedik'te eski Yunanca, Latince ve 
İtalyanca öğrendikten sonra Patavia'ya gidip orada tahs~lini 
tamamladı . Batı'daki tahsilini tamamlayınca 1593'te Osmanlı 
İmparatorluğu'na dönüp, 21 yaşında İskenderiye Patriği ve 

-_ -ı;oyük bil1.Dladaıii10ranMe-ıetiüs-Pigas taratından -öfakonos .. ___ _ 
atandı . Diakonos atanır atanmaz Lukaris Polonya'ya oradaki 
Ortodoksların Katoliklere karşı verdikleri güç müdahalesine 
yardım etmek için gönderildi C5). Polonya'dan sonra Lvof'a 
geçip orada bir okul ve bir basımevi kurdu. Lukaris Lvof 'ta 
yaşadığı sürece fikirlerin ve eiitimin yaygınlaşması ve 
geliştirilmesi için, matbaacılığın önemini keşfetti (6) . 

Aynı zamanda Lukaris Katolik Jesuitlerin büyük 
düşmanı idi. Çünkü, onların Ortadoksluğun ve Hellenismin en 
büyük düşmanı olduklarına inanıyordu. Böylece Jesuitlere 
karşı savaşabilmek icin Protestan olan İngilizler ve 
Hollandalıl4rla temaslarda bulundu . 

Lukaris, İstanbul Ortadoks Patriği olunca 
fikirlerini gerçekleştirmek iQin hemen h4rekete gecti. 
Böylece Lukaris İstanbul'da bir basımevi kurmak için Londra' -
daki kendi basımevini işleten, Lukaris ile 4ynı görüşleri ve 
fikirleri paylaşan r4hip Nikademus Metaksas ile irtibat 
kurdu. 

• 
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Nikodemus Metaksas 1 Kefalonya adasının aristokrat 
bir ailesinin mensubuydu ve Batı'da önemli bir eğitim 
görmüştü C7>. 

Hem Lukaris hem Metaksas Hellenismin ve 
Ortadoksluğun varolması için matbaanın öneminin 
farkındaydılar. Böylece, l627'de İstanbul'da Lukaris ve 
Metaksas İngiliz Büyükelçisinin yardımı ve koruması ile 
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk Rum basımevini kurdular. 

Jesuitler bu basımevini kapatmak için büyük çaba 
harcadılar . Onlara da Fransız Büyükelçisi yardım ediyordu. 

İstanbul'daki ilk Rum basımevi Jesuitler ve 
Fransız'lardan korunabilmek için İngiliz Büyükelçiliği'ne 
yakın bir yerde kuru l du. İlk basılan kitap ise Lukaris'in 
Musevilere karşı yazdığı bir tezi idi ve orada basılan bütün 
kitaplar dini kitaplar oldu CS> . 

Jesuitler ise bu basımevinin kapatılması için 
çalışmaya -·dev·am ediyorlardı ve Büyük Vezire, Mataksas' ın 

Kuran-ı Kerim ' e karşıt olduğunu, Rumları Sultana karşı 
ayaklandırdığını, yine yayınladığı broşür l erle de Kozakları 
Sultana karşı ayaklandırdığını, söylediler. Jesuitler Büyük 
Vezire Metaksas'ı suçlamaya ve ona karşı iftiralar atmaya 
devam ettiler. Sonunda Jesuitler Büyük Veziri ikna ettiler 
ve 6 Ocak l628'de 150 Yeniçeri Metaksas'ın basımevini basıp 
tahrip etti. Metaksas ise tutuklanıp Galata hapishanesine 

· kapatıldı -. Ertesi gün ·Metaksas' ın- yayınladığı bütün kitaplar··-··- · ---
iki Rum dönmesi tarafından dikkatle incelendi ve şüpheli 
kısımlar tercüme edildi . Ancak, Sultan'a veya Kuran-ı 
Kerim'e karşı olan hi9 birşey bulunamadı C9>. 

İstanbul Müftüsü ise çıkardığı bir fetva ile 
Metaksas'ın suçlu olmadığını açıkladı. Böylece1 Jesuitleriri 
bütün iftiralarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Ancak artık 
çok geçti. Çünkü, basımevi büyük bir hasar görmüştü ve 
Metaksas <İngiliz Büyükelçisi'nin arabuluculuğu ile) serbest 
bırakıldıktan sonra İstanbul'u terk etti. Metaksas kendi 
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memleketine Kefalonya adasına gidip .orada Piskopos oldu ve 
İstanbul'dan yarı tahrip edilmiş matbaa makinelerini 
getirip,Xefalonya adasında yeniden oalıştırmaya uğraştı 
( 10). 

Lukaris ise; Jesuitlerin ona karşı attığı yeni 
iftiralar yüzünden Boğaziçi'nin Asya yakasında .bir kalede 
hapsedildi. 27 Haziran 1638'de öldü Cll). Böylece Osmanlı 
imparatorluiu'nda ilk Rum basımevi "kapatıldı" . Aynı zamanda 
basımevinin önemi anlaşılmış oldu. Lukaris ve Metaksas 
çağdaş fikirlerin etkisi altında oldukları İçin İstanbul'da 
kalamadılar. 

iii> Moehopolis'in ve Patrik Saauel Hanoeris ' in Basımevleri 

- --··Osmanl ı-İmparat-orluğu .. nun t-oprak..larında k ür u lari 
ikinci Rum basımevi 173l'de Kuzey Epir bölgesinde bulunan 
Moshopolis kentinde · kuruldu '12>. 

Moshopolis veya Voskopolis önemli bir ticari ve 
s~nayi merkezi idi . Ora da yün kumaş ve y ün halı sanayii 
vardı. Bu ' mallar Venedik'e ve Orta Avrupa ' ya ihraç 
ediliyordu. Böylece kentte refah vardı. Moshopolis'liler 
eğitime büyük önem veriyordu. 17'inci yüzyılın ikinci 
yarısında Moshopolis'in ünlü "AKAOEMİ"si kuruldu. 173l'den 

__ .biraz önce MoshopoLi.a.!..Li.ler toplandıkları - para ile ortak bir 
basımevi kurdular. Bu basımevi Ayos İoannis O Theologos 
isimli bir Ortodoks manastırına ait bir binada kuruldu. İlk 
müdürü rahip ve bilim adamı olan Grigorios Konstandinidis 
idi Cl3). Bu basımevinde dini ve dilbilsisi kitapları 
basıldı. 1770'de ilk "Yunanca, Ulah9a, Arnavutça, Bulgarca" 

, sözlüğü de baaı ldı . ···· 

18'inai yüzyılın son yirmi senesinde Moshopolis'in 
tahrip edildiği sırada basımevinin tahrip edilmesine rağmen 
Yeni Yunan aydınlanmasının ve Yunan eğitiminin geliştirilme
sine büyük bir katkısı oldu. İstanbul'da kurulan İkinci Rum 
Basımevi 1763'te İstanbul Rum Ortadoks Patriği Samuel 

• 
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!anceris tarafından kuruldu. 

İstanbul'lu olan Patrik Samuel Hanoeris 
Skarlatos> Rumların eğitiminin geliştirilmesine büyük önem 
·erdi. H4noeris modern Yunanca ve pozitif bilimlerin Rum 
ıkullarının ders porgramlarına sokulmasını istiyor, Yunan 
Lydınlanması'nın önemli bir temsilcisi olarak tanınıyordu 
14). Hanoeris'in kurduğu basımevinde ooğu önemli dini 

:itaplar basıldı . Bunlardan biri Ortodoks ayininin Yunanca' 
lan Yunan harflerle yazılan Türkoe'ye <Karamanlıca) 
ıevirisiydi. Bu, türkoe konuşan Karamanlı Rumları ioin 
ıas ı l mı ş t ı < 15 > • 

Hanoeris savunduğu yeni tikirler yüzünden tutucu 
!um oevrelerin ve Osmanlı Oevleti'nin tepkileriyle 
:arşılaştı . Patrik görevinden l768'de alınıp, Aynoroz'a 
ı ürgün edildi. 1773'de yeniden Patrik oldu. Ancak, bir sene -- ----
ıonra yeniden indirildi. Son azlinden bir sene son._r_a_d.-a~~~~~~~~~ 

•etat etti. Hanceris vefat ettikten sonra, onun zengin 
:ütüphanes i, yayınlanmamiş eserleri ve arşivi haciz edildi; · · ··· · 
lasımevi ise kapatıldı Cl6). 

,i) Batı'da Yunan Basınının Kuruluşu 

-İık·-vunanoa-idtabx · İstanbul 'un fethedilmesinden --23 
ıene sonra basılmıştı. Giritli olan Andon Oamalas kendi 
raptıiı ilk Yunan hurufatları ile 1476'da nGramiti tu 
~askareosn CLaskaris'in Oilbilgisi> isimli ilk Yunan 
titabını bastı Cl7>. 

Yunan basıninın ilk merkezi Venedik'di. Osmanlı 
tmparatorluğu ile sürekli savaş halinde bulunan ·Venedik 
:umhuriyeti Osmanlı topraklarından ka9an Vunanlılar'ın 
tıiındıiı yerdi. Venedik'te büyük ve zengin bir Yunan 
'emaatı vardı. 1499 son Bizans İmparatoru'nun nişanlısı olan 
mna Notarae tarafından ilk Yunan baeımevi orada kurulmuştu. 
~u basımevinde yalnız Yunan kitapları basılıyordu. Tabii ki 
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Milano ve Firenze'de de Yunan kitapları basılıyordu. Anoak, 
Yunan basımevlerinde değil, İtalyan basımevlerinde 
basılıyordu. Anna Notaras'ın kurduğu bu ilk Yunan basımevi, 
ilk olarak 1499 yılında "Mesala Etimologika" adlı bir sözlük 
yayınlamıştı <18>. 

Aynı yıl icinde Milano'da Atinalı Dimitrios 
Halkondilis'in kurduğu ikinci Yunan basımevinde, "Suidas'ın 
Sözlüğü" basıldı. Antik çağlardan beri büyük bir Yunan 
cemaatinin bulunduğu Kalabria •· nın Recio CRigium> kentinde . 
bir Yunan şiir kitabı da aynı yıllarda ba~ıldı (19). l499'da 
Venedik'te Aldos Manuios ünlü basımevini kurdu. Aldos 
Manutios Yunan medeniyetini seven ve klasik Yunan ve Latin 
eğitimi gören bir İtalyan idi. Manutios, basımevinde önemli 
Yunan kitapları bastı; ancak onun ölümünden sonra bu 
basımevinde Yunan kitapları bir daha basılmadı <20>. 
Firenze'de 1499'da İundas tarafından bir Yunan basımevi 
kuruldu. Venedik'te 1670'te Yanyalı olan Nikolaos Glikis 

--t-araf-ından -en -onemır·y(fnan- Basimevlerinderi-- b1i~i kuruldu·. Bu 
basımevi l788'e kadar Glikis ailesi tarafından çalıştırıldı· 
ve Yunan Aydınlanması'na büyük bir hizmette bulundu. Glik"is
ailesinin basımevindeki basılan kitapları Osmanlı 
topraklarına gizlice getirilip Rumlar'a dağıtılıyordu. 1720 
yılında bu basımevinde yapılan 299 yayım o zaman icin bir 
rekordu <21 >. 

İtalya dışında 17'inoi yüzyılda Eflak, Bağdan, 
Hollanda, Fransa ve İngiltere'de Yunan kitapları basıldı. 

v. İlk Yunan Gazeteleri 

İlk Yunan Gazetesi Viyana'da 1784'te Georgios 
Ventotis tarafından yayınlandı. Osmanlılar bu gazetenin 
kapatılması için hemen harekete geçtiler. Büyük Vezir Hamit 
Paşa Avusturya makamlarından bu gazetenin kapatılmasını 
istedi. Çünkü, ona göre, "Osmanlı Devletinin tebaası bu 
gazeteyi okuyup, siyasi olaylardan haberdar oluyorlardı" 
<22). Bu ilk Yunan Gazetesi haftada bir kez çıkıyordu. Ancak 
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iki ay iQinde Osmanlılar ' ın ısrarı yüzünden Avusturya 
makamları tarafından kapatıldı. Gazetenin ömrü kısa olmasına 
rağmen (iki ay> onun önemini hemen herkes ve özellikle 
Yunanlılar anlamıştı. Bu gazete büyük bir silah idi ve 
dolayısıyla onun kapatılmasından kısa bir süre sonra 
Avusturya'da yeni bir Yunan Gazetesi yayınlandı. Gene 
Viyana'da Haziran 1790'da Puplios Makidis Puplios isimli bir 
Yunan bilim adamı Yunanca, Sırp9a ve Almanca bir gazete 
yayınlayabilmek için Avusturya makamlarından izin istedi. 
Markidis Yulios izin alabildikten sonra ağır bir sansür 
altında gazetesini yayınlamaya başladı. Pulpios ailesi 
liberal fikirlere inanan bir aile idi . Yunanlıların 

bağımsızlığı için büyük bir mücadele veriyorlardı . 

Puplios'un 9ıkardığı bu gazete 1788'de y ine Osmanlıların 
isteği ile Avusturya makamları tarafından kapatıldı C23>. 

---·---·- --- --
vi fVIyana i(l8 çi itan Bazi- Önemli Yunan--Gazet eleri ve İasi • 

deki Yunan Baaıaevi 

Viyana ' daki Yunan kitapların ın sansürünü yapan 
Avusturyalı Fr.Hall 30 Ocak 1805 Avusturya makamlarından 
Yunanca bir gazete yayınlamak için izin istedi. Hall bu izni 
iki sene sonra alabildi . Bu izni aldıktan dört sene sonra 
gazetesini yayınlamaya başladı. Aynı zamanlarda gazete 
9ıkartma izni -isteyen Yunan--doktor ve bi ı-1m· ·-adamı ·oıart--- ---··· · ·-··-----·--· -

Dimtrios Aleksandridis'e Avusturya makamları tarafından izin 
verilmedi C24>. Hall ' ın y~yınladığı gazetenin ismi "Doğu 
yerlerin haberleri" idi, başyazarı ise Rafael Popoviç'di. 
Gazetenin yayınlanmaya başlamasından bir sene sonra 
başarısız olduğu için Popoviç istifa etti ve onun yerini 
Dimi trios Aleksandridis aldı. Gazetenin--°fsmi "Yunan 
Telesrafı" olarak değiştirildi ve başarılı bir sazetede 
oldu . "Yunan Telegrafı" sadece Yunanlılar tarafından değil 
yunanca bilen Avusturyalılar tarafından da okunuyordu. 
18l?'de Hall'ın ölümünden sonra onun miras9ıları gazeteyi 
Aleksandridis'e sattılar <25> 
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Aleksandridis 182l'de Yunanistan bağımsızlık 
SdVaşı başladığı z4man büyük bir ç~li.şkide kaldı, ya 
gazeteyi kapatacaktı ya da Avusturya Başbakanının 
politikasının ilkelerine karşı gelerek onu yayınlamaya devam 
edecekti . Aleksindridis ikinci çözümü tercih etti ve "Yunan 
Telegrafı" ını l836'ya kadar yayınlamaya dev4m etti C26>. 

Yunanistan bağımsızlık savaşından önce, Yunan 
Aydınlanmasının en önemli yayın organlarından biri "Logios 
Ermis" dergisi idi . "Losios Ermis" 18ll'de Viyana'da yayın 
hayatına girdi ve onun başyazarı Yunan rahibi ve büyük 
teolog olan Anthimos Gazis idi ~ Dersinin masrafları ise 
Bükreş'te Macaristan-Eflak Metropoliti Anthimos'un kurduğu 
"Bükreş Edebi Derneği" tarafından karşılanıyordu. "Losios 
Ermis" Yunanistan bağımsızlık savaşının hazırlık sürecine 
büyük katkıda bulundu < 27) . Dergide Theokl i tos Farmakidi.s 
gibi Liberal Yunan bilim adamları yazıyorlardı . "Logios 
Ermis" in rakibi olarak; Paris'te Kodikas tarafından 

• 

---"-Athena-" - · ve ··-V-iyamı '-da Athanasios-- stagirltfs · t~irafirü:fan--··---_-·--

"Kaliopi" dergileri yayınlanmaktaydı. 

182l'de Yunanistan bağımsızlık savaşı başladığı 
zaman "Logios Ermis" Osmanlı Hükümetinin temsiloileri ve 
Avusturya makamlarının baskıları yüzünden, Patrik Gregoriue' 
un Yunan İhtilali'nin aforizmasını yayınlamak zorunda kaldı. 
"Logios Ermis" bu aforizmayı yayınladıktan sonra kapandı. 
"Kaliopi"de aynı zamanda kapandı C28). 

_____ . . --·-·- "Logios Ermis" i çııkartanlar bağımsızlık savaşına 
katılmak içıin Yunanistan'a gittiler. 

Yunan İhtilalini hazırlayan "Dost Derneği" 
üyeleri, bugünkü Romanya'da bulunan Aisio kentinde, 1814'de 
bir basımevi kurdu. Aisio o zamanlarda Osmanlı 
İmparatorluğu'nun otonom olan Eflak Bölgesi'nde bulunuyordu 
ve o bölgenin hükümdarları Bab-ı Ali tarafından tayin edilen 
Fener Rum Beyleri idi. Dolayısıyla Aisio kenti bu tür bir 
basımevinin kurulması için Viyana'dan daha emniyetli bir 
yerdi C29). 
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"Dost Derneii"nin Aisio kentinde kurduju bu 
basımevinde bölgede başlayan Yunan İhtilalinin ilk ilanları 
basıldı. 

Bu arada, 1819'da Londra'da da "İpis" gazetesi bir 
süre iQin yayınlandı C30>. 

vii) İatanbul'daki Patrik Gregorioa'un Baaımevi ve Aynı 
Zamanlarda Osmanlı Topraklarında Bulunan Ba•ka Rua 
Baaıaevleri 

Patrik Samuel Hanceris ' in basımevinin 
kapatılmasından sonra, Beşinci Patrik Gregorios zamanına 

-kadar-;- - İstanbul ' d a - Rum-b-as ımevi-· kuru-lmad:ı- ;-- ------

Patrik Gregorios , Mora yarımadasının DimiQana 
kentinde, 1745 ' te doğdu. Ünl ü "Filosofos" okulunda ve Atina 
ve İzmir ' deki "Evangeliki Sholi"de eğitim gördükten sonra 
Gregorios , 1775'te İzmir Metropoliti Prokopioe tarafından 
Diakonos takdi r edildi. 1785 ' te Pr okopios İstanbul Patriği 
olduğu zaman, Gregorios da İzmir Metropolidi oldu. Daha 
sonra Gregorios 1793'te Sa.in Synod mensubu ve 1797'de ise 
İstanbul Patriği oldu C31). Gresorios Patrik olduğu zaman 
bir .. basımevinin kurulma.sı _ic;ıin _ Osmanlı -ma.kamlarından izin 
istedi. Gregorios'a göre Ortadoks Kilisesi'nin Dini 
Kitapları, ayrı mezheplere inanan Avrupa ülkelerinde 
basılma.malıydı. Gregorios'un bu düşüncelerine Batı 
fikirlerinden hoşlanmayan Osmanlılar da katılıyorlardı ve bu 
serek9eyle Gresorios'a izin verildi C32>. 

Gregorios'un basımevi 1798'de kuruldu ve 1815'e 
kadar Patrikhane tarafından Qalıştırıldı. 1815'te basımevini 
Aleksandros Argiramos ve Koresios ortak olarak calıştırmaya 
başladılar. Basımevi Patrikhane'nin binasında bulunuyordu. 
1815'ten biraz sonra Koresios bu işten vazgeçti ve basımevi 
Argiramos'a kaldı C33>. 
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Bu basımevinde ilk basılan kitap, 1798'de 
"Hristianiki Apolosian <Hristiyan İtirafı> isimli bir dini 
kitapdı. Dini kitaplar dışında bu basımevinde dilbilsisi; 
tıp ve çeşitli eğitim kitapları basılıyordu. 182l'de 
Yunanistan baiımsızlık savaş~ başladıiı zaman Patrik 
Gregorios Osmanlı Hükümeti tarafından Yunan İhtilalini 
aforoz etmeye çağırıldı. Aynı senede Patrikhane'nin merkez 
kapısının önünde Osmanlı Hükümeti'noe asıldı. Onun basımevi 
de Lukaris'in basımevi gibi yeniçeriler tarafından kapatıldı 
(34). 

.1813'te İzmir'e yakın olan Kulkunoa kasabasında 
küçük bur Rum Basımevi kuruldu. Ancak, pek önemli değildi . 

1817'de Ayvalık ' ta kurulan ünlü Akademi'nin kitap 
gereks i nmelerini karşılamak için önemli bir Rum Basımevi . 

kuruldu. Bu basımevini Kostas Tobras çalıştırıyordu ve orada 
__ 9eşitl ~ __ .lç9z::ıula:ra il_işkin_ ye~:U J~J .Ç.ap _p~~_ıJ.d~. ,_ıe_.?l ' de ---------

Yunanistan baiımsızlık savaşı başladığı zaman bu basımevi 
kapatıldı. 

Hios <Sakız> adasında, 1792'de kurulan ünlü okulun 
kitap gereksinmelerinin karşılanması için 1819'da bir 
basımevi kuruldu. O basımevinde de bu okul için çok kitap 
basıldı. Anoak, Hios katliamı sırasında Osmanlı yöneticileri 
bu basımevini kapattılar C35). Bu basımevinin kurulması için 
Paris'te bulunan ve Hios'lu olan yunan bilim adamı ve Yunan 
Aydınlanmasının temsilcisi Adamandios Korais'in teşviği ve 
büyüı< ---ı<~ı-t:1<ısı -oiaü·~ - -- ... - ··· ·- - - - - ___ .. ___ __ 

• 



II. BOLUM - YUHANİSTAN BA~IKSIZLIK SAVAŞI SIRASINDA 
YUHAN BASIHI 

i) Serbest Yunan Topraklarında Kurulan İlk Basımevi ve 
İlk Yunan Gazetesi 

Yunan bağımsızlık savaşı başladığı zaman 182l'de, 
Mora Yarımad4sının ilk kurtul4n şehri olan Kalamata'da., 
Ayvalıklı Tobras ve Viyana'dan gelen Farma~idis tarafından 
bir basımevi kuruldu . 

Bu basımevinin makineleri Oimitrioe İpeilant i s 
tarafından Trieste'den getirilmişti. Bu basımevinde 1821 
-- - - ------- ----- - - -·· - --·-- - - --
yazında nsalpika Ellenikin <Yunan Borazanı> isiml i bir 
gazete yayınlanmaya başladı . Anoak İps i lentis sans ürüne 
katlanamayan Farmakidis kısa bir zaman sonra gazeteden 
ayrılmak zorunda kaldı C36). 

Birka9 a y sonra bu basımevi y eni kurtulan Tripoli 
şehrine taşındı ve daha sonra Yunan meclisinin merkezi olan 
Korinth'e <Ocak 1827>, Avrupa'dan gönderilen bir basımevi 
daha taşındı. Ancak, 1822 Temmuz ayında bu iki basımevi 
Mora'ya çabuk ilerleyen Dramalis tarafından kapatıldı. 

l824'te Psara adasında kurulan bir basımevi de 
aynı senede Psara adasındaki olaylar sırasında Yeniçeriler 
tarafından kapatıldı C37> . 

ii> Mesolongi ve Ba9ka Yerlerde Çıkan Gazeteler 

Yunanistan bağımsızlık savaşı sırasında Mesolongi 
fehri İhtilalciler için önemli bir merkezdi. Türk-Kısır 
askerleri tarafından fethedilmesinden sonra Mesolongi Yunan 
İhtilali'nin sembolü oldu. İstanbul'lu olan Yunan politikacı 
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Aleksandros Mavrokordatos Mesolongi'de bir basımevi kurdu. 
Bu basımevinde Yunan dostu olan İn~iliz Stanhop "Ellinika 
Hronika" isimli gazetesini Ocak l824'te yayınlamaya başladı. 
Bu gazeteyi Stanhop Nisan 1824'te kendi kurduğu basımevinde 
yayınlamaya devam etti. "Ell'inika Hronika" b4şarı:lı bir 
gazete idi ve 1826'ya Mesolongi'nin fethedildiği zamana 
kadar yayınlanmaya devam etti. Mesolongi'de bulunan bütün 
basımevleri 1826'da Osmanlı-Mısırlılar tarafından kapatılqı 
(38). 

Stanhop'un basımevinde İtalyan ve Yunan dostu olan 
Gamba tarafından Yunanoa, İngilizoe, Fransızca, Almanca ve 
İtalyanca bir gazete yayınlanıyordu. Bu gazetenin ismi 
"Ellinikos Tilesrafos" . CYuna.n Telgrafı> idi. Bu gazetede 
Yunan Milli Şairi olan Dianisios Solomos'un yazdığı 
0 Hürriyet'e İlahi" isimli Yunanistan Milli Marşı ilk kez · 
olarak yayınlandı (39>. Stanhop Atina'da bir basımevi kurdu. 

_ Bu basımevinde.:_t824' te "Ef.imeriS-ton-Athinon" .(Atina 'nın·---:·--·-~-
Gazetesi > yayınlandı. Gazete Atina belediyesi tarafından 
yayınlanıyordu. Nisan 1826'da Türk Komutanı Kütahi Atina'ya 
girdisi zaman Osmanlı askerleri bu basımevini tahrip 
ettiler. İdra adasında Yunan dostu olan İtalyan Yusef Kiape 
tarafından 1823-1827 arasında "Filos tu Nomu" <Yasanın 

Dostu> isimli bir gazete yayınlanıyordu . 1827-1828 İqra'da 
kocabaşıların organı olan "Aneksartitos Efimeris Tis 
Ellados 11 CYunanistan'in bağımsız gazetesi> isimli gazete 
yayınlandı (40>. Mora yarımadasının başkenti olan Patra'da 
1826'da Fransız askerleri ile gelen Yunan dostu olan Rembau ______ . ___ _ 
tarafından Fransızca ve Yunanca "Tahidromos tis Anatolis" 
CDoğu'nun Kurieri) isimli bir gazete yayınlamıştı. 

• 



. - .. .. 
III. BOLUM - TANZilfAT DOHEımIDE ISTANBUL' DA RUM BASOO 

İ> Osmanlı İaparatorluğu'nda Çıkan İlk Rum Gazeteleri 

Osmanlı Devletinde ilk Rumoa basın denemelerini 
İzmir'da görüyoruz. l83l'de "Filos Ton Neon" <Haberlerin 
Dostu> gazetesiyle başlayan bu denemeler başarılı oldu. 
1838'de çıkan "Amalthis" yayın hayatını 1922'ye kadar 
sürdürdü. Bununla birlikte İzmir'de başka önemli Rum 
gazeteleri yayınlanmıştır C41). 1832'de bir çeşit resmi 
gazete olan TAKVİMİ VAKAYİ'nin Rumcası İstanbul'da 
yayınlandı. Bu gazetenin aralıklarla 1850'ye kadar 
yayınlandığı bilinmektedir . 1832'de İstanbul ' da Yogos 

.. Musurus tarafından "Otoma.ni.kos .Moni.tor". <Oa1114nl ı Moni tö.rü~----

gazetesi yayınlanmaya başladı . Yagos Musuros Patrikhane'nin 
Rum ''Mekteb-i Kebir" okulunda okumuştu. Mükemmel Türkçe 
bilmesi nedeniyle 1867'de Osmanlı Devleti ' nin Şura-i 
Devlet'in mensubu oldu. İstanbul'lu ünlü Rum tarihçisi, 
yazar ve gazeteci olan Manuel Gedeon'a göre "Otomanikos 
Monitor " gazetesi Osmanlı Devleti ' nin, resmi veya yarı resmi 
orsanı idi (42) . Onun için Osmanlı Devlet memurları bu 
gazetenin Osmanlı topraklarında bulunan Rumlara dağıtılması 
ve tanıtılması için çaba gösteriyorlardı. Anoak bu gazete 
Ortodoks Kilisesi çevrelerinde pek okunmuyordu (43). 
" Otomanikoe Monitor" 1840'a kadar yayınlandı. 

ii> 1839'dan Sonra İstanbul'da Çıkan RWI Gazeteleri 

1840'ta Bab-ı Ali'nin memuru olan Konatandinos 
Adisidie tarafından "Telegrafoe Tu Vospori" <Boğazioi'nin 

Telegrafı" gazetesi yayınlanmaya başladı. Konstandinos 
Adieidis Rumcayı iyi bilmediği halde çok iyi Türk9e 
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biliyordu. l850'de "Osmanlıca Dilbilgisi" kitabı yazdı ve 
yayınladı. Adosidis bu kitabını Sultan Abdülmecit'e sundu. 
"Telegrafos Tu Vospor" gazetesi başlangıçta. ayda üc;s kere 
yayınlanıyordu. Daha sonra haftalık oldu. Bu gazetede İlyas 
Tantalidis ve İsidoros Skilicia şiirlerini yayımlıyorlardı. 
1854'te Adisidis bu gazeteyi Dimitrios Xsenis•e · sattı C44>. 
185l'de Evanselinos Misailidis "Anatoli" <Anadolu) 
gazetesini kurdu. "Anatoli" 1865'e kadar Karamanlıca CVunan 
harflerle yazılan Türkçe> çıkıyordu. l865'te ise Rumca 
yayınlanmaya başladı. "Anatoli"nin başyazarı öğretmen ola~ 
Hristoforos Samarcidis idi. Ancak, Rumca ~ayını sadece 
birkaç ay için sürdü. "Anatoli" 1873'e kadar yalnız 
Karamanlıca yayınlanıyordu. 1873'te ise hem Rumca hem 
Karamanlıca yayınlanmaya başladı ve 1874'te iki ayrı gazete 
olarak ç ıkmaya başladı ; Karamanlıca çıkan "Anatoli" ve Rumca 
c;sıkan "Mikra Asia" <Küçük Asya>. 1875 'te "Mikra Asia" i.flas 
ettiği için yayımını durdurdu. 1877'de " Anatoli" i k i ayrı 

• 

--~i l~e __ l~:Y..1-.~~~n~~ya .!J~ş l~~~- -~~_!a~~~}_;_~~-~lan_ __ bi rin_c::_~·--·· --··- ···- ----· 
bölümünde siyasi haberler ve makaleler ve Rumca olan ikinci 
bölümünde Kilise haberleri ve makaleleri yayınlanıyordu . 

Rumca bölümünün başyazarı Manuel Gedeon idi. Rumca bölümü 
1877'ye kadar çıktı. Karamanlıca bölümü "Anatoli" ismi ile 
Birinci Cihan Harbinin sonuna kadar yayınlanmaya devam etti. 
1890 ' da Evangelinos Misailidis'in ölümünden sonra "Anatoli" 
onun oğlu Hristos Misailidis tarafından yayınlanmaya devam 
etti <45> . 

1845'te İon Adaları'ndan <Yedi Ada) gelen ve 
-·· İngil"fz pasaportu sahibi Yunan gazeteci olan dimitrios 

ksenis "Vizantis" gazetesini kurdu. Ksenis Adosidis'ten 
satın aldığı "Telegrafos Tu Vospor" gazetesini 1856'da 
"Vizantis" gazetesi ile birleştirip "Telegrafos Tu Vosporu" 
ve "Vizantis" gazetesini çıkartmaya başladı. Bu gazetenin 
ismi birkao sene sonra "Vizantis" oldu. "Vizantis" 
gazetesinin başyazarı Tinos adasından gelen ünlü hukukou 
İoanis Georgandopulos idi ve aynı gazetede Kea adasından 
gelen hukukou Platon Rotas da yazıyordu. 1873'de 
Georgandopulos "Vizantis"ten ayrıldı ve yerini İoanis 
Tantalidis aldı. Tantalidis 1877'de kendisini arayan 
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polisten kaçmak için "Vizantis" ten ayrıldı, bir süre i9in 
Atina'ya sığınmak zorunda kaldı. Manuel Gedeon'a göre 
"Vizantis" 187l'e kadar Osmanlı devletinden yardım alıyordu. 
Xesnis'in ölilmünden <1888> sonra "Vizantis" yayınlanmaya 
devam etti. Manuel Gedeon l90l'in nüshalarını bulunduğunu 
yazıyor (46>. 186l'de "Anatolikos Astir" isimli gazete 
yayınlanmaya başladı (Doğu Vıldızı>. Bu gazeteyi 
Patrikhanenin "Mekteb-i Kebir"in öğretmenleri olan İoanis 
Filalithis, Vasilios Kalifron ve daha sonra Samos <Sisam> 
adasının valisi olan Konstantinos Fotiadis kurdular. Bu 
gazetede Dimitrios Nikoladis Stavros Vutiran ve Perklis Hen 
yazıyorlardı. "Anatolikos Astir" 1864'e kadar haftalık idi . 
1864'ten 1877'ye kadar haftada iki kez ve l877'den sonra 
gene haftada bir kez çıktı. 189l'de Kalifron'un ölümünden 
sonra "Anatolikos Astir" 1894'e kadar yayınlanmaya devam 
ett~ ~47> . 1860_~~a K~~ı~öY. Metr~polit_i ~e.rasimos'.un_yakın. _ _ ___ _ 
akrabası olan Dimitrios Ka9elidis "Omonia" <Barış-Birlik> 

gazetesini kurdu. "Omonia" patrikhaneden büyük bir yardım _ 
alıyordu. Ancak, l863'te Patrik İoakim'in azlinden sonra bu 
büyük desteğini kaybetti. "Omonia" 1S70'e kadar aralıklarla 
yayınlanmaya devam etti . "Omonia" Patrikhane desteğini 
kaybettikten sonra bir sene için kapand~. Argiriadis ise 
renkli bir şahsiyet idi. Din de@iştirdiği için (Müslüman 
olmuştu> Argiriadis Rumlar tarafından kabul edilmiyordu. 
1866'da Argiriadis "İlios" <Güneş) gazetesini kurdu. Ancak, 
bu gazete başarısız olduğu için kısa bir zaman sonra 

... ---.. ·- ·---···· 
- kapanmak zorunda. · ıcaI<fı ~ - Argiriadis ise Yunanistan' a gidip 

Mora yarımadasında küçük bir kasabanın okul müdürü (48> 
olarak yaşamını sürdürdü. 

1866'da "Zebur" gazetesi kuruldu. Kurucusu 
Kayserili Anestis Eftihidis idi. "Zebur" un başlangıc;ta 
Karamanlıca yayınlanıyordu. Fakat, az bir zaman sonra Rumca 
yayınlanmaya başladı. İsmi ise "Zebur" un Rumcası olan 
"Melissa" oldu. Bu gazetenin ömrü bir buçuk yıl sürdü <49>. 

1869'da Fransızca öğretmeni olan Nikolaos 
Destunia.nos "Theatis" <Seyirci> gazetesini kurdu. "Theatis" 
altı yedi sene için yayınlanabildi . Bu gazetede Manuel 
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Gedeon ve Thanos Vasilaros adlı gazeteciler yazıyorlardı 
(50). 

İstanbul Rum basınının en·önemli temsilcilerinden 
biri Mihael Hurmuzis idi. Girit asıllı olan Hurmuzis 1820 
yılında İstanbul'da doğdu. Önce Vunanistan'a dönüp, 
1853-1856 arasında Osmanlı hükümeti iQin çalışmaya başladı. , 
Gedeon'a söre Hurmuzia Osmanlı hükümetinden maaş alıyordu . 
Hurmizis 1864'te, "Armonia" <Ahenk) gazetesini kurdu. 
"Armonia" l868'e kadar yayınlandı. Ayrıca, Hurmuzis 
"Anatolikos Astir" ve başka Rum gazetelerinde yazılar 
yazıyordu. Türk-Yunan işbirliği ve dostluğuna inanan 
Hurmizis Patrikhaneye yardım ediyordu ve Rum toplumu ona 
saysı gösteriyordu (51>. Tiyatro oyunları da yazmış olan 
Hurmuzis 1882'de İstanbul'da öldü. 

1863 ' te M.Raptarhis bir süre icin dergi olan 
"Eptalofos" (Yedi Tepeli) gazetesini kurdu. 1865'te 
"Eptalofos" Oimitrios Nil<olaidis tarafından yayınlanmaya 

--~e~-~m etti . 18~_4' t~_ "Eptalofos " ta_ ~_!'. t~~-- çl_~~~k ___ SJ;av:ros _ _ _ _ 
· Vutiros'da çalıştı. Ancak, k ı sa bir süre sonra ayrıldı . 

"Eptalofos" Nikolaidis tarafından yayınlanmaya devam etti. 
-· -1876'da Niko-laidis "Eptalofos" un ismi "Konstantinopolis" 

olarak değiştirdi . "Konstantinopolis " te G. Ksanthopulos , 
Vlasis Gabriilidis ve Manuel Gedeon yazıyorlardı . Ancak, 
1873 ' te Osmanlı Basın Bürosu "Konstantinopolis " in ya~ımını 
yasakladı. Ondan sonra Nikolaidis "Trakya" sazatesini 
~akardı. "Trakya" nın 1880 'de Basın Bürosu ta.rafından 
kapatılmasından sonra Nikolaidis "Konstantinopolis" i 
yeniden çıkarmaya başladı. Ancak, bu gazete de 1888 ' de Basın 

· Bürosu tarafından l<apat"ildı. Nikolaidis bir süre sonra 
"Konstantinopolis" i yeniden yayınlamaya başladı ve bu 
gazete 1914'e kadar yayınlandı C52> . Nikolaidis kitaplar da 
yayınlıyordu. Ayrıca, bu işten büyük kar sağlıyordu. 1876'da 
"Tarkya gazetesinden ayrılan Gabriilidis "Metarithmisis" 
Cİslahat) gazetesini kurdu. "Metarithmisis" olduk9a başar~lı 
bir gazete idi. Çünkü, daha önoe belirttiğimiz gibi 
Gabriilidis yetenekli bir gazeteci idi. Aynı zamanda çok 
popüler olmuştu. Ancak, 4 Ağustos 1877'de Gabriilidis 
Osmanlı polisinin tutuklama girişiminden kaçmak için Atina' 
ya gitti ve "Metarithmisis" kapandı C53). 
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İstanbul Rum basınının en önemli temsilcilerinden 
biri Stavros Vutiras idi. Yunanistan Karpenisi şehrinde 
doğmuş olan Vutiras Edirnekapı Rum okulunda öğretmenlik 
yapıyor ve "Anatolika Astir" gazetesinde makaleler 
yazıyordu. Daha evvel belirttiğimiz gibi 1865'te Vutiras 
Nikolaidis ile beraber bir sene için "Eptalotos" gazetesini 
çıkardı. Ancak kısa bir süre sonra ayrıldı. Vutiras 1866'da 
Georgios Vafiadis ve İoanis Vretos ile beraber "Neologoe Tis 
Anatolis" gazetesini kurdu. "Neolosos" un sorumlu yazı 
işleri müdürü Osmanlı devletinin memuru olan Hristos 
Papadopulos idi. "Neologos Tis Anatolis" bir süre sonra 
ismini "Neolosos" olarak değiştirdi. "Neologos" Megali 
İdea'yı savunan bir gazete idi. Megali İdea'ya inanan Rumlar 
Taksim'de bulunan Amerikan Kah_vehanesi 'nde toplanıyorlardı. 
"Neolosos" ta ekonomik sıkıntı olduğu zaman Vutiras bu 
kahvehanede büyük bağışlar toplayıp gazetenin yayınlanmasını 
sağlıyordu C54>. Vutiras "Neolosos" ta Makedonya 
bölgesindeki yayılmacı Bulgar politikasına karşı makaleler 

·-y~y-;~lıy~-~-du : · Ayrıca 
1 
V~ti-r~~ --İs-t~nb-~-1 'd;ki · ç-~k say~-~i~ - R~;---

derneklerin üye ve görevlisi idi C55>. 

"Neolosos" Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 
çıkıyordu. 1897'de Yunan-Osmanlı savaşı başladığı zaman 
Vut i ras sınır dışı edildi. "Neologos" kapandı. 1908 'de 
İkinci Meşrutiyet' in ilanı ile Vutiras İstanbul'a dönebildi. 
Hemen "Neologos"u yeniden yayınlamaya başladı. 1922'de 
"Neolosos" kapandı. Vutirae da sınır dışı edildi. Vutiras'ın 
İetanbul'da bulunan büyük mülk ve mal varlığına Türk 
hükümetl tarafından elkondu. Vutiras 1923'te Atina'da öldü·. 
"Neolosos" un bazı nüshaları İstanbul Rum Ortadoks 
Patrikhanesi'nin kütüphanesinde bulunuyor C56> . Vutiras, 
Vretos ile 1869-1890 arasında "Tarih ve Coğrafya Sözlüiü" nü 
yayınladılar. Bu · sözlük 9 ciltten oluşuyordu. Vutiras ve 
Vretos bundan büyük kar sağladı (57). 

İstanbul'da bir başka önemli Rum gazeteci Teodor 
Kasapis <Kasap> idi. Kasapis 1835'te Kayseri'de doğmuş ve 
onbir yaşında İstanbul'a gelmiş. Fransa'da eğitim gördükten 
sonra, İstanbul'a dönüp, Türkçe, Rumca ve Fransızca 
gazeteleri 9ıkartmıştı. Kasapis 1869'da "Diojen" CDiyojen> 
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gazetesini Fransızoa,Rumoa ve Ermenice olarak yayınlamıştı. 
Daha sonra "Diojen" Ttirkçe olarak xayınlanmaya başlamış ve 
l877'de ise kapanmıştı. "Oiojen" in devlet tarafından 
kapatılmasından sonra Kasapis "Momos" adlı mizah gazetesini 
çıkarmış ve onun da kapatılmasından sonra Türkçe ve Rumca 
"Kondonatos" <Çıngıraklı Çavuş> mizah gazetesini . çıkarmış. 

Bir sene içinde üç mizah gazetesi çıkartan Kasapis 1877'de 
tutuklanmış ise de daha sonra kaçmıştır C58> . . Kasapis af 
çıktıktan sonra İstanbul'a dönüp Saray Kitaplığı'nda 
görevlendirilmiş ve Molier'den çeşitli çeviriler yapmıştır 
C59). l863'te ismini tespit edemediğimiz biri "Plaf Pluf" 
mizah gazetesini yayınladı. Ancak, bu gazete başarılı 
olmadığı için kısa bir süre sonra kapandı C59>. İstanbul Rum 
basınının bir başka temsilcisi Vangelis Papadopulos idi. 
Ayvalık'ta doğmuş olan papadopulos 1870 yillarında Rumca 
"Proia" Türkçe "Sabah" ve Fransızca "Matin" gazetelerini 
çıkarıyordu. Papadopulos'a ait olan "SAVATIEA EPİTEORİSİ°S" 
<CUMARTESİ REVÜSÜ> gazetesi Vutiras tarafından yayınlandı; 

---ancak, gazetenin-yazr işleri sorumlusu Papadopulos ·-raT : "'BTr 
sene çıkan "SAVATIEA EPİTEORİSİS" te Şark Meselesi ile 

·--· ilgi 1 i maka-le ve- yorumları bulunuyordu ( 60 > . 

1880'de Papadopulos tarafından "Hiaki Epiteorisis" 
<Sakız Revüsü> gazetesi yayınlandı. O gazetenin başyazarı 
Sofroniadis idi. Papadopulos'un çıkardığı bir başka gazete 
1887-1890 arasında. çıkan "Nea Epiteorisis" <Veni Revti> idi. 
Bu gazetenin başyazarı Kyriakidis idi C61>. 1889'da 
Patrikhanenin organı "Eklisiastiki Alithia" <Kilise gerQeii> 

__ gazetesi yayınlanmaya başladı. "Eklisiastiki Alithia" 1923'e ~ 

kadar cıktı. Bu gazeten1n bütün nüshalarını Patrikhanenin 
kütüphanesinde bulmak mümkün C62). "Phare du Bosphore" 
İstanbul'da 1870-1890 arasında Fransızca olarak çıkan bir 
gazete idi. Bu gazete Patrikhane'nin çıkarlarını 
savunuyordu. Başyazarı Kyriakopulos olan bu gazete l890'da 
kapandı C63). 
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iii> 1839'dan Sonra İstanbul'da Çıkan Rum Dergileri 

1845'te İstanbul'da ilk Rum kadın dergisi çıktı. 
Bu derginin ismi "Kipseli" idi ve bayan Efrosini Samaroidis 
ta.rafından yayınlanıyordu. Bu dergi ayda bir kez çıkıyordu. 
34 sayısı yayınlanmıştı. Manuel Gedeon'a göre çok iyi bir 
dergi idi (64). 1858-1859 arasında Epaminondas Frangulis 
"Thel iksinoi" dergisi c;nkardı . Bu dergi c;nkmadan önce 
"Peristeri tu Vizantu" <Vizansın Güvercini) ve "Fanos tis 
Mesogiu" <Akdeniz' in Feneri) dergileri çıkıyordu (65). 

1862'de Raptarhis "Eptalofos" dergisini <ve aynı 
zamanda gazete olan) çıkardı. 1865-1896 arasında "Eptalofos" 
Nikolaidis tarafından yayınlanıyordu. 1867'den sonra 
"Eptalofos" <Yedi Tepeli) sadeoe gazete oldu. ''Eptalofos" 
dergi olduğu zaman , doktor T.Georgiadis, doktor Dimitçis 
Panagiotis Thomas, Kontandinos Plithonidis, Dimitrios 
Plithonidis, Vlasis Gavriil i dis ve sonraki Drama metropolidi 

-GerinianoS· Mihalildis yazıy·örı-araı -. -···- - ··-·-------·· 

186l'de doktor Zografos " Kastalia" isimli dergiyi 
çıkardı. "Kastalia." ayda bir kez çakıyordu ve neşeli bir 
dergi idi. 1868'de Raptarhis "Peleksis" mizah dergisini 
çıkardı . Ancak , başarılı olamadı. 

1862-1863 arasında iki tane aylık dergi çıktı. 
"Kivotos" ve "Edem". Fakat başarılı olamadılar (66). 



.. - - . .. 
VI. BOLUM - TANZDfAT DONEMINDE OSMANLI - YUNAN ILIŞKILERI 

i> 19'uncu Yüzyılda Cl878'e kadar> .Osaanlı Yunan İlişkileri 
ve .. Mesali İdea .. 

Modern Yunan devletinin kuruluşunda~ 1839'a kadar 
Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında hiç bir 
diplomatik ilişki · kurulamadı. Ancak, Sultan Mahmut II ölünce 
(1839) Yunan dış işleri bakanı Kontantinos Zografos Aralık· 
1839'da yeni Sultan Abdülmeoit'i kutlamak ·için İstanbul'u 
ziyaret etti. Zografos Osmanlı yetkilileri ile müzakereler 
yaptıktan sonra, 3 Mart 1840'da Osmanlı İmparatorluğu ve 
Yunanistan arasında on yıllık bir ticaret anlaşması 
imzaladı. Bu antlaşma Yunan milliyetçi çevreleri tarafından 
eleştirildiği için <Özellikle Megali İdeacılar tarafından> 
hiç bir zaman yürürlüğe giremedi <67>. 1839 Osmanlı-Mısır 

--sava·ş .ı- sira·sı:nda;·-toanis V4:!l'eoas ·ve Camia Karatasu·s gibi ___________ ...... 

Yunan subayları Makedonya, Tesalya ve Epir'de bir gerilla 
savaşı başlattılar. Fakat, başarılı olamadılar. · 
Osmanlı-Mısır savaşına son veren Londra antlaşması (15 
Haziran 1839) Girit adasını Osmanlılara seri veriyordu. Bu 
yüzden 22 Şubat 184l'de Girit'liler ayaklandılar. Ancak, 
bunlar da başarılı olamadılar. 

Ocak 1844'de başbakan olan İoanis Koletis, Yunan 
Parlamentosunda 1922'ye kadar Vunanistan'ın resmi milli 
ideolojisi olan, "Megal i İdea "yı açıkladı .. ( 68) r "Megali 
İdea" Balkan ve Anadolu Vunanlılarının bir Yunan devletinin 
oatısı altında kapsanması (toplanması>nı ama9lıyordu; 

"Yunanistan krallığı biltiln Yunanistan deiildi. O 
Yunanistan'ın yalnız bir parçasıdır Hellenizm' in 
iki büyük merkezi vardır. Atina ve Konstantinopo
lis Atinia sadece Kraliyet başşehridir. Konstanti
nopolis ise bütün Hellenlerin sevinci ve ümidi 
olan büyük başkenttir" (69). 
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1922'den sonra "Megali İdea" nın Yunan devletinin 
resmi ideolojisi olmaktan Qıktı ve onun yerini 20'inci 
yüzyılın gerceklerine daha uygun ve realist hedefler aldı 
(70). 

1853'te başlayan Kırım savaşı sırasında 
Yunanistan, Teselya, Epir ve Makedonya'da yapılan 
ayaklanmalara yardım etmeye çalıştı. Ancak, Osmanlı ordusu 
bu ayaklanmaları bastırdı. Mayıs 1854'te Fransız Filosu 
Yunanistan'ı gözetmek için Pire limanının işgal etti <71>. 
Büyük güçler ise Yunanistan'dan "Osmanlı İmparatorluğu'na 
karşı tarafsız kalmasını" istediler <72). 

27 Mayıs 1855 Kanlıca'da Yunanistan ve Osmanlı 
devleti arasında "Ticaret ve Denizcilik Antlaşması" 
imzalandı. Böylece Osmanlı-Yunan ilişkileri gelişmeye 
başladı. l897'ye kadar süren bu antlaşmanın ilavesi 
"Eşıkiyalığa karşı" imzalanan Osmanlı-Yunan antlaşması idi. 

-X-arı.!ıca-An~ra.şmasTnaarı-os·manri Rumlariouyüı< -ölc;:üde- -
faydalandılar C73>. 

Temmuz l866'da Giritliler yeniden ayaklandılar ve 
bu ayaklanma 1869'a kadar sürdü. Girit meselesi yüzünden 
Osmanlı Devleti Yunanistan'ın Girit Rumları'na yardım ettiği 
iddiası ile Yunanistan'daki Osmanlı büyükelQisini İstanbul'a 
geri çağırdı. Sonunda bu olay Yunanistan'ın diplomatik 
alanda geri adım atmasıyla bitti C74>. 1877'de Osmanlı-Rus 
Savaşının başlaması ile Makedonya, Epir, Tesalya ve Girit'te 
Rum ayaklanmaları başladı. <75). 1877-1878- Osmanlı -Rus ··savaşı ··-·· 

sırasında Yunan CEkumenik yani bütün partilerden oluşan 
koalisyon> hükümeti tarafsız kalmaya çalıştı. Ancak, Edirne' 
nin düşmesinden sonra bu hükümet istifa etti ve onun yerini 
Kumurduros'un kurduğu yeni hükümet aldı (76> . Bu hükümet 
savaşın son günlerinde COoak 1878> savaşa <Osmanlılara 
karşı) girmeye karar verdi. Yunan ordusu Tesalya'ya hüoüm 
etti. Ancak, Osmanlılar ve Ruslar arasında Edirne'de 
antlaşma imzalanmasından sonra Yunan askeri Osmanlı 
topraklarından çekildi ve Yunanistan savaştan vazgeçti C77). 
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ii> 19'unau Yüzyılda Rum-Bulgar İlişkilerinde Kilise 
Problemi 

18'inci yüzyılda Bulgarlar diğer Balkan 
milletlerinin uyanış hareketine katılmadılar: Şehirlerde 
yaşayan ve ticaretle uğraşan Rumlar kurdukları kaliteli 
okulları ve dernekleri ile Bulgar halkını önemli bir biçimde 
etkiliyorlardı (78>. 

Bulgar Kilisesi ise İstanbul Rum. Patrikhanesi'nin 
yetkisi altında idi. Çünkü, Fatih Sultan Mehmet İmparatorluk 
içinde yaşayan Ortodoks cemaatleri Patrikhane'ye bağlamıştı 
(79). 

Ba lkanlarda ulusal devletler oluşmaya başladığı 
zaman , bu ulusal dev letlerin temelleri olan ulusal 
kilise l e r i oluştu . Ortodoks olan ulusal k i liseler Osmanlı _ _______ _ 

--ı5evie.tine -bağl1 "öiin -evr~~~-e-i--;;:ı "t;Iikteki ·- I~t.9.nbul . Fene~-Rum 
Patrikhanesi ' ne karşı Qıktılar. Bu u ~usal kilisele~~en ilki· 
1807 ' de Sırbistan'da kuruldu . Yunanistan bağımsızlık 
hareketinin başarıya ulaşmasından sonra dinsel direniş 
ulusal direnişe dönüştü . Rusların Panslavaılık politikasının 

etkisinde kalan Bulgar Kilisesinin panslavoılık akımını 
önleyeceğine inanılmaktaydı. Bunda Bulgarların Osmaniı 
devletine daha 9ok bağlanacakları görüşü kadar, Ortodoksları 
bölerek kendi aralarında güçbirliği yapma olanaklarını 
zayıflatma düşüncesi egemendi <80>. 1860'ta Bulgar cemaatini 
temsil ettiğini iddia eden bir Bulsar -heyeti. Bab-i Ali'ye -----
başvurarark Patriği dini lider olarak tanımadıklarını 
bildirdiler. Böylece Ortodoks olan Bulgarlar ve Rumlar 
arasında bir tartışma başladı. 

2 Mart 1870 Sadrazam Ali Paşa'nın yayımlattığı bir 
fermanla Eksarhılık (Bağımsız Bulgar Kilisesi> resmen 
kuruldu. Ancak, milliyetçi Bulgar 9evreleri, cemaatleri Rum 
olan bölgeleri, Bulgar Kilisesi'ne bağlamak istiyorlardı. Bu 
nufusun Bulgarlaştırılmasının başlangıç dönemi olacaktı. 
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Çünkü, Bulgar Kilisesi'nin kullandığı lisan Bulgarca idi ve 
kendisi ulasal kilise idi. Böylece Rumlar ve Bulgarlar 
arasında kilise tartışması, Makedonya üzerine hakimiyet için 
yapılan gizli bir savaşa dönüştü. Bulgar Kilisesi'nin 
kuruluş belgesinin sekizinci ve son maddesine göre, eğer 

kilise Coemaat) bir bölgenin Ortodoks olan nufusunun 2/3'ü 
Bulgar Kilisesi'ne kendi iradesiyle bağlanmak isterse 
Patrikhane'den ayrılıp Bulgar Kilisesi'ne bağlanabilecekti 
<81>. Bu madde Makedonya sorununun tohumlarını atan önemli 
unsurlardan biri idi. Çünkü, Bulgar ve hangi bölgelerin Rum 
oldukları konusunda büyük anlaşmazlık 9ıktı . 

1872'de İstanbul'da yapılan Patrikhane'nin büyük 
Synodu Bulgar Eksarhiliğini Ortodoks Kilisesi'nin 
kanunlarına aykırı buldu ve onu ayrılıkçı olarak tanıyarak 
gayrı meşru olmakla kınadı <82). Bu durum son bulgar Eksarhı 
İosif'in 1915'te İstanbul'da ölümüne kadar sürdü. 

Yunanistan için Makedonya ve Trakya Yunan milli 
hedeflerinin biri idi. Dolayısıyla Yunanlılar Bulgar 
Ki 1 ises .. 1 'rie -ıüir\Ü- cıkfilar c 83 > • -Böy1ece·;- Balkan· nalkia_r_ı _______ _ 

ile işbirliğinin kurulmasına ve Türklere karşı ortak bir 
· Balkan mücadelesine yönelen Yunan dış politikası, 
hedeflerini değiştirmek zorunda kaldı. Bulgar Kilisesi 
sorunu ortaya çıktığı zaman Yunan dış politikası 
Osmanlılarla uzlaşma yapmaya başlamıştı (84). Panslavisme 
karşı olan Osmanlı-Yunan işbirliği Ayos Stefanos antlaşması 
sırasında daha iyi ortaya çıktı. Balkan savaşlarına kadar 
Balkanlarda ve özellikle Makedonya'da karşı karşıya gelen 
Türkler ve Bulgarlar veya yunanlılar ve Türkler değil, 

-· Bulgar·lar· ve·· Yuna:nl ı la-r idi. 

iii) Aya Stefanoa Antlaşması 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının (93 Harbi) sonunda 
imzalanan barış antlaşması İstanbul'a yakın olan ayos 
Stefanos CYeşilköy)'de imzalandı. Plevne düştükten sonra Rus 
kuvvetlerinin Edirne'ye doğru ilerlemesi üzerine Osmanlı 
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Devleti mütakere istedi. Rus orduları başkomutanı Grandük 
Nikolay barış esaslarının mütakere ile birlikte görüşülmesi 
koşuluyla bu isteği kabul etti. 31 Ooak 1878,Edirne'de 
imzalanan mütakerenin hükümleri, aşağı yukarı Aya Stefanos 
antlaşmasının esaslarını kapsıyordu (84>. Mütakere 
koşullarının siyasi dengeyi Rusya lehine bozması Avrupa 
devletlerini, özellikle İnsiltere'yi harekete geçirdi. 
İngiltere Rusya'ya karşı bir gösteri yapmak amacı ile 
donanmasını Marmara'ya gönderdi . Ruslar da buna karşılık 
karargahlarını Ayos Stefanos'a taşıdılar ve İngiliz 
donanmasının İstanbul limanına girmesi halinde, kente askeri 
birlik göndereceklerini bildirdiler. Bu durumun ortaya 
çıkardığı bunalım, İngiltere'nin Rusya'ya güvence vermesi ve 
Rusların da İstanbul'a asker sokmaktan vazgeçmesi ile 

- · 9özüldü~~~n sonra _ barış_ görüşmeler_i Aya Stef'.~nos 'ta_ J;>aşladı _. _ _ ·-··········· - . 
Osmanlı devleti adına hariciye nazırı Saffet Paşa ile Berlin -
Sefiri Sadullah Bey' in <Paşa> , Rusya adına da Kont İgnatief 
ve Nelidov'un katıldığı barış görüşmeleri, barış esasları 
önceden kararlaştırıldığından uzun sürmedi . İkisi dışında 
(altı savaş gemisinin harp tazminatı olarak Rusya'ya 
verilmesi ve antlaşmaya Avrupa devletlerince itiraz edilirse 
Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın yanında antlaşmayı savunması> 
Rus istekleri kabul edildi (85>. 29 maddeden oluşan 
antlaşmaya göre; Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsızlık 
ve toprak kazanıyor, Kuzeyde Tuna'ya, doğuda Karadeniz'e, 
güneyde Ege' ye, batıda Arnavutluk' a dayanari ve Avrupa' daki -·-- -··-· -
Osmanlı topraklarını ikiye bölen büyük bir Bulgaristan 
Prensliği kuruluyor; Bosna-Hersek'i Rusya ile Avusturya'nın 
Osmanlı Devleti Tesalya ile Arnavutluk ve Epir'de yapacağı 
islahat konusunda Rusya ile görüşmeyi, Rusya'ya ödeyeceği 
harp tazminatının <Bir milyar dört yüz on milyon Ruble> bir 
bölümüne karşılık Ardahan, Kars, Batum, Beyazıt ve 
Dobruca'yı Rusya'ya bırakıyordu. Aya Stefanos antlaşmasının 
hükümleri, Balkanlar'da ortaya çıkan durumu çıkarlarına 
aykırı bulan İngilitere ve Avusturya'nın girişimiyle 
toplanan Berlin kongresi'nde yeniden ele alındı ve bir 
öl9üde hafifletildi C86). 

• 
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iv> Berlin Kongresi 

Osmanlı-Rus savaşı Cl877-1878> sonunda imzalanan 
Aya Stefanos antlaşmasının hükümlerini yeniden gözden 
geçirmek amacıyla Berlin'de 13 Haziran-13 Temmuz 1878'de bir 
kongre toplandı. 

Aya Stefanoe Antlaşmasıyla Rusların balkanlar'da 
büyük nüfuz kazanması Avrupa Devletlerini kaygılandırdı. 
Avusturya dışişleri bakanı Kont Guya Andrassy, bu 
antlaşmanın yeniden incelenmesi için uluslararası bir 
toplantı düzenlenmesini önerdi C6 Mart 1878> <87). 

Rusların bu öneriye önce karşı çıkması üzerine, 
Avrupa Devletleri savaş hazırlıklarına başladılar. 
_İ_~tJi~~~~e, ~~ ~-!'~-~~, Rusya ve Osmanlı Devletiyle iki ayrı 
antlaşma imzaladı. İlk antl.ai,mayla RÜsy-a deniz kuvvet-lerfiıT
arttırmamayı kabul ediyor ve Osmanlıları bir Avrupa gücü 
olarak benimsiyordu. Osmanlılarla yapılan antlaşmayla da 
Ruslar'a karşı yardım karşılığında Kıbrıs İngiltere'ye 
bırakılıyordu C88> . Alman başbakanı Otto von Bismark, Rusya 
ve karşıtları arasında "dürüst bir aracı" olmak isediiini 
söyleyerek toplantının Berlin'de yapılmasını önerdi. Rusya 

·da Avrupa devletlerini karşısına almak istemediği için bu 
kez toplantıya karşı çıkmadı . Berlin'de başlayan kongreye 
katılan temsilciler şunlardı; Osmanlı Devleti adına müşir 
Mehmet Ali Paşa, Berlin -büyükel9isi Sadullah Bey ve- Nafia ---------·-- 
Nazırı Aleksandros karateodori Paşa, Rusya adına başbakan 
Go9akof, Londra Büyükelçisi d'Ubril, İngiltere adına 
başbakan Lord Beaconsfield (Disraeli>, dışişleri bakanı Kont 
Andassy ve Baron Haymerle, Fransa adına dışişleri bakanı 
W.H.Waddinston, Siant Vallier Kontu F.Desprez, İtalya adına 
dışişleri bakanı Kont Corfi, ev sahibi Almanya adına ise 
başbakan Prens Bismark, B.E.Bulow ve Perns Hoherlohe . Bir ay 
süren sörüşmeler sonunda Berlin Antlaşması metni saptandı 
(89). 
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v. Berlin Antlaşması 

Berlin Antlaşması Berlin Kongresi'nde hazırlanan 
belgedir. Belge'de ilk 22 madde, Aya Stefanos Antlaşması ile • 
oluşan Büyük Bulgaristan il~ ilgiliydi. Bu antlaşmayla Büyük 
Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı; Osmanlı egem~nliği altında, 
içişlerinde özerk, Bulgar Prensliği; merkezi Filibe olan ve 
Osmanlı hükümetinin büyük devletlerinin onayını aldıktan 
sonra beş yıl için atayacağı bir hristiyan valiyle yönetiie-
cek Doğu Rumeli vilayeti ve üçüncü bölge olarak da, reform 
yapılması koşuluyla Osmanlılara bırakılan . Makedonya (90>. 

Antlaşmanın öteki maddelerindeki hükümlere göre 
Bosna-Hersek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak Avusturya
Macaristan'a bağlandı. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya 
verilirken Doğu Beyazıt ile Eleşkirt vadisi Osmanlı Devleti' 
ne bırakıldı. Ancak, Ruslar Batum'da askeri üs kuramayacak 
ve kent en kısa zamanda serbest liman durumuna 

--·-getirilecekti. Pfrot ve Niş ;·--özerkl iğf --tanınan Sırbistan ı-4--·- - . --·····--
bırakılmaktaydı. Ancak, Türkler' in çoğunlukta bulunduğu 
Dobruca ve Tuna deltasındaki adalarla Tolçi sancağı 
bağımsızlığını yeni kazanan Romanya'ya veriliyordu. Tuna'da 
ticaret gemilerinin serbest dolaşımı öngörülüyor, 
Demirkapı'dan delta ağzına kadar olan ırmak boyu kalelerinin 
yıkılması ve buraya hic bir devletin savaş gemisinin 
girmemesi karara bağlanıyordu <91) . Yunanistan, Girit Adası, 
Tesalya ve Epiri'yi istedi. Ancak, bu arzusu kabul edilmedi. 
Fakat Fransa'nın aracılığı ile Yunanistan lehine olarak 

-- Kalamas-Salabrya hattı boyunca değişiklik yapılması için - ------- -
Yunanistan ve Osmanlı devletlerinin görüşme yapmaları bir 
ihtilaf halinde, büyük devletl~rin aracılığı ile anlaşmaları 
kararlaştırıldı. Girit, Osmanlı devletine bırakıldı. Osmanlı 
devletinin savaş tazminatı olarak Rusya'ya 820.500.000 frank 
vermesi ve bunun yıllık 350 . 000 franklık taksitlerle 
ödenmesi karara bağlandı. Boğazlar hakkında 1856 Paris ve 
1871 Londra Antlaşmalarının hükümleri geçerli kalacaktı. 
Berlin Antlaşması Avrupa'daki çıkar dengelerine söre Ayas 
Stefanos Antlaşmasını değiştirirken Balkanlar'da yeni oluşan 
sorunlara kesin bir 9özüm getirmedi C92>. 

• 



V. BOLUM· 1878 YILLARINDA ŞARK MESELESI 

İ> Şark Meselesi Hedir ve He Zaaan Ba9laaı9tır? 

Şark meselesi terimi ilk kez olarak 1815 Viyana 
Kongresi'nde kullanıldı. Bu Kongre'de Rus delegeleri resmi 
görüşmelerin dışında, Osmanlı İmparatorluğu İdaresinde 
yaşayan Hristiyan halkın durumu i9in "Şark Meselesi" 
terimini kullandılar. Terim Kongre'den sonra diplomatlar 
tarafından kullanılmaya başladı ve çeşitli anlamlar aldı . 

19'unou asrın ilk yarısında Şark Meselesi Osmanlı 
İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün korunması ve aynı 
asrın ikinci yarısında Osmanlı hakimiyeti altındaki 

-·rözer ! ikle) Avrupa-eoprak l:'arını:n pay taş ı-ımas ı an tamını -atd-ı-·---

C 93 >.Şark meselesinin önemli bir boyutu Kavalalı Mehmet Ali 
· Paşa ~nın idaresi altında olan ve savaş durumuna kadar varan, 
Mısır'ın durumu idi. Şark Meselesi Osmanlı İmparatorluğu'nun 
gerileme dönemi ile gündeme geldi . l699'da imzalanan 
Karlofça barış antlaşması bir devrin bittiğini ve bir 
diğerinin başladığını belirtektedir. Bu antlaşmada Osmanlı 
İmparatorluğu ilk kez açıkça kesin bir savaşta yenilmiş bir 
devlet olarak bir barış imzalamış ve Osmanlı idaresindeki 
bazı topraklarını Avusturya'ya vermek zorunda kalmıştırC94>. 

-· -20 Ocak -1699 17'inci asrın ilk yıllarında başlamakta olan . ··---·- -··· 
Osmanlı İmparatorluiu'nun yıkılışının başlamasının resmi 
tarihidir. Ondan sonr4 Osmanlı Devleti her imzaladığı barış 
antlaşmasında hep toprak vermek zorunda kalacaktır. Bu 
yıkılış Tanzimat reformları ile durdurulmayacak ve sonunda 
1923'te resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu tarihe. 
karışacaktır (95). Modern Türkiye, Yunanistan ve diğer 
Balkan ve Ortadoiu ülkeleri Cve milletleri> bu Sark 
meselesinin "çocukları" olarak adlandırılabilirler. Mısır ve 
Libya da böyle oluştular C96>. 

Bilindiği gibi Batı'da oluşan ulus-devletler 
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burjuva sınıfı tarafından yaratılmışlardır. Balkanlar'da ve 
Ortadoğu'da, Osmanlı İmparatorluğu'ndan "çıkan" ulus 
devletlerde ise tam tersi oldu. Önce·ulus-devletler oluştu 
ve bu devletler burjuva sınıflarını yarattılar . Bu olay ise 
Şark Meselesinin bir başka boyutudur (97). 

19'uncu asrın ikinci yarısında Şark Meselesi 
gittikçe şiddetlenmiş, kesin ve son formülünü almıştır. Bu 
meselenin Balkanlar'daki en önemli boyutları .(sorunları> 

Makedonya, Doğu Rumeli, Bosna-Hersek ve Veni Pazar Sancağı, 
bölgelerinin sorunlarıdır. Şark meselesinin bu sorunları 
anoak Balkan Savaşlarında "9özülebileoektır 11 • Onların 

sorunlu mirası hala varlığını sürdürmektedir. 

ii> Şark Meselesinin Xıaa Tarihi 

Daha evvel belirttiğimiz gibi Şark Meselesi 

• 

--1699·-; da -Kar-lofo·a-Ant-ia·Ş-m4s i - ve .. Avusturya ·, y-4--to·p-rak verllmes1 _ ___ ..... __ .. __ 

ile başlamıştır. 1718'de Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğu daha başka toprakltır yitirdi. 1.736..;1739 Sava·şı 
sorusında Osmanlılar bazı toprakları seri aldılarsa da bu 
başarı kısa sürdü. Osmanlılar'ın Ruslara yenilmesinden sonra 
1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile yalnız daha 
evvel fethedilmiş Hristiyan nüfusun oturduğu toprakları 
değil, Kırım'daki eski Müslüman toprakları da Ruslara 
verildi C98). Ayrıca, Küçük Kaynarca Antlaşması'na Rus 
Carioesi'ne Osmanlı İmparatorluiu'nda yaşayan Ortodoks 
Hristiyan teba üzerinde "fiili" bir- hamilik haline gelen---bir 
müdahale hakkı da tanındı C99>. 

1755 ' de Osmanlılar Bukovina'yı Avusturya'ya, 
1812'de Besaravya'yı Rusya'ya verdiler. 1816.'da Sırbistan 
otonom oldu ve l830'da Yunanistan 10 yıllık bir savaştan 
sonra bağımsızlığını kazandı ve Güney Balkanlarda Mora, 
Sterea Hellas ve bazı Ege adalarını kapsayan küçük bir Yunan 
devleti kuruldu. 1830'dan 1878'e kadar Osmanlı İmparatorluğu 
toprak yitirmemiştir. Aynı yıllarda Tanzimat reformları 
başlamış ve 1851-1855 yılları arsında Osmanlı İmparatorluğu 
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Batı Avrupa Ülkeleri ile beraber Rusya'ya karşı olarak Kırım 
Savaşı'nda yeralmıştır. Bu savaş Şark Meselesi ' nin önemli 
bir boyutu idi ve bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun 
toprak bütünlüğü korunmuştu ClOO>. 

1878 yılı ise Şark Meselesi iQin önemli bir yıl 
oldu. Çünkü, bu tarih bu mesele için bir dönüm noktası 
olmuştur <101>. 1878 yılında Şark Meseles"i ile ilgili 
Osmanlılar ile Ruslar arasında Ayos Stefanos Antlaşması 
yapılmış ve aynı sene o antlaşmayı düzeltmek için Berlin 
Kongresi'nde toplanarak Avrupa çapında Berlin Antlaşması 
yapılmıştır. Berlin Antlaşmasında, belli olmasa da, Avrupa 
güQleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak 
bütünlüğü dogması terk edilmiştir. Böylece, bu antlaşma ile 
Osmanlılar, Avusturya-Macaristan'a Bosna-Hersek'i, 
Yunanistan ' a <hemen değil > Tesalya ve Ep i r'in b i r parçasını, 

vermek zorunda kalmışlardır . Ayrıoa Osmanlı İmparatorluğu , 

Bulgar i stan ' a yar ı bağımsızlık deneb i lecek bir otonom statü 

-------
_ve~miş~ir . Ayrıca, Doğu Rumeli 'ye otonom bir statü 
tanınmıştır. RÜsiar4 isel<~frs ; Araa.han ve Batum verildh
İngiltere ise, aynı zamanda Bab-ı Ali ile imzaladığı bir 
antlaşmaya göre Kıbrıs'ı kendi idaresi altına aldı. İran'a 
ise Katur bölgesi verildi . Ayos Stefanos Antla,masının 
Bulgaristan'a verilmesini öngördüğü Makedonya Bölgesi, 
Arnavutluk ile Güney Trakya beraber Osmanlı İmparatorluğu'na 
bırakılıyordu. Ayrıca bu bölgelerde reformlar yapılması 
öngörülmü,tür Cl02>. 

1839'da başlayan Tanzimat reformları Osmanlı 
İmpo.ratorluğu 1 nun parçalanmasını önleyememişti. 1839' dan _ .. _________ _ 
sonra yalnızca Yunan ve Sırp milliyetçiliği değil, aynı 
zamanda Bulgar milliyetçiliği de ortaya çıkmıştı. Bulgar 
milliyetçiliği Rumeli topraklarının büyük bir kısmının 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasını hedeflediği ve aynı 
zamanda Rusya ve Panslavizme bağlı olduğu için, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun parçalanmasını hızlandırıyordu. Panslavist 
teorileri benimseyen ve Rusya tarafından kullanılan Bulgar 
milliyetQiliği Şark Meselesi içinde yeni bir sorun 
yaratmıetı. Bu sorunun bir boyutu ise "Makedonya" problemi 
idi. Bulgar milliyetçiliğinin temel hedeflerinden biri olan 
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Makedonya Bölgesi Ayos Stefanos Antlaşması ile Bulgaristan'a 
veriliyordu. Ancak Yunanlılar'a göre.Makedonya antik 
çağlardan beri Hellenizmin bir parçası idi ve bu gerekçe ile 
Bulgarlara karşı çıktılar. Bulgarlar da İstanbul Rum 
Patrikhanesi 'ne karşı çıkıp . 1870' te Bulgar Ortodoks 
Eksarhlığını kurdular < 103). Yunanistan ve Rtımla·ra göre 
Bulgarlar ayrı bir Kilise'yi kurup bu Kiliseyi kullanarak 
Makedonya'daki Rumları Bulgarlaştırmaya çalışıyorlardı<l04>. 
1870-1878 arasında Makedonya'da artık Bulgarlar ve Rumla~ 
karşı karşıya idiler. 1878'de Makedonya'da ilan edilmemiş . 
bir Yunan-Bulgar Savaşı vardır. Burada Bo~na-Hersek problemi 
alevlenmeye başlamıştır. 1878'de Osmanlı-Avusturya sınırları 
artık Bosna-Hersek'e "inmişti" ve Avusturya-Maoaristan bu 
bölgeyi de almak istiyordu. Anoak "CUMARTESİ REVÜSÜ" 
Gazetesi'ndeki haberlerden öğrendiğimiz gibi oralardaki 
yerli Müslüman halkı Avusturya'lılara direniyordu ve 
dolayısıyla Bosna-Hersek bir savaş alanı haline geliyordu. 
Müslüman olan Arnavutlar ise Bosnalılar'a yardım etmeye 

-.:-.--ç:alışıyorı-ard·ı · :.-su duru·mı.f -d4ha kötüreŞ.tTrdi . sı·rb1s-tan ~-- · 

Karadağ'ın ise Osmanlı toprakları üzerinde talepleri vardı .. 
Yunanistan'da ise kendi ulusal bütünleşmesine dönük bir dış 
politika uygulanıyordu. 1878'de Yunanistan toprak açısından, 
1864'te İngiltere'den İon Adalarını alan 1830'un 
Yunanistan'ı idi. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Rumların 
nüfusu ise Yunanistan'ın nüfusundan dört-beş kat daha fazla 
idi. Hellenizmin <Yunan-Rum Dünyası> merkezi ise henüz 
Yunanistan'ın başkenti olan Atina değildi; Osmanlı 
İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul idi. Öte yandan 

_ .. Atina. ve İstanbul Rumları arasında 19 'uncu asır boyunca bir ·----·----
rekabet gündeme gelmişti. 1834'te kurulan Yunan Kilisesi 
1850'de İstanbul Rum Patrikhanesi tarafından 
tanınmıştı<l05>. 

Bu dönemde Vunanistan'ın dış politikası Cdaha 
evvel yazdığımız gibi) bütün bu "Dış Yunanlıların" süclü bir 
Yunan Devletinin çatısı altında birleştirmek idi. Bu 
politikanın adı da "Megali İdea" idi. 1844'te Yunan 
Parlamentosu'nda başbakan Koletis'in yaptığı konuşmada 
"doğan" Megali İdea Şark Meselesi'nin önemli bir unsuru 
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olmuştu Cl06). Nüfusun 9oğunluğu Rum olan Girit Adası 
Yunanistan'la birleşmek icin 182l'den beri sürekli ayaklanma 
halinde idi <107> . 

1866'dan beri Romanya adı altında birleşen Eflak 
ve Boğdan otonom beylikleri, 1878 Berlin Antlaşması ile yarı 
bağımsız bir duruma gelmişti. 1879'da Şark Meselesinin bir 
başka önemli boyutu büyük güçlerin izledikleri politikalar 
olmuştur. İngiltere 1864'ten beri <İon Adalarını 
Yunanistan'a vermekle> buraları kendi kontrolü altına almayı 
başarmıştı. Ayrıca, İngiltere ve Vunanistan'ın bölgede ortak 
Qıkar ve hedefleri vardı. Hem İngiltere hem Yunanistan, 
Panslavizme karşı çıkıyorlardı. Yunanistan, Makedonya'yı 
almak isteyen Bulgaristan'a karşı Qıkarken İngiltere de 
"sıcak" denizlere açılmak isteyen Rusya'nın gözbebeği olan 
Bulga'ristan'ın Ese Denizi'ne kadar "inmesi"ni istemediği 
için Yunanistan'ı destekliyordu. İngiltere 1878'de Kıbrıs'ın 
kontrolünü ele ge9irmekle 1 aynı zamanda Süveyş Kanalına 
giden yolu da konrolü altına almış oluyordu. Ayrıca 

--I'nsi ı tereö8manl1İmparat-or1uğ\i 'ndayapı lan r -e-tormiarda -söz _________ _ 
sahibi olmakla kendi çıkarlarını daha kolay sağlayabilecek-
ti. 1878 öncesi 187l'de Avrupa'da yeni bir güç doğmuştu, 
Birleşmiş Almanya. Nitekim, 1878'de Şark Meselesiyle uğraşan 
Avrupa Kongresi Berlin'de yapıldı ve bu kongrede Alman 
başbakanı Prens Bismark önemli bir rol oynadı ClOS>. Fransa 
ise Lübnan Katolik-Maruniler kozunu oynamaya devam ediyordu. 
Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun başka bölgelerinde de 
çıkarları vardı. 

1878' de Şark Meselesinin bir başka önemli boyutu-·--·-- - - -
sosyo-ekonomik faktörlerdir. Tanzimat Fermanı ile başlayan 
reformları sonucunda Os~anlı İmparatorluğu'nun Batı 
bölgelerinde iktisadi bir canlanma oldu. Aynı zamanda 
gelişmiş Batı Avrupa ülkelerine hammadde ihraç eden Osmanlı 
İmparatorluğu'nda küçük bir sanayi kuruldu. Hammadde ticare-
ti ve bankacılığa yönelen yabancı sermaye İstanbul, İzmir ve 
Selanik kapılarından Osmanlı İmparatorluğu'na girmeye devam 
ediyordu. Zaten kapitülasyonlar da bu işin zeminini 
hazırlamışlardı Cl09> . Batı Avrupa'da sanayileşmiş ülkeler 
için sömürgeme dönemi başlamıştı ve Osmanlı İmparatorluğu 
ise bir hammadde cenneti durumuna gelmişti. Bütün bu 
gelişmeler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve 
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eskiden beri ticaret ve zanaatle uğraşan gayr-ı müslim halk 
(o zamanda azınlıklar değil cemaatler idi) yabancı 
Cözellikle İngiliz ve Fransız> sermayesi ile bağlanıyor ve 
sanayi , bankacılık, gemicilik ve dış ticaretle uğraşan bir 
burjuva sınıfı oluşturmaya başlıyorlal'dı. Tabii ki bu yeni 
oluşan burjuvalar içinde çeşit çeşit milliyetçilikler 
çereyan ediyordu. İşte o zaman ve bazı dış faktörlerinin 
yardımıyla Ermeni milliyetçiliği ortaya çıktı. Yunanistan'a 
dönük Rum burjuvalarının bir kısmı Megali İdea'ya· inanmaya 
başladı, bir başka kısmı ise Neo-Osmanlıcılığı tercih etti 
CllO). Aynı zamanda Osmanlı devletinin büyük mevkilerinde 
bir çok Hristiyan bulunuyordu. 1878'de Berlin Antlaşmasını· 
imzalayan Osmanlı Bakanı olan Aleksandros Karateodori Paşa 
İstanbul'lu bir Rum idi. Atina'da Osmanlı QÜyükelçisi olan 
Fotiadi ve Washington'da Osmanlı büyükelçiliği yapan 
Aristarhis de Rum idiler (111> . 

Aynı zamanda batılılaşma teşebbüsleri yüzünden 
Osmanlı Türk toplumunda Batıya yönelik bir askeri-bürokr~t 
grubu oluşmaya başlamıştı. Galatasaray Lisesi'nin kuruluş 
tarihi ise bu batılı Türk " sınıfı"nın doğum tarihi olara k 

- t e .sbit e iff"leb-11.l.r nr2> .- Bu- Ba.tiya donük v·e-b4t111eğftTüd. ·- ··· · 

görmüş askeri-bürokrasi Türk milliyetçiliğini şekillendi-
recektir . 

1878 Berlin Antlaşması ile "büyük hasta" olarak 
tanınan Osmanlı İmparatorluğu bir nefes daha alabilmişti. 
Ancak Batı doktorlarına göre onun kurtarılması için bazı 
parçalarının kesilmesi gerekiyordu. Onun ölümü ise, 
mirasçılar arasında kesin bir anlaema yapılamadığı için, bir 
kez daha erteleniyordu. 

l878'den sonra, 19'unau yüzyılın son Qeyreğindeki 
Avrupa'da cereyan eden sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmeler 
Şark meselesinin kesin bir çözümünü zorlayacaktır. 20'nci 
yüzyılın başında petrol artık dünya ekonomisinin temeli 
olmuştu. Bu petrol Osmanlı Topraklarında da bulunuyordu. 
Ayrıca petrole giden yolun bir kısmı da Osmanlı İmparator
luğu 'na aitti. 

Sonuç olarak 1878 yılı Şark Meselesi tüm açılardan 
bir dönüm noktası olmuştur. 

• 
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iiil Şark Meselesi ve İstanbul Rumları 

Daha evvel yazdığımız gibi Tanzimat döneminde 
ticaret, sanat ve küçük sanayi ile. uiraşan Osmanlı Rumları 
(bilhassa kentliler> öbür gayr-ı müslimlerle beraber batıya 
dönük bir burjuva sınıfı oluşturup Osmanlı ekonomisinde 
önemli bir rol oynuyorlardı. İngiliz ve Fransız sermayesi 
ile bağlı olan Osmanlı Rumları da bu dönemde" büyük bir 
ekonomik gücün sahipleri oldular. Ünlü Galata bankerleri 
l879'da bazı Avrupa işadamları ile beraber Sultan Abdülhamit 
8 . 725.000 Osmanlı Lirası kredi aotılar. Aynı Sultanın mali 
danışmanlarından en önemlisi Rum bankeri Zarifis idi. Sult~n 
Murad V'in mali danışmanı ise Rum bankeri .Hristaki Zografos 
idi <113>. Eğitime büyük özen gösteren Rumlar, aynı dönemde, 
İstanbul'da başlangıçta beraber çok sayıda ilk ve orta 
okullar kurdular. Bu okulların çoğu zengin Rum banker ve 
tacirlerinin bağışları ile kuruldu . İstanbul Zapion Kız ve 
Zografin Erkek Liseleri Zapas ve Zografos tarafından ve~ilen 
bağışlarla kurulmuşlardır ve hala faaliyettedirler <114>. 
Ayrıoa, İstanbul Rumları, bilimlerin ve Yunan kültürünün 

---gelişitiriTinesr ·amaoiyla-çok· sayıda- kül tür dernekfer·i - -
kurmuşlardır. Bu derneklerin en büyük ve en önemlisi 
"Ellinikos Filologikos Sindesmos Konstantinupoleos" 
<İstanbul Yunan Edebi Derneği> idi. Daha evvel belirttiğimiz 
gibi İstanbul Rumları'nın bir kısmı Megali İdeacı iken bir 
başka kısmı ise Yeni-Osmanlıcılığına dönük idi. İstanbul Rum 
Ortodoks Patrikhanesi ise din müessesesi olduğu gibi~ çok 
uluslu karakterini karamaya çal ı.ş ı yordu. Balkan halklarının 
milliyetciliklerinin oanlandırırlıdığı bu dönemde Rumlardan 
oluşan İstanbul Patrikhanesi ' nin cok uluslu karakaterini 

-· koruması çok zor idi Cll5). Ayrıca kendi ulus devletlerini 
kurmak veya genişletmek isteyen Balkan halkları Ortodoks 
oldukları için <Yunan, Sırp, Romen , Bulgar> Rum asıllı 
delegeler ile çalışan İstanbul Patrikhanesi'nin işi pek 
kolay değildi. Aynı zamanda Patrikhane, herkes tarafından ve 
bilhassa Megali İdeaoı Rum ve Yunanlılar tarafından Bizans' 
ın uzantısı ve son mirasçısı gibi görülüyordu. Ancak, 
bilindiği gibi Bizans İmparatorluğu çok uluslu bir 
İmparatorluk idi Cher imparatorluktaki gibi). Onun Kilisesi 
de Ekumenik <Cihanşumul> bir Kilise idi. 
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Öte yandan Patrikhane Fatih Sultan Mehmet'ten 
aldığı imtiyazlarını korumaya çalış~yôrdu. Bu imtiyazlara 
söre İstanbul Rum Patriği Osmanlı Devletinin tüm 
Ortodokslarının lideri olarak tanınıyordu ve Patrikhane bu 
liderliğinden vazgeçmek istemiyordu. 1834'te kurulan 
Yunanistan Kilisesi ile İst4nbul Patrikhanesi' ara·sında 
yaklaşık 20 sene süren bir kopukluk oldu. Ancak, 1850'de 
Patrikhane Atina Başpiskoposluğu'nu tanıdı. İstanbul 
Patrikhanesi'nin bazı üyeleri Megali İdea ile Patrikhanenin 
9ok uluslu karakterini bağdaştırmaya çalışıyorlardı <116>. 

Bulgar Meselesine gelirsek, durum 9ok zor idi. 
Çünkü, Rumlar ve Patrikhaneye göre Bulgarlar sadeoe milli 
bir kilisenin kurulm4sı için çalışmıyor değil, f4kat 
Bulgarca ibadet eden bir Ortodoks Kilisesi kullanarak 
Makedonya ve Traky4 Rumlarını Bulsarlılaştırmaya ç4lışıyor
lardı. Patrikh4ne'ye göre Bulgar Eksarhlığı Ortodoks 

--~·lises.~.~.~!.1. - ~.anu~_la~.ına ~ykı~ı __ i~i ---~~}7>. 

İstanbul Rumları gerek Megali İdeacılar, .gerek 
Osmanlıcılar <ve Osmanlı Devletine hizmet verenler>, Bulgar 
yayılmacılığına karşı çıktılar. İstanbul Rumları, Makedonya' 
nın Bulgaristan'a verilmesindense Osmanlı İmparatorluğu'nun 
bir parçası olarak kalmasını tercih ediyorlardı. İstanbul 
Rumlarının bu tercihi o dönemde <1878 yıllarında) İst'anbul' 
da Qıkan Rum gazetelerinde açık9a belli oluyordu <118>. 

İstanbul Rumları, Şark Meselesinin kesin bir 
çözümünün bulunmasına kadar Makedonya'nın Osmanlı 
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mparatorluğu'nun iQinde kalmasını ve orada reformlar 
·apılmasını istiyorlardı. Böylece Rumlara göre Makedonya 
lellenismi, Bulgarlılaştırılmaktan kurtulacaktı ve gelecekte 
turuma göre önemli bir rol oynayabilecekti <119>. 

Sonunda Berlin Antlaşması ile böyle oldu. 1878'den 
.912'ye kadar Osmanlı toprağı olarak kalan Makedonya'da 
'unanlılar ile Bulgarlar arasında bir gerilla savaşı 
ıahnelenecekti, İstanbul Rumları Patrikhane başta olmak 
izere Makedonya Hellenizmini korumak için büyük çabalar 
ıaroayaoaklardır. 

1878 yılı "Makedonya" Meselesinin resmi doğum 
:arihi olarak tesbit edilebilir. 

- - ----·-- ----- - ------ ----



. . -
VI. - BOLUM 1878'DE ISTANBUL'DA ÇIKAN nCUMARTESI REVUSUnNUN 

. . 
RUM GAZETESI VE ŞARK MESELESI 

i> "Cumartesi Revüsünnün Tanıtılması: 

"Cumartesi Revüsü" 1878'de İstanbul'da çıkan 
haftalık bir Rum siyasal aktüalite gazetesi idi. "Cumartesi 
Revilsü"nün sahibi ve aynı zamanda sorumlu yayın müdürü 
Ayvalıklı Evangelos Papdopulos idi. Gazetenin başyazarı ve 
"ruhu" olarak tanınan ise ünlü Rum gazeteci Stavros Vutiras 
idi. Daha evvel yazdığımız gibi Vutiras Yunanistan'ın 
Karpenisi kentinde doğmuştu ve gazetecilik yapmaya 
başlamadan önoe İstanbul'da öğretmenlik yapmaktaydı . 

Gazetenin en önemli bölümü ilk sayfalarda yazılan 
-·- ·-··siyasi haberler ve maka-leler idi. Bu haberler ve makaleler-·--- -

Vutiras tarafından yazılıyordu. Ayrıca gazetede tarih ve 
arkeoloji ile ilgili olan haberler ve. makaleler de 
yayınlanıyordu. Bu makalelerin coiu İngiliz ve Fransız 
gazetelerinden çevirilip, iktibas ediliyordu. 

Gazetedeki Kilise haberlerini M. Paranikas., 
botanikle ilgili makaleleri ise K.Mataksas yazıyordu. 
Metakaas'ın "cicekler hakkında" bir makale dizisini bu 
gazetede yayınlamıştır. 

Almanca gazetelerinden iktibas edilen makaleler 
F.Kehayas tarafından Qeviriliyordu. Fransız gazetelerinden 
iktibas edilen makaleler ise doktor Limnios tarafından 
çeviriliyordu. Basın ile ilgili makaleler Elefterios Thoma 
tarafından yazılıyordu. Fen ve matematik ile ilgili olanları 
ise O.Mastratos ve Peas Valsamakis yazıyorlardı. 

Aynı gazetede Paris'te bulunan Yunan hukukQu Paris 
Argiriadis "İdam Cezasının kaldırılması" hakkında bir makale 
dizisi yayınlamıştır. "Cumartesi Revüsü"nde cok sayıda 
imzasız makaleler de yayınlanıyordu. İstanbul Rumları'nın 
sosyal ve dini hayatını yorumlayan bir makale dizisi E.G.O. 
olarak imzalanıyordu. Gazetede iktibas edilen yabanaı 
makaleler ve haberler daha 9ok "Time, "Observer", 

• 
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"Speotator", "Daily Telegraf" İngiliz ve "Estia" Yunan 
gazetesinden iktibas ediliyordu. 

Gazete 19x27 boyunda 9ıkartılmıştır. Birinci 
nüshası Cumartesi 10/22 Aralık 1877'de, 52'nci ve son 
nüshası ise 1/13 Aralık 1878'de yayınlandı . "Cumartesi 
Revüsü" tam bir sene düzenli 9ıkmış (52 hafta) ve daha evvel 
yazdığımız gibi bu dönem Sark Meselesi için çok kiritik bir 
sene olmuştur. Zaten bu gazetenin kendisi siyasi ve edebi 
olmaktan daha ziyade siyasi bir gazete idi ve tüm siyasi 
makaleleri ve haberleri de Şark Meselesi ile ilgili idi. Son 
nüshasında yazıldığına göre "Cumartesi Revüsü" daha iyi 
organize edilmek için birkaç hafta yayımına ara verecekti. 
Ancak bir daha çıkmam ı ş t ır . Gazetenin 52 nüshasının tümü 
İstanbu l Rum Patrikhanesi ' nin kütüphanesinde bulunmaktadır. 

ii) Konu Yüzdeleri 
···---· . ------

Jfakaleler ve Haberlerin Sayısı Yüzdesi 

Siyasi ... . . .. .. ..... . ... ... .. .. . 58 16,5 % 

Askeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 % 

Kilise Côtadoks> . ............. . . 42 12 % 

Coğrafya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 % 

Pozitif Bilimler .............. . 42 12 % 

Tarih ve Arkeoloji ............. 71 19 % 

Din genel .olarak . . . . . . . . . . . . . . . 12 3,3 % 

Dil ve Edebiyat ...... . . . ....... 48 13.2 % 

Diğer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . ... •. .......•... 15. 1 % 

TOPLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 . . . . . . . . . . . . . • . . 100 % 
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Gazetenin 52 nüshasında 365 makale ~e haber vardır. Bunlar 
58 <16,5 %) siyasi, 8 <2,2 %) askeri, 42 Cl2 %> Ortodoks 
Kilise, 21 C6 %> coirafya, 42 <12 ~> ~ozitif Bilimler, 71 
Cl9 %) Tarih ve Arkeoloji, 12 <3,3 %) Genel Olarak Din, 48 
(13,2 %) Dil ve Edebiyat ve 55 (15,l %> çeşitli makaleler ve 
haberlerdir. Çeşitli makalel·erin bi rkac;ıı ista,tistiki ve 
İstanbul Rumlarının hayatı ile ilgilidir. Ancak ~n önemli 
makaleler ve haberler siyasi olanlardır. Tümü Şark 
Meselesiyle ilgilidir. 

iii) •eumarteai Revüaü"nde Osmanlı Parlamentosu ile İlgili 
Haberler ve Yorumlar: 

Daha önce belirttiğimiz gibi "Cumartesi Revüsü~nün 
ilk nüshası 10/22 Aralık 1877'de c;ııktı ve Osmanlı Meclis-i 

-Mebıısan' ı .ise .. -13.-$.ubat . l.87a'.de .. kapa..tıldL-Do.l.a.yısıyl.a 

Osmanl ı Parlamentosu ile ilgili haberler ve yorumlamalar 
gazetenin sadece ilk nüshasında, Osmanlı Parlamentosunun _ ~--- -· ... 
1/13 Aralık 1877'de yaptığı toplantı hakkında veriliyor. 
"Politiki Evdomas" <Siyasi Hafta) isimli yazıda Osmanlı 
Parlementosunun bu toplantısı tasvir ediliyor . Gazete bu 
toplantıda Hrıstiyan tebaanın askerlik yapma meoburiY,eti 
hakkında yapılan konuşmalar üzerinde durmaktadır . 

Gazeteye göre Meolis-i Mebusan'ın ac;ıılışında, 
Sultan II. Abdülhamid' in yaptığı konuşmanın en önemli . . . . .. .. --· --··- ·· - --
bölümü , eşitlik ilkesine göre Hrıstiyanların da askerlik 
hizmetlerini yapmalarıdır <120>. Gazetenin yayınladığı 
haberlere göre bu konu ile ilgili yasa tasarısı 
Hristiyanların dini makamlarına gönderilmiştir . Ermeniler ve 
Museviler bu konuda kendi görüşlerini henüz 
aoıklamamışlardır. Ortadokslar ise (Patrikhane> bu karara 
karşı değildir; anoak Patrikhane'ye göre gayr-ı Müslimler 
iQin ayrı bölükler oluşturulması gerektiği gibi bu 
bölüklerin bayrakları da ayrı olmalıdır. Ayrıoa, 
Patrikhane'ye göre Hristiyan ve diğer gayr-ı Müslim 
bölüklerin vazifesi oturdukları yerlerin savunması olmalıdır 
Cl21>. Parlamentonun 2/14 Aralık 1877 tarihli toplantısında, 
en yaşlı mebus olan Filibe Milletvekili Mihail Gümüş 

• 
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Gerdanis Meclis başkanı seçilmiş ve başkan yardımcılarına, 
ise Suriye Milletvekilleri Nafi Efendi ve Halil Sane 
seçilmişlerdir. 

Gazetenin 31/12 Ocak 1878 tarihi nüshasında 
Osmanlı parlamentosunun toplantısında Osmanlı 
İmparatorluğu'nun yenilgisi ile ilgili İzmir milletvekili 
Emin Efendi'nin yaptığı konuşmaya büyük önem verilmiştir. 
İzmir milletvekili, Ruslar'a yapılan ablukanın nasıl 
bozulduğunu ve Rus gemilerinin Osmanlı sahillerine nasıl 
ulaştıklarını sormuştur. Bu sorular parlamentoda büyük 
karışıklık yaratmış, ancak sonunda bazı bakanların 
girişimleri ile bunalım atlatılmıştır. Argirokastro 
CGirokaster) milletvekili Haritonos ise Şavfet ve Mehmet Ali 
Paşaların Plevne'nin· düşmesinin sorumlu olduklarını 
kaydetmiştir Cl22>. 

7/19 Ocak 1878 tarihli S'inoi nüshada ise "geçen 
Cuma- günü krizi - -hakkrnda!L..başlıkl-ı:--b-ir haber·-vertlmişt-ir-. --
Gazeteye göre bakanların değiştirilmesi, parlamentoda 
yaşanan geçen haftaki siyasi kriz yüzünden yapılmıştır. Veni 
başbakan İtadi Paşa idari işlerden geliyor, öbür bakanlar 
ise diplomatlardan oluşuyordu <123). 

20/l Şubat 1878 tarihli ?'noi nüshada da "ge9en" 
haftada Osmanlı Parlamentosunda İzmir milletvekili 
Hamadopulos ve Ese milletvekili İpandremenos'un, Bursaz'a 
jandarma olarak gönderilen Nuri Bey' in işlediği suçlar 
üzer.i.~~, konuşmaları ile ilgili haberler verilmiştir. 10/22 __ 
Şubat 1878 tarihli lO'nou nüshada dağıtılan parlamentonun 
bazı milletvekillerinin Osmanlı yenilgisinin sorumlusu 
olarak suçlanıp sürgün ed'ilmesi ile ilgili haberler vardır. 
Bu sürgün edilen milletvekillerinden biri, Brus'a gönderilen 
Edirne Mebusu Rasim Bey' in olduğu kaydediliyor. 

iv> 8 Cumartesi Revüsü"nde Şark Meselesinin Bir Yorumlanması. 
Şark Meselesi Üzerine Farklı Bir Yaklaşı•: 

Gazetenin ikinoi nüshasında (17/29 Aralık 1877> 
''Şark Meselesinin tabiatı ve ge9irdiği evreleri" başlıklı 
lir makale yayınlanır. Bu imzasız makalede Şark Meselesi ile 
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ilgili tarihsel bir bilgi veriliyor. Bu makaleye göre Şark 
Meselesinin kökenleri antik cailarda bulunmaktadır. Esas 
mesele ise Avrupa ve Asya'nın <dünyalar> arasında 
bulunmasıdır; 

"İklim ve coğrafya faktörleri yüzünden despotik 
rejimlerini tercih eden akıncı v~ göoebe olan 
Asya halkları ve demokrasiye düşkün, ·hür olan 
ve bilimleri seven Avrupa halklarıdır . Bu iki 
halkı iki kıta ortak sınırları olarak tanınan 
Ege Hellispontos, Vosporos ve Karadeniz suları 
karşı karşıya getirmektedir" Cl24>. 

İşte tam bu aşamada da Şark Meselesi 
başlamaktadır. Batı(Avrupa) dünyasını yaratan eski 
Yunanlılar ise Asya dünyasının o zamanki liderleri olan 
Persler ile bu bölgede, bu denizlerde karşı karşıya 
gelmişlerdir. Böylece Şark Meselesi M.Ö. 5'nci yüzyıldaki 

__ '(unan""._Pj!r~ aavaşları ___ i_le _başlamıştır. _ .. 

"Asya'yı temsil eden ağır, yay_aş hareketli ve 
kalabalık olan Pers ordusu, Avrupa'yı temsil eden 
az sayıda bulunan çabuk hareketli ve akıl ile 
savaşan Atina ordusu Maraton'da karşı karşıya 
geldiler ve Atinalılar bu savaşta Avrupa'yı kur
tardılar. Maraton savaşı alanında binlerce Pers 
askeri ölü düştü ve bu savaş alanı Avrupa'nın bu 
büyük zaferinin biri halinde ebediyete . kadar bir 
simge olarak kalacaktır" (125). 

Bu makaleye göre Yunan-Pers savaşları Şark 
Meselesinin ilk evresidir.Şark Meselesinin ikinci evresi ise 
Büyük İskender'in Asya seferleridir . Ancak Büyük İskender'in 
zamanında Hellenizmin artık Perikles'in ve 5'noi asrın güçlü 
Hellenizmi değildi. İlk Yunan-Pers savaşlarından sonra, 
"Peloponez Savaşı" olarak tanınan iç savaş Hellenizme 
büyük zarar vermiştir. Büyük İskender Persleri yenerek 
Hindietan'a kadar ilerledi ancak onun ölümünden sonraki 
hellenizm Asya'yı tamamen Yunanlılaştırmak için yeterince 
sü9lü değildi Cl26>. 

• 
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Büyük İskender zamanında yozlaşmaya başlayan 
Hellenizm, Perikles demokrasisinin sağlam Hellenizmi 
değildi. Bu yüzden Büyük İskenderin zaferleri Şark 
Meselesini çözememiştir <127>. 

Gördüğümüz gibi bu makaleye göre Şark Meselesi; 
"medeni" Avrupalılar ve "vahşi" Asyalılar, demokrasiyi ve 
bilimleri seven Avrupa Dünyası ve akınları ve"despotik" 
rejimlerini seven Asya dünyası arasında kronik olan bir 
meseledir. Tabii ki bu iki dünyanın ortak sınırları 
Balkanlar ve Anadolu bölgesi olmuştur . 

Bu görüşler, Batı Avrupa ülkelerinde 1878 
yıllarında Şark Meselesi üzerine hakim olan görüşlerdir. 
Coğrafya ve iklim faktörleri yüzünden akıncı olan Asyalılar 
hakkındaki teori, Morgan ve Darwin teorilerine çok yakındır. 
Böylece Batı Avrupa üstünlüğünün kökenleri tarihle ve 
iklimle ve coğrafya ile izah edilmektedir. Ve tabi i ki Batı 
medeniyetinin temeli Ant i k Yunan medeniyeti olduğu için 

__ .Yunanlılar __ b~ _ te9r!de __ (_Q~ellikle anti~ yunanı ıl~~ ? büyük._~e __ _ 
önemli bir rol oynuyorlardı . Bu teori hem batı Avrupa 
devletlerinin bölgedeki çıkarlarını hem Yunanstan'ın "milli 
bütünleşme" ideolojisinin işine yaramaktaydı . Bu teorinin 
geçerliliği tartışmalıdır . Bizim çalışmamızın konusu da 
değildir . Ancak bu teorinin ook i lginç olduğu açıkca ifade 
edilebilir. Şark meselesinin kökenlerini antik çağlarda 
aramak ve bulmak bu meseleye yeni bir boyut 
kazandırmaktadır. Çünkü bu izah ne o dönemde bu bölgede 
çarpışan milliyetoilerle ne de bu bölgede karşı karşıya 
gelen Avrupa ülkelerinin oıkarları ile ilgili değildir. Bu . 
izah, Şark meselesinin güncelliğinin dışında oulunduğu gibi~-

aynı zamanda bu probleme güncel ve "tehlikeli" olmayan bir 
ideolojik renk vermektedir. Böylece bölgede çarpışan Osmanlı 
İmparatorluğu'nun dağılmasını isteyen Rusya ve ona karşı 
oıkan Batı Avrupa gücleri değil, Avrupa ve Asya dünyaları 
olmaktadır. Fakat o zaman bu mantık ile düşünürsek, Asya'yı 
temsil eden Osmanlı İmparatorluğu değil Rusya'dır. Rusların 
"ayı" imajı bu teoriye yabancı değildir. "Vahşi Rus Ayısı" 
gittikQe zayıflayan "Hasta Adam"ı öldürmek ve "yutmak" 
istemektedir . "Medeni" Batı Avrupalılar ise Rus "ayı"sına 
karşı çıkıp Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmaya çalışıyorlar. 
Avrupa medeniyetini yaratan antik Yunanlıların torunları 
olan Yunanlılar ise Batı Avrupa'da medeni ve hürriyeti seven 
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ülkeler; korumaktadırlar. Sosyoloji açısından bu teorinin 
böyle bir izahı ve yorumlaması yapılabilir. 

v.> "Cumartesi Revüsü" ve Ayas Stefenoa Antlaşması: 

"Cumartesi Revüsü"nde Ayos Stefenôs Antlaşması'na 
9ok yer ayrılmaktadır. 25/9 Mart 1878 tarihli 12'nci nüshada • 
bu antlaşmanın haberi verilerek ve aynı nüshadaki "Siyasi 
Hafta" isimli makalede bu antlaşmanın yorumu yapılmaktadlr. 
Bu siyasi makale tüm siyasi makaleler gibi, Stavros Vutir~s 
tarafından yazılmıştır. Makaleye göre Ayos Stefanos barış 
Antlaşması ile Osmanlı Avrupa toprakları, Slavlara 
verilmektedir. Osmanlı İmpar-atorluğu'na ise sadece 
Arnavutluk, Epir ve Tesalya, Bulgarlara ise küçük bir 
ihtilal yaptıkları iQin verilen otonomi Balkanların tabii 
sınırlarının mahvolması ve çoğunluğunda Bulgar olmayan . 
halkların zorla Bulgarlılaştırılması, büyük problemler 
yaratmaktadır Cl28>. 

Makaleye göre "üç bin sene Makedonya'da yaşayan ve 
çok kere kendi milli haklarını savunan Bulgar olmayan 
halklar, Türk hakimiyetinin yerine, onlara saygı göstermeyen 
Bulgar hakimiyetini katiyen istememektedirler" (129). Tabii 
ki bu toplumların bir halk olduğu kolay anlaşılabiliyor. 
Çünkü, bu gazete Rumların davasını savunmaktadır. Makaleye 
söre Ayos Stefanos Antlaşması ile Doğuda mevcut "status quo" 
tamamen değişiyor ve Slavizm Tuna Nehri'ne ve Karadeniz'e 
hakim oluyor. "Karadeniz bir Rus gölü haline geliyor, 

--Romanya s -1avizmin eair·i oluyor"· C 130>. Aynı zamanda makaleye 
göre Batı Avrupa güçleri, Rusların Bogazlara hakimiyetini 
istemeyecekleri için sürekli savaş hazırlıkları yapmak 
zorunda kalacaklar ve savunma harcamalarını iki, üç kat 
artırmak ihtiyacını duyacaklard~r. Ancak bu meseleler ilerde 
ortaya çıkacaktır. Makaleye göre Ayoe Stefanos 
Antlaşması'ndaki tek "umut verici mesele, Osmanlı 
İmparatorluiu'nun zayıflamasıdır. Çünkü Osmanlı Devletinin 
ekonomisi savaş yüzünden bozulacak ve ödenmesi gereken savaş 
tazminatları nedeniyle çökmüş. olacaktır . Eğer bunlara 
Osmanlı dış borçlarını da katarsak o zaman Osmanlı İmpara
torluğu'nun kalkınması bir daha imkansız olacaktır" Cl31>. 

• 

• 
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4/16 Mart 1878 tarihli l3'ünoü nüshada Hava 
Ajansından alınan haberlere göre, Ayos Stefanos barış 
antlaşmasının şartlarının özeti yayınlanmıştır. Gazeteye 
göre bu antlaşma Doğuda Panslavizmin hakimiyetini sağlıyor 
İngiltere ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa güçleri 
böyle bir antlaşmaya karşı 9ıkıyorlar. Bu gü9ler Şark 
Meselesinin Panslavizm lehine böyle bir çözümüne müsaade 
etmeyeceklerdir <132>. "Lord Derby'ye göre Şark Meselesinin 
sadece Rusya'nın istediği bir çözüme değil, Doğudaki milli 
ve dini gruplar arasındaki dengeyi koruyan Avrupa çapında 
bir çözüme kavuşturulmalıdır Cl33). Tabii ki "Cumartesi 
Revüsü" bu düşüncelere katılmaktadır. Aynı yazıda Şark 
Meselesi ile ilgili başka demeç ve haberler de 
yayınlanmıştır . "Lord Northkot ise Trakya'da olan mesele 
Osmanlı Devleti ve Slavlar arasında değil, Slavlar ve öbür 
Hristiyanlar arasında olan bir meseledir, demiştir" <134). 
Bu demeç ise Makedonya'da Bulgar-Rum anlaşmazlığını dolaylı 
olarak vurgulamakta ve "Cumartesi Revüsü" bu görüşlere 
katılmaktadır. "Avusturya-Macaristan dışişleri bakanı Kont 
Andrassy ise Avusturya'nın Doğu bölgede kendi oıkarlarına 
_z~_r_a~---~_er~p_ böyle . b_i _r ___ <iurµ~a m!,jsaad~ . ede~~yeceği ~~-.o yü~d~~---
de Avusturya ordusunun savaş hazırlıklarını sürdüreceğini 
açıklamıştır. İtalya Kralı Umberto parlamento açılışında 
yaptığı konuşmasında aynı görüşleri savunmuştur" (135). 

Böylece gazeteye göre, Avrupa.'nın üç büyük gücü 
Şark Meselesi üzerine hem fikirlerdir ve belki de Avrupa 
çapında bu meselenin daha adil bir çözümü bulunacaktır. Bu 
yeni çözüme göre ise, Bulgaristan Emos dağlarına Qekileoek; 
Epir ve Tesalya Vunanistan'a verilecek ve Trakya, Makedonya 
ve Arnavutluk Osmanlı İmpa.ratorluğu'na bırakılacaktır. 

-Gazeteye göre bu çözüm hem Ooğu'da. yaşa.yan tüm halkların 
haklarına saygı gösterecek, hem Panslavizmin bölgedeki 
yayılmasını önleyecektir .. Aynı zamanda bölgedeki Avrupa 
güçlerinin çıkarları da korunabilecektir. Ancak gazeteye 
göre Rusyanın Şark Meselesinin böyle çözülmesini kabul 
etmeyeceği sanılıyor. Çünkü Rusya Ayos Stefanos 
Antlaşması'nın uygulanması konusunda diretiyordu (136) . 

"Cumartesi Revüsü"ne göre Şark Meselesinin 
çözümlenmesi iQin yapılaoak bir Avrupa. kongresine 
Vunanistan'ın katılması şarttır. "Çünnkü Hellenizmin 
bölgedeki hakları savunulmalıdır" (137>. Gazeteye göre 
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"Avrupa hükümetlerine Hellenizmin haklarını anlatmak iQin 
bir Yunan politikacı gidecekmiş ama gidememiştir" <138>. 

Gazetenin Şark Meselesi ~zerine görüşlerini acıkça 
ifade eden bu makale, Bulgaristan'ın kurulması ile ilgili 
Rus general İgnadief'in görüşlerine yer veriyor. İsnadief'e 
göre yeni kurulan Bulgar devleti İstanbul ve Hellenizm 
arasında bir engeldir ve bu şekilde Yunan taiepleri ve 
hedefleri mantıki bir seviyede kalacaktır. Böylece 
"Cumartesi Revüsü"ne göre Rusya'nın Hellenizme karşı olan 
tutumu açıkça belli olmaktadır Cl39>. 

Bu nüshada Şark Meselesi ile ilgili olan son haber 
Girit hakkındadır. "Avrupa Kongresi yapılacağı için, Girit 
adasında, Hanya'daki İngiltere Konsolosluğu'nun 
arabuluculuğu ile isyancılar ateşkes ilan ettiler". 18/30 
Mart 1878 tarihli 15'noi nüshada ise Ayos Stefanos 
Antlaşmasının metn i yayınlanmıştır. 

25/6 Nisan 1878 tarihli nüshada ise "Ayos 
- Stefanos''- - başlıklı bir makale yayınlamış-tır : Bu· makale···· 

Paris'te yayınlanan "Konuşmaların Gazetesi"nden iktibas 
·- edilmiştir. Bu makalede ·Ayos Stefanos Antlaşmasının ilgine 

bir yorumu yapılmıştır. Bu makaleye göre Ayos Stefanos 
Antlaşmasının öngördüğü savaş tazminatları Osmanlı 

.İmparatorluğu'nu Rusya'nın kölesi durumuna düşüreaektir. 
Çünkü Osmanlı Devleti hep bor9lu olacaktır. Aynı zamanda da 
Bulgaristan Müslümünları Bulgaristan'ı terk etmek zorunda 
kalacaklardır. Zaten Antlaşmanın 4. ve 21. maddeleri 
Bulgaristan Müslümanlarının göçetmesini kolaylaştırmaktadır. 

_. Aynı. makaleye göre,_ Ruslar. Bulgari.atan' da Rus askerler.inden 
oluşturan, Rus sömürgeleri kuracaklardır. Fransız gazetesine 
göre genel olarak, Ayos Stefanos Antlaşması sadeae Rusya'nın 
oıkarları iQin yapılan bir antlaşmadır Cl40). 

"Cumartesi Revüsü" ise bu Fransız gazetesinin 
görüşlerine katılmaktadır. 

1/13 Nisan 1878 tarihli l7'noi nüshada 
İngiltere'nin dışişleri bakanı Salisbury'nin Ayos Stefanos 
Antlaşması ile ilgili Avrupa ülkelerine gönderdiği mektubu 
yayınlanmıştır. 

• 

• 
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Salisbury'e göre Bulgaristan'ın Ege'ye kadar 
uzatılması Osmanlı hakimiyetinin altında kalan öbür Rum, 
Slav ve Arnavut bölgelerinin merkez hükümeti tarafından 
idare edilmesini zorlaştıracaktır <141>. 

Salisbury'e göre Ayos Stefanos Antlaşması'nda, 
Osmanlı İmparatorluluğunda bulunan Rus rahiplerine tanınan 
imtiyazlar, Rumları rahatsız edecektir. Ayrıca Batum'un 
Rusya ' ya verilmesi ve müslümanlar ve Rumların yaşadığı 
Karadeniz kıyılarının Bulgaristan'a verilmesi, Karadeniz 
üzerinde Rusya'nın hakimiyetini pekiştirecektir. Aynı 
zamanda Bab-ı Ali'nin Rusya'ya ödemesi gereken savaş 
tazminatları Osmanlı devletinin bağımsızlığını " İhlal" 

etmektedir. Çünkü, Osmanlı Devleti mali ve ekonomik açıdan 
Rusya'ya bağlanmış olacaktır. Rusya'nın Boğazlar için 
öngörülen hakimiyeti ise hem Osmanlı İmparatorluğu'nun 
bağımsızlığını ihlal etmekte, hem de denizcilik ile uğraşan 
~umları cok ~or bir duruma düşürmektedir. İngiliz hükümetine 
göre ise , Şark meselesinin mevcut dengelerini koruyan adil 
bir barışın sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Avrupa 
capında bir kongrenin yapılması teklif edilmektedir Cl42> . 

İşte İngiliz dışişleri bakanının mektubundaki Şark 
Meselesi ile ilgili İngiliz görüşleri böyledir. "Cumartesi 
Revüsü" ise bu görüşlere katılmakta ve bunları 
desteklemektedir. 

8/20 Nisan 1878 tarihli 18 ' nci nüshada, Rus 
dışişleri Bakanı Prens Gor9akov'un Berlin, Parfs ; -·tondra,- -
Viyana ve Roma hükümetlerine, Ayos Stefanos Antla~masını 
savunan ve Salisbury'nun- mektubuna cevap olarak gönderdiği 
açıklama mektubu yayınlanmıştır. Gorçakov'a göre Bulgaristan 
özerk devletinin kurulması Rusya'nın himayesi altında yeni 
bir devletin kurulması anlamına gelmez . Çünkü 1830'da 
Eflak-Boğdan otonom develetin kurulmasına benzer bir durum 
söz konusudur. Bulgarisitan'a Xara Deniz ve Ese'nin önemli 
limanlarının verilmesi ise bu özerk devletin ticari ve 
iktisadi kalkınması için gerekmektedir. Ayos Stefanos 
Antlaşması'nın Epir ve Tesalya için öngördüğü idari 
reformlar Rumların lehinedir ve Rusya, Rumları Slavlardan 
ayırmaz ve onlara da saygı göstermektedir. Ayas Stefanos 
Antlaşmaeı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan Rus 
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rahipleri ve Ru asıllı Ortodokslara verilen imtiyazlar Rum 
Kilisesi'ne karşıt değildir. Ancak bu Ortodoksların 
Statüsünü belirtmektedir. Genel olarak Gorçakov Ayos 
Stefanos Antlaşması'nın adil olduğunu savunmaktadır <143>. . . 

"Cumartesi Revüsü" Gorça.kov'un görüşlerine karşı 
olma.sına rağmen bunları yorum yapmadan yayınlamıştır . 

vi > Makedonya Hellenizmi ve neumartesi Revüsü_n, nMakedonya 
Halkların Makalesi 

13/25 Mayıs 1878 tarihli 23'noü . nüshada 
Makedonya'nın Hellen karakterini savunan ve Panslavizme 
karşı çıkan "Makedonya Halkları" başlıklı bir makale 
yayınlanmıştır. Bu imzasız makale muhtemelen Vutiras 
tarafından yazılmıştır. Bu makaleye göre Makedonya 
bölgesinin nüfusunun çoğunluğu, Panslavist propaganda.sının 
iddia ettiği gibi Bulgarlar ve Arnavutlar değil , Rumlar ve 

- -- Türklerden oluşmaktadı-r- ;- Makalenin yazar·ı:na- -göre 
Makedonya'da Bulgarlar vardır ; fakat çoğunluk değil 
azınlıktır . "Makedonya'ya eskiden gelen Bulgar tarım 
işçileri ise tamamen Yunanlılaşmışlardır. Aynı şey Avrupa 
ülkelerinde de olmuştur. Mesela Almanya Brandeburgene'de 
.Salavca konuşan çiftçiler ve Palatinato'da Fransızca konuşan 
Ugenotların torunları hala vardır" <144>. Makaleye göre 
benzer bir şey Makedonya'da da vardır. Özellikle 
Makedonya'nın Türkler tarafından fethedilmesinden sonra o 
bölgeye Bulgar akınları olmuştur. Bu Bulgarlar ise daha çok 

.. .. Türk ve Rum çiftliklerinde tarım işçisi olarak 
çalışıyorlardı. Rum köylüler, hiç Rumca konuşmayan Bulgar 
işçileri ile anlaşabilmek için Bulgarca öğrenmeye 
başladılar. Makaleye söre, Rum köylüler evde Rumca 
konuştukları halde tarlada ve pazarda hiç bir yabancı dil 
öğrenemeyen Bulgarlarla anlaşabilmek için Bulgarca konuşmak 
zorunda kalıyorlardı <145>. Gene makaleye göre "Makedonya'da 
konuşulan bu Bulgarca'da çok sayıda Yunan kelimeler vardır . 

Enos dağlarının öbür tarafında konuşulan Bulgarca'da bu 
Yunanca kelimeler yoktur, bu nedenle Makedonya'da konuşulan 
Bulgarca'ya artık Bulgarca. denilmez" <146) . 

• 
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"Bu lehçe Cdaha doğrusu şive> 300-500 Yunan ve 
Bulgar kelimesinden oluşmaktadır ve bu kelimelerin tümü 
tarım işleri ile ilgilidir. Türkçe dışında Makedonya'da 
yazılı belgeleri olan tek bir dil vardır; bu da Yunancadır. 
Bu dili tarlada yaşayan karışık <Rum-Bulgar> ve saf Bulgar 
köylüler de kullanıyordu. Makedonya'da yaşayan saf Bulgar 
köylüler azdır ve Bulgarlar Makedonya'da küçük bir 
azınlıktır." <147) 

Makaleye göre, köylerin kasabaların ve şehirlerin 
nüfusunun tümü Rumdur. "Mesela Vitolia bölgesinin dağılmış 
durumda bulunan 150 Bulgar köyünün nüfusu , Vitolia kentinin, 
Megarovo, Krusovo, Moloviça, Nizopoli ve Kopesio 
kasabalarının Rum nüfusunun dörtte biridir" Cl48). 

Gazetenin yazdığına göre, Makedonya nüfusunun 
çoğunluğu Rumca ve Rumca-Bulgarca konuşan Rumlardan 
oluşuyor . Bulgarlar ise az sayıda bulunuyor . Tabii ki bu 
-görüşler Yunan hükümetinin resmi: görüşleridir . Zaten ··------·------·--.-. ---
Vutira s ' ın kaleminden çıkan bu yazıda bu savlar olağand ı r. 
Çünkü Vutiras Megal i İdea'ya inanan ve Makedonya-Trakya 
Hellenizmi için militanca mücadele veren biridir . 

Aynı makalede Üsküp bölgesinde konuşulan dil 
hakkında da bilgi veriliyor. Gürdöğümüz gibi bu makalede 
Rumca ve Bulgarca'dan oluşan bir "lehçe"den sözediliyor . 
Makale'ye göre bu "lehc;e"yi Rumlar konuşuyor. Her halde 
bölgede konuşulan Slav dilinin kökenleri bu "lehçe"de 
aranabilir _ Bu "lehçe' hakkın.da başka bir bilgi Yunanlı 
yazar Stratis Mirivilis'in "İ Zoi En Tafo" <Mezardaki Hayat) 
isimli ve Birinci Cihan Harbinde Balkan Savaşlarını tasvir 
eden kitabında vardır. O kitapta Bulgarca, Yunanca ve 
Sırpça'dan oluşan bir dili konuşan ama ne Yunan ne Sırp ne 
Bulgar olan karışık bir nüfusun varlığı anlatılmaktadır 

- (149). 

İncelediğimiz makale ise şöyle devam ediyor; 
"Tabii ki Vitolya'daki ve başka bölgelerde Bulgar-Rum 
karışımını inkar etmiyoruz. Bazı Bulgarlar Yunanlı kızlar 
ile evlenip Rum toplumuna girdiler ve bu Rumlaşmış Bulgarlar 
tamamen asimile oldular. Bu Rumlaşmış Bulgarlar ise Rum 
ırkının karakteristiklerinin tümünü alıp Rumlardan daha Rum. 
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oldular" <150>. Makaleye göre son yirmi yılda yapılan 
Panslavist propagandaya rağmen az sa~ıda köy Panslavizmi . . 
tercih etti. "Makedonya köylülerinin çoğu Hellen benliğinden 
surur duymaktadır" (151>. 

Panslavizmi benimseyen bu az sayıda köylü ise 
<makaleye göre> çocuklarını Vitolyanın Rum okullarına 
göndermeyi tercih ediyorlar <152). Aynı makalede 
Makedonya'da bulunan Arnavut ve Ulahlardan sözediliyor . 
Makale'ye göre bilim adamlarının bulduğu gibi Arnavutlar 
Yunanlılarla aynı ırktandır. Arnavutça Yunanca ile aynı 
kökten geliyor. "Arnavutlar ise yazılı olarak Yunancayı 
kullanıyor ve kendi kaderini Yunanlıların kaderi ile 
birleştirdiler" <153>. 

Makaleye göre yanlış adlandırılan Makedonya 
Ulahları ve Romanya Ulahları arasında hiç bir ilişki yo~tur. 
Çünkü Rum Ulahları Romalı lejyonerlerin ve Yunan 

·-_-__ - Makedonyal-J; lar ın·ın--me lez lerinin ··to·runları-dı r. -Konuştukları: ·-- - ·--- ···-
şiveyi Romen gerçek Ulahlar anlamıyor , çünkü, bu şive . 

_ bozulmuştur ve Yunan kelimelerinden oluşturulmuştur.Makaleye -

göre makedonya Ulahlarının Yunan milli duygularının çok 
güçlü olduğu ve bu milli duyguların ise asırlardır 
değişmedikleri vurgulanıyor (154>. 

"Meçovo, Kalarite, Moshopolis, geçen yüzyıllarda 
Rum eğitiminin büyük merkezleri idi. Bu yerlerin çocukları, 
Kaplan, Sinas, aileleri ve büyük velinimetleri, Yunan 

______ ihtilalinin . büyük kahramanları ve Koletis gibi yeni ··- --····---·--
Yunanistantın büyük siyasi adamlarıdır. bunlar ise, yanlış 
adlandırılan Rum Ulahlarının Rum olduğunun en büyük 
ispatıdır" Cl55). 

Makaleye göre Korsikalılar ve Provanslıların 
- Fransız olduğu gibi Ulahlar da aynı derecede Yunanlıdır. 
Makedonya'da yaşayan gruplarını ise Panslavist Bulgarlar 
bunları Bulgarlaştırmak istiyorlar ve bu doğrultuda büyük 
propaganda yapıyorlar ve Hellenizmi bu bölgede tamemen 
silmek istiyorlar. Ancak Panslavis teşebbüsleri sonuçsuz 
kalıyor Cl56>. nşöyle güldürücü bir örnek varki, Vitoliatda 
yerlilerin bağışları ile kurulmuş olan 9 Rum okulu <kız ve 
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erkek) ve 1200 talebe olmasına rağmen, Panslavistler bu 
kentte hiç bir Rum'un bulunmadığını iddia ediyorlar" <157>. 

Makale Makedonya'daki Rum okullarının sorununa 
değiniyor çünkü panslavist propagandaya göre bu okullar 
Patrikhaneden mali destek alıyor, Oysa bu okulların 
Patrikhaneden mali yardım aldığı iddiası doğru değil. 
"Osmanlı devletinin topraklarında bulunan okullar yerli 
sakinlerin bağışları ile açık tutuluyorlar. O yüzden eğer 
bir bölgede Rumlar varsa onlar Rum okulları kuruyor, 
Ermeniler varsa Ermeni okulları ve Bulgarlar varsa Bulgar 
okulları kuruyor." <158>. Böylece Makedonyalılar'ın 
<makaleye göre) ister Ulahça ister Rumoa ister başka bir dil 
veya. şive kullansınlar, Rum oldukları için kurdukları 
okullar Rum okullarıdır. Dolayısıyla Makedonya'nın tüm 
okulları Rumdur. İşte makaleye söre Makedonya'nın Rum 
karakterinin en büyük ispatı budur. Velissa kentinde 
yaşayanların Bulgar oldukları için o kentteki okullar 

·Bulgardır ( 159). "Makedonya Llrlar-ın Yunan- m-i·l li - duygu-lar-ı·n-J;-n---_-----

en büyük örneği ise Vitolya'daki Rum okullarının küçük 
maaşlar alan ve Panslavistlerden korkmayan Rum 
öğretmenleridir. Bulgarlar'ın tekliflerini ve hediyelerini 
kabul etmeyen yerli Rum halkı da büyük bir ispattır. milli 
duygular böyle ölçülüyor" (160> . 

Bu makalede, Yunan devletinin Makedonya sorunu 
hakkındaki görüşleri vardır. Bu görüşler ise Balkan 
Savaşlarına kadar değişmeyecektir.Aynı görüşlerin devamının, 
bugün de "Üsküp Meselesi '! olarak. Atina ve bütün Yunanı ı_ların . 
görüşleri biçiminde sürdüğünü söyleyebiliriz <161>. 

vii) "Cumartesi Revüeü"nde Yayınlanan, İstanbul Rum 
Derneklerinin Büyük Güçlere Gönderdiği Muhtıra. 
<1878 Şark Keaeleai ve İatanbul'lu Rumların Görüşleri 

"Cumartesi Revüsü" 3/15 Haziran 1878 tarihli 
26'noı nüshasında "İstanbul Yunan Edebi Derneği" başta olmak 
üzere tüm Rum derneklerinin altı büyük uluslararası güoün 
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İstanbul'daki büyükelçilerine verdiği ve Makedonya-Trakya 
Rum nüfusunun hakları ile ~lgili muhtıra yayınlanmıştır. Bu 
muhtırada İstanbul Rumları'nın ve Patrikhanenin· Makedonya ve 
Tarkya'nın durumu ile ilgili görüşleri vardır <162). 

Bu muhtıra 1878 yılında bu bölgelerde yaşayan 
Rumların durumunu tahlil edip Ayos Stefanos Antlaşması'na ve 
Panslavizme karşı çıkıyor. Aynı muhtırad~ Makedonya ve 
Trakya'da yaşayan milletlerin nüfuslarını veren, Rumların 
eğitimini tasvir eden sayısal veriler de vardlr. Bu muhtıra 
ilk önce Makedonya ve Trakya'daki Hellenizmin antik çağdan 
itibaren tarihini anlatıyor. Muhtıraya göre . Hellenizm her 
zaman Makedonya ve Trakya'da hakim idi. Ortaçağda bu 
bölgelere selen Bulgarlar bu bölgelerin Hellen karakterini 
aldıkları için kralları kendilerine "Rum ve Bulgarların 

--Kralı" diye ··adlandı .rıyorlardi .:--Türl<ler · i -se ·bu .-bölseye Rüm ·--- - - ·- -· 
ili diyerek Hellen karakterini tanımış oldular Cl63>. 

Muhtıraya göre Fatih Sultan Mehmet bile yerli 
halkı ile anlaşabilmek için Rumcayı kullanıyordu ve uzun bir 
süre için Rumca Osmanlı devletinin resmi dili idi. Osmanlı 
döneminde ise bazı Makedonya ve Trakya Rumları dış ülkelere 
göçettiler, ancak anavatanlarını hiç unutmadılar ve 
gurbetten yardım göndediler. Dış ülkelere dönük göç akını 
yüzünden Makedonya ve Trakya'nın Rum nüfusu azaldı 
fakat h-içbir zaman· yok olmadı - C 164>. 

• 
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Muhtıraya göre Makedonya ve Trakya'nın Rum 
ıüfusunda azalma olmuştu <165). Makedonya ve Trakya'nın 
>üyük kentlerinin Rum nüfusu Türk-Venedik ve Türk-Rus 
Javaşlarından sonra azalmıştı <166). 

Muhtıraya göre son yıllarda milli benliğine sahip 
>lmaya başlayan Bulgarların bu bölgelerde hiçbir hakları 
roktur. "Bulgdrlar tarım işileri ile uiraşan, küçük köylerde 
raşayan ve eğitimi sevmeyen bir halktır <167). 

Muhtıraya göre zengin Bulgarlar kendi Qocuklarını 
~um okullarına göndermeyi tercih ediyorlar . Bulgar tarım 
işçileri Makedonya ve Trakya'daki Rum ve Türk çiftliklerinde 
mevsimlik olarak çalışmaya geliyorlardı. Dolaysıyla 
muhtıradaki görüşlere göre bu mevsimlik tarım işçilerinin 
1akedonya ve Trakya'nın yerli nüfusu olarak sayılması büyük 
'ir yanlıştır <168>. Bu Bulgar tarım işcileri yabancı bir 
iil öğrenemedikleri için, Rum köylüleri onlarla anlaşabilmek 
için Bulgarca öğrenmek zorunda idiler ve böylece yavaş yavaş 
zamanla bölgede iki dl.i-kôriuşa_n __ ·cRuıiıoa ,13ulgaroaY- birRuni _ _ _ 
~ütusu oluşmaya başladı. Gene Muhtıranın iddiasına göre 
~akedonya 'ya·-selen Batılı turistler bu olayın farkında 
idiler "Böylece Türkçe konuşan Anadolu Rumları gibi, 
~akedonya'da Bulgarca konuşan fakat aynı derecede hakiki bir 
Rum nüfusu oluştu <169). İşte burada resmi Yunan görüşleri 
vardır. Aynı görüşlere "Makedonya Halkları" isimli makalede 
de rastlıyoruz. Muhtıraya göre dillerini unutan Rumlar 
Rumcayı yeniden öğrenmek için çocuklarına Yunanca eğitim 
veriyor ve Rum dernekleri ve okullarını kendi kaynaklarıyla. 
kuruyorlard·ı -c 170). · Bulgarlar Makedonya ve Trakya 'yı - ·- - -··- · --· 
Bulgarlaştırmak icin ayrı bir Kilise kurup bu bölgelerde 
bulunan Ortodoks cemaatleri bu Kiliseye bağlayıp bu 
insanları Bulgarlaştırmak istediler. Anoak Makedonya ve 
Trakya. yerli Rum halkı "Bulgarların planlarına direndiler ve 
İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Bulgarlara karşı oıkma.k 
zorunda kaldı" (171). Ancak "Bütün Bulgar Kilise adamları 
Heybeliada ruhban Okulunda. okudular" <172> . Çünkü muhtıraya 
göre İstanbul Ortodok Patrikhanesi milli bir Kilise değil, 
fakat milletlera.rası Ekumenik (evrensel> bur Ortodoks 
Kilisesidir ve evrenselliğini her zaman ispatlamıştır Cl73>. 
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Muhtıraya göre Bulgar liderleri karışık nüfuslu 
olan bölgeleri <Rum-Bulgar-Sırp) Bulgar Kilisesine bağlayıp 
Bulgar olmayanları Bulgarlaştırmay~ Qalıştılar. Ancak 
"Patrikhanenin büyük direnişi yüzünden Bulgarlar Türk 
makamlarının yardımını istediler ve Türkler böl ve yönet 
politikasını uygulamakla bu. kez Osmanlı imparatorluğunun 
çöküşünün temellerini kendi elleri ile hazır-ladı·lar" (174). 
Böyleoe Ali Paşa'nın cıkardığı bir fermanla Bulgar 
kilisesine büyük bölgeler verildi. Ancak "yaptığı bu büyük 
hatayı hemen anlayıp bu fermanı iptal etti. Ancak Mahmut· 
Nedim Paşa Bulgarların isteklerine razı oldu ve Panslavizme 
Makedonya ve Trakya kapılarını açtı" (175). 

Muhtıraya göre İstanbul Patrikhanesi bu Bulgar 
girişimlerini karşılayabilmek için Ekumenik Synod'u çağırdı. 
Ancak Rus Kilisesinin ve Osmanlı makamlarının direnişi ve 
yasaklama yüzünden bu Synod gerçekleştirilemedi. O zaman 
<muhtıraya göre> İstanbul Patrikhanesi Doğu'nun Ortodoks 
Kiliselerinin Synodosunu toplamayı başardı. Bu Synod 

-- - c-topian·tiJ·-s-ursar 'KiTHfesinin-ayrınıiasın :c l<ıhaa.i -ve Ortodoks. -
Kilisesinin bütünlüğünü tehdit eden milliyetçi hareket ve 
girişimlerine de karşı 9ıktı (176). 

Muhtıraya göre ayrılmak isteyen milliyetci Bulgar 
Kilisesine Ruslar yardım ediyorlardı . Bulgarlar kendi 
Kiliselerinin kuruluşu ile yapmak istediklerini yapamadılar, 
Çünkü "Makedonya'nın hemen hemen tüm Metropolitlikleri 
istanbul Patrikhanesine bağlı kalmayı tercih ettiler; iki 
istisna hariç, Üsküp ve Velisos Metropolitlikleri, Bu iki 
Metropolitlik Bulgar Kilisesine bağl4nmayı tercih -ettiler"---·-- -
Cl77>. Muhtıraya göre, elde edilen Bulgar komitesinin bazı 
evraklarına göre Enos Dağlarının güneyindeki Türk ve Rum 
nüfusunun yok edilmesi planlanıyordu. Bul bölgedeki Bulga~ 
ihtilali tatar ve Pazarcık kasabalarında başarısız oldu; 
cünkü, "yerli nüfusunun çoğunluğu Rumdur. Edirne ve Fillipe 
kentlerinin nüfusunun çoğunluğu Rum olduğu için Bulgarlar bu 
kentlerin nüfusunu katletmek istiyorlardı" Cl78). 

Muhtıraya gö.re Batak katliamından sonr4 Avrupa ka
muoyu 'da Bulgarlar lehine bir hareket başladı, Ancak Avrupa' 
da yanlış izlenimler vardı. Mesela, "Kripart'in etnografya 
haritası yanlış bilgilere dayanmış bir haritadır"Cl79> . 
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Çünkü bulgarca ve rumca konuşan Rum nüfusları Bulgar olarak 
sayar. "Örneğin Bodena'nın 5.000 nüfusunun 400'ü Bulgar ve 
öbür 4.600'ü Rumca+Bulgaroa konuşan Rumlardır <180>. 

Muhtıraya göre Makedonya ve Trakya'nın yerli 
nüfusu çoğunlukla kentlerde yaşıyordu. Bulgarlar ise sürekli 
olarak hiçbir yerde oturmaz ve tarım işçiliği yapar ayrıca 
okur-yazar da değildir. O yüzden Panslavistlerin kolay bir 
şekilde maşası oluyorlar. "Batak katliamından evvel Türkler 
Bulgarlara karşı hiçbir harekette bulunamamışlardı" <181). 
İşte burada Türk ve Rum ortak görüşleri vardır. Rumlar kuzey 
tehdit olan Bulgarlara karşı Türkleri desteklemeyi tercih 
ediyorlar. Zaten İstanbul'lu Rum olan Yunan Prof.Dr.Neoklis 
Sarris'in yazdığı gibi benzer bir gelişme İkinci Dünya 
Savaşından sonra da olmuştur . Sarris·' e göre Türk-Yunan 
Dostluğu ve işbirliğinin temelleri ortak olan Kuzey 
tehdididir (182> . Unutmamalıyız ki İkinci Balkan Savaşında 
Türkler ve Yunanlılar beraber, Makedonya ve Trakya'yı 
kurtarmak iç-in Bulgarlara ka·rşı savaşt-J; lar. · · ···-- - --

Muhtıraya göre Bulgar Panslavistleri Makedonya ve -
Trakya'da Rumlara karşı savaş açtılar: "Makedonya ve 
Trakya'da 500 den fazla nüfuslu her köyde mutlaka bir Rum 
okulu vardır. bu binlerce rum okulları ise Rum 
derneklerinden destekleniyorlar. Mekadonya ve Trakya'da 
50.000 Rum öğrenci ve 50 Rum derneği vardır" <183). 

Muhtıraya göre Rumlar medeniyetin geliştirilmesi 
_için çabalarken aynı zamanda Bulgarlar'a karşı _direnmek . __ _ 
zorunda kalıyor . "Makedonya ve Trakya'da bir avuç Bulgar 
cahil köylü, şehirlerin ilerici ve medeni insanlarına hakim 
olursa o zaman bir felaket olacağından eminiz. Unutmamalıyız 
ki, bu bölgelerin 9iftliklerinin sahipleri Rum ve 
Türklerdir. Bulgarlar ise mevsimlik iş9ikle geçinirler. Bu 
yöntem Avrupa'da uygulanılsaydı bugünkü Avrupanın büyük 
devletleri paramparça olacaktı" Cl84). Muhtıraya göre eğer 
bu yöntem Balkanlarda uygulanırsa, Karadeniz' in tüm 
sahilleri Rumlara, Dobruea ise Türklere verilmeli ... Ayoe 
Stefanos Antlaşması Balkan Hellenizmi için bir felakettir 
9ünkü onu par9alayıp 
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ikiye bölüyor Cl85). "Doğuda. CBalkanla.rda.) 4.000.000 Yunan 
var. Hellenizm Tenaro kavağından <Moranını güneyi) başlıyor 
ve Boğaziçine kadar uzanıyor. Bu coğrafya. bölgesi Rumların 
yaşadığı yerler ve 400.000 saf Bulgarla artı 400.000 
Bulgarca konuşan Rumlarla, bu Hellenizmin ikiye bölünmesinin 
ve dolayısıyla yokedilmesinin nedeni olamaz, Ayos Stefanos 
Antlaşması uygulanırsa hellenizm ikiye bölünüp mahvolur" 
Cl86). 

Muhtıraya göre, tarih boyunca pek çok felakete 
uğrayan Hellenizm Avrupa'ya çok şey vermiştir. Rumlar 
inanıyor ki ., .. bu haksız antlaşma uygulo.nmayaoa.kt.ı.r. 

Hellenizm, Avrupa. çapında yapıla.oo.k bir kengrede Şark 
Meselesinin a.dil ve kalıoı bir çözüme kavuşacağına inanıyor 
(187). 

Bu muhtıranın ikinci bölümünde ise, Makedonya ve 
Trakya ile ilgili bu Rum görüşlerini destekleyen sayısal 
veriler vardır. Muhtıranın bu ikinci bölümü "Cumartesi 
Revüsü"nün 10/22 Haziran 1878 tari_hli 27'noi nüshası~da --···-· ·· ----. 
yayınlanıyor Cl88>. 

·---··----
Verilen sayısal Bilgiler Şöyledir : 

TRAKYA 
İdari Yörelere Göre Nüfus 

İstanbul 653.000 

İstanbul Civarı 42.000 

Redestos Sanoağı 168.000 

Gelibolu " 153.000 

Edirne il 409.000 

s'iıimnos il 175.000 

Fili be " 370.000 
TOPLAM 1.972.000 
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Irklara Göre Nüfus 

Osmanlılar 538.300 

Rumlar 699.500 743.900 

" Bulgarophone 44.400 

Bulgarlar 315.520 

Öbür Irklar 223.000 

Yabancı Vatanda,lar 132.000 

TOPLAM ı. 972. 000 

Şehirli Nüfus 

Rumlar 437.800 

_ _ BulgarlaT_ 86.000 - ------ ---------··- -·--- ----------

Kamu Rum Eğitimi 

Okul Sayısı 475 

Talebe Sayısı 46.750 

Genel Dernekleri 6 

Ta,ra Dernekleri 5 

Yüksek Eğitim 
iç>in Dernekleri 3 

İlkokullar için 
Dernekleri 53 

Yıllık Harcamaları l.590. 000 Frank 



lfAXSDOMYA 

İdari Yörelere Göre 

Drama Sancağı 

Serez " 

Selanik " 

Vitolia " 

TOPLAM 

Irklara Göre N"utus 

Osmanlılar 
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Nüfus 

108.000 

224.000 

480.000 

448.000 

1.330.00 

349.000 

---Rumlar -- -- - 4-38-.-100----·- - ··---·-

Rum Ulahlar ... - -·-···-70. 000 

Rum Bulgarophone 

Bulgarlar 

Öbür Irklar 

197.400 

705.50(} 

140.500 

100.00 

Yabancı Vatandaşlar ___ ·-·--····_ _35 ~000 _ 

TOPLAM 1.330.000 

Şehirli Nüfus 

Rumlar 

Bulgarlar 

144.800 

30.500 
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Taşralı Nüfus 

Rumlar 560.000 

Bulgarlar 110.000 

:Kamu Rum Eğitimi 

Okul Sayısı 638 

Talebe Sayısı 32.885 

Taşra Dernekleri 3 

İlkokullar içıin 
Dernekleri 25 

Yıllık Harcamaları 520.000 Frank 
- ·--····--- -·-- ··---- ----- - --··----·- - . - - ···--- ----

Bu istatistikler toplam kıymetleri ifade 
etmemektedir . Muhtıra metninde bulunan ayrıntılı veriler 
tezin son bölümünde ek olarak sunulmuştur. Gördüğümüz gibi 
bu muhtırada Makedonya ve Trakya Sorunu i9in görüşler o 
zamanın Yunan dış politikasının görüşleri ile aynıdır. Bu 
muhtıraya göre Makedonya ve Trakya Rum bölgeleridir ve bu 
bölgeler üzerine Bulgarların hi9 bir hakkı yoktur. Aynı 
zamanda bu muhtıra Panslavizme karşı 9ıkıp onu Türkler ve 

_Rumlar ic;in _ortak bir tehlike _.olarak _ değerlendiriyor. L ... --·--·-····-···--·-- _ ..... 
Bulgarlar ise Panslavizmin Balkanlardaki temsilcileridir. 
Muhtıraya göre Bulgarlar Rumlar gibi gelişmiş bir topluluk 
değil, onun aksine tarım işleri ile uğraşıyor ve aynı 
zamanda eğitime önem vermiyorlardı. Öte yandan Rumlar antik 
oağlardan beri Makedonya ve Trakya'da yaşıyor, bu bölgelerin 
nüfusunun ooiunluğunu oluşturuyorlardı ve eğitim seviyeleri · 
yüksekti. 

Böyleoe muhtıraya söre Rumlar medeni bir halktır. 
Aynı zamanda Rumlar kentli nüfusunun Qoğunluğunu 
oluşturuyorlar ve önemli faaliyetleri vardır . Muhtıraya söre 
Hellenizm bir bütünlük olarak görülüyor ve bu bütünlük 
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Bulgar tehdidinden büyük bir zarar görmek üzeredir . Verilen 
istatistikler bu görüşleri destekliyor. Bu verilen, 
istatistikler Patrikhaneden sağlanacak verilerdir Cl89) . 

Rumlar için tehl~ke Türkler değil Bulgarlardı ve 
özellikle "Hellenizmi ikiye bölen" Ayos Stet'anos 
Antlaşmasının öngördüğü Bulgaristandır. Muhtırada 

"Makedonya-Trakya Problemi" Yunanistan ve Osmanlı 
İmparatorluğu arasında değil, Yunanistan -Hellenizm ve 
Bulgaristan-Panslavizm arasında olan bir problemdir. 

Bu problem üzerine ortak Yunan-İstanbullu Rum 
görüşleri, daha evvel yazdığımız gibi bugünkü resmi Yunan 
görüşlerinden pek farklı değildir. 

viii) aeuaartesi Revüsü" ve Berlin Kongresi 

• 

------- - ·- - -·--- - ----·-·-·--

"Cumartesi Revüsü"nün 17/29 Haziran 1878 tarihli 
sayısında bir İngiliz-Rus antlaşmasından söz ediliyor. Bu 
antlaşmaya göre, Berlin'de yapılacak Kongre ' de Şark 
Meselesinin çözümlenmesi için bazı öneriler vardır. On 
maddelik olan bu antlaşmaya göre, İngiltere'nin isteği ile 
Bulgaristan'ın Ege'ye uzatılması öngörülüyor. "Bulgaristan 
batı sınırlarında ise Bulgar olmayan nüfusunun bulunmaması 
lazım" Cl90>. Bulgaristan iki mutasarıflığa bölünecek, 

--Kuzeydekine s -iyasi , · güneydekine ise İdari otonomi veri leoek; 
Ermenistan da ise değişiklikler yapılacak Cl91>. 30 Mayıs 
1878 Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı ve Rus büyükelçisi 
tarafından imzalanan bu antlaşma ile İngiltere Şark 
Meselesinde daha aktif bir rol üstleniyor. 

24/5 temmuz 1878 tarihli 29.'nou nüshada, Berlin 
Kongresi'nin başlayan çalışmalarından söz ediliyor. Bu 
toplantılarda ise Bulgaristanın kesin statüsü 
kararlaştırıldı. Bulgaristan'ın kesin sınırlarının iQinde 
Makedonya'nın bulunmayacağı haberi "Cumartesi Revüsü" için 
"sevindirici bir haber"dir. Aynı kararlara göre Bulgaristan 
otonom devletinin Prensi halk tarafından seQileoektir. Doğu 
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Rumeli ise özerk bir bölge olacak ve valisi Bab-ı Ali 
tarafından atanacaktır. Sultan'dan Aynoroz Manastırlarının 
korunması da isteniyor. Aynı toplantıda Bulgaristan ve doğu 
Rumeli'nin statüsü ayrıntılarla belirleniyor Cl92) . 

l/13 Temmuz 1878 tarihli 30'ncu nüshada Berlin 
Kongresinde Yunan Dışişleri bakanı tarafından okunan muhtıra 
yayınlanıyor. Bu Yunan muhtırasına göre, Yunan Hükümetinin 
arzuları tüm Yunan milletinin arzularıdır. Hür Yunanistan 
ise Hellen dünyası'nın küçük bir parçasıdır. "Yunan devleti 
182l'in bağımsızlık savaşından sonra kurtuldu" (193). 
Yunanistan, Girit adasını ve Osmanlı-Yunan sınırlarına yakın 
olan Osmanlı topraklarını CEpir-Tesalya) istemektedir <194) . 
Yunan Dışişleri Bakanına göre Yunanistan'ın toprak talepleri 
Şark Meselesinin Qözümünü kolaylaştırıyor. Yunan bakana göre 
Yunanistan'ın istediği topraklar azdır. Çünkü Yunanistan 
sınırlarda problem yaratmak değil, çözmek istiyor <195> . Bu 
bölgelerin <Girit, Epir, Tesalya) Yunanistanla birleşmesi, 
Yunan bakanına göre, hem Avrupa hem Osmanlı devleti için 
faydal"i- ölacakt-ır .- -CünkU,- osmanri devreti ihtilaller sahnesr
olan bölgelerinden kurtulacak ve aynı zamanda Osmanlı-Yunan 
ilişkileri düzelecektir Cl96>. Yunan bakanına göre o 
bölgelerin nüfusununu çoğunluğu 50 senedir Yunanistanla 
birleşmek için mücadele veriyor ve o yüzden o bölgelerde 
sürekli kan akmaya devam ediyor <196) . Yunan bakanına göre 
bu bölgelerden Yunanistan'a gelenler Vyunanistan'ın 
nüfusunun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Böylece bu 
bölgelerde ayaklanmalar olduduğu zaman Vunanistan'dakiler ya 
sınırı geçip oraya gönüllü olarak savaşmaya gidiyorlar ya da 
bütün paralarını yardım olarak gönderiyorlar. Yunanistan~~n 
kamuoyu ise bu olaylardan etkileniyor ve hükümete baskı 
yapıyor. Böyleoe Yunan hükümetleri Osmanlı İmparatorluğuna 
karşı politikalar izlemek zorunda kalıyor. Öte yandan o 
bölgelerden Yunanistan'a gelen mültecilere verilen yardım 
ülkenin iktisadi durumunu kötüleştiriyor ve Yunanistan bu 
yüzden daha fazla borçlanıyor. "Kralın hükümeti bu durumun 
devam edemeyeceğine inanıyor ve Kongreden bu duruma kesin 
bir çözümün bulunmasını bekliyor" Cl97). 

Gördüğümüz sibi Yunanistan Teselya, Epir 
bölgelerini ve Girit adasını istemektedir ve Yunan dışişleri 
bakanı bu isteğin sebeplerini Kongrede anlatmaktadır . 
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8120 Temmuz 1878 tarihli 3l'inci nüshada "Yunan 
Mücadelesinin Çözümü" isimli bir makale yayınlanıyor. 
Gazeteye göre Yunan Meselesi 23/5 Temmuz 1878'de Berlin 
Konsresi'nde çözüldü. Bu çözüme göre Yunan sınırları Pinios 
ve Kalamas nehirlerine kadar uzatılac;ktır . Böylece Tesalya 
ve Epir'in büyük kısmı Yunanistan' la birleşiyor. Öte yandan 
bu anlaşmadan Osmanlı Devleti de faydalanmaktadır. Çünkü bu 
bölgelerde sürekli ayaklanmalar olduğu için, bu b~lgelerden 
yalnız zarar görüyordu. Böylece, gazeteye göre, Yunan 
Devleti gü9leniyor ve yokolmak tehdidinden kurtuluyordu. 
Batı güçleri ise Yunanistanın güçlendirilmesin1 Panslavizm~ 
karşı engel olarak görüyordu. Ruslara göre ise, Yunanlılar 
ve Slavlar kardeştir ve panslavist tehdit diye bir şey 
yoktur. Kongredeki Rus delegeleri ise Yunartistanın 
genişletilmesine razı oldular.Osmanlı delegeleri ise bu 
konuda kendi hükümetlerinden talimatlar almadıkları iQin 
fikir veremeyeceklerini açıkladılar Cl98). 

15 / 27 Temmuz 1878 tarihli 32'noi nüshada Berlin 
Antlaşmasının metni yorum yapılmadan yayınlanmıştır. 

2213 Ağustos 1878 tarihli 33 ' ncü ve 29 / 10 Ağustos 
1878 tarihli 34'ncü nüshada Berlin Kongresinde Yunan 
Meselesi ile ilgili yapılan tartışmalar , konuşmalar, 

müzakereler v e toplantılar hakkında bilgi veriyor. 
"Cumartesi Revüsü" Yunan Meselesi üzerine Berlin 
Kongresi'nde alınan kararları sevinçle karşılıyor. Öz~llekle 
Epir ve Tesalyadan bir kısım toprağın <sazeteye söre> 
Yunanistan'a verilmesi haklı bir karar olarak 
nitelendiriliyor. "Böylece Osmanlı-Yunan ~ınırlarının 
değiştirilmesinden sonra iki ülke arasında varolan sor~nlar _ ________ _ 
9özüleaek ve kalıcı bir barış sağlanabilecektir" Cl99>. 

Gördüğümüz gibi "Cumartesi Revüsü"ne göre Berlin 
Antlaşması "Adil" bir antlaşmadır. Makedonya Slav 
tehdidinden kurtulmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Slavlara 
terkedilmiyor ve Yunanistan'a toprak veriliyor. Böylece 
Makedonya Hellenizmi Bulgarlaştırılmaktan kurtuluyordu. 
Makedonya ve Trakya'nın Ş~rk Meselesinin kesin bir çözümü 
buluncaya kadar Osmanlı toprağı olarak kalması en iyi 
çözümdür C 200 > . 

5/17 Ağustos tarihli 36'noı nüshasında Atina'da 

.. 
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yayınlanan "Yeni Fikirler" isimli gazetenin "Yunanistan'ın 
yeni sınırları" isimli makalesi iktibas ediliyor . "Cumartesi 
Revüsü"nde iktibas edilen bu makaleye söre Tesalya ve 
Epir'in bir kısmı CYanya dahil> Yunanistan'a veriliyor. Bu 
yeni sınır hattı ise detaylı olarak tasvir ediliyor. Aynı 
nüshada bu bölgelerin nüfusu ile ilgili Osmanlı 
istatistikleri veriliyor. Ancak gazeteye göre bu 
istatistikler pek güvenilir değil. Bu istatistikler . de "Yeni 
Fikirler" isimli Yunan gazetesinden iktibas edilmiştir. 

TKSALYA Hristiı:an Müslüman Musevi 
Goloe Kaymakamlığı 50.000 3 . 200 
Goloe Şehri 16.500 5.500 1.100 
Kardiçıa Şehri 31.000 5.000 
Almiros Şehri 6.000 2.000 
Larissa Şehri 52.000 12 . 000 
Trikala Şehri 32.000 2.000 300 

Şehir. Köy 
8PİR - -------· Hrist i:tan -- Küs lüman---lfusevi Sa:ıısı 

Preveze 
l'lutasarrıflığı 10.500 1.200 50 39 - ..... 
A.rta Kaymakamlıiı 35.000 1.000 650 110 
tııargariti 

Kaymakamlığı 4 . 200 14.500 41 
Parga Kaymakamlığı 5.800 1.000 1 
lf anya Sehri 11.000 5.000 3.000 l 
Kuran ta Nahiyesi 
<Yanya) 36 . 000 82 
Zagora ... " 24 .. 500 46 - ··--····-· ···-...-· ·---· 
[l{alakasa ti 13.500 58 
Çarkoviçi " 8.500 46 
Paramithia 
Kaymakamlığı 10.500 4. 500 67 
tııeçovo Müdürlüğü 7.000 7 
Kiliota Müdürlüğü 3.000 200 16 

roPLAM 169.500 27.900 3.700 526 
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Rumlardan 158.000 Rumca konuşanlar, 32.600 ArnavutQa ve 
10.000 Ulahça konuşanlar var. Tüm Tesalya ve Epir'in nüfusu 
ise 421.000'dir. Anoak gazeteye gör.e Qsmanlı Hükümeti 
Yanya'yı Yunaniatan'a vermek istemiyor ve belki de bu yüzden 
sınırlar kesin değil ve değişiklikler olabilir C201>. 

ix. Berlin Antlaşmaaı'nda Çözülemeyen Oamanıı~Yunan Sınır 
Sorunu ve ncumarteai Revüsü" 

Yunanistan, Berlin Kongresi'nde Osmanlı 
İmparatorluğu-Kuzey Yunanistan sınırında düzeltmeler 
yapılmasını istemiştir. Kongreye göre Tesalya ve Epir 
bölgelerindeki sınırlar Yunanistan lehine düzeltilmeliydi. 
Ancak, bu sorun ile ilgili Berlin Antlaşması'nın 24'ünoü 
maddesinde bu sınırların düzeltilmesi Yunanistan ve Osmanlı 
İmparatorluğu arasında yapılacaktı ve eğer iki ülke arasında 

-:-:-- anI4ŞinazlilC-Çııkarsa - o ·zaman büyUk--güÇler arabülucului<" ·-·- - -·- ·· 
yapacaklardı. Böylece bu soruna kesin bir çözüm getirilmedi · 
ve ilgilenen iki ülkeye bırakıldı. Bu sorun üç sene 
çözülmemiş olarak kaldı ve sonunda 188l'de Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından Yunanistan'a Tesalya ve Epir'in bir 
kısmının verilmesi ile Qözüldü <202>. 

12/24 Ağustos 1878 tarihli ncumartesi Revüsünnün 
36'ıncı nüshasında "Türk-Yunan" sorunu üzerine Bab-ı Ali'nin 
büyük güçlere gönderdiği muhtıra yayınlandı. Berlin 

-- Kongresi 'ne katılan Avrupa gü9lerine Bab-ı Ali 'nin -- --··---- -··- - --
gönderdiği bu muhtırada Bab-ı Ali'nin Yunanistan'a toprak 
vermeme niyeti açıkça ifade ediliyordu. Muhtıraya söre ne 
Tesalya, ne Epir, ne de Girit Adasında CYunanistan'ın iddia 
ettiği gibi) önemli sorunlar vardı. Giritliler ise hiç bir 
zaman Osmanlı devletine karşı çıkmadılar . Ancak Yunanistan 
bunları devamlı olarak kışkırtıyor. 1867'de yapılan ü9ünaü 
ve en kanlı Girit ayaklanması <Osmanlı muhtırasına göre) bir 
Yunan akımından başka bir şey değildi. "Girit kendiliğinden 
hiQ bir zaman ayaklanmadı" <203>. Tesalya ve Epir ise <Bab-ı 
Ali'ye göre> "1829'da Rumeli'de feodal sistemin 
kaldırılmasından bu yana ve 1853'e kadar Osmanlı hükümetine 
karşı hiç bir harekette 

• 



-63-

Julunmadılar. Sadece 1845'te Güney Arnavutluk'ta askerlik 
rapmak istemeyen Müslümanlar problem yarattılar. Ancak, bu 
Jlayın aynı bölgelerdeki yaşayan Hristiyanlarla hiQ bir 
ılakası yoktu" <204>. Osmanlı muhtırasına göre 1853'te Yunan 
ıskeri Epir ve Tesalya'ya akın edip bu yerleri yağmaladı. O 
rerlerin halkı "Osmanlı hükümetine hep sadık kaldı ve 
funanistan'dan hep zarar gördü" <205). Bu yüzden Osmanlı 
ıuhtırasına göre Yunan dışişleri bakanı olan Deligainis'in o 
>ölgelerin temsilcisi olarak konuşma hakkı yoktur. Muhtıraya 
göre Vunanistan'ın almak istediği bu topraklar Osmanlı 
levletine aittir. "Deligianis'e göre eier bu topraklar 
'unanistan'a verilirse bölgede barış sailanaoaktır. Ancak, 
>eligianis daha önce, Yunanistan'ın amacının kendi sınırları 
.çinde bütün Yunanlıların kapsanması olduğunu söylemiştir. 
>emek ki, Yunönistan Osmanlı İmparatorluiu'ndan toprak talep 
!tmeye devam edecektir <206> . Muhtıraya göre Yunanistan'a 
:oprak verilmesi ile problem çözülmeyecek aksine 
ıüyüyecektir ve esas yapılması gereken şey Yunanistan'ın 
zled_~ği pol i. t ik~!lı~ d~.i~şt i_r ~ lmesid~r_._ "Çumartes ~ _R~~~~j)" 

ıu muhtırayı yorum yapmadan yayınladı. 

19/31 Ağustos 1878 tarihli 37'inci nüshada "Yunan
'ürk meselesinin durumu" isimli bir makale yayınlandı. Bu 
~kalede"Tercüman-ı Hakikat" adlı Türk gazetesinin 
~llenizme karşı yazdıkları cevaplandırılıyordu. "CTUrk 
·azetesinin kullandığı bu kavramı kullanırsak> Panhellenizm 
•anslavizmden tamamen farklıdır. Hellenizm Doğunun 
ethedilmeeini hedefleyen yabancı bir unsur değildir. Fakat 
u ülkenin en eski yerli unsurlarından biri olduğu ioin, bu 
lke üzerine onun tartışılmaz tarihi ve milli hakları 

---- -~··-- - - ·-·-····-

ardır. Hellenizm Doğu'yu birçok akımlardan kurtardığı ioin 
u bölgeyi yeni bir tehlikeye karşı savunma hakkı vardır" 
207). "Cumartesi Revüsü"ne göre Ayos Stefanos Antlaşması bu 
ölgeyi Panslavizme veriyordu . Artık tehlike hem Hellenizm 
em Osmanlı Devleti için ortak bir tehlikedir. Bu 
oprakların savunması, Türk ve Rumların ortak bir 
azifeleridir. Cünkil ortak hayati çıkarları tehlike 
ltındadır. "Bu toprakların Panslavizme karşı savunulması 
adece güçlü bir Yunan devletinin yardımı ile sağlanabilir. 
olayısı ile Yunanistan'a, haklarının verilmesi lazım. 
unanistan'ın Osmanlı topraklarına ilişkin sınırsız 

alepleri yoktur. Türk dostlarımız ise Deligiania'in bazı 
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açıklamalarını yanlış yorumlayarak (değerlendirerek) 
Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ~zerinde sürekli toprak 
taleplerinin olacağını sanıyorlardi. Ancak, Deligianis'in 
kendisi Berlin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın 
Osmanlı İmparatorluğu üzerine toprak talepleri olmadığını ve 
Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı.sav~şmak 
istemediğini ifade etti C208>. 

"Cumartesi Revüsü"ne göre güçlü bir· Yunanistan 
Osmanlı İmparatorluğu'nun en sadık müttefiği olacaktır. 
Ancak Deligianis Berlin Kongresi'nde şöyle demiştir: "Şunu· 

da belirtmemiz gerekiyor ki, eğer bugünkü'durum değişirse 
<Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlük dogması> Hellenizm Doğu 
bölgesi üzerinde olan tarihi ve milli haklarından 
vazgeçmeyecektir" C209>. Gazeteye göre Deligianis'in 
Kongre'de söylediklerinin doğru yorumlanması budur. Böylece 
"Cumartesi Revüsü" verdiği bu cevapta Şark meselesi üzerine 
resmi Yunan politikasını açıklıyor. Gazeteye göre, 

- ----Yunanistan- güçlü -olmak - için-- Tee-alya- -ve-· Epir' i istiyor . .. · 
Ancak , Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş açmak 
istemiyor,onun aksine mevcut status quo'nun korunmasını 
istiyor, ancak (gazeteye göre) Osmanlı İmparatorluğu 
parçalanırsa o zaman Yunanistan Osmanlı toprakları 
üzerindeki tarihi haklarını savunacaktır. Zaten bildiğimiz 
gibi 1B78'den 1912'ye kadar Yunanistan'ın Şark mesel~si 
üzerine izlediği politika <1897 savaşı istisnası ile> böyle 
idi. Tabii ki Makedonya ' da sürekli bir Yunan-Bulgar gerilla 
savaşı vardı. Ayrıca, gördüğümüz g·ibi "Cumartesi Revüsü" bir 
ke~ daha Yunan resmi politikasını destekliyor, Yunanista~ ve 
Hellenizmi suçlayan bir Türk gazetesine cevap verme 
mecburiyeti hissediyordu. 

26/7 Eylül 1878 tarihli 38 inci nüshada Şark 
meselesi üzerine olan gelişmeleri ile ilgili bir yazı var. 
Bu makaleye göre Osmanlı-Yunan sorunu çok kritik bir durumda 
bulunuyordu. Osmanlı hükümeti ise Berlin Kongresi'nin 

: .. · 
kararlarının uygulanmasını reddedip Tesalya ve Epir ; 
Bölgelerine asker yığıyor ve oralardaki Müslümanlar savaş 
hazırlıkları yapıyorlar. Avrupa güçleri ise Bab-ı .Ali 'ye 
Berlin Kongresi kararlarını uygulamasını tavsiye 

• 
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ettiler. Yunan hükümeti Kongre kararlarına uyarak Osmanlı 
hükümetinden yeni sınırların çizilme~i için kendi 
temsilcilerini göndermesini istedi. Makaleye göre, eğer 
Osmanlı İmparatorluğu razı olmazsa Yunanistan hükümeti 
Kongreye katılan Avrupa güçlerine başvuracaktı. Fransa ise 
arabuluculuk yapmak için hazır olduğunu aoıklad~ <210>. 
Makaleye göre Yunanistan bu Osmanlı-Yunan sorununu Berlin 
Kongresinin aldığı kararlar çer9evesinde barış ioinde 
çözmeye çalışacaktı. Eğer bu yollardan hiçbir sonuç oıkm~zsa 
Yunanistan askeri güç kullanarak bu toprakları almaya karar 
verecek ve Berlin Kongresinin kararlarını bu şekilde 
gerçekleştirmeye çalışacaktır. "İşte Berl1n Kongresi'nde 
Avrupa diplomasisinin yol açtığı ilk sonuçlar bunlardır" 
<211) . 

Gördüğünüz gibi "Cumartesi Revüsü "ne göre 
Yunanistan , Tesalya ve Epir bölgeleri almaya kararlıdır· ve 
bu yüzden Berlin Konsresi ' ndeki alınan kararların 

--·-- uygulanılmas.ın.ı . istemektedir ~ Aynı zamanda -da.ha evvel-----------·-·-· .. 
gördüğümüz gibi Osmanlı İmparatorluğunun bu toprakları 
vermek istemesi ve sonucu bir Osmanlı-Yunan anlaşmazlığı 
ortaya çıkmıştır. Gazeteye göre bu anlaşmazlık Avrupa 
diplomasisinin sonucudur. Çünkü, bu sorunla ilgili alınan 
kararlar hem açıklayıcı değildir hem de sınır meselesinin 
çözümünü Osmanlı İmparatorluğu'na ve Yunanistan'a 
bırakmaktadır. Dolaylı olarak "Cumartesi Revüsü" Avrupa 
gü9lerini sorumsuzlukla suçluyor . 

. " . - 2/1~ Eylül 1878 _tarihli 39 uncu nüshada 
"Türk-Yunan sorunun şimdiki durumu,. isimli bir makale 
yayınlanmıştır. Makaleye göre Yunanistan Berlin Kongresi 
kararlarının tartışılmaz olduğuna inandığı için yeni 
sınırlarının çizilmesi amacıyla Bab-ı Ali'den Osmanlı 
heyetinin gönderilmesini istedi. Yunan hükümeti 
İstanbul'daki Yunan büyükelçisine bir telgraf çekti. Bu 
telgrafa göre Osmanlı hükümeti yeni sınırların çizilmesi 
için bir heyet göndermeliydi. Ancak o güne kadar 
göndermemişti. Yunan hükümeti ise Yunan milletinin ve 
ülkenin menfaatleri için bunun gibi çok önemli meselelerin 
çözülmemesine müsaade edemezdi . Dolayısıyla, İstanbul'daki 
Yunan büyükelçisi Kuduriotis, Bab-ı Ali'ye, Osmanlı 
heyetinin gönderilmesi gerektiğini hatırlatmalı ve bu 
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sorunun halledilmesi için Bab-ı Ali'ye bir ültimatom 
vermeliydi. Eğer Bab-ı Ali, Atina'dan verilen zaman süresi 
ioinde hiç bir cevap vermezse o zaman bu cevapsızlık inkar 
olarak sayılacak ve Yunanistan Berlin Antlaşması'nı 
imzalayan süolerin arabuluculuiu isteyecekti. Gazeteye göre 
barışsever ve ılımlı olan Sadrazam, Kuduriostis'in ilettiği 
Yunan isteklerini hoşgörüyle karşıladı. Ancak, Osmanlı 
bakanlar kurulu Yunan isteklerini reddettiği ioin Sadrazama 
göre Bab-ı Ali'nin Avrupa güçlerine gönderdiği muhtıraya 
cevap gelinceye kadar, Yunanistan'ın bu mesajına cevap 
vermeyeceğini söyledi C212>. Ancak, "Cumartesi revüsü"ne 
göre, Osmanlı muhtırasına, <Avrupa SÜQlerinden> cevap gelip 
gelmeyeceği kesin değildi. Çünkü Avrupa iı'Üoleri 
Yunanistan'dan yanadır. Yunan hükümetinin Bab-ı Ali ' ye 
verdiği zaman süresi bittikten sonra, büyük süolere onların 
arabuluculuğunu isteyen bir muhtıra Yunanistan tarafından 
gönderildi. Atina'da yayınlanan Cve "Cumartesi Revüsü" nde 
iktibas edilen> "Milli ruhu"nun bir haberine göre, büyük 
SÜQler Yunan muhtıra&ını - alır alma~. hemen harekete geQ-tLler~~~
ve Almanya başta olmak üzere Bab-ı Ali'ye baskı yapmaya 
başladılar . Yunan hükümeti ise asker ve subayların 
izinlerini iptal etti. 

9/21 Eylül 1878 tarihli 40'ıncı nüshada "Cumartesi 
Revüsü"nde şüyle bir yorum var; "Hala, Avrupa gü9lerinin 
Yunanistan'ın yaptığı arabuluculuk 9ağrısını nasıl 
karşıladıklarını bilmiyoruz. Anoak tahminlere göre Avrupa 
güçleri Tilrk-Yunan meselesinin barışoı oözümlenmemesi için 
diplomatik girişimlerde bulunacakmış" . Aynı makaleye göre 
Yunanistan izinli olan bütün subay ve erlerini topluyor 
(213> . 

- ---- -- ·-

16/28 Eylül 1878 tarihli 4l'inci nüshada 
"Türk-Yunan meselesi" isimli bir makale yayınlanıyor. Bu 
makalede 26/7 Eylül 1878'de Yunan hükümetinin Berlin 
Antlaşmaaı'nın Yunanistanla ilgili 24'noü maddesinin 
uygulanması iQin arabuluculuğunu isteyen muhtırayı 
yayınlanıyor. Bu Yunan muhtırasında, Osmanlı hükümeti Berlin 
Antlaşması'nı uygulamak istemediği ioin suçlanıyor ve Yunan 
hükilmeti büyük güçlerin arabuluouluğunu yeniden istiyor 
(214). 
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23/5 Ekim 1878 tarihli 42'inci nüshada, Yunan 
meselesinde hiç bir ilerleme olmadığı kaydediliyor . 

30/12 Ekim 1878 tarihli 4~'Qncü nüshada şunlar 
yazılıyor, "Yunan-Türk meselesinde ise İngiltere 
arabuluculuk yapmaya başladı. Bu konuda ise, Atina'nın 
"Milli Ruhu" gazetesine göre, Yunanistan Berlin Kongresi'nin 

. Yunan sınırlarının genişlemesi ile ilgili kar-arla.rının 
uygulanılması için, mücadelesini sürdürecek, bu konuda hiç 
bir taviz vermeyecek ve Berlin Kongresinin kararları mutlaka 
uygulanılacak ve tıerçekleştirilecek" C215>. 

7/19 Ekim 1878 tarihli 44'ilncü nüshada "Girit 
meselesinin son aşamas4" isimli bir haber yayınlanıyor. 
Habere göre Osmanlı Hükümetinin Girit adasına gönderdiği 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Girit bakının temsilcileri 
arasında bir anlaşma yapılabildi . Girit hakının 
temsilc ilerinden b i r in i n ismi Kostis Miçotakis idi. Bu 
antlaşma ise Halepa kentinde imzaland ı <216> . 

·-·-1-4126 -Ekim ·1878 ta-rih-1- i 45 'noi nüshada "Türk-Yunan---·-· ----· 
Meselesi " üzerine Yunan parlamentosunda yapılan Yunan 
başbakanının konuşması yayın lanıyor. Gazeteye göre, 2/14 
Ekim'deki Yunan parlamentosunun toplantısında Yunan 
başbakanı Kumunduros Türk-Yunan meselesinin tarihini, 
bugünkü durumunu ve bu mesele üzerine Yunan hükümetinin 
izleyeceği politikayı açıkladı. Yunan başbakanına gör~ Yunan 
meselesi ile ilgili Berlin Kongresi'nin aldığı kararlar 
bütün Avrupa kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Yunanistan ise bu kararların barış içinde uygulanılmasını 

__ _ istiyor ve savaş istemiyor. Anoak Yunan başbakanına söre~ 

Yunanistan yaşamak istiyor ve bu yüzden toprağa ihtiyacı 
var. Dış politikası ise bu hedefe yöneliktir. Osmanlı 
İmparatorluğu ise Berlin Kongresi'nin kararlarına göre 
Yunanistan'a vermesi gereken toprakları vermek istemiyor. 
Yunanistan ise bu toprakların verilmesi iQin büyük gilQlere 
başvurdu; "Biz inanıyoruz ki, bu sorun, barışın içinde 
çözülecek anoak gelecek sene iQin askeri tedbirler almak 
zorundayız. 1879 askeri ihtiyaçlarımız ioin 13.000.000 
drahmi bütoe yeterlidir .. Bu para miktarı 18 . 000'er ve 
subayın maaşlarını karşılayabilir. Aynı zamanda savaşabilen 
bütün erkeklere silah eğitimi verilecek ve bunlar savaşa 
hazır olacak. Eğer savaşmak zorunda kalırsak 40.000 asker 
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hemen silah altına alınacak ve bütçeden 35 milyon drahmi 
daha harcanacak" <217>. 

Böylece, gördüğümüz gibi Yunanistan'da savaş 
hazırlıkları yapılıyor. Yunan başbakanının bu konuşmasında 
Osmanlı-Yunan sorunun üzerine Yunanistan'ın izleyeceği 
politika belirleniyor ve Yunanistan Tesalya ve Epir'i almaya 
kararlı olduğu da belli oluyor. 

Aynı nüshada Girit' in organik kanunu yayınlanıyor. 
Bu organik kanun Girit adasının yarı-otonom statüsünü 
belirtiyor. Aynı nüshada Kıbrıs adasının yeni rejimini 
belirleyen İngiliz kraliyet fermanı da yayınlanıyor <218>. 

11/23 Kasım 1878 tarihli 49'nou nüshada "~umartesi 
Revüsü"nde Osmanlı Yunan ilişkileri ile ilgili son makale 
olan "Türk-Yunan meselesi" isimli makale yayınlanıy~r. Bu 
makaleye göre büyük güçler sınır meselesinin çözülme si için 
Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan arasında arabu l~:culuk 
yapma niyetindedir ve Yunanistan'ın toprak taleplerini 
Berl in Antlaşmasına uygun görüyorl ar C"219"1.--- --

x> Berlin Antlaşması'ndan kalan Osmanlı İmparatorluğu ve 
Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek Sorunu ve "Cumartesi 
Revüsü•. 

Berlin Antlaşması'nın 25'nci maddesine göre Bosna
Hereek, Avusturya-Macaristan idaresi altına bırakılıyordu. 
S.ırbistan ve -Karadağ .. arasında bulunan Yeni Pazar sancağı ise 
Osmanlı Devleti idaresi altına bırakılıyordu. Ancak Berlin 
Antlaşmasından sonra Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu 
ararsında Bosna-Hersek meselesi için anlaşmazlık çıktı. 
"Cumartesi Revüsil"nde Bosna-Hersek problemine ağırlık 
verildi. 26/7 Eylül 1878 tarihli 38'nci nüshada Bosna-Hersek 
meselesi için ilginç haberler ve yorumlar vardır. Gazeteye 
göre "Berlin Antlaşmasında alınan kararlara göre 
Bosna-Hersek Avusturya'nın himayesine verildi. Ancak bu 
bölgede yaşayan müslümanlar Avusturya'ya karşı ayaklandılar . 

Netice itibarı ile Avusturya, Bosna-Hersek'te savaşmak 
zorunda kaldı. Malai, Vaiçi, Vielova9 ve Saraybosna'da bile 
9atışmalar oldu ve Avusturya askeri Saraybosna'ya girince 27 
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top silahı ve binlerce tüfek ele ge9irdi. Sronrik, 
Grastanicave'de ve Doboi'de Avusturya askeri, müslümanların 
direnişi yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. Bütün 
Bosna'da çatışmalar var. Bu çatışmalaT başladıktan sonra ise 
Avusturya, Bosna-Hersek' in statüsünü belirlemek için Osmanlı 
İmparatorluğu ile müzakereler yapılması gerekmediğine 
inanıyor ve sadece Yeni Pazar sancağının ve Mitroviça'ya 
uzanan işgal ettiği toprağın statüsünün belirlenmesi için 
müzakere etmeli ve Osmanlılarla bir 4ntlaşma yapmak istiyor" 
<220> . 

Tabii ki (gazeteye göre> Bab-ı Ali böyle bir 
antlaşma yapmak istemiyor ve bu yüzden Av4sturya on iki 
asker birimi bu topraklara göndermek için hazırlanıyor. 
Avusturya Bosnalı müslümanlarının direnişinden Osmanlı 
hükümetinin sorumlu olduğunu iddia ediyor. Osmanlı hükümeti 
ise Makedonya ve Kosova'da Selanik başta olmak üzere askeri 
hazırlıklar başladı. Ondan sonra savaşa bir kalmış oldu 
(221>. 

- - -·- -- ·· Görd':igümüz-g.ibi-·-Avueturya, Bosna-Hersel<'T -aıdıktari 

sonra yerli müslümanların ayaklanması gerekçesi ile Yeni 
Pazar sancağını işgal etti. Böylece Osmanlı 
İmparatorluğu'nun toprakları üzerine taleplerini gözetmemiş 
oldu. 

9/21 Eylül 1878 tarihli 40'ncı nüshada 
Bosna-Hersek meselesi için haberler var . Bu haberlere göre 
Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Bosna-Hersek 
için olan anlaşmazalık devam ediyor. 

Avusturya Bosna-Hersek'e büyük askeri birlikler 
gönderiyor ve oradaki isyanı bastırmak için Avusturya askeri 
Yeni Pazar ve Mitroviça'ya ilerliyor. 

30/12 Ekim 1878 tarihli 43'noü nüshada aynı mesele 
hakkında haberler var. Bu haberlere söre Bab-ı Ali, Bosna
Hersek için Avrupa güçlerinden arabuluouluk yapmalarını 
istiyor. Bab-ı Ali Berlin antlaşmasını imzalayan güçlere 
gönderdiği genelgesinde Avusturya ordusunun girmesinden 
sonra Bosna-Hersek' in durumunu tasvir ediyor ve bu problemin 
çözülmesi için onların arabuluouluğunu istiyor. Türk 
gazetelerine göre ise bu genelgede Avusturya ordusunun 

• 
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Saraybosna ve Banyaluka'yı yağmaladıkları ve birçok erkek 
çocuğu ve kadını öldürdüklerini anlatıyor. Türk sazetelerine 
söre Avusturya, Bosnalı müslümanları yok etmeye kararlıdır. 
Avusturya ordusunun yaptığı bu katliamlar Berlin kongresinin 
esprisine aykırıdır. Bab-ı Ali'ye söre eğer Avusturya 
ordusunun MitroviQa'ya ilerlemesini ve Bosna'da yaptığı 
katliamlar durdurursa o zaman bu mesele Osmanlı ve Avusturya 
hükümetleri arasında çözülecektir. Ayrıca Bab-ı Ali Batı 
Balkanlara asker göndermeye devam ediyor. Ancak, "Türkiye" 
sazetesine söre Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya arasında 
anlafmazlık olmasına rağmen iki ülke arasında diplomatik 
ilişkiler kesilmeyecek C222). 

21/2 Kasım 1878 tarihli 46'noı nüshada Bosna
Hersek için son bir haber var. Bu habere söre Viyana'da 
parlamento toplantısında dıfişleri bakanı Kont Andrassy 
Bosna-Hersek' in işgali i9in bütçeden 25 milyon fiorin daha 
istedi. Ancak bu isteği bütçe komisyonu tarafından 

- reddedili-y.or---V.e Avuatueya..' da .muhtemel bir hükümet-k-riZ-inden----
bahsedi l iyor. (223>. 



"Cumartesi Revüsü"nde yayınlanan, İstanbul Rum 
derneklerinin büyük güçlere gönderdiği muhtırada 
Patrikhanenin istatistikleri. 

TRAKYA 

A' İstanbul Şehri 

Rumlar 250.000 

Bulgarlar 3.000 

Otomanlar 200.000 

Ba9ka Irklar 120.000 

Yabancı Vatandaşlar 80.000 

TOPLAM ·6sa-: ooo ·· --- · 

Yabancı Vatandaşlardan 60.000'ı Yunanlıdır. 

B' İstanbul Etrafı 

Rumlar 37.500 

Otomanlar 5.000 

• 



C'Edirne Vilayeti 

i>Redeztos Sancağı 

Rumlar 117.600 

Otomanlar 19.000 

Başka Irklar 23.000 

Vabanoı Vatandaşları 9.000 

ii> Gelibolu Sancağı 

Rumlar 

Otomanlar 

Başka Irklar 

iii>Edirne Sancağı 

Rumlar 

Bulgarlar 

Otomanlar 

98.000 

35.000 

10.000 

171.000 

78.320 

125 . 000 

Batka Irklar -·-ıs. ooa-· 

Yabanoı Vatandaşlar 20.000 

-·-- ----

- -·---·-- ----·----- ---··· ·---·-------- -----



iv> Silimnos S4ncaiı 

Rumlar 36.900 

Bulgarlar 54.200 

Otomanlar 54.300 • 

Başka Irklar 25.000 

Yabancı Vatandaşlar 5.000 

v> Filipe Sancağı 

Rumlar 32.000 

Bulgarlar 180 . 000 

Otomanlar 120.000 

----Ba~ka lrkl-a~---·--3-0--;- 000--··------- ···--·--·- - -··- -·---·· - - -- -··------- ····· 

Yabancı Vatandaşlar 8-. 000 

lfADDONYA 

i) Drama Sancağı 

Rumlar 42.000 

Bulgarlar 1.000 

.Otomanlar 35.000 

Başka Irklar 25 . 000 I 

: . 
Yabancı Vatandaşlar 5.000 



ii) Selanik Sancaiı 

Rumlar 210.000 

Bulgarlar 59.500 

Otomanlar 140.000 

Başka Irklar 
<Museviler> 60.000 

Yabancı Vatandaşlar 10.000 

iii> Serez Sancağı 

Rumlar 175.000 

Bulgarlar 20.000 

Otomanlar 84 . 000 

- Yabancı ·vatandaşlar 10 . 000 

iv) Vitolis Sancağı 

Rumlar 278.000 

Bulgarlar 60.000 

Otomanlar 90.000 

Başka Irklar 10.000 

Yabancı Vatandaşlar 10.000 



BK-II 

İSTANBUL RUM ORTODOKS PATRİKHANESİNİN HİYERARŞİSİ 

1. Patrik . 

2. Sen Sinod Meclisi 
12 Metropolitten müteşekkil, Patrik Başkanlığında 
toplanır, karar alır. 

3. Patrik Özel Kalemi 
Bir Metropolitten teşkil olup halkla i.l işki ler görevini 
yürütür. 

4 . Patrik Vekil 
Tüm Kilise rahipierinin idare başkanı olup , Patrik ile 
bağlantılı. 

5 . Baş rahip Arşimandrit 
- - - İntiyac-ı-01up -;--:r1Trfieriiii""fum · ·4y in-ı•irfni ·yöne~trr-::---· 

6. Baş Oi akonos ·· 
Pa trik' in özel yardımcısı. 

7. Diakonos 
Başrahibin ayin esnasındaki yardımcısı. 

8. Arşiv rahibi 
Kütüphane rahibi 

9. İaşe rahibi. 

" • .... 
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