YUNAN AYAKLANMASI GÜNLER~NDE MORADAK~~
TÜRKLER NASIL YOK ED~LD~LER?
SALÂH~~R. SONYEL
Mora'da Rus-G~rek düzenlen
"Peloponez (Peloponisos)" ad~yla da an~lan Mora Yar~madas~, ilkin Sulta~~~Beyaz~ t I taraf~ ndan 1397'de Bizansl~ lardan al~ narak k~smen Osmanl~~
~mparatorlu~u'~la ba~lan~yor; Yunanistan'~n her yan~ nda, Katolik Lâtinlerin
zulmü alt~ nda inleyen Ortodoks H~ ristiyan Grekler, 1460'da Mora'y~~tümüyle
fetheden Sultan II. Mehmet'i bir kurtar~c~~olarak kar~~llyorlard~~°. 1698'de imzalanan Karlofça Antla~mas~ 'yla, Osmanl~ lar, Mora'y~~Venediklilere vermek
zorunda kal~ yor; ama 1718'de aktedilen Pasarofça Antla~mas~'ndan sonra,
Mora, yeniden Osmanl~~ egemenli~ine geçiyordu2. Yunanistan tarihi uzman~~
olan ve ~imdi hayatta olmayan Profesör Dr. Douglas Dakin, Unification of
Greece, 1770-1923 (Yunanistan'~ n Birle~mesi) adl~~ kitab~ nda ~öyle der:
'Mora 'n~ n (Grek) sakinleri, yeniden kurulan Türk yönetimini Venediklilerin yönetimine tercih ediyorlard~ , çünkü vergiler daha hafifd; yönetim daha az yetenekli olmakla birlikte daha ~hmhyd~~ve
kâfir (yani Osmanl~ ), Roma Katoli~ine oranla daha çok tolerans
sahibi idi '3.
Osmanl~lar Mora'da bir pa~al~ k (vilâyet) kuruyor; 400.000 kadar Grek'in
ya~ad~~~~bu ilde, zamanla 50.000 kadar Türk ve öteki Müslüman da ya~am
sürmeye ba~l~ yordu. Grekler ve özellikle kentlerde ya~ayanlar, tüm rahatl~ klar~na kar~~ n Çar Deli Petro zaman~ nda Ruslarla düzen çevirmeye ba~l~yor;
Rus ajanlar Mora'y~~ dola~arak halk~~isyana k~~k~ rt~yor ve Bizans ~mparatorlu1 F. Babinger: Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Munich, 1853, s. 195; Selahattin
Sal~~~k: Türk-Yunan ili~kileri Tarihi ve Etniki Etelya, ~stanbul, 1968, s. 17.
2 Douglas Dakin: The G~-eek su-uggle for independence, 1821-1833 (Yunan ba~~ms~zl~ k
sava~~m~ ). Londra, 1973, s. 5.
3 Douglas Dakin: Unilication of Greece, 1770-1923, (Yunanistan'~n Birle~mesi), Londra,
1972, s. 10.
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~u'nun diriltilmesi için yap~ lan bu düzenler, ~mparatoriçe II. Katerina döneminde de sürüp gidiyordu'.
Fransa-Grek düzenleni
1789 y~l~ nda patlak veren Frans~z ~htilâli, Ortodoks H~ristiyan Rum toplum önderlerinden baz~lar~n~~oldukça etkiliyor; Rus Çar~~ve ögeleriyle çevirmekte olduklar~~düzenlerde ba~ar~~sa~layamayan bu önderler, Napolyon Bonapart'~ n sahnede belirmesi üzerine, ümitlerini Fransa'ya aktar~ yorlard~. O
s~rada Balkanlar'da dola~makta olan Frans~z ajanlar, Grekleri durmadan k~~k~n~yor; Frans~z koruyuculu~u alt~nda özerklik veya ba~~ms~zl~k sözleriyle onlar~~ çeliyorlard~s. Napolyon'un sayg~nl~~~~Grekler aras~nda o kadar yay~l~ yordu ki, güney Mora'daki Mani bölgesinin Rum kad~nlar~, onun resmini, evlerindeki putlarm koleksiyonuna ekliyorlard~6.
Ancak, ~ngiliz ordular~~Ba~komutan~~Wellington Dük'ü, 1815 y~l~~Haziran~ nda Napolyon'u Waterloo'da yenilgiye u~rat~ nca, Grekler, ümitlerini
yine Çarl~ k Rusyasfna ba~l~ yor; Çar I. Aleksander'in Rum as~ll~~ d~~i~leri bakan~~John (~oannis) Kapodistrias'tan yard~ m görmeyi ümit ediyor7; d~~~ülkelerde gizli tedhi~~ve ihtilâl örgütleri kurmaya, gazete ve dergiler yay~ nlamaya
ba~l~yorlar&
Grek ihtilâl ve tedhi~~örgütleri
Bu örgütlerden Athena adl~s~, Yunanistan'a, Fransa'n~n yard~m~yla, Phoenix adl~s~~da Rusya'n~n yard~m~yla ba~~ms~zl~ k sa~lamaya ümit ediyordu;
ama, bu iki örgütten daha az~l~~ve h~ rsl~~bir örgüt olarak, 1814'te, Odesa'da,
4 N. Jorga: Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha, 1908-13, c. IV, s. 30 ve 173; J.L.
Burkhardt: Travels in Syria and the Holy Land (Suriye ve Kutsal Yerlerde geziler), Londra,
1822, s. 4; Steven Runciman: The Great Church in captivity, (Yüce Kilise esarette), Cambridge,
1968, s. 337; Lord Kinross: The Ottoman Centuries - the rise and fail of the Ottoman Empire,
(Osmanl~~yüzy~llar' - Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yükseli~i ve y~k~m~ ), Londra, 1977, s. 365;
~smail Hakk~~Uzunçar~~h: Osmanl~~Tarihi, Ankara, 1972-83, s. 71 ve 391 vd.; William Miller: The
Ottoman Empire and its successors, 1801-1927 (Osmanl~~imparatorlu~u ve varisleri) 4 cilt,
Londra, 1966, s. 7 ve 26; Stanford J. Shaw ve Ezel Kural ~haw: History of the Ottoman Empire
and Modern Turkey, (Osmanl~~imparatorlu~u ve Modern Türkiye'nin Tarihi), Cambridge,
1977, c. 1 s. 248-9; ayr. bkz. Lionel Kochan ve Richard Abraham: The making of Modern Russia
(Modern Rusya'n~n kurulu~u), Londra, 1990.
5 Miller, s. 4-5; Runciman, s. 392-3; Dakin: Greek struggle..., s. 27; Benjamin Braude ve
Bernard Lewis: Christians and jews in the Ottoman Empire (Osmanl~~~mparatorlu~u'nda
H~ristiyanlar ve Museviler), C. 1, New York, 1982, s. 18-9.
6 Dakin: Greek struggle..., s. 27.
7 Runciman, s. 396-8.
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Filiki Eteria kuruluyor; aralar~nda Balkan H~ristiyanlar~~da olmak üzere, tüm

'Helenleri' kapsayacak bir ayaklanma k~~k~ rtmak için eyleme geçiyora; bu
tedhi~~örgütünün pençesi, 1818 y~l~~Ekim ay~nda K~br~s'a kadar uzan~yordu.
O tarihte, Eteria'mn M~s~r ve K~br~s gizli ajan~ , Metsovolu Dimitrios ~patros,
K~br~s'a giderek, ba~piskopos Kiprianos'u örgüte üye kaydediyor ve ondan
maddi ve manevi yard~ m sözü allyordu9.
Yunan ayaklanmas~n~n ba~l~ca k~~hruc~lar~ , Yunanistan'~n d~~~nda ya~ayan ve Avrupa'daki ak~mlara benzer ulusçu bir ak~m yaratmak hevesine kap~lm~~~olan "d~~~Helenler" (apodimi Ellines)'di. Ayaklanmay~~ilk ba~latan ve
flnanse edenler de onlard~ . Ancak, Filiki Eteria, bu ak~m~n öncülü~ünü üstleniyor; her yana bir ahtapot gibi yay~l~yor; Osmanl~~~mparatorlu~u'nda geni~~
kapsaml~~bir ayaklanma plânl~ yordui°. O s~ ralarda adalar ve Mora'daki Rus
konsoloslar, Grekler aras~nda düzen çevirerek onlar~~ayaklanmaya k~~lurt~~yor; Greklere yurtseverlik duygusu a~~lamaya çal~~~yorlar&
Ne var ki, ayaklanman~ n öngünlerinde, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki
Rumlar gönenç ve dirlik içinde ya~am sürüyor; varl~kl~~ve e~itim görmü~~
olanlara devlet kap~lar~~ agl~yordu. ~mparatorlukta Rumlar~ n ço~unlukta olduklar~~bölgelerde onlar~ n kendi belediyeleri, devletten müdahale olmadan
çal~~~ yor; merkezi Istanbul'da bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi, imparatorlu~un yönetimine kat~ lan imtiyazh bir kurulu~~haline geliyordu n. Öyleyse
Yunan ayaldanmas~~niçin patlak verdi?
Sab~rl~~ve kararl~~bir padi~ah olan II. Mahmut, y~ llardan beri zay~flamakta olan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu yeniden dinçle~ tirmek için eyleme
geçince, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pa~a ile aras~~ aç~l~yor; onun 1820'de
padi~aha kar~~~ayaklanmas~ , Yunan ayaldanmas~ na da neden oluyordu. Ali
Pa~a'n~n ba.~kald~rmas~ ndan yararlanan Grek asiler, Türklerin gücünü bölmek için ivedilikle harekete geçiyorlard~~12.
8 Emmanuel Protopsaltis: ~~Filiki Eteria, Atina, 1964, s. 19-20; ayr.bkz. S.R. Sonyel:
Minorities and the destruction of the Ottoman Empire (Az~nl~ klar ve Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun parçalanmas~ ), Ankara, 1993, s. 1, 21 ve 68; N. Botsaris: Visions balkaniques
das la pr4oaration de la 1-volution grecque, 1789-1821, Paris, 1962, s. 83-100.
° John TA Koumoulides: Cyprus and the ;var of Greek indepennce, 1821-1829 (K~bns ve

Yunan ba~nus~zhk sava~~), Atina, 1971, s. 69-70.
I° Sonyel, s. 173.
William St. Clair: That Greece might stili be free - the Philhellenes in the ;var of
independence (Yunanistan'~n özgürlü~ü için - .ba~~ms~zl~k sava~~ nda Helen Yanda~lan),
Londra, 1972, s. 7; David Howarth: The Greek adventure - Lord Byron and other eccentrics in
the war of independence (Yunan maceras~~- ba~~ms~zl~k sava~~ nda Lord Byron ve öteki
eksentrikler), Londra, 1976, s. 19; Daki~~: Greek struggle..., s. 18-9.
12 St. Clair, s. 9-10; Dakin: Unification..., s. 43; Sah~~k, s. 154.
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Ba~ta vali Hur~it Pa~a olmak üzere, Mora'daki Osmanl~~yetkililer, Grekler
aras~ ndaki ak~ m~n fark~na var~ nca, Tripolitsa kentinde toplanarak, yerel
Grekleri, silâhlann~~ yetkililere teslime ve baz~~Grek önderleri durumu kendileriyle görü~mek üzere, ki~ isel olarak Tripolitsa'ya gitmeye ça~~r~yorlard~.
Ancak, bu Grek önderler, verilen emre kar~~~ç~ k~yor ve ayaklanmay~~körüklüyorlard~. Yunanl~ lar, Mora'daki ayaklanmay~~ 6 Nisan 1821'de ~u sloganla ba~lanyorlard~: "Mora'da tek bir Türk b~ rak~lmamal~d~ r". Asiler, bu slogana tamamen uyacak ve tüm Türk ve öteki Müslümanlar~~ yok etmeye ba~layacaklard~r".
Yunan ayaklanmas~~nas~l ba~lad~?
Ayaklanma ~öyle ba~lam~~t~ r: 1819'da Filiki Eteria'ya üye kaydedilmi~~
olan Patras metropoliti Yermanos, Tripolitsa'ya gitmek için alm~~~oldu~u
emirden kayg~lanarak yola ç~ k~yor; bir da~~kenti olan Kalavrita'ya yak~n Ayia
Lavra manast~ nnda konakl~ yor; orada, kendisi gibi, ne yapacaklar~ na karar
veremeyen öteki piskoposlarla bulu~uyor; sonunda, Türklerin kendilerini
hapse atacaklar' veya öldürecekleri yolunda bizzat bir mektup sahteleyerek
orada bulunanlara okuyor; halk~ n aras~nda ba~~gösteren ço~kudan yararlanarak, 6 Nisan 1821'de isyan bayra~~ n~~çekiyor ve Grekleri silah alt~na ça~~r~ yordu. Asilerin ilk bayraklanmn üzerinde, alt~~üste getirilmi~~bir hilalin veya
kesilmi~~bir Türk kafas~n~ n üzerinde bir haç'~~tespit ediyordu''.
Metropolit, öteki piskoposlarla birlikte Patras'a dönerek, orak, sopa ve
kamalar ta~~yan ve say~lan gittikçe kabaran ayak tak~m~~onlara e~lik ediyordu.
Piskoposlar, geçilen her yerde, Grek güruhu, "dinsiz Müslümanlar~~yok etmeye" k~~k~ rt~yor; kleftes olarak an~lan haydutlarla armatoli olarak an~lan
Grek uç bekçileri, da~lardan inerek Türk köylerini ya~malamaya ba~l~yorlard~. Çok geçmeden, ayaklanman~n eleba~lan, asiler üzerindeki etkilerini yitiriyor; tüm ülke, her yan~~ kas~p kavuran silâhl~~asilerin eline geçiyordu. ~ngiliz yazar William St. Clair'a göre, Grekler aras~ ndaki bu "vah~ice öç alma i~tiyak~ , çok geçmeden katletme zevkine dönü~ üyordu". David Howarth adl~~
ba~ka bir ~ngiliz yazar da, "Grekler, bu cinayetleri i~lerken, herhangi bir neden aram~yorlard~. Kan dökme ~ehvetine kap~ld~ klar~~için öldürüyorlard~"
der '5. Bu s~rada, Patras'taki Rus konsoloslu~u, Filiki Eteria ile Mora'daki Ete13 Kinross,

a.g.e., s. 444; Miller,
s. 72.
St. Clair, s. 9 ve 27; ayr. bkz., Dakin, a.g.e, s. 59; Miller, s. 71.
15 St. Clair, s. 12; Howarth, s. 28.
14
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na ajanlar~~aras~ nda yap~lan yaz~~malar~~kolayla~t~ r~yor; âsilerle Rus hükümeti

aras~nda ba~lant~~kun~yordu 15a .
Türkler yok ediliyor
1821 y~l~~Mart ay~ nda, Mora'da 50.000'e yakla~~k Müslüman'~ n ya~ad~~~~
tahmin edilir. Bunlar~ n aras~ nda kad~ n ve çocuklar da vard~. Bir ay kadar
sonra Grekler paskalyalar~n~~kutlarken, Mora'da tek bir Müslüman kalmam~~t~. Aralar~ ndan pek az say~da ki~i kaçarak, müstahkem kentlere s~~~ nm~~ larsa da, açl~ k çekmeye ba~lam~~lard~ . Her yanda öldürülen Türklerin gömülmemi~~cesetleri çürüyordu. Yine ~ngiliz yazar St. Clair ~öyle der: "Yunanistan'~ n Türkleri pek az iz b~ rakt~lar. 1821 y~l~~ ilkbahar~ nda ani olarak, tümüyle ve dünyan~ n haberi olmadan, yok edildiler".
St. Clair ~öyle devam eder:
'20.000'i a~k~ n Türk erkek, kad~ n ve çocuk, birkaç hafta süren bo~azIamalar s~ ras~nda Grek kom~ular~~ taraf~ ndan katledildiler. Onlar
kasten ve vicdan azab~~ duyulmadan öldürüldüler... Çiftliklerde veya
tecrit edilmi~~toplumlar halinde ya~ayan Türk aileler, k~sa bir
sürede öldürüldüler; yak~ lan evleri, cesetlerinin üzerine y~ k~ld~ .
Olaylar ba~lay~nca evlerini b~rakarak en yak~ ndaki kente s~~~ nmaya
çal~~anlar da, Grek güruh taraf~ ndan yollarda öldürüldüler. Küçük
kentlerde, Türkler, evlerine kapanarak kendilerini korumaya çal~~t~lar, ama pek ar~~ kurtulabildi. Baz~~yerlerde açl~~a dayanamayarak,
hayatlar~ n~ n ba~~~lanaca~~ na dair onlara söz veren âsilere teslim
oldular, ama yine de öldürüldüler. Ele geçirilen Türk erkekler
derhal öldürülüyor, kad~ nlarla çocuklar köle olarak asilere da~~ t~l~ yor, ama daha sonra onlar da öldürülüyorlar&
Mora'n~ n her yan~ nda, sopa, orak ve tüfeklerle silahl~~Grek asiler,
çevreyi dola~arak öldürüyor, ya~mallyor ve ate~e veriyorlard~. Ço~u
kez Ortodoks papazlar, onlara önderlik ediyor ve bu sözde 'kutsal'
eylemlerinde onlar~~k~~k~ rnyorlard~" '6.
Rum Ortodoks Kilisesi'nin tarihini yazan ~ngiliz yazar Steven Runciman,
kilisenin Basil (Vasili) gibi büyük babalar~n~ n, 1821'de Mora'da isyan bayraCharles A. Frazee: The Orthodox Church and independent Greece, 1821-51 (Ortodoks
Kilisesi ve ba~~ms~z Yunanistan), Cambridge, 1869, s. 13.
16 St. Clair, s. 1; Miller, s. 72.
15a
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~~n~~çeken piskoposlar~n bu hareketinden tiksinti duyacaklar~ n~~kaydeder '7.
Bu, Yunanl~lar~ n ba~~ms~zl~ k veya kurtulu~~sava~~~de~ildi; Türklere ve öteki
Müslümanlara kar~~~ba~lat~lm~~~olan bir yok etme sava~~yd~~ ve ba~l~ca
k~~k~ruc~lar, Rum Ortodoks H~ ristiyanlard~.
Ayaklanma ba~lar ba~lamaz, Grek haydut Petros Mavromihalis, öteki
ad~yla Peu-obey, çapulculanyla birlikte da~lardan inerek, liman kenti olan
Kalamata'ya giriyor ve Patras'taki güruhu gölgede b~rakacak bir ~ekilde bütün Müslüman erkekleri öldürüyor; genç kad~n ve çocuklar~~köle olarak sauyordu. Bu "zaferi" kutlamak için kentteki ~ rma~~n kenar~nda 24 papaz ayin
düzenliyordu. Kalamata felâketini. Patras ve Livatya'daki bütün Müslümanlar~n katli izliyorduis.
Diri olarak ate~te yak~lan Türkler
Nisan ay~ nda Hidra, Spetsa ve Psara adalann~n Grek sakinleri âsilere kat~l~yor; Osmanl~~bayra~~n~~ta~~yan gemilere sald~ r~yor; gemicileri yakalayarak
öldürüyor veya denize at~yorlard~. Mekke'ye Hacca gitmekte olan birçok
Müslümanlar~~da yakalayarak öldürüyorlard~. St. Clair, Howarth ve Miller
gibi ~ngiliz yazarlar~n anlatuklanna göre, bir Türk gemisinin 57 tayfas~~yakalanarak, zafer ç~~l~ klar~~ aras~nda Hidra adas~na götürülüyor ve orada, sahilde, diri olarak ate~te yak~llyorlardl19.
Tesalya, Makedonya ve Halkidiki'de birçok Grekler ayaklanmaya kat~ l~ yor ve ac~mas~zca Türklere sald~r~yorlard~. Baz~~bölgelerde âsi önderler, bütün Greklerin ayaklanmaya kat~lmalar~n~~sa~lamak amac~yla Türkleri kasten
k~r~mdan geçiriyorlard~. Türk kom~ular~ n' gaddarca öldüren alelâde Grek
köylüler, bu ayaklanmay~~ dinsel yok etme olarak görüyor; onlara önderlik
eden piskoposlarla papazlar da ayn~~görü~~ve duygular~~payla~~yorlard~20.
Monemvasia ve Navarin lur~mlar~~
1821 y~l~~A~ustos ay~nda, sanlm~~~bulunan Monemvasia adl~~küçük kentin Müslümanlar~, açl~~a ve hastal~~a dayanamayarak, âsilere teslim olduklar~~
17 Runciman,

s. 411.
s. 175-6.
18 St. Clair, s. 1-2; Howarth, s. 30-31; ayr. bkz. Miller, a.g.e., s. 72.
20 St. Clair, s. 9.
18 Sonyel,
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halde, gaddarca bo~azlan~yor; bu olaylar, Bat~~Avrupa'da "liberalizmin ve H~ ristiyanl~~~ n bir zaferi" olarak ilân ediliyordu". Birkaç gün sonra, Navarin
Müslümanlar~~da ayn~~alubete u~ruyor; 2.000 ile 3.000 aras~~Müslüman öldürülüyordu. Türk kad~nlar ç~ plaularak alt~ n e~ya bulmak için üzerleri aran~ yor; kurtulmak için denize adayan baz~~kad~ nlar suda vurularak öldürülüyor;
Müslüman çocuklar, denize at~larak bo~duruluyor; yavrular ise, annelerinden kopar~ larak, kayalara çarpmak suretiyle canlanna k~phyordu. Yar~~ç~plak
ve korku içinde canl~~tutulan Müslüman k~ z ve erkek çocuklar, daha sonra
fahi~e olarak sat~~a ç~ kar~l~yor; baz~lar~~ akl~n~~oynatm~~~bir halde y~ k~nt~lar
aras~nda dola~~p duruyorlard~22.
Çok geçmeden Mora'daki kentleri, surlar d~~~ nda ba~~~kesik cesetlerin
çürümesinden meydana gelen bir koku sar~yor; ba~~bo~~köpekler ve vah~i
ku~ lar, cesetleri parçallyor; ölü dolu kuyulardaki sular zehirleniyor; veba salg~n~~ba~~gösteriyordu. Her yanda, iskeletle~mi~~ve korku içinde bulunan Müslüman genç k~ z ve erkek çocuklar, yan ç~plak biçimde inliyorlard~ . Bu arada
Navarin Grekleri, orada vuku bulan korkunç k~r~m~~övünerek anlat~ yorlar&
Greklerden birisi, 18 Türk'ü öldürdü~ünü övünerek aç~kl~ yor; ba~ka birisi, 9
kad~n ve çocu~u yataklarmda b~ çaklayarak nas~ l öldürdü~ünü anlat~yordu.
Bu ac~mas~ z katiller, k~ sa bir süre önce ~ rzlar~ na geçerek, kol ve bacaklakestikten
sonra surlardan a~a~~~att~klar~~kad~nlar~ n cesetlerini, Helen sar~ n~~
v~na yard~ mc~~ olmak üzere Avrupa'dan gelmi~~bulunan gönüllülere gururla
gösteriyorlard~~23. Ama bu korkunç sahneler Avrupal~~gönüllüler üzerinde iyi
izlenim b~rakm~ yor, onlarda ~ok ve tiksinti duygular~~uyand~r~ yordu. Almanyal~~Lieber, gönüllüleri, hala hayatta olan ve ~rzlar~ na tecavüz edilen bu kad~ nlara tasalkit etmeye ça~~ran Grek âsilere kar~~~ne kadar nefret ve tiksinti
duyduklar~n~~anlat~r".
Tripolitsa k~l~m~~
Mora'da Türk valinin ikamet etti~i ve 35.000 Türk, Arnavut, Musevi ve
öteki sakinlerden olu~an Tripolitsa kentinde, 5 Ekim 1821'de yap~lan ve iki
Examiner, 1831, 2/632.
St. Clair, s. 41-2; Howarth, s. 56-8; Miller, s. 76; George Finlay: Histcny of the Greek
revolution (Yunan ihtilâlinin tarihi), Edinburgh, 1861, c. 1, s. 263.
23 E.V. Byern: Bilder aus Griechenland und der Lemnt, Berlin, 1833, s. 58.
Leipsig, 1823, s. 73;
24 Franz Lieber: Tagebuch meines Aufenthaltes in Griechenland,
21 The
22

St. Clair, s. 83.
Belleten C. LXII, 8
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gün süren k~ nm sonunda 10.000 ki~i öldürülüyor; onlar~n ço~unun kafalar~~
kesilerek vücutlan parçalan~yordu25. Paralar~n~~gizledikleri san~ lan Müslümanlara i~kence yap~l~ yor ve St. Clair'la Howarth, ~ngiliz Sömürgeler Bakanl~~~~ile D~~i~leri Bakanl~~~~raporlar~ na göre, "kollanyla ayaklar~~kesilerek
ate~te yava~ça yak~l~yorlard~". Hamile kad~ nlara neler yap~ld~~~ n~~tahmin
edebilirsiniz.
Ço~u kad~nlardan olu~an 2.000'e yakla~~ k tutsak, büsbütün soyularak,
kentin d~~~ ndaki bir vadiye sürülüyor ve orada öldürülüyordu. Bu olaydan
sonra, haftalarca açl~ k içinde k~ vranan Müslüman çocuklar, ümitsizlik içinde
~uraya buraya ko~uyor; co~ku içinde olan ve a~~zlar~~köpüren Grek asiler taraf~ndan bo~azlan~ yor veya vurularak öldürülüyordu 26. Yunan tarihinin sözde
"kahramanlar~" aras~nda yer alan ba~~çapulcu Thedoros Kolokotronis de, bu
korkunç k~ nm ve ya~malara zevkle kat~ llyordu27.
Tripolitsa k~r~m~~ s~ras~ nda kentte bulunan ve aralar~nda ~skoçyal~~Albay
Thomas Gordon da olan Avrupal~~ subaylar, oradaki tüyler ürpertici sahnelere ~ahit oluyor ve baz~lar~ , daha sonra bu olaylar~~ bütün çirkinlikleriyle anlanyorlard~ . Albay Gordon, bu Helen/Grek/Yunan/Rum barbarl~klar~ndan
o kadar tiksiniyordu ki, Greklerin hizmetinden çekiliyordu. Bu sahnelere dayanamayan Almanyal~~Helen dostu genç doktor Wilhelm Boldemann, zehir
içerek intihar ediyordu28. Hayal k~r~kl~~~ na u~rayan Helen yanda~~~öteki kimi
Avrupal~ lar da intihar ediyorlard~.
Akrolcorind~~lur~m~~
1822 y~l~~Ocak ay~n~n sonuna do~ru, Akrokorinth kentinde 1.500'den
çok Müslüman, âsilere teslim oluyor, ama Kolokotronis ve öteki asi önderlerin adamlar~~taraf~ndan korkunç bir ~ekilde öldürülüyorlar& Bu kanl~~olaylar, daha sonra bir Alman subay taraf~ ndan ~öyle anlat~llyordu: 29
"Güzel Müslüman kad~nlar~n canlar~~ba~~~lan~yor, ama köle olarak
saullyorlard~. Bu sat~~lardan sa~lanan paralar, Mavrokordatos gibi
25

Howarth, s. 58; ayr. bkz. Dakin, s. 67; Miller, s. 77.
Clair, s. 43-5; Howarth, s. 60-61; ~ ngiliz Sömiirgeler Bakanl~~~~belgeleri (Colonial
Office), CO 136/1095.
"Ayr. bkz., Brengeri: "Adventures of a foreigner in Greece" (Bir yabanc~mn Yunanistan'daki maceralan), London Magazine (Londra Dergisi), II, 1827, s. 41.
28 Bkz. Le Febre: Relation de divers faits de la guerre de Gr&e, s. 9.
29 Le Febre, a.g.e., s. 21.
26 St.
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âsi eleba~lann ceplerine ak~yordu. Mavrokordatos, kad~nlar~, bir
~ngiliz gemisinin kaptaruna sanyordu"".
Türk kad~nlar, ya~a ve güzelli~e göre, 30 ile 40 kuru~~aras~nda sanhyordu.
Brengeri adl~~bir ~talyan gönüllü, Korinth'e gitmeden önce, yolda, bir
Türk'ün cesedine rastl~ yor, biraz sonra da onun kans~yla yavrusunu canl~~
ama aç olarak buluyordu. Yard~m olmak üzere kendisi ve arkada~lar~~kad~na
biraz para veriyorlar, ama oradan uzalda~~ rlarken, baz~~Grelderin, kad~nla
yavrusunu öldürerek paray~~çald~klarma tan~k oluyorlard~". Brengeri, Korinth lunm~~s~ras~nda baz~~Grelderin bir Türk ailesini öldürmeye çal~~ uldann~~görüyor; Türk'ün kar~s~n~~öldürmeden önce peçesini y~rtarak yüzünü
görmeye çal~~~yorlar& Tam o s~rada, kad~n~~ba~~~lamalann~~rica ediyor; âsiler de 50 kuru~~kar~~l~~~ nda onu öldürmekten vazgeçiyorlard~".
Akrokorinth'de, teslimden sonra sahile do~ru yünimekte olan bir Türk
çift, çocuklar~n~~ta~~y-amayacak kadar aç ve c~l~z olduklar~~için yavruyu bir
Grek'e uzat~yorlar, o da bir kama çekerek, anne-baban~n gözleri önünde yavrunun kafas~n~~kesiyor ve ona engel olmaya çal~~an bir Al~nan subaya, Türklerin yeti~ip büyümelerine engel olman~n iyi oldu~unu anlatmaya çal~pyordu32a .
1822 y~l~~yaz~na dek, Yunan ayaklanmas~ , 50.000'den çok Türk, Rum,
Arnavut, Musevi ve öteki ki~ilerin hayat~na mal olmu~tu. Binlerce ki~i de kölelik veya yoksulluk seviyesine dü~ûrülmü~tü. Do~rudan do~ruya yap~lan kar~~l~kl~~çarp~~malarda, buna oranla pek az ki~i ölmü~tü. Bu sözde "Yunan ba~~ms~zl~k sava~~", bir sava~~olmaktan çok, "firsadarm silsilesi" haline gelmi~ti.
Öldürülen Türklerin ve âsi Grelderin ço~unlu~u asker de~ildi, sivil ld~ilerdi.
Kurbanlar, ayr~~ayr~~yerlerde, mensup olduklar~~c~l~z toplumlar~n kefaretini
ödüyorlard~".
Atina ve Akropolis brimlan
Bu s~rada, uzun bir süreden beri Atina'n~ n Aluppolis semtinde ku~aulm~~~bulunan ve susuzluk çeken birçok Müslümanlar, piskoposlar~n, papazlaHowarth, s. 88.
31

Ag.e., (ibid.). s. 87.

32 A« 5. 87.
32a St. aair, S. 50.
" St. aair, s. 92.
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r~n ve asi önderlerin, onlar~n canlar~na k~y~lmayaca~~na dair vermi~~olduklar~~
söz üzerine, 21 Haziran 1822'de teslim oluyor; ama yabanc~~konsoloslarca ve
büyük güçlükler içinde kurtar~lm~~~olan birkaç ki~i d~~~nda hepsi de ac~mas~zca öldürülüyorlard~. Ayn~~zamanda, Atina kentinin savunmas~z 400 Müslüman sakini de sokaklarda parçalan~yordu.
Grek asiler Modon'a sald~ r~rken, surlar d~~~nda yakalad~ klar~~bir Türk'ün kafas~ n~~kesiyor; kaz~k üzerine takarak Navarin'e götürüyor ve sokakta,
top gibi tekmeliyorlard134. ~ngiliz gemicilerin anlatuklarma göre, asiler, denizde yakalad~ klar~~Türklere çok i~kence yap~yorlard~. Hollandal~~Anemat'a
göre, asiler, denizden bayg~n halde kurtar~lan Türk denizcileri apluyor,
sonra da onlar~~ i~kencelerle öldürerek cesetlerini parçal~yorlard~. Hollandal~lar, Grekleri, "korkak ve barbar" olarak niteliyorlard~35.
Dervenaki lunmr
1822 y~l~~yaz~ nda Türk ordusu Korinth'de belirince, Argos'ta kurulmu~~
olan sözde Grek yönetimi panik içinde sahile do~ru çekilmeye ve gemilerle
kaçmaya çal~~~yor; tüm Argos ovas~ nda binlerce Grek göçmen de onlar~~ takip
ediyor ve Mainodu Grek haydutlar, kaçmadan önce, bizzat kendi ~ rkta~larm~~
soymaya çal~~~yorlar& Türk ordusunun erzak ve mühimmau çok geçmeden
tükeniyor; Korinth'e çekilmeye çal~~~yor, ama da~~geçitleri Kolokotronis'in
çapulcular~ n~n i~galinde oldu~u için, Dervenaki olarak an~lan geçitte yüzlerce Türk k~ r~mdan geçiriliyordu. Asiler cesetleri soymakla vakit geçirmeseler, tüm Osmanl~~ ordusu büsbütün peri~an olabilirdi. Y~llardan sonra bölgeyi
gezen turistler, Türklerin y~~~nak halinde kemikleriyle kar~~la~~yorlard~36.
Navplia ku=
1822 y~l~~Aral~k ay~nda s~ ra Navplia liman kentine geliyordu. Uzun süreden beri asilerce ku~aulm~~~olan bu kentin sokaklar~nda açl~ktan ölen çocuklar~ n cesetlerine s~ k s~k rastlan~yor; iskeletle~mi~~kad~nlar, çirkefler aras~nda
yiyecek bulmaya çal~~~yorlard~. Navplia olaylar~~ s~ ras~ nda kentte haz~r bulunan Avrupal~~gönüllülerden Kotsch adl~~bir Alman subay~n anlatt~~~na göre,
Türklerle ili~ki kurdu~u san~lan bir Rum papaz~n parmaklar~~Grek asilerce
k~ r~ l~yor ve t~ rnaklar~~ yak~l~yordu. Daha sonra Grekler taraf~ndan üzerine
34 Johann

Stabell, Leipsig.
An~lar~, 6.7.1822.
35 St. Clair, s. 104-6; Howarth, s. 107-8; Dakin, s. 97.
35 Hastings
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kaynar su dökülüyor; bo~az~ na kadar topra~a gömülüyor ve sineklerin sald~r~s~na u~ramas~~için yüzüne pelunez sürülüyordu. Papaz, alt~~gün can çeki~tikten sonra ölüyordu. Kentten kaçmaya çal~~ an bir Musevi, büsbütün ç~plat~larak, organlar~~kesiliyor; o durumda kentte dola~ur~ld~ktan sonra as~l~ yordu".
Navplia kenti 12 Aral~k'ta asilere teslim olunca, korkunç bir k~r~m ba~l~yor; asiler, öldürülenlerin kafalar~n~~bir piramid gibi diziyorlard~. Bu s~rada,
deniz yarbay~~Hamilton'un kaptanl~~~n~~yapt~~~~ Cambrian adl~~ ~ngiliz sava~~
gemisinin limana geli~i, kentin Müslüman ve Musevi sakinlerinden baz~lann~~
ölümden kurtanyordu38. Kentte yap~lan ya~mada arslan pay~n~~Grek asiler
al~yordu. Avrupal~~subaylara ödül olarak iki veya üç Türk k~z veriliyor; onlar,
k~zlar~~Atina'ya götürerek konsoloslara sat~yor; konsoloslar da kad~nlar~~Anadolu'ya sevk ederek kurtanyorlard~ . Misolongi aç~klar~nda karaya oturan bir
Türk gemisinde, kendi ülkelerine dönmekte olan 150 Arnavut, Mavrokordatos'un vermi~~oldu~u söz üzerine teslim oluyor, ama asi önderlerden biri taraf~ndan paralan çal~nd~ ktan sonra hepsi de öldürülüyordu.
Yunan yanda~~~Avrupal~~gönüllüler de öldürülüyor
Grek asiler, hayvani davram~lannda o kadar ileri gidiyorlard~~ki, kendilerine yard~mc~~olmak üzere yabanc~~ülkelerden ve özellikle Avrupa'dan gelen yanda~lanm da öldürüyorlard~ . Navplia liman kenti âsilerin eline geçtikten sonra, baz~~Greklerin, yabanc~~kimi yanda~lann~ , kentteki bir hamama
sokarak öldürdükleri meydana ç~k~yordu. Grek hamamc~, yabanc~lar~, giysilerini ç~karmaya inand~nyor ve böylece, onlar~~öldürürken, elbise ve çizmelerinin kana bulanmamas~m sa~l~yor; onlar~~daha sonra sanyordu".
Mora'daki cenosit orjisi, ancak öldürülecek Türk kalmay~nca sona eriyordu'''. Yunanistan'a yard~ ma giden ve 1822 ile 1823 y~llar~~aras~nda yurdar~na dönmeye ba~layan Helen yanda~~~gönüllüler, o korkunç günlerin kabu37 St. dair, s. 107.
" St. dair, s. 107; Howarth, s. 110-122.
39 George Finlay: "An adventure during the Greek revolution" (Yunan ihtilali günlerinde
bir macera), Blackwood's Edinburgh Magazine (Edinburg Dergisi), 1842.
40 St. Clair, s. 12; Thomas Gordon: History of the Greek revolution (Yunan ayaldanmasuun
tarihi), 2 cilt, Edinburg ve Londra, 1832; Rey. Robert Walsh (rahip): Residence at
Constantinople during the Greek and Turkish revolutions (Yunan ve Türk ihtil'alleri
döneminde ~ stanbul'da ikamet), 2 cilt, Londra, 1836; ayr. bkz. Douglas Dakin: 'The origin of
the Greek revolution" (Yunan ihtilalinin kökeni), History, 1952.
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sundan hayatlar~~boyunca kurtulam~yorlar& Helen/Grek/Yunan ve Rumlardan çok ~eyler beklerken, hayal k~r~kl~~~na u~ruyor; onlardan nefret ediyor ve onlarca aldat~ld~klar~~için kendi kendilerini lânetliyorlard~. Birçoklar~,
Avrupa'daki Grek derneklerinin bask~lar~na kar~~n, kendi tecrübelerini kâ~~da dökmeye ba~l~yorlar& Bütün yaz~lanlarda ayn~~duygular yans~t~llyordu.
Bir örnek verelim: "Ba~kalar~n~n, benim i~lemi~~oldu~um hatalar~~ i~lememesi
için bu yaz~y~~kaleme al~yorum. Modern Yunanistan, eski Yunanistan gibi de~ildir. Grekler, ~ükran bilmeyen, gaddar ve barbar bir soydurlar"`".
Lord Byron nas~l kullan~ld~?
Grek asiler, Lord Byron gibi tan~nm~~~~ngiliz ~airleri de kendi kötü i~lerinde istismara kallu~~yorlard~. Oysaki onlardan diledikleri tek ~ey, özellikle
Lord Byron'un servetine el koymaku42. Lord Byron, 19 Nisan 1824'de sözde
Grek "özgürlük sava~ç~lanm zafere ula~t~ran bir önder" olarak de~il, tutulmu~~oldu~u hastal~ktan kurtulamayarak kendi yata~~nda can veriyordu; ama
Grelder, onu, kendi sözde "ba~~ms~zl~k ihtilâlinin bir mücahidi" olarak efsanele~tirmi~lerdir 43..
Bu arada Girit, K~br~s, Sisam, Sak~z, Tesalya, Makedonya ve Epir'de de
ayaklanmalar oluyor44; Osmanl~~katlar~n~n âsilere kar~~~alm~~~oldu~u sert
önlemler, Helen yanda~lar~~ve propagandac~lar~~taraf~ndan Bat~'ya, "H~ristiyan halka kar~~~Türk barbarl~~~" olarak yans~t~llyordu4s. Yunanistan'daki
Türklere kar~~~giri~ilmi~~olan yok etme eylemlerine kör ve sa~~r kalan Bat~,
Osmanl~~tepkisine kar~~~ses yükseltiyordu. 1821 y~l~~A~ustos ay~nda, Hamburg'da da~~t~lan ~u bildiriye balumz:
'Almanya'n~n gençli~ine ça~r~. Din, ya~am ve özgürlük sava~~m' bizi
silâh alt~na ça~~r~yor; insanl~k ve görev, bizi, karde~lerimiz olan asil
Grelderin yard~m~na ça~~r~yor. Kutsal dava için kan~m~z', hayat~m~z~~feda etmeliyiz. Müslümanlar~n Avrupa'daki yönetiminin sonu
yakla~~yor. Avrupa'n~n en güzel ülkesi, canavarlardan kurtar~lmal~ 41 St Clair, s. 116.
42 Ag.e., s. 150 vd.; Hotvarth, s. 12, 135 vd.; Edward John Trelawny: Recoliections of the
last days of Shelley and Byron (Shelley ve Byron'un son günlerinden an~lar), Londra, 1858.
43 Howa~-th, s. 163-5.
44 Dald~m Greek str~~ggle..., s. 2.
45 The E~tannner, 1821, 372, 456, 631, 689.
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d~ r! Var gücümüzle mücadeleye aulal~m... Tanr~~bizimledir, çünkü
bu, kutsal bir davad~ r - insanl~k davas~d~r - din, hayat ve özgürlük
için sava~~md~ r....46
Bu Helen yanda~~~ve Grek propagandas~n~n antidotu, Mora'daki kanl~~
olaylara görgü tan~~~~olarak yurtlar~na dönen Bat~l~~gönüllüler olmu~tur.
1822 y~l~~Nisan ay~ nda Yunanistan'dan Marsilya'ya dönen birçok Frans~z subaylar, Grekleri ~öyle gösteriyorlard~: "Alçak, korkak ve iyilik bilmez bir soy!"
Korinth k~r~m~ na ~ahit olan Prusyal~~ bir subay, oraya gitmeye haz~rlanan yeni
gönüllülere ~öyle sesleniyordu:
"Orada yaln~z sefalet, ölüm ve nankörlükle kar~~la~acaks~n~z. Size
Almanya ve ~sviçre'de söylenenlere inanmay~n~z; ya~l~~ bir askerin
söylediklerine inan~n~z'".
Prusyal~~ba~ka bir subay ~unlar~~ yaz~yordu:
"Eski Grelder art~ k yoktur. Solon, Sokratis ve Dimosthenis'in yerini
kör cehalet alm~~t~r. Atina'n~ n makul yasalar~ n~n yerini barbarl~ k
alm~~t~r... Grekler, bas~n arac~l~~~yla yabanc~lara vermekte olduklar~~
çekici sözleri yerine getirmiyorlar"48.
Ayn~~subay, Tripolitsa'n~n âsilerce i~galinden sonra orada kaydedilen olaylar~~
~öyle anlat~yordu:
"Trova'n~ n kraliçesi Helen kadar güzel, genç bir Türk k~z, Kolokotronis'in erkek ye~eni taraf~ ndan vurularak öldürüldü; bir Türk çocuk, bo~az~na halat tak~larak çevrede dola~ur~ld~; bir çukura at~ld~;
ta~land~, b~çakland~~ve sonra, hala hayatta iken, bir tahtaya ba~lanarak ate~te yak~ld~ ; üç Türk çocuk, anne ve babalar~n~n gözleri
önünde, bir ate~in üzerinde yava~ça yaluld~. Bütün bu çirkin olaylar
olurken, ayaklanman~n eleba~~s~~ ~psilântis (? Aleksandros Mavrokordatos) seyirci kal~yor ve âsilerin bu davran~~lar~n~, 'sava~tay~z;
her~ey olur' ~eklinde mazur göstermeye çal~~~yordu".
Barth ve Max Kehring-Korn: Die Philhellemenzeit, Munich, 1960, s. 95.
Febre, a.g.e., s. 29.
48 L. de Bolmann: Remarques sur l'etat moral, politique et militan-e de la Grece,
Marseilles, 1823.
48 St. dair, s. 75 vd.
46 Wilhelm
47 Le
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Sonuç

Yunan ayaklanmas~~ günlerinde ~ngiliz, Frans~z ve Rus hükümetleri, asilere dolayl~~biçimde yard~mc~~oluyorlard~. Onlara para, silah ve sava~ç~~ gönderilmesine ses ç~ karm~yor; kendi gizli istihbarat servislerince de yard~mda
bulunuyorlard~. Öte yandan, 1826'da Yunanistan'da bulunan ~ngiliz rahip
John Hartley, daha sonra kaleme ald~~~~ve 1831'de Londra 'da yay~nlanan
Researches in Greece and the Levant (Yunanistan ve Levant'ta ara~t~rmalar)
adl~~kitab~nda, Türklerin H~ristiyan olmay~~kabullenmedikleri için, Greklerin
ellerinde birçok kötülüklere u~rad~ klar~~ ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda
kanl~~olaylar kaydedildi~i iddias~nda bulunuyordu.
1825 y~l~ nda ~ans de~-i~erek, M~s~r valisi Mehmet Ali Pa~a'n~ n o~lu ~brahim Pa~a'n~n ordusu Mora'y~~yeniden ele geçirmeye ba~lay~ nca, teslim olan
Grek asilerin hayatlar~~ ba~~~lamyor ve kimsenin klima bile dokunulmuyordu.
1826 y~l~~ Nisan ay~ nda Tripolitsa, Argos, Kalamata ve Misolongi yeniden
Türklerin eline geçince, tüm Avrupa Türklere kar~~~cephe al~yordu.
Türklerle Yunanl~ lar~n aras~n~~bulmak amac~yla 4 Nisan 1826'da ~ngiltere ile Rusya aras~nda St. Petersburg'da bir protokol imzalan~yor; daha
sonra bu protokole Fransa da kat~llyordu. Yunan yanda~~~~ngiltere, Fransa ve
Rusya'n~n 6 Temmuz 1827'de imzalad~ klar~~ Londra Antla~mas~~ gere~ince
duruma kar~~malanyla ve 20 Ekim 1827'de Türk donanmas~n~n Navarin'de,
ayn~~devletlerin donanmalar~~taraf~ndan bat~nlmas~~üzerine, 22 Mart 1829'da
ba~~ms~z bir Yunanistan'~ n hudutlann~~saptayan bir protokol imzalan~yor; bir
y~l sonra Yunan devleti kuruluyor; bu zoraki devlet, 1832'de Bavyera kral~n~n
o~lu Prens Otto'ya krall~ k öneriyor; böylece Yunanistan krall~~~~kuruluyor ve
Me~ali ~dea 'dan esinlenen Yunan emperyalizmi, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na
ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine kar~~~yay~lma politikas~~izlemeye ba~l~yor; 9 Eylül 1922'de, Bat~~ Anadolu'da, Türk'ten, hiç de
unutamayaca~~~bir ders al~yorduw.

50 Ayr. bkz. S.R. Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~~ 'nda D~~~Politika, Ankara C. 1 ve 2, 1973 ve
1986.

