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ÖZET
1848 devrimi, Bu~dan, Eflâk ve Erdel için büyük önem ta~~r,
çünkü bu devrim, Rumen ulusunun bir tek devlette birle~mesine ve
toplanmas~ na yol açm~~t~r.
Söz konusu tarihlerde üç eyaletten Osmanl~~Devleti ile en s~k~~
ili~kisi olan, Eflâk't~ ; Erdel ise, Avusturya imparatorlu~una ba~l~~
idi. Öte yandan, Eflâk ile Bu~dan, ~ 829'dan beri Rusya'n~n koruyuculu~u alt~nda Osmanl~~Devleti'nin vasallar~~idiler. Her iki eyaletin
1829-31'de yürürlü~e giren statüsü, Boyar'lar~ n feodal imtiyazlarm~~
ve köylünün özgürlüklerini korumas~na ra~men, burjuva s~n~f~n~n
yükselmesini ve iki eyaletin birle~mesini sa~layacak birtak~m liberal
hükümleri kaps~yordu.
~~83 ~~'elen sonraki ekonomik geli~ me de ulusal ve liberal hareketi
destekledi. Bu s~ rada bu ülkelerin liderleri bir tek devlet kurmak
amac~yla devrim hareketine geçtiler, ama yenilgiye u~ray~nca 1843'te
Frâtia (karde~lik) adl~~bir gizli kurum kurdular.
Fakat Avusturya, Rusya ve Osmanl~~Devleti, bu olaylardan
ho~nut de~illerdi. Fransa'da ve biraz sonra Italya, Avusturya ve
Prusya'da patlayan 1848 devrimi, Rumen'leri de harekete geçmeye
itmi~tir. Bir umutlar~~devrimin Polonya'ya bula~mas~~idi.
Avusti~rya'da feodal - mutlak~yetçi rejim devrilince, Rumen'ler
devrim için haz~rl~klara ba~lad~lar. Fakat Rusya Çar~~ I. Nikola,
ba~bakan~~Nesselrode arac~l~~~~ile, anar~iyi ho~~görmeyece~ini hospodarlara bildirirken, bir yandan da Prut ~rma~~n~n sol k~y~sma bir ordu
yollad~.
Rumenlerin ilk devrimci eylemi 27-29 Mart (8- ~~o Nisan) 1848'de
meydana geldi. Hospodar Mi~el Sturza ayaklanmay~~bast~r~p birkaç
yüz devrimciyi tutuklad~, ya da Osmanl~~Devleti'ne sürgüne gönderdi.
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Bu~dan'll devrimcilerden baz~lar~~Erdel'e kaç~ p burada, yerli devrimcilerle birlikte, topraklar~ n köylülere da~~t~ lmas~m, feodal imtiyazlar~n kald~r~lmas~n~~ve eyaletlerin bir tek ba~~ms~z devlette toplanmas~n~~isteyen bir program~~kaleme ald~lar.
Bu arada, Osmanl~~Devleti ile Rusya, eyaletlere tahkikat için
birer komiser gönderdiler. Rus komiseri general Duhamel hemen
geldi ise de Türk komiseri Talat Efendi -Avrupa devletlerindeki
geli~meyi beklemek için olacak - iki ay gecikti ve gelir gelmez kendisine
devrimci hareketin isteklerini bildiren bir muht~ra sunuldu.
Erdel'de hareket Nisan ve May~s aylar~nda ba~lam~~~iken, Eflak
devrim komitesi, Fransa ve Rusya'dan yard~m bekledi~inden, hareketi erteledi ve topra~~ n köylüye da~~t~lmas~~ile 5 y~ l için seçilen bir
"hospodar"~~öngören bir program haz~ rlad~. Oysa ki Bu~dan program~~daha basit ve Osmanl~~Devleti ile Rusya tarafindan onaylanm~~~
idi.
Ulak devrim komitesi Ya~'a gitmekte olan Talat Efendiye
bir muht~ ra verdi; öte yandan hareketin Bab-~~Aliye kar~~~olmad~~~n~,
devrimin sadece zulm alt~ nda olan milleti kurtarmak amac~n~~ta~~d~~~n~~bildirmek için istanbura bn Ghika'y~~yollad~.
Fransa ve Erdel'den beklenen yard~m gelmeyince 9/21 Haziran'da
eyleme geçildi ve iki gün sonra program hospodara kabul ettirildi.
Bu arada Bu~dan'da gizli bir komite kuruldu.
bn Ghika, çabalar~nda ba~ar~l~~olmu~~olacak ki, Bab-~~Ali,
yap~lan de~i~iklikleri iç de~i~iklikler sayarak bunlarda bir tehlike
görmemi~ti ve Rusya ile çat~~ mamak için silahl~~kuvvetleri ile müdahale etmemeyi uygun buluyordu.
Fakat olaylar~n geli~mesiyle Bab-~~Ali'nin davran~~~nda bir
de~i~me oldu. Bir yandan ig Haziran / ~~Temmuz'da meydana gelen
kar~~~devrimci bir darbe denemesinden, öte yandan Eflak'taki hareketi
Bu~dan'a s~çratmak çabalar~ ndan ötürü, Rusya 28 Haziran /1 o Temmuz'da Ya~'~~ i~gal etti. Bundan ku~ kulanan ~stanbul, Süleyman Pa~a
ile Emin Efendi'yi Eflâk'a göndermeye karar verdi. Bunlara verilen
talimat devrime büsbütün engel olmadan önce ~l~ml~~k~lmak amac~n~~
güdüyordu.
Devrimci Rumen hükümetinin devrilmesine engel olmak için,
bn Ghika 30 Haziran / 12 Temmuz'da Bab-~~Ali'ye, Fransa, Ingiltere
Büyükelçilerine ve Polonya özgürlük hareketinin Istanbul'daki tem-
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silcilerine bir muht~ ra sundu. Bunda Ghika, Eflak devrimcilerinin,
I. Bayezid ve Fatih taraf~ ndan ülkelerine tan~nm~~~ve son yüzy~lda
Bab-~~A.11"ce teyit edilmi~~kapitülasyonlara kar~~~olmad~klar~n~~bildirmektedir.
Ya~'~ n Ruslar tarafindan i~gali ve bir Rus ordusunun Bu~dan
güneyinden Bükre~'e do~ru ilerlemesi üzerine Bab-~~Ali, bu kez Avrupa devletlerinin de deste~i ile, Rusya'y~~protesto etti. Bunun üzerine
Rusya askerlerini Ya~'ta al~ koymakla birlikte, bir k~sm~n~~Prut'un
gerisine çekti, Istanbul'a da Eflak'~~ordusu ile i~gal etmesini sal~k verdi.
Istanbul, bir Osmanl~~ordusunun bulundu~u Rusçuk'a, geçici
devrim hükümeti ile tart~~ mak üzere Süleyman Pa~a ile Emin Efendi'yi göndermi~ti. Istanbul'un bununla ba~l~ca amaçlar~ ndan biri,
Eflâk'~n Rus silahl~~kuvvetleri tarafindan i~galine engel olmakt~.
Süleyman Pa~a 19/31 Temmuz'da Tuna'y~~geçti ve geçici devrim hükümeti, Süleyman Pa~a'n~ n askeri kuvvetle topraklar~n~~ ihlal
etmesini, yumu~ak bir dille protesto etti; ve kapitülasyonlara dayanarak Rumen ulusunun kendine seçti~i "Anayasa" y~~onaylamas~n~~söyledi. Süleyman Pa~a ise yaz~~ile Eflak Boyar ve e~ rafinm kanun d~~~~
davran~~lar~n~~k~ nayarak, bütün de~i~ikliklerin ortadan kald~r~ lmas~n~~
istedi; ancak bunu yaparlarsa isteklerinin ele al~nabilece~ini, bunu
yapmazlarsa ordu ile yurdun içine girece~ini bildirdi. Bu bildiri EfYak halk~n~n ~ iddetli tepki ve protestosuna u~rad~.
Süleyman Pa~a, sözü geçen yaz~y~~Boyarlar ve e~rafa gönderdi~i
s~ rada, Çarm hükümeti de elçiliklerine, Rumanya olaylar~na de~inen-tabii, Rus görü~~aç~s~n~~yans~ tan- bir sirküler göndermi~ti. Buna kar~~l~ k Istanbul'daki Rumen ajan~~bn Ghika'ya Ingiliz Elçisi Stratford
Canning, demokrasi dü~man~~ve tutucu olmas~na ra~men ve daha
aç~k ve ~srarl~~ olarak, Frans~z Büyükelçisi General Aupick (büyük
Frans~z ~ airi Charles Baudelaire'in üvey babas~~- özetliyen'in notu)
Rumenler lehinde Bab-~~Ali'ye tavsiyelerde bulundular.
Bu arada Süleyman Pa~a Rumen geçici hükümeti ile müzakerelere giri~ ti. Bu müzakereler sonucunda, devrimci halk meclisi, 23
Temmuz 1/2 A~ustosta, hepsi eski hükümet üyesi, 6 ki~ilik bir naiplik
kurulunu kurmu~ tu. Süleyman Pa~a bunu kabul etmedi ve uzun
tart~~malardan sonra, devrim komitesinin sol kanad~n~n muhalifligine ra~men üç ki~ilik bir naiplik kurulu kuruldu, ve Süleyman Pa~a
tarafindan onayland~.
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Bunun üzerine be~~~l~ml~~devrimciden meydana gelen bir heyet,
liberal anayasan~n ~l~ml~~bir metnini Bab-~~Aliye onaylatmak üzere
Istanbul'a geldi. Fakat Istanbul taraf~ndan davet edildi~i halde heyeti
ne Padi~ah, ne de Sadr-~~Azam kabul etti. Bunun ba~l~ca nedeni,
Rus Büyükelçisinin ~ iddetli protestosu olmu~ tur. Büyükelçi sadece
protesto etmekle kalm~ yor, komiserlerin cezaland~r~lmas~n~ , Türk
ordusunun Bükre~ 'e girmesini, devrimci ilkelerin hepsinin hükümsüz
say~lmam için Bab-~~Ali'nin Eflak üzerinde bask~~kullanmas~n~~istiyor
ve istekleri yerine getirilmezse, en ~iddetli tedbirlere ba~vurmakla
tehdid ediyordu.
Buna kar~~l~ k, eyaletlerin Ruslar taraf~ndan i~galinde, hatta
Rusya ile silahl~~ çat~~ madan korkan Istanbul, Süleyman Pa~a'n~n
yard~mc~s~~Emin Efendi'yi geri ça~~r~ p yerine Fuad Efendi'yi, Tuna'y~~
geçip Bükre~'e varmak ve Boyar'lar~ n tutucu egemenliklerini kurmak
ve korumak emriyle gönderiyor, bir yandan da ilk davran~~~na ters
dü~ en bu davran~~~~ için ~ ngiltere ile Fransa'n~n deste~ini istiyor.
bn Ghika, bunun sadece Rusya'y~~ho~ nut etmek için bir kurnazl~k oldu~unu, ama bu kurnazca davran~~~ n Rumenler için tehlikeli
oldu~unu, onun için, yurtta~lar~ na, yabanc~lar~ n yurda girmelerine
engel olmak üzre Buzeo'ya asker göndereceklerini bildirmelerini sal~k
verdi~ini söylüyor.
Bab-~~Ali'nin siyasas~n~~böylece de~i~ tirmesi Rumen halkoyunu
çok ku~kuland~r~n~~t~ r. Rumen'ler, kendi hükümetleri aleyhine öne
sürülen suçlamalar kar~~s~ nda kendilerini savunurken daima önem
verdikleri nokta ~u olmu~ tur : Anayasay~~ilan etmekle, Rumenler,
Osmanl~~Devleti'nin tamaml~~~na kar~~~bir davran~~ta bulunmam~~lard~ r; eski statülerin ortadan kald~r~lmas~n~ n ere~i, Bab-~~Ali ile
ba~lar~~koparmak de~il, ço~unlu~a bir az~ nl~ k tarafindan zulmedilmesini önlemek; iç istibdat~~devirmektir. ~u da var ki, Bükre~'teki
devrim, statülerin zulmü alt~ nda inleyen Bu~dan Rumenlerinin
yüreklerinde olumlu bir yank~~bulmu~tur.
Osmanl~~ Devleti, yeni siyasas~n~~uygulamak amac~yla Rumi
A~ustos sonunda Rifat Pa~a komutas~ nda bir askeri k~ ta ile Ibrail'i
i~gal ettirdi. Ibrail Valisi Dimitrie Golescu protesto etti, fakat elinde
talimat olmad~~~ ndan, ba~ ka bir ~ey yapamad~.
Öte yandan, Fuad Efendi, Ömer Pa~a komutas~ nda bulunan bir
ordu ile Bükre~~üzerine yürümek üzere Yerköy (Giurgue)'ye gelmi~ti.
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Fuad Efendi, kendisiyle görü~ mek üzere naipler kurulunun yola
ç~kard~~~~ ~~o.000 ki~ilik bir grupla temas~~reddetti.
Bunun üzerine Osmanl~~ kuvvetlerine kar~~~savunma tertipleri
h~sland~rild~ ; bu arada General Gheorghe Magheru 15.000 ki~ilik
bir gönüllüler grubunu Riureni karargah~nda toplad~.
Bükre~'e, Osmanl~~ordusuna ~ehir halk~~ile birlikte kar~~~koymak
için naipler kurulundan bir i~ aret bekleyen binlerce köylü ak~n ediyordu. Halk kitleleri eski rejime dönü~ ü istemiyorlard~ ... Bab-~~
Ali bar~~ç~~araçlarla yurdun yasalar~n~~gerçekten de~i~tirmek istiyorsa, üyeleri bütün s~n~flar~~temsil eden bir Milli Meclis toplans~n,
yoksa, Eflak kar~~~kl~klar~~"ortadan kalkamaz" deniyordu.
Fuad Efendi, protestolara ve tehditlere ra~men, Çar~ n temsilcisi
general Duhamerle anla~~p Bükre~'e geldi. Bu arada Osmanl~~ k~talar~~ Bükre~'in varo~lar~na gelmi~lerdi. Bu durumda Komite ile Naipler kurulu, silahl~~savunma emrini vermeye cesaret edemediler.
Bükre~'in güney-bat~~ mahallesi Cotroceni'ye gelen Fuad Efendi,
13/25 Eylül'de Boyarlar~~ve e~rafi yan~na ça~~rd~ ; bunlar aras~nda
devrimciler de vard~. Eflak'~n Boyar'larma ve her s~ n~f halk~na diye
okunan bir bildiride, ayaklanma olarak nitelenen devrimin ilkelerinin Padi~ah~n hükümranl~k haklar~na kar~~~geldi~i, Rusya ile siyasal
ili~kileri bozdu~u söyleniyor; sonuç olarak, statülerin öngördü~ü
3 kaymakama kar~~l~ k, eski statüleri yürürlü~e koyacak bir kaymakam~n (C. Cantacuzene) atand~~~~haber veriliyordu. Devrimciler
~iddetle protesto ettiler, fakat tutuklan~p Rusçuk'a gönderildiler.
Bu arada Osmanl~~askerleri üç koldan Bükre~'e giriyorlard~.
Naipler kurulu hiç kar~~~koymamay~~emretrni~ti, fakat emirsiz ve
spontan olarak çarp~~ ma oldu ve her iki tarafin kan~~akt~. Naipler
kurulundan 2 üye Büyük Britanya konsoloslu~una s~~~n~p sonra Erdel'e
kaçt~.
Fuad Efendinin yan~ nda bulunan Çarm temsilcisi General Duhamel, halk~n korunmas~~nedeniyle ordusunu Eflak'a soktu; böylece
Türk ve Rus ordular~~yurdu birlikte i~gal etmi~~oldular. Bu i~gal 185 ~~'e
kadar sürecek.
Tutuklanan Rumen devrimcileri iki grupta toplamyorlard~~: En
önemlileri Tuna üzerinde gemilerle Or~ova'ya götürüldüler; burada
Avusturya'ya girmelerine izin verildi; herhalde Avrupa'da Türk -
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Rumen i~birli~i lehine eylemde bulunmak için. ~kinci bir grup Bursa'da birkaç y~l "ikamete memur" edildi.
Ayaklanma, general Gheorghe Magheru'nun gönüllüleriyle
dayanmas~~dolay~s~yla daha 12 gün sürmü~tür. Fakat Erdel'e s~~~nan
iki Naiplik Kurulu üyesinin ve ~ngiliz konsolosunun kendisinden
savunmaya devam etmemeyi istemesi üzerine general, karargâh~m
da~~trru~t~r.
1848 devrim harekeri bast~r~lm~~~olmas~na ra~men, Rumen milletinin tek devlette birle~mesine yol açm~~t~r. O zaman, bir yandan
ortak ç~karlara öbür yandan kar~~t ç~karlara dayanan Türk-Rumen
ili~kileri, ortak ç~karlar~n öneminin artt~~~~ölçüde zamanla aç~kl~k
kazanm~~, iki Cihan Sava~~~aras~nda Balkan Patlayla, Avrupa'n~n
güney-do~usunda bar~~~n korunmas~na yard~mc~~olmu~tur. Bugün
her iki Devlet bar~~~~savunmakla, insanlar ve uluslar aras~nda özgürlük, e~itlik ve karde~lik ilkelerinin kök salmas~na yard~m etmektedir.

