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Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 
3 Mart 1878 tarihinde 

Ayastefanos'ta (Yeşilköy) 
yapılan antlaşma. 

_j 

1856 Paris Antiaşması'nın kendisiyle 
ilgili maddelerini değiştiren Londra Pro
tokolü' nden ( 187 1) sonra Osmanlı Dev
leti'ne karşı daha serbest bir siyaset ta
kip eden RusyiJ, Balkanlar'daki Slavlar'ı 
tahrike başlayınca, 24 Temmuz 1875 'te 
Hersek, 2 Mayıs 1876'da da Bulgar is
yanları meydana geldi. Hiçbir ciddi se
bebe dayanmayan bu isyanlar bilhassa 
Rusya'nın gayretleriyle devletler arası bir 
mesele haline getirildi ve Osmanlı Devle
ti'ne müdahale edebilmek için birer va
sıta olarak kullanılmak istendi. Bu mak
satla hazırlanan Berlin Memorandumu, 
ancak ingiltere'nin muhalefeti sayesin
de hükümsüz kalabildL 

Bulgar isyanının tastırıldığını ve pan
slavizm siyasetinin tehlikeye düştüğünü 
gören Rusya, 1 Temmuz 1876'da Sırbis
tan'ı. 2 Temmuz'da da Karadağ'ı Osman
lı Devleti 'ne karşı savaşa sokmuş, fakat 
muharebeler Osmanlı ordularının kesin 
galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu arada Pa
ris Antiaşması'nın ilgili devletleri Bal
kan buhranını halletmek maksadıyla 23 
Aralık 1876 tarihinde başlayan istanbul 
Konferansı'na katılmışlar ve bazı karar
lar almışlarsa da bu kararlar. büyük öl
çüde Rus temsilcisinin fikirleri olması 

ve Osmanlı Devleti'nin hükümranlık hak
larını ihlal etmesi sebebiyle Babtali ta
rafından reddedilmi şti. Böylece Osmanlı 
Devleti ortak bir Avrupa cephesi karşı
sında yalnız kalmış oluyordu. Zaten Rus
ya tek başına ve fiili olarak hareket ede
bilmek için bir taraftan Osmanlı Devle
ti'ni yalnız bırakmaya çalışıyor, diğer ta
raftan kendisini Avrupa devletleri naza
rında haklı gösterecek mazeretler arıy
ordu. Ruslar'ın Balkan siyasetini bilen 
Avusturya. 15 Ocak 1877 tarihinde Rus
ya ile imzaladığı Peşte Antiaşması 'yla, 
büyük bir Slav devleti kurulmaması şar
tıyla Rusya'yı Balkanlar'da serbest bıra
kıyor, karşılığında Bosna ve Hersek'i 
alıyordu . 

istanbul Konferansı'na katılan devlet
ler Osmanlı Devleti'ne karşı ortak bir si
yaset takip edebilmek için Londra'da bir 
araya geldiler ve Babıali 'ye tebliğ edil
mek üzere 31 Mart 1877 tarihinde bir 
protokol imzaladılar. Osmanlı Devleti 
kendisine tebliğ edilen bu şartları ağır 

bularak savaşa girmek bahasına bir de
fa daha reddetti. Bunun üzerine Rusya, 
görünüşte hıristiyan tebaanın menfaat
lerini korumak. gerçekte ise panslavizm 
siyasetini Osmanlı toprakları üzerinde 
uygulamak maksadıyla. 24 Nisan 1877 
tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş ilan 
etti (bk. DOKSANÜÇ HARBİ ). Ayrıca Ro
manya, Sırbistan ve Karadağ da Rusya '
nın yanında yer aldılar. Rusya'nın sava
şa başlaması üzerine ingiltere, Fransa, 
Avusturya. Almanya ve italya tarafsız ol
duklarını bildirdiler. Bu arada ingiltere. 
kendi menfaatlerinin tehlikeye düşmesi 
halinde kayıtsız kalamayacağını belirte
rek donanmasını Çanakkale'ye gönderdi. 

Rusya ile iki cepheli olarak başlayan 
muharebeler, Doğu Anadolu'da Gazi Ah
med Muhtar Paşa'nın, Balkanlar'da ise 
Gazi Osman Paşa'nın kahramanlıkları ile 
önceleri Osmanlı Devleti 'nin lehinde bir 
gelişme göstermişse de bu durum uzun 
sürmedi. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'
deki üstünlüğü sebebiyle Ruslar kara 
muharebelerine önem verdiler ve doğu
da Erzurum'a, batıda da istanbul önle
rine kadar geldiler. Durumun vehameti
ni gören Babıali. muharebeleri durdur
mak için Rusya'ya başvurdu ve 31 Ocak 
1878 tarihinde Edirne Mütarekesi im
zalandı. Bu mütarekeye göre Osmanlı 
kuwetleri Küçük Çekmece-Terkos hattı
na kadar çekilecek. bu hattın 5 km. önü
ne Rus askerleri yerleşecek ve iki kuv
vet arasında tarafsız bir bölge buluna
caktı. 

Neticede. Osmanlı Devleti 'ni Hariciye 
Nazırı Safvet Paşa ile Berlin Sefiri Sa
dullah Bey'in. Rusya'yı ise General igna
tiyef ile Nelidof'un temsil ettiği müza
kereler Ayastefanos'ta başladı ve 3 Mart 
1878 tarihinde antlaşma imzalandı. Ta
mamı yirmi dokuz madde olan antlaş

maya göre Osmanlı Devleti Romanya, 
Karadağ ve Sırbistan'ın bağımsızlıkla

rını kabul edecekti. Karadağ Adriyatik 
denizine kadar uzanacak. Sırbistan Niş'i 
alacaktı. Romanya Besarabya 'yı Rusya'
ya verecek, karşılığında Dobruca ken
disinde kalacaktı. Bulgaristan, Osmanlı 
Devleti'ne bağlı özerk bir prenslik hali
ne getirilecek ve sınırları Tuna'dan Ege 
denizine, Arnavutluk'tan Karadeniz'e ka
dar uzanacaktı. Bulgaristan prensi halk 
tarafından serbestçe seçilecek, Avrupa 
devletlerinin tasvibi ve Osmanlı Devle
ti'nin tasdiki ile tayin edilecekti. Ancak 
bu prens Avrupa devletlerinin hanedan
Ianna mensup bulunmayacaktı. Rusya 
ve Avusturya'nın kontrolünde olmak üze-
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re Bosna ve Hersek'te. Rumeli'nin hıris
tiyanlarla meskOn bölgelerinde ve Doğu 
Anadolu 'da Ermeniler'in bulunduğu yer
lerde ısiahat yapılacaktı. Girit'te 1868 
nizamnamesi uygulanacak ve Osmanlı 

Devleti, savaş tazminatı olarak Rusya'ya 
1.41 0.000.000 ruble verecekti. Ancak bu 
tazminatın büyük bir kısmına karşılık 

Rumeli 'deki bazı yerler ile Kars. Arda
han, Batum ve Doğubayazıt'ı Rusya'ya 
bırakacaktı. Kalan 300.000.000 ruble ise 
para olarak ödenecekti. Rus askerleri. 
Bulgaristan hariç olmak üzere. antlaş
manın imzalanmasından üç ay sonra 
Rumeli 'yi, altı ay sonra da Doğu Anado
lu'yu boşaltacaktı. Osmanlı toprakların
da yaşayan Rus tebaası savaştan önce
ki gibi ticaret yapabilecek ve Rus kon
soloshaneleri onları resmen himaye ede
bilecekti. 

Ayastefanos Antiaşması panslavizm si
yasetinin bir zaferiydi. Rusya ' nın Osman
lı Devleti üzerinde bu derece nüfuz sa
hibi olması ve mevcut siyasi dengeyi tek 
taraflı olarak bozması. başta ingiltere 
olmak üzere diğer devletlerin muhalefe
tiyle karşılandı. Bu sebeple Ayastefanos 
Antiaşması'ndaki maddeler. 13 Haziran 
1878 tarihinde toplanan Berlin Kongre
si 'nde yeniden ele alındı ve değiştirildi 

(bk. BERLiN ANTLAŞMASI). 
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Antik Efes 'in 
bulunduğu yerde kurulmuş olan ve 

bugün Selçuk adını taşıyan 

Ortaçağ'ların önemli bir dini ve 
ticari merkezi. 
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D TARİH. Küçük Menderes delta ova
sının güney doğusundaki bir tepenin ya
maçlarında bulunmakta olup denizden 9 
km. kadar içeridedir. Eskiçağ'ların meş
hur Efes şehri de burada kurulmuştu ve 
o dönemde burası deniz kıyısında yer 
alıyordu . Fakat zamanla Küçük Mende
res'in getirdiği alüvyonlarla sığ körfezin 
dolması sonucu şehir daha batıda şim
diki harabeterin bulunduğu yere taşın-
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