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Selim ASLANTAŞ* 

 
I. Tarihi Arkaplan ve İhtilalin Sebepleri 

1804’te Birinci Sırp isyanı ile başlayan ve 1903’te Kral Aleksandr 
Obrenoviç’in öldürüldüğü darbe ile sona eren Sırbistan’ın 19. Yüzyıl siyasi tarihi 
isyan, ihtilal ve suikastlarla doludur. Sırbistan, 1815 İkinci Sırp İsyanı’ndan 1878 
Berlin Antlaşması’na kadar hukuken Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir knezlik 
ve bu tarihten sonra ise bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. İkinci 
Sırp isyanının lideri olan Knez Miloş Obrenoviç tedrici bir şekilde Osmanlı 
devletinin Sırbistan üzerindeki otoritesini zayıflatarak iç işlerinde müstakil bir 
knezliği fiilen kurmuştur. Knez Miloş kurduğu bu knezliğin neredeyse tek hâ-
kimi haline gelmiş ve ülkeyi despotik tarzda yönetir olmuştur. Miloş’un bu yö-
netim tarzı sonu 1839’da kendisinin iktidarı bırakmasına yol açacak bir mücade-
le sürecini tetiklemiştir.  

1835 Ocak ayında meydana gelen Mileta’nın İhtilali (Miletina Buna) cereyan 
eden bu mücadelelerin yansımalarından biridir. İhtilal kan dökülmeden ve bir 
hafta gibi bir sürede sona ermesine rağmen Radoş Lyuşiç’e göre (1986: 118) 
Knez Miloş’a karşı çıkarılan isyan ve ihtilaller arasında sonuçları bakımından en 
önemli harekettir. Çünkü bu ihtilalle birlikte Sırbistan’da Anayasa Savunucuları 
(ustavobranitelji) denen ve 1842’de Obrenoviçlerin iktidarına son veren muhalefe-
tin çekirdeği oluşmuştur. Mileta’nın İhtilali adını 1804 ve 1815’de çıkan isyanlara 
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katılan ve Miloş’un birinci iktidarında (1815-1839) nahiye knezliğinden Büyük 
Halk Mahkemesi Reisliği’ne ve Rasinski bölgesinin Büyük Serdarlığı’na kadar 
çeşitli görevler yapmış olan stareşinadan (rüesa-yı millet) Mileta Radoykoviç’ten 
almıştır.1 

Aslında 1835’e gelene kadar Sırbistan’da Knez Miloş’a karşı irili ufaklı bir di-
zi isyan ve kalkışma vuku bulmuştur. Bu bağlamda, 1816’da Knez Sima 
Markoviç, Pavle Çukiç, Dragiç Korunoviç isyan etmişler ve üçü de öldürülmüş-
lerdir. 1821 baharında Marko Todoroviç-Abdula ve Stevan Dobrnyaç isyan 
etmişler, bu isyan da kısa sürede bastırılmış, Abdula öldürülmüş Dobrnyaç ise 
Avusturya’ya kaçmıştır. 1825’in başlarında Cakova İsyanı (Djakova Buna) patlak 
vermiştir. Bu isyan öncekilerine nazaran daha büyük bir kalkışma olup Sırbis-
tan’ın birkaç bölgesinde etkili olmuştur. İsyanın lideri Miloye Popoviç başlangıç-
ta bazı başarılar elde etmişse de isyan Toma Vuçiç Perişiç tarafından bastırılmış 
ve Miloye ile birlikte kardeşi ve diğer isyancıların bir kısmı yakalanıp öldürül-
müştür (Prodanoviç, 1930: 36). Söz konusu bu isyanların altında Miloş’un suiis-
timalleri ve zulümleri, onun kapetan ve pandurlarının zorbalıkları, Miloş’un ticaret 
tekeli, stareşina ve Knezin mülklerinde halkın angraryaya (kulluk) mecbur edil-
mesi, yüksek vergi ve mükellefiyetler yatmaktadır (Prodanoviç, 1930: 36; 
Çubriloviç, 1958: 140). Bu isyanlara sadece alt tabakandan insanlar değil 
stareşina da özellikle isyan liderleri olarak katılmışlardır (Yankoviç, 1951: 77). 

Mileta’nın İhtilali’nin nasıl meydana geldiği ve sonuçlarına geçemeden evvel 
sebepleri üzerinden durmak faydalı olacaktır. Lyuşiç’e göre ihtilalin kökleri II. 
Mahmud tarafından 1830 ve 33 yıllarında çıkarılan fermanlarda yatmaktadır. 
1830 Fermanı’nda Miloş Obrenoviç’in knezliğin idaresini stareşina daha kesin 
bir ifadeyle Miloş’un muhaliflerinin oluşturduğu Sovyet ile paylaşacağı karara 
bağlanmıştır.2 Miloş, Sovyet’e bu gücü kazandıracak bir kanuni düzenlemeyi 
yapmaktan (ustav-anayasa) kurnazca kaçınmıştır. Bu siyaset karşısında muhalefet 
de geri adım atmamış ve knezlikte Sovyet’in en üst yönetim makamı olacağı bir 
anayasanın teşkil edilmesi amacından asla vazgeçmemiştir. Bunun yanında 
1833’ten sonra Sırplar vergi düzeninin 1833 fermanının hükümleriyle uyumlu 
hale getirilmemiş olmasından dolayı memnuniyetsizlik göstermişlerdir. Vergi 
meselesi önemli bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. Ayrıca kulluk sistemi (angar-
ya), mal ve can güvenliğinin olmaması çok önemli sorunlar olarak kalmıştır. 
Lyuşiç, 1833 fermanının Sırbistan’da feodal sistemi ilga etmediğini “Türk feoda-

                                                 
1 Mileta Radoykoviç 1788 yılında Kruşevats’a bağlı bir köyde doğmuştur. Kara Yorgi’nin 
önderliğindeki 1804 Birinci Sırp İsyanı’nda Obrej isyancılarının bayraktarlığını yapmış, 
isyancılar arasında cesur biri olarak nam salmıştır. 1815 isyanında ise Miloş’un isyan çağrısına 
en önce uyanlardan biri olmuş ve hemen silahlanıp isyana katılmıştır. 1832’de Osmanlı’ya 
karşı Aleksinats, Kruşevats, Paraçin taraflarında çıkan isyanı yönetmiştir. Bundan sonra 
Rasinski Bölgesi’nin Büyük Serdarı olarak tayin edilmiştir (Miliçeviç, 1888: 597).   
2 Söz konusu fermanda Padişaha “sadakat ve istikametinin mükâfatı olarak knezliğin” Miloş 
Obrenoviç ve ailesine tahsis edildiği ve Miloş’un Sırbistan’ın dâhili işlerini “millet muhtarların-
dan [stareşina] olan meclis marifetiyle icrâ eyleyeceği” hükmü yer almaktadır (Belgradi Raşid, 2011; 
244).  
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lizmiyle” “Sırp yarı-feodalizminin yer değiştiğini ifade eder (Lyuşiç, 1986: 119-
120).  

Grugur Yakşiç-Dragoslav Stranyakoviç’e göre (1935: 54-55) ihtilalde 
stareşinanın özellikle Miloş’un iktisadi politikalarından hoşnut olmaması önemli 
rol oynamıştır. 1830’da sipahiler arkalarında büyük mülkler bırakarak Sırbistan’ı 
terk ettiklerinde stareşina, Miloş’a o dönemde Eflak’ta uygulanmakta olan sis-
teme benzer bir yapıyı yürürlüğe koymasını ve bu mülkleri kendilerine bırakma-
sını Miloş’tan talep etmişler, fakat bu zümrenin bir gün kendine karşı gelebile-
cek güce erişmesini istemeyen Miloş bu talebi karşılamamıştır. Hatta 
stareşinanın gücünü azaltmak için “toprak işleyenindir” deyip sipahilerden kalan 
arazilerin bir kısmını köylülere dağıtmıştır.3  

Vladimir Stoyançeviç de ihtilali ekonomik sebeplere dayandırmıştır. Ona gö-
re ihtilalin ardında ülkenin ekonomik ve tabii kaynaklarına daha fazla nüfuz 
etme ve daha özgür bir şekilde onları tasarruf etme güdüsü yatmaktadır. Müs-
lümanlardan kalan ev, dükkân, ambar, hanlar ve saire sahip olmak için Knezin 
kendilerine daha fazla imkân tanımasını talep etmişlerdir. Önderleri de dâhil 
olmak üzere ihtilale ”Türklerin” bu türden mülk bıraktığı yerlerde daha fazla 
katılımın olması bununla ilgilidir. Herhangi bir şekilde politik sistemde ve top-
lumsal ilişkilerde radikal bir değişiklik talebi yoktur. Stoyançeviç, ihtilalin önder-
lerinin iktisadi meseleler dışındaki hususlara ikinci derecede önem verdiğini ve 
bu hususları sadece geniş halk kitlesinin desteğini kazanmak için kullandıklarını 
ifade eder. Yine ihtilalin önderlerinden bazılarının Sırbistan’da yeni “Sırp timar” 
sistemini yaratmaya çalıştıklarını düşünmektedir. Bu önderlerin halk içinden 
gelen Mileta hariç olmak üzere temel nitelikleri oligarşiye mensup olmalarıdır. 
Stoyençeviç’e göre ihtilal demokratik-burjuva değil oligarşik-bürokratik yapıyı 
haizdir (Stoyançeviç, 1966: 276-278).  

Lyuşiç (1986: 120) İ. S. Dostyan’ı da referans vererek4 halkın feodalizmin 
unsurlarından kurtulma talebinin isyanın ardındaki temel sebep olduğunu dü-
şünmektedir. Dostyan’ın bu önemli çalışmasına maalesef ulaşamadık. Ancak bir 
başka makalesinde (1990: 134) konuya temas ederken ihtilalin altında anayasa 
ilanı, knezin otoritesinin sınırlandırılması, bütün sınıfların vatandaşlık haklarının 
teminat altına alınması gibi hususlarla birlikte feodal unsurların ilgası talebinin 
yattığını ifade etmektedir. Dostyan ayrıca bu muhalefetin teşekkülünde Avru-
pa’da cereyan eden devrimci ve liberal hareketlerin de rol oynadığının altını 
çizmektedir. 

İhtilalin sebepleri açısından Miloş’un idare tarzı hiç şüphesiz önemli bir un-
surdur. Leopold von Ranke, Miloş’un Osmanlı döneminden kalan bazı idare 
tarzını knezlikte devam ettirdiğini ifade eder. Miloş arazi, ev, değirmen her ne 
isterse kendi belirlediği fiyattan sahip olmakta, insanlara tamamen başına buyruk 

                                                 
3 Yakşiç-Stranyakoviç bu arazileri alan köylülerin de Miloş’tan yarın ellerindeki toprağı alıp 
bir başkasına vermeyeceği konusunda emin olmadıklarını kaydetmektedir (1935: 55). 
4 “K Voprosu o Vosstanii Mileti Radoykoviča 1835 g. v Serbii (Po Materialam Arhiva 
vnešnej politiki Rossii).” 
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şekilde davranmakta, en ağır angaryaları yüklemekteydi. Köylüler onun hasadını 
kaldırmak için bir şehirden diğerine gelmek ve esnaf dükkânlarını kapatıp onun 
hasadına yardım etmek zorundaydılar Miloş’un halkın güvenliğini sağlamakla 
görevli adamları (momke) otoritelerini kişisel çıkarları için kullanıyorlardı. Miloş, 
padişahın bütün otoritesinin artık doğrudan kendisine geçtiğine inanıyordu 
(Ranke, 1853: 251-252).  

 

II. Mileta’nın İhtilali 

Mileta’nın İhtilali stareşina tarafından yapılan bir siyasi planın meyvesidir. Bu 
plan bazı Sırp tarihçiler tarafından komplo (zavera) ve planı yapanlar da komplo-
cular (zavernici) olarak tanımlanmıştır. Söz konusu planın ortaya çıkışı şu şekilde 
olmuştur: 1834 yazında Knez Miloş stareşinanın önemli isimlerinden Stoyan 
Simiç’i5 yeni tayin edilen Eflak ve Boğdan voyvodalarını kendi adına tebrik için 
Memleketeyn’e göndermişti. Simiç bu görevi ifa edip Aralık’ta Sırbistan’a dön-
müştü. Simiç bu vazife sırasında Memleketeyn’deki boyarların etkin konumunu 
görmüş, onları bir anlamda kıskanmış ve Sırbistan’da stareşinaya böyle bir hakkı 
tanımadığı için Knez Miloş’a karşı kinlenmişti. Simiç bu görevden döndükten 
sonra oğlunun vaftiz törenine Miloş’u davet etmiş o da kendisi katılmamakla 
birlikte oğlunu ve karısını bu törene göndermişti (12-14 Ocak 1835). Simiç bu 
töreni vesile addedip stareşinadan Miloş’a karşı muhalefet eden isimleri de davet 
etmişti. Bunlar arasında Knez Miloş’un Kâhyası Avram Petroniyeviç, Yüksek 
Mahkeme üyeleri Mileta Radoykoviç ve Miloslav Zdravkoviç, meşhur haydut-
lardan Velyko’nun kardeşi Kapetan Milutin, Stoyan’ın kardeşi Aleksa vardı 
(Kunibert, 1988: 361).  

Bu isimler vaftiz kutlamaları sırasında yapılan gizli toplantıda şu plan üzerin-
de anlaştılar: Şubat’ta toplanması muhtemel Skupştina’ya (meclis-i umumi) katıla-
cak temsilciler, bir arzuhalle Miloş’tan ülkede bir anayasa ilan etmesini isteyecek-
lerdi. Bu anayasa stareşinanın menfaat ve isteklerini karşılayacak ama aynı za-
manda halkın uzun zamandan beri talepleri olan kulluğun (angarya) kaldırılması, 
halkın umuma ait ormanlardan faydalanmasına ve hayvan ihracatının yapılması-
na izin verilmesi gibi bazı hususları da içerecekti. Planı yapanlar, bu son madde-
lerle geniş kesimlerin teveccühünü kazanmayı amaçlamışlardı. Eğer Knez bu 
talebi reddederse o zaman silahlı ayaklanma başlatılacak ve zorla bu taleplerin 
tahakkuk etmesi sağlanacaktı. Toplantıda alınan karara göre Milosav Zdravkoviç 
Resavats, Mileta Radoykoviç Yagodina, Köprü ve Paraçin, Stoyan Simiç ise 
Kruşevats ahalisini ayaklandıracaklardı (Kunibert, 1988: 362; Prodanoviç, 1947; 
67).  

Toplantıda anayasa ilanı amacına nasıl ulaşılması gerektiği konusunda 
stareşina arasında iki farklı görüş oluştu: Stoyan Simiç ve Corce Protiç radikal 
bir yaklaşımla hemen harekete geçilmesi ve Miloş’un, oğlu Milan lehine 
knezlikten feragat etmesinin sağlanması taraftarıydılar. Hatta Protiç, Miloş’un 
                                                 
5 Stoyan Simiç, daha önceleri ticaretle meşgul olmuş, zamanla Knez Miloş’un güvenini 
kazanmış ve onun özellikle gizli yazışmalarında kuryelik yapmış bir isimdi. 
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öldürülmesini dahi teklif etmişti.6 Fakat Mileta Radoykoviç, Knez Miloş’u çe-
kilmeye zorlamak veya onu öldürmek gibi yollara tevessül edeceklerin kendisini 
karşılarında bulacaklarını açıkça ilan ederek böyle bir gelişmenin önünü kesti. 
Mileta Radoykoviç, Miloslav Zdravkoviç, Avram Petroniyeviç ve Aleksa Simiç 
daha ılımlı bir pozisyon almışlardı. Onlar Skupştina’nın beklenmesinden yana 
tavır koydular. Toplantıda ılımlı tarafın görüşü galip geldi (Stoyançeviç, 1966: 
277; Lyuşiç, 1986: 122). 

Vaftiz töreni bittikten sonra Miloş’un karısı ve oğlu Kraguyevats’a döndüler. 
Onlara Miloş’un adamlarından Anastas Bulyubaşa ve Miloş’un tatarı Peketa 
refakat etmekteydi. Ayrıca Kapetan Milutin de onlarla birlikteydi. Yolda Anastas 
ve Peketa, Milutin’den yapılan gizli toplantıda konuşulanları bir şekilde öğrendi-
ler ve bunu hemen Knez Miloş’a haber verdiler. Bu arada Milutin de Simiç’e 
gizli planı açık etmekten doğan hatasını örtmek kabilinden planın Miloş’un bir 
şekilde malumu olduğunu haber verdi (Kunibert, 1988: 364). Bu gelişme, planda 
değişiklik yapılmasına sebep oldu. Hemen Milosav Zdravkoviç, Mileta 
Radoykoviç ve Stoyan Simiç kendi bölgelerine gidip halkı ayaklandırmak ve 
onları toplanma yeri olarak belirledikleri Kraguyevats’a getirmek için harekete 
geçtiler. Öte taraftan Yüksek Mahkeme üyelerinden Ranko Maystoroviç ve 
Corce Protiç, bütün nahiyelerdeki serdar ve kapetanlara güya ayaklanan Türkleri 
bastırmak için mümkün olan en kısa zamanda kendi adamlarını toplayıp 
Kraguyevats’ta gelmelerine dair sözde Knez Miloş’un bir emrini gönderdiler 
(Kunibert, 1988: 365).  

İhtilalin planlama aşamasında dominant aktör Stoyan Simiç iken planın kuv-
veden fiile geçtiği vasatta Mileta öne çıktı. Rasinski Serdarı olmak hasebiyle halkı 
harekete geçirmeyi ve etrafına toplanan yaklaşık beş bin kişilik bir kuvveti 
Kraguyevats önüne getirmeyi başardı. Bu etkileyici “halk ordusu” ona bu 
ihtilalin liderliğini getirdi ve daha sonra da ihtilalin kendi adıyla anılmasını sağla-
dı (Lyuşiç, 1986: 123-124). Mileta’nın topladığı bu beş bin kişiden başka ihtilalin 
diğer liderlerinin topladığı bin kişi ile birlikte toplam yaklaşık altı bin kişilik bir 
kuvvet ortaya çıkmıştı.7  

Mileta Radoykoviç, Stoyan Simiç ve Avram Petroniyeviç 20 Ocak 1835’te 
Kraguyevats yakınlarındaki Taborişte’de buluştular. Avram Petroniyeviç burada 
toplanan kalabalığa ilkin Knez Miloş’u çok sert ifadelerle eleştiren bir konuşma 
yaptı. Miloş’u “Türk tarzı” idareyi devam ettirmeye çalışmakla ve ülkeyi sanki 
kendi mülkü (baştina) gibi idare etmekle suçladı. Knezin halka onun kölesiymiş-
çesine davrandığını, son zamanlarda artık ülke için tehdit haline geldiği hatta 
karısı Lyubitsa’nın dahi onun bu zulümlerinden dolayı kendileriyle birlikte hare-
ket ettiğini dile getirdi.8 Nihayetinde orada toplanan her vatanseverin korkusuz-
ca halkının kucak açıp kendilerini bekledikleri ve kısa süre içinde bütün Sırbis-
                                                 
6 1827’de Miloş tarafından 50 değnek cezaya çarptırılmıştı (Prodanoviç, 1947: 67). 
7 Lyuşiç (1986: 125)  kaynaklarda toplam sayının binden on beş bine kadar değişiklik 
gösterdiğini kaydetmekte ve kendisi altı bin sayısının gerçekçi olduğunu düşünmektedir. 
8 Planın yapıldığı gece Knezin karısı Lyubitsa Miloş’u Musa’nın yedi emrine gerektiği gibi 
uymadığını ihtilalcilere şikâyet etmiştir (Miliçeviç, 1888: s. 599)  
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tan’ın toplanacağı Kraguyevats’a girmeleri gerektiğini söyledi (Kunibert, 1988: 
365-366).  

Kunibert’e göre (1988: 366-367) Petroniyeviç, bu ateşli konuşmanın kalaba-
lık arasında yankı bulmadığını görünce hemen üslubunu değiştirip Miloş’un 
yardımcısı ve yakınında olmak sebebiyle onun iyiliklerini çok iyi bildiğini ancak 
devletin çıkarları söz konusu olduğunda kendisinin ona başkaldırmak zorunda 
kaldığını ve memleketin menfaatinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi. 
Miloş’un ülkeyi Türklerden kurtarmak gibi büyük bir hizmet yaptığını hatırlattı 
ve yönetiminin yanlışlarının sorumluluğunu Miloş’un itimadını suiistimal ettiğini 
düşündüğü Knezin çevresindekilere yöneltti. Bu durumun hem halka hem de 
Knez Miloş’a zarar verdiğini, şimdi görevlerinin Knezi bu uğursuz çevreden 
kurtarmak, onun halkın şikâyetlerini bilmesini sağlamak ve ondan dertlerine 
derman bulmayı istemek olduğunu ifade etti. 

İhtilalcilerin topladıkları kuvvetlerle hazinenin ve hükümet arşivinin bulun-
duğu başkent Kraguyevats’a gitmekte oldukları haberi Miloş’u endişeye sevk 
etmişti. Hemen komutanlarından Toma Vuçiç Perişiç’e ve o sırada 
Kraguyevats’ta bulunan Dimitri Davidoviç ve Sima Paştrmaç’a asileri şehre 
sokmamalarını ve onlardan stareşinayı kendisinin Sreten Günü’nde Skupştina’yı 
toplayacağını ve istedikleri hususları yerine getireceğini söyleyerek teskin etmele-
ri yolunda talimat gönderdi (Kunibert, 1988: 365; Miliçeviç, 1888: 600).  

Öte taraftan ayaklanmaya hazır böyle büyük silahlı bir kalabalığın knezliğin 
başkenti üzerindeki baskısı Miloş’u tedirgin etmişti. Kraguyevats’a sahip olanın 
Sırbistan’a sahip olacağını düşünen Knez Miloş bu vasatta ülkeyi terk edip Avus-
turya’ya kaçmayı planlamıştı (Yakşiç-Stranyakoviç, 1935: 56). Lyuşiç  (1986:127) 
ülkeyi terk etme konusu açık olmamakla birlikte Avusturya yönetiminin sınıra 
eğer Knez Miloş sığınma talep ederse bunun sağlanması konusunda emir verdi-
ğini kaydetmektedir. Bu konuyla ilgili ikinci bir versiyon da söz konusudur:  
Buna göre Knez Miloş, Eflak’a kaçmayı tasarlamıştır. Eflak versiyonunda 
“komployu” duyar duymaz ülkeyi terk etmeyi düşündüğü şeklinde görüş vardır. 
Ülkeyi terk etme fikrinden Knezi “hazinedarı” Koca Markoviç vazgeçirmiştir 
(Kunibert, 1988: 370; Miliçeviç, 1888: s. 600; Yakşiç-Stranyakoviç, 1935: 56; 
Prodanoviç, 1947: 69; Stoyançeviç 1966: 273).  

Bu arada Miloş’un talimatına istinaden Vuçiç ihtilalcilerin yanlarına gidip on-
ların taleplerini dinledi. Burada Mileta ile Vuçiç müzakere edip sonunda kan 
dökmeden knezin konağını işgal etmeksizin ve ihtilalcilerin sadece çarşıda ve 
Halk Mahkemesi’nin avlusuna yerleşmeleri konusunda anlaştılar. Nitekim 
ihtilalciler 20 Ocak’ta derin bir sessizlik içinde, bağırıp çağırmadan ve silah at-
madan Kraguyevats’a girdiler (Miliçeviç, 1888: 601; Lyuşiç, 1986: 127).  Bir gün 
sonra ihtilalcilerle knezin temsilcileri arasında ihtilali sona erdirecek olan önemli 
bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede ihtilalciler, Sovyet’in kurulmasını, Sovyet, 
Knez ve halk arasındaki ilişkilerin berrak bir şekilde ortaya konulmasını, Sırbis-
tan’ın bütün ahalisinin can ve mal güvenliğine kavuşmasını, verginin halkı peri-
şan etmeyecek bir miktarda para üzerinden maktua bağlanmasını talep ettiler. 
Bu taleplerin Vuçiç, Maystoroviç ve otuz beş önde gelen kmetten oluşan bir 
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heyetle o sırada Pojeravats’ta bulunan Knez Miloş’a iletilmesi konusunda an-
laşma sağlandı (Lyuşiç, 1986: 129). Heyet 22 Ocak’ta Pojeravats’ta Knez Miloş 
ile buluştu. Ve hemen bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Kraguyevats’ta toplanan 
silahlı ahali evlerine dönecekti. Halk Mahkemesi Knez adına Sreten Günü’nde 
toplanmak üzere Skupştina çağrısı yapacaktı. Bu Skupştina’da halkın talepleri 
olan hususları tahakkuk ettirecek bir anayasa ilan edilecekti (Lyuşiç, 1988: 130). 

Mileta’nın İhtilali bu anlaşmayla kan dökülmeden sona erdi. İhtilalin önder-
leri Miloş tarafından affedildi. 14-16 Şubat 1835’te Skupştina toplandı. Sreten 
Günü’nde toplanan Skupştina’da Sırplar tarafından ilk anayasaları olarak kabul 
edilen Sretenski Ustav ilan edildi. Sretenski Ustav hem halk hem de stareşinayı 
tatmin edecek bir niteliği haizdir. Bu anayasayla can ve mal dokunulmazlığı 
garanti altına alındı ve alt tabakaların vergilerini ödemelerinde kolaylıklar sağ-
landı. Öte taraftan stareşinadan isimlerin yönetime aktif bir şekilde katılımı gü-
vence altına alındı. Bunların bir kısmı “bakan” bir kısmı da danışman oldular. 
Bununla birlikte bu anayasayı kaleme alan-hazırlayan D. Davidoviç anayasanın 
içine ülkenin sosyal-kültürel gerçekleriyle örtüşemeyen önemli miktarda Fransız 
anayasasından alınmış madde koymuştur (Yakşiç-Stranyakoviç, 1935: 59). 
Dragoslav Yankoviç’e göre (1960: 58) Sretenski Ustav’ın en önemli hususu 
üyelerini stareşinanın teşkil ettiği Sovyet’in varlığıdır. Sovyet altı bakandan (ada-
let, içişleri, maliye, dışişleri, savaş ve eğitim) ve sayısı belirlenmemiş danışman-
lardan oluşmaktaydı. Bunun dışında yüz kişiden oluşacak ve her yıl toplanacak 
Skupştina teşekkül etmiştir. Skupştina’nın onayından geçmeyen herhangi bir 
vergi konulamayacağı hükme bağlanmıştır.9 

İlk bakışta sıradan bir başkaldırı hadisesi olarak görülse de girişte de ifade et-
tiğimiz üzere özellikle nihayetinde ülkenin yazılı bir kanuna göre yönetilmesinin 
önünü açması ve 19. Yüzyıl Sırp siyasi tarihine yön vermesi bakımından bu 
ihtilali önemli bir hadise olarak değerlendirmek gerekir. Zaten knezliğin hamisi 
Rusya ve üst otoritesi Osmanlı devletinin olup biteni çok ciddiye aldıkları ve 
hemen harekete geçtikleri göz önüne alındığında ihtilalin önemi daha iyi anlaşı-
labilir. 

 

III. Osmanlı Devleti ve Mileta’nın İhtilali 

Osmanlı kaynaklarında Mileta’nın İhtilali’nin nasıl meydana geldiği hakkında 
verilen bilgiler sınırlı olmakla birlikte ihtilalin genel çerçevesini, önemli aktörle-
rini Osmanlı devletinin ihtilal karşısında nasıl bir siyaset takip ettiğini öğrenme-
mize yarayacak malzeme mevcuttur. 1835’in başında Sırbistan’da meydana gelen 
hadise Osmanlı vesikalarında Sırplıların ihtilâli, Sırp milleti ile Miloş Bey beyninde 
vukûa gelen mübâyenet ve münâferet, münâfese ya da tekevvün eden kıyl ü kaal, fesâd, 
karışıklık kelime ve tabirleriyle ifade edilmiştir.  

 

                                                 
9 Sretenski Ustav’ın maddeleri için bkz. (Prodanoviç, 1930: 44-60) analizi için bkz. 
(Prodanoviç, 1930: 60 vd; Radoviç 2010).  
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Osmanlı devleti ihtilal ile ilgili ilk bilgileri başta Belgrad Muhafızı Vecihi Paşa 
olmak üzere bölgedeki Osmanlı memurlarının gönderdiği raporlardan öğren-
miştir. Bâbıâli, Mileta’nın İhtilali’ne her şeyden önce bölgenin asayişi açısından 
bakmıştır. Bu ihtilal karşısında Osmanlı yönetimini endişeye sevk eden ilk husus 
Boşnakların nasıl davranacakları olmuştur:  Boşnakların bu ihtilali bahane ede-
rek Sırplar ile bir çatışmaya girmelerini kuvvetli bir ihtimal olarak görmüş ve bu 
tür bir gelişmeye meydana vermemek için gerekli tedbirlerin alınması bağlamın-
da Vidin, Niş ve Belgrad muhafızlarına ve Bosna valisine emirler göndermiştir.10  

Bu önemli endişeye rağmen ihtilal 1830’larda artık Sırbistan’ın iç işlerinden 
elini çekmek zorunda kalmış Osmanlı yönetimine Sırp Knezliği’nin iç işlerine 
karışma fırsatı tanımıştır. Bâbıâli’nin bu fırsatı iyi değerlendirmeye çalıştığı gö-
rülmektedir. Mileta’nın İhtilali haberi İstanbul’a ulaşır ulaşmaz “Miloş ile Sırp 
beyninde vukû bulan kıyl ü kaalin bitişdirilmesi için” İbrahim Nabi Efendi memur 
edilmiştir.11 Bu hususi memurdan başka bölgedeki paşalar düzenli bir şekilde 
İstanbul’u yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmiştir. İhtilalin hangi sebeple 
patlak verdiği Osmanlıların en fazla ilgilendikleri konu olmuştur. Osmanlı devle-
ti iki taraf arasında bir uzlaşmanın sağlanıp hadiselerin başka bir gücün müdaha-
lesine fırsat vermeden yatışmasını kendi çıkarına en uygun yol olarak görmüş-
tür.12 

Bölgedeki Osmanlı memurları halkın arasına casuslar göndermek, Miloş ve 
çevresinden veya karşı cepheden bilgi almak suretiyle işin aslını öğrenmeye ça-
lışmışlardır. İhtilalin önderlerinden Stoyan Simiç ve Avram Petroniyeviç Vidin 
Muhafızı Hüseyin Paşa’ya ihtilalin neden meydana geldiğini şu şekilde izah et-
mişlerdir: Stareşina daha önceden Knez Miloş’tan idaresinde olan yerlerin gelir-
lerine artık el koymamasını, Eflak Voyvodalığı’nda mevcut olan düzen gibi “mil-
let-i muteberandan” birkaç kişinin ittifakı ile seçilip ülke yönetimi bu seçilecek 
heyetle birlikte yürütmesini defalarca talep etmiş ancak Miloş bütün memleketi 
kendisinin bir araya getirdiğini, hazır lokmasını kimsenin iştihasına bırakmayacağını 
ve bütün ülkeyi kendisinin tek başına idare edeceğini söyleyerek söz konusu bu 
taleplere (ihtilalcilere göre milletten gelen taleplerdir) olumlu cevap vermemesi 

                                                 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) HAT 44907 A ( 19 Za 1250 / 19 Mart 1835). 
Sırbistan’daki ihtilalin Boşnaklar arasında konuşulduğu, Boşnakların herhangi bir şekilde 
harekete geçeceklerine dair bir işaretin bulunmadığı ancak görünüşlerine itimat 
edilemeyeceğinden sürekli takip edildikleri Bosna Valisi Davud Paşa tarafından Bâbıâli’ye 
yazılmıştır: BOA HAT 44907 B ( 19 Za 1250 / 19 Mart 1835). Özellikle 1831-32’de 
Boşnakların özerklik hareketi ve Kapetan Hüseyin Gradaşçeviç’in isyanı bölgeyi çok hassas 
bir konuma getirmişti. Miloş bu isyan sırasında bir yandan sanki merkezi yönetim taraftarı 
bir siyaset güder gibi görünmüş ama öbür taraftan isyancıların bir kısmına el altından 
yardımlarda bulunmuştu. Bütün bunların farkında olmasına rağmen Miloş’u Bosna’da bazı 
beyler nezdinde kendi lehine kullanmak istemesi sebebiyle Bâbıâli meselenin üzerine 
gitmemişti (Eren 1965: 117 vd)  
11 BOA HAT 44798 A (29 Z 1250 / 28 Nisan 1835); HAT 44798 B (1 Za 1250 / 1 Mart 
1835).  
12 BOA HAT 44799 B (1 Za 1250 / 28 Şubat 1835); BOA HAT 44798 A (29 Z 1250 / 28 
Nisan 1835). 
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yüzünden bu ihtilal meydana gelmiştir.13 Bu ifadeler yukarıda ihtilalin sebepleri 
kısmında zikrettiğimiz stareşinanın Eflak boyarları gibi güce kavuşma arzusun-
dan kaynaklandığına dair görüşleri teyit eder niteliktedir.  

Osmanlı vesikalarında ihtilalin Miloş tarafından nasıl yorumlandığına dair de 
bilgiler vardır. Miloş, Vecihi Paşa ile Belgrad Kalesi’nde yaptığı14 mülakatta 
ihtilalin kendisinin İstanbul’a seyahatine stareşinadan bazılarının muvafakat 
etmemesinden patlak verdiği şeklinde gerçek olmayan bir sözde sebep göster-
miştir. Ayrıca bu hadisenin Sırp milleti tarafından çıkarılmadığını ve esasında 
kendisinin ekmeğini yemiş ve iyiliğini görmüş, onun sayesinde akçe kazanmış, servet sahibi 
olmuş, kapetanlık ve knezlik gibi işler yapmış Stoyan Simiç ve onun gibi beş altı 
kişinin fesadından doğduğunu söylemiştir. Ona göre başlangıçta kendi taraftarları 
bu meselenin ne olduğunu anlayamamışlarsa da sonradan işin iç yüzünü görüp 
onun tarafını tutmuşlardır. Halk ikiye bölünmüştür. Güya başkaldıranları bas-
tırmak mümkün olmakla birlikte, bu fesatla tahrik olmuş fukara taifesine zarar 
geleceğinden, buna da padişahın rızasının olmayacağını düşünerek ve Vecihi 
Paşa’nın işin yatıştırılması hususundaki tembih kendisine muvafık bulduğundan 
meseleyi yumuşaklıkla halletmiştir. Bu fesada sebep olanları bir şekilde Sırbis-
tan’dan çıkaracağını hatta “muharrik-i fesad” olan Ustoyan Simin’i (Stoyan 
Simiç) bir görevle Bükreş’e gönderdiğini ve bazılarıyla da uygun bir yolla anlaşa-
cağını söylemiştir.15  

İhtilalin sebepleri ve aktörleri olduğu kadar doğrudan bir sonucu olan 
Sretenski Ustav da Osmanlı devletinin gündemine gelmiştir. Bu anayasanın 
geçerli olması ve meşruiyet kazanması için Sırp Knezliği’nin tabi olduğu Os-
manlı devleti ve 1812 Bükreş, 1826 Akkerman ve 1829 Edirne andlaşmalarıyla 
knezliğin hamisi durumundaki Rusya tarafından kabul olunması gerekmekteydi. 
Bu sebeple Knez Miloş hazırlanan “Sretenski Ustav’ı memuru Mihail German 
ile İstanbul’a göndermiştir. Bu bağlamda German ile Reis Efendi arasında ko-
numuz açısından önemli bir görüşme yapılmıştır: Bu görüşmede German’a 
öncelikle Sırbistan’da meydana gelen ihtilalin sebebi sorulmuş, o da yukarıda 
zikrettiğimiz üzere ihtilalin Knez Miloş’un İstanbul seyahatine millet reislerin-
den bazılarının muhalefeti yüzünden başladığını söylemiştir. Devamında 
ihtilalcilerin sekiz on bin civarında adam topladıklarını fakat kanunname 
(Sretenski Ustav) yapılmasıyla ihtilalin teskin edildiği şeklinde cevap vermiştir. 
Fakat Reis Efendi ahalinin hangi sebeple toplandığını kendilerinin bildiğini ve 
German’ın ifade ettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını, haddizatında 
Osmanlı devletinin Sırplara tanıdığı imtiyazlar sebebiyle Sırpların “isbât-ı 
‘ubudiyyet ve izhâr-ı teşekkür” etmeleri gerekirken knezin İstanbul ziyaretinin 
önüne geçmek cesaret etmiş oldukları inanılacak bir söz olmadığı şeklinde cevap 
vermiştir. Reis Efendi Knezin millete işte istediğiniz kanunnameyi tanzim ettim bakalım 
milletin mâliki olan padişahımız efendimiz ne emr ü ferman edecekler diyerek kanunnameyi 
İstanbul’a kendisi getirmeli değil miydi? Ve böyle söylediğinde millet onu engeller miydi? diye 
                                                 
13 BOA HAT 44799 A (29 L 1250 / 28 Şubat 1835). 
14 Miloş Obrenoviç 15 yıldır girmediği Belgrad Kalesi’ne bu ihtilalin akabinde girmiştir. 
15 BOA 44909 D (27 Za 1250 / 27 Mart 1835);44909 C (27 Za 1250 / 27 Mart 1835).   
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sormuştur. Reis Efendi daha sonra German’a verilen bu cevapları Telemak 
vasıtasıyla Rusya elçisi Butenyef’e de göndermiş ve German’ın elçi ile mutlaka 
görüşeceği göz önüne alarak elçinin de German’ı takbih etmesi istenmiştir. Ni-
tekim German, Butenyef ile görüşmeye gittiğinde elçi siz kendinizi Memleketeyn ile 
mi kıyas ediyorsunuz? Memleketeyn Osmanlı devletine ta başlangıcında imtiyaz ile bağlan-
mıştır. Oysa sizin imtiyazınız yirmi senelik olup padişah tarafından size ihsan edilmiştir. 
Bunun kadrini bilmeniz gerekir demiştir. German beraberinde getirdiği kanunna-
meyi elçiye takdim etmek istemişse de “metbû‘-ı meşrû‘anızın re’y ve rızâsı munzam 
olmaksızın kendi başınıza yaptığınız nizâmnâmeyi ne okurum ve ne de elime alırım” diye-
rek German’ı sert bir tonda geri çevirmiş ve bu hususların çözümü için bizzat 
Miloş’un İstanbul’a gelmesi gerektiğini ve kendisinin de bu minvalde Miloş’a bir 
mektup yazacağını ifade etmiştir.16 Bâbıâli, Rus elçisiyle mutabakat içinde 
German’a Osmanlı devletinin yönetim tarzına ve Sırplara verilmiş olan imtiyaza 
aykırı görüldüğünden getirdiği bu düzenlemenin kabul edilemeyeceği cevabını 
vermiştir.17 Sretenski Ustav’ın Osmanlı devleti ve Rusya tarafından kabul görme-
mesinde en önemli faktör onun liberal unsurlar taşımasıdır.  

Mileta’nın İhtilali’nin kısa ve uzun vadeli olmak üzere sonuçları doğmuştur. 
Kısa vadeli sonucu Sırbistan’da bir anayasanın ilan edilmesidir.  Her ne kadar 
Sretenski Ustav’ın iptal edilmesinden sonra Sırbistan siyasetinin hangi istikamet-
te akacağı kısa süreliğine belli olamamış fakat bu belirsizlik çok kısa sürmüşse de 
1835 yazından sonra ihtilalin ana sebebi olan “anayasa” meselesi tekrar günde-
me gelmiştir. Ancak bu defa bu mesele ilkinden farklı olarak Sırp Knezliği’nin 
bir iç meselesi olmakla kalmamış İngiltere, Rusya, Avusturya ve Osmanlı devle-
tinin müdahil olduğu bir uluslararası meseleye dönüşmüştür. İhtilalin uzun va-
deli sonucu ise bu ihtilalin önderi konumundaki stareşinanın 1842’de Sırp 
Knezliği’nde Anayasa Savunucuları rejimi olarak bilinen idareyi kurmuş olması-
dır. Bu yönetimin 1858’de sona ermesine rağmen, Mileta’nın İhtilali ile birlikte 
siyasi arenaya çıkan stareşina, bu tarihten sonra da ülkenin geleceğinde söz sahi-
bi olmuştur.   

 

 

                                                 
16 Bâbıâli, bu vesile ile Miloş’un İstanbul’a gelmekten neden çekindiğini de German’dan 
öğrenmeye çalışmıştır. Bu bağlamda İstefanaki Bey’i German ile mahremane görüşmeye 
memur etmiştir. Bu görüşmede German, Miloş’un İstanbul’a gelmekten imtina etmesinde 
daha önce tanışıklığı bulunan Kefalonyalı bir kaptanın yazdığı mektup etkili olmuştur 
demiştir. Söz konusu kaptan bu mektupta Miloş’a eğer İstanbul’a gelirsen ya gelirken ya 
giderken ya da İstanbul’da seni katledecekler, ben buna bir yolla vakıf oldum, dostluk 
namına bunu yazdım, demek suretiyle güya uyarmıştır. Bâbıâli adı geçen kaptanın “fesadını” 
bildiğinden bu izahı akla yatkın bulmuş ve hatta adı geçen kaptanı İstanbul’dan çıkarmayı 
düşünmüştür. Fakat bu durumda kaptanın Miloş’a bu defa seni uyardığım için beni 
İstanbul’dan attılar diyerek daha büyük bir “fesadın” önünü açacağını mütalaa edip o an için 
bunu uygulamaktan vazgeçmiştir. BOA HAT 44900(29 Z 1250 / 28 Nisan 1835). Rus 
elçisinin Miloş’a yazdığı mektup için bkz. BOA HAT 44900 B(29 Z 1250 / 28 Nisan 1835). 
17 BOA HAT 44871 (29 Z 1250 / 28 Nisan 1835).  
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Öz: 1835’in başında Sırp Knezliği’nde Knez Miloş Obrenoviç’e karşı önderliğini Mileta 
Radoykoviç’in yaptığı bir ihtilal meydana geldi. İhtilalciler can ve mal güvenliklerini garanti 
altına alacak bir anayasanın ilan edilmesini talep ettiler. İhtilali zorla bastıramayacağını gören 
Knez Miloş ihtilalcilerle uzlaşmak zorunda kaldı ve Şubat 1835’te Sretenski Ustav olarak bili-
nen anayasayı ilan etti. Bu makalede anayasal hareketler bakımından 19. Sırp siyasi tarihinin 
en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen bu ihtilalin sebepleri, aktörleri ve sonuçları ele 
alınmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Sırbistan, Miloş Obrenoviç, Mileta Radoykoviç, İhtilal, Anayasa 

 

Mileta’s Revolt in Serbia (1835) 

Abstract: At the beginning of 1835, a revolt led by Mileta Radojkovich occurred against 
Prince Milosh Obrenovich in Serbian Principality. The revolutionaries demanded the decla-
ration of a constitution that ensured their security of life and property. Prince Milosh, who 
considered that he was not able to suppress the revolution by force, was obliged to com-
promise with the revolutionaries and declared a constitution, known as Sretenski Ustav, in 
February 1835. This article examines the reasons, actors and results of this revolt, which is 
regarded as one of the most significant events in the Serbian political history from the per-
spective of constitutional movements. 

Keywords: Serbia, Milosh Obrenovich, Mileta Radojkovich, Revolt, Constitution 
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