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BULGAR lllTiLALİ'NİN (1876). İNGİLİZ KAMUOYUNDA 
UYANDIRDIGI TE-PKİ VE BUNUN OSMANLI-!NGİLİZ 

1LiŞK1LERİNE TESİRİ 

Cevdet KtJÇUK 

Paris·m~ahedesi Rtısyanin Osmanlı tebeası ortadokslar üzerinde iddia 
ettiği himayeyi kaldırmıştı. Anlaşmanın imzalandığı 1856 tarihinden . iti
baren her fırsatta kaybettiği nüfuzu tekrar geriye almak için çaba har
cayan Rusya,-mezhepdaş~arını . korı~ma politikasının · bir işe yaramadığıpı 
görünce bu ·sefer «Pan-Slavizm». sloganını ortaya attı. Başta Bulgarlar 
olmak üzere Slav ırkından . olduklarını iddia ettiği balkan mill~tlerinin 
bağımsızlığını sağlıyacak teşebbüslere girişti. Rusyanın tıpkı Kırım sa
vaşından önceki gibi Osmanlı devletini parçalama . politikasına karşı, İn
giltere ve Fransa · Osm8:nlı devletinin bağımsızlık ve . toprak bütünlüğünü 
saYUiiuyorlardı. Fakat, . Şark · Meselesine karşı devletlerin takibettikleri 
politikalar yavaş y~vaş değişmelere uğruyordu. lngilterede bile Şark me
selesini Rusya · parelelinde yorumlayanların bulunduğunu parlep:tentoda 
yapilan konuşmalardan anlıyoruz: · 

19 T. evvel 1864 günü İngiliz Parlementosunda azadan Lord !stiyan .. 
li konuşması sırasında sözü Şark meselesine getirerek şöyle 5liyordu : 
«Osmanlı ·devletinin parçalanması . mukaaderdir. Bu zaman da pek 
uzak değildir. · Zannederim:_ Osmanlılar vaktiyle şan ve şöhrete mazhar 

·olup, artık nöbetlerini savmışlardtt. Eski vükelamızın niçin Osmanlı dev-
letinin devamını bizim açımızdan istediklerini doğrusu anlainıyorum. Zan
~a göre biz bu politika ·ile,: 'yakında şark memleketlerinde mesned-i.liü
kümete geçecek m~etleri kendimize düşman ediyoruz. Ve başkalarınd~ 
fa~a ticaretle meşgul olduğuJnuz halde ileı:lemelerinden en fazla istifade 
edeceğimiz milletierin terakkisine mani oluyoruz. Bunun da şimdiki ve 
gelecek~eki maddi menfeatlerlıpize aykırı olduğunu söylemeye gerek yok. 
Mısır'ın tarafsız kalmasmda b~ce büyük faide ve ·!stanbulun Avrupa bü
yük devletlerinden birine intikalinde dahi bazı menfea~ olacağını kabul 
ediyorsam da, bu iki mahzur bertara.( ~dilirs~ _Osmanlı devletine raci her 
türlü inkılabatın İngilterece. birgfuıe . mazarratı olamaz itikadmdayım. _ 
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Bu meselenin şimdilik tatbikinin mümkün olmadığını kabul edersem de, 
aradan çok zaman geçmeden meselenin bu neticeye ulaşacağı ümidinde-
yim»1. · 

BALKANLARDA· RUSL.ARIN G1R!ŞTİGİ FAALİYETLER 
~ - . "l . ' VE BULGAR tSYANI . . . . 

Olayların hızlı bir· şekilde gelişmesi Lord'un ümidini gerçek'leştirili 
Rusya, Paris muahedesinin imzalanışından iki sene sonra Bulgarİstanda 
bir takım zulüm ve işgenceleriri . yapıldığı .iftiralariyle batılı devletlerin 
kabinelerine baş vurmuş, fakat yapılan tahkikat neticesinde bunların ya
Ian ;olduğu anlaşılmıştı. Rusya buna· rağmen mücadeleden vaz geçmemiş 
ve -müsait zainanı . kollamıştır. Zülüm gördüğünü iddia ettiği · Balkan ka
vimlerini istismara:· devam etmiştir. Halb~i Osmanli idaresinqe bulunan 
Bulgarların, - 1866 yılında Bab-ı aliye verdikleri arzuhalde devletin. ken.;. 
dilerine verdiği hürriyetten dolayı teşekkür ediyorlardı. Arzuhalde şöyle 
deıiiliyor: « ... Bulgar milleti· beş yüz senedenberi --saltanat-ı seniyyenin ka
natları altında refah ve saadet iÇinde .bulunarak can;:mal ve dinleri fesat 
erbabı ve bedbalıların her. türlü tecavüzünden .korunmuş olup, diğer dev
letlerin· mem:leketıeri~de zayıf ve · fakirler zenginlerin zulmü altında . ol
duğu ve · ahali hakkında her. türl!i· haksızlıklar yapıldığı halde,- Memalik:..i 
malırusa-i · şahanelerinde bil'akis zenginler tar-afından herhangi bir zu.; 
lijm ve g~dr .yaptırılılıaniakta ve acizler le zenginler . eşit olarak ad-alet ve 
h~kkaniyete :ınazha_r olmaktadırlar. Bilcümle din ·ve mezhepler eşit tutul
maktadır». Hazret-i Örnerin Kudüs'teki gayri .. müslimlere tanıdığı · hak
lara Osmanlı. padişahlarının da· sadık kaldığı uzuiı uzadıya aniatıldıktan 
sonra şöyle devam ediliyor: « ... Hemmezhep olan . rumlar, bulgar · mill e.; 
tini ruin milletine ilhak ile lağv ve ilhak etmek için patrik·ve piskopos
ları vasıtasiyle gayret sarfetmekte. iseler .de .Bulgar milleti saltanat-ı se
niyyenin--umumen her . sınıf -tebaa ve .bilhassa kendileri' hakkında şayan 
buylirulan efkar-ı fütüvvetkaraneden istifade ile· can, mal, din, dil ve mil
liyetlerini her türlü bozulmadan_ muhafaza ile beraber, saltanat-ı seniyye 
tarafından . mazlumlar hakkında şeyan buyrulan himayat ve sabahete iğ_. 
t.fraren mezhebdaşlari tarafından meydana ge_tirilip kendilerinin · asırlar
dan beri .büyük bir sabır ve sükunetle tahamtiıül ettikleri bu zulüm aley:.. 
hine ayaklanarak, bundan birkaç sene önce rumların ·zulüm pençesinden 
kesin olarak . kurhılmalarını saltanat-i :seniyye'ye. borçludurlar ... »2. : . 

. ı · Hariciye Arşivi -İstanbul- Siyasi" U97~1298. ·. · ·-
2 BAA (Başbakanlik Arşivl); Bulgaristan Mesam tasni/i Nr: 89. . ~ - . 
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Bulgar milletinin ·bu .samimi ve içten ifadelerine rağmen, Rusya Bul
garistanda ve diğer balkan ülkelerinde. başlattığı .Pan-Slavizm propa,. 
gandasını yoğunlaştırdı. Merkezi Peterburgta bulunan Pan-Slavist ce
miyetinin bir çok yerde şubeleı::i. açıldı. Rus Çar~nın yakınları ve Rus ko.:. 
mutanları tarafından eğitilen halka silah ve mühimmat yardımı yapıla
rak balkanlar.da isyan. başlatıldı. 1875 yılı yzında Hersek'in Nevesin ka
sabasui.da bir vergi meselesi .yüzünden çıkan isyan yangını kısa zamanda 
bütün balkanları sardı. Fransa, bir konsolo~lar heyeti kurularak asilerle 
konuşulmasını ve ken'dilerine, dışarıdan herhangi · bir devletten .yardım 

beklememeleri ve tabi oldukları devlete itaat etmeleri tavsiyesinde bu
lunulmasını istedi. · Konsolos heyetinin .asiler le konuşması onların büsbü
tün şımarmalarına sebeb oldu. Çok · geçmeden Sırhistan ve Karadağ Ema- ' 
retleri de silaha sarıldılar .. Osmanlı devleti bu isyanları bastırmakla meş
gul iken, Edirne vilayeti dahilinde bulunan Flibe sancağı köylerinden Ot
luk köy, A vretalan ve Batak köylerinde oturan Bulgarlar da 1-Mayıs-
1876 günü isyan ettiler. Adı geçen köylerde .ve Pazarc~kta bulunan zab
tiye nefer.leriyle. diğer müslümap. halkını katliama başladılar. ·Bulgar ih
tilali olarak tarihe geçen bu olayın patlamasında Rus ajanlariyle Bulgar 
Komitecileri büyük rol oynamışlardı. Bilhassa Rusyanın Filibe konso
losu bulunan· N aydin, aslında avretalaruı bir bulgar idi. Kırım harbi ~ı.:. 

rasında Osmanlı· devleti. aleyhine: cas:usluk · yaptığı . anlaşılınca Rusya'ya 
kaçmış Rusya'da onu Filibeye konsolos .olarak atamıştı.. i\ 

Bulgar ihtilalcileri üzerine derhal asker sevkedilerek ·isyan bastı
rıldı. Fakat.Batak ·köyü eşkiyası teslim olmadı. Kiliselere kapanarak 
çoluk ve çoc\U{lar .da yanlarında olduğu halde mücadeleye devam ettiler. 
Kendilerine silahlarını bırakarak teslim olmaları için yapılan her teklifi 
red~ederek as~ere sjla,hla mukabele ·etm~ğe devam. ettiler. Nihayet gün
lerce süren bekleyişten sonra: eşkiya üzerine baslgn. yapılarak isyancılar 
öldürüldü ve bu .arada ];>irlikte bul~ian kadın ve çocuklardap da ölenler 
old4. 

: Bu hap.iseden birkaç ay sonra Rumeli hisarım~aki Amerekan. mek
teb4J.de Bulgar. dili öğretmeni olan kimse, bu bulgaristan hadisesi hak
kında İngiliz ~iberal Partisi organı Daily News'un İstanbul muhabiri 
Mac Gahan'a pilgi verdi. Batak köyünde bulunan kadın ve çocJ.l}cların katl 
ve yakıldıklarını dikkate.ngiz bir şekiıde kaleme · aldırtarak, buna birta
kım. mektup ve yazılardan suretler de ilave e.ttirdi. Öyleki türkçeye ter
cüme edilse büyi.Ur· bir kitap olacak kadar genişti. Hadisenin bu kadar ge
niş biçimde yayınlanması (23 Haziran 1876), İngiltere'de büyük heyecan 
yarattı.' Pariementoda hükümeti kötüleyici sözler söylendi. Osmanlı dev
leti nezdinde bulunan sefirin bunları · tahkik ederek devleti tarafına bil-
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dirmemiş olmasından dolayı .hareketi takbih edilmiş : olduğundan, İngiliz 
büklımeti adı ·geÇen hadisenin pek. mübalağalı şekilde yazılmış olduğuny
v.e hususi bir memur .. gönd~rilerek gerÇek .durumun araştırılacağını , be-
yan ederek hükümeti eleştirenleri güçlükle teskin edebildi~ . _ "' _ 

~albuki bizzat İngiliz Konsoloslarının verdiği raporlardan anlaşıl
dığma: göre, :esas gadre. uğr~yan ve .hunharca katledilenler müslUman 
kadın ve çocuklar~ .idi. M~sela İngilterenin ?iştovi Konsolos'u Pr_ophy'nin 
1stanbhldaki İngil.iZ. elçisine ,gönderdiği raporda aynen şunlar. _yazılıdır4 c 
«Deraliyyede mukim · İngiltere devlet-i ·fehimesi sefir-i kebiri canib.-Casa
letlerine; ~iştovi ve Tırnovi İslam ahalisi etrafa dağılmıştır. HallEıri pek 
perişandır. Aldığım' kesin bilgilere göre ·Rusya, aralardaki yerli Bulgar.:. 
ların,ı kandırarak başlarına şapka giydirip ve ellerine silah verip, hicret 
eden veya edemiyen kasabalı_ veya köylü müslüman ailelerine·.yolda v.eya 
evde nerede bulur_larsa hiçbir ferde emsali' görülmedik fenalıklara cür'et 
ediyorlar .. Hatta -4iştovi civarında kati ve idam ettikleri müslümanların 
gözlerini oyarak yerlerine ekmek ,doldurmak,-_ Müslüman kadınların fera""
celerini . çıkartarak ırzlarına geçmek. ve çeşitli eza ve cefada bulunmak; 
m~llarını yağma etmek gibi. ancak _vahşi bir .kavmin yapabilecegi bat ... 
barlığı yapmaktadırla:r. İslam ahali bu duruma gayet hüzün ve esef ile 
seyretmekte ise de,· bilahare _ taraflar arasmda büyük biF hadisenin çıka
ca:ğı aşikardır. Sebebte-R~l?Xm teşvikidir. -?u Barbarlıkların devletlerce 
bir çaresine ba~az ise . işin ·pek fena bir hal alacağını arzederim. 2 
Temmuz . . (12) 93.- __ · . ı: _ 

İngiltere Konsolusu _ ·. 
. , .. prophy :;, : -_. .. 

- - . . ,ı· 

Bu aci gerçeklere.:rağıiıen, .. Bulgarların ve Rusların propagandalah 
batı toplumlarınt-büyük çapta etkiledi. Öyleki,· bu Batak-'Köyü hadisesi 
nice senelerdenberi Rusyanın, İngiliz devlet ve milletinin Osmanlı devieti 
ve Türk milletine karşı duyduğu güzel duygu ve muhabbeti kaldırmak 
veya değiştirmek 'için yaptığı · çalışmaların meydana getiremediği zararlı 
neticeleri · yarattı. Bu durlım Rusya için. büyük bir muzafferiyet sayılmış
br. Bu hadise liakkmda Petersburg ve Moskovada yayınlanan gazeteler 
sütünlarınİ hatır ve hayale-gelmedik şekilde bir takım yalan ve iftiralar la 
doldurmuŞlardir. İsyahda ·telef olan nüfusun miktarını Rus ·gazeteleri 40 
bine çıkardıklar.ıridan, durUIİlun tahkiki içiri Filibeye gönderilmiş ·olan:tn.: 

'f> 
. . .. . 

3 Saffet Paşa,"Ldyiha, BAA, YT · (~ıldız ?-'asnifp,' Kısım 31, Evrak 1137. Zarf 
41, Karton 79, Vrk.' '15-16. : · · 

4- BAA, YT, Kısım 36.- Evrak 130; Zarf. 152, Karton X, Vrk. 110. 
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giltere sefareti katibierinden Mösyö Bering'in sefarete vermiş ·olduğu ·ra:
pörda telefatın miktarı 15 bin civarında gösterilmiş ise de sonradan. bu 
zatta dahil olduğu halde devletçe yapılan tahkikatta Bulgarlardan . telef 
olanların sayısı.: 3100 nefere inmiş ve bu hadisede müslümanlardan da 
400 civarında ·nüfusun' telef · olduğu anlaşılmıştır5 • Bu gerçek tahkikatın 
neticesini .içeren rapor Fransızc.aya tercüme. edilerek Risale şeklinde _bas:
tırılmış ve. büyük. devletlerin kabineler:~ne ve gazetel~re tebliğ edilmiş ise 
de; evvelki neşriyatın .kötü ·te'sirleri):ihinlerı;le yerleşmiş olduğundan,. son 
tahkikat gnellikle\nazarı iti~ara" almmamıştır'ı. 

· Bulgaristan.·hadisesinin ilk · çıkışınd!fn hastmlışına kadar müslüman 
ahali ve zabtiye nefe?-'atı ile Bulgarlar arasında meyda,na_ gelen - ç;ırpışma,. 

l;:ı.r. ve Batak köyünde eecyan eden hadiselere dair mahallinden geceli
gündüzlü, , sarlarete gelen telgrafların hiçbiri harici ye nezaretine tebliğ/ 
olunı:ilam·ış ve;·b:u yüzden hariciye bu · olaylar~ icabına göre devletleı:e teb
liğ olunmak üzere kendi sefirlerine göndermek ve gazetelere be.z{dler yaz
dırıp gerçeği vaktinde_ bildirmek gibi teşebbfu;lere girişememişti. Velha~ 
sıl, Bulgaristan hadisesi Avrupamn Osmanlı .devleti ,hakkındaki gö:r.üş ve 
düşüncelerini · olduğu gibi değiştirmiş ve islam. upsuru ile .. hıristiyanlığın 
uyuşup uyuşamıyacağı mes'elesini· doğurmuştur•. Bu ceryı:ı,nm gelişmesi
ne Osmanlı devletinin dış borçlarını ödemek hususunda almış olduğu ka
rarın da büyük etkisi : oldu5• 

BULGAR iSYANININ İNGİLTEREDE İKTİDARI 
. . nüşüıü.m:K İctN KüLLANıLMAsı . 

. . . . . - . . . ~ . 

, Rusya:nn.i mü}?alağalı blı- Şekilde batıya aktardığı B{ııgaristanla llgiÜ 
haberlerin_ İngiliz kı:ı,muoyunda · yarattığı tep~~den en çok muhalefet~e.'!d 
Lib~raller ve onun baş~am. Gladstone . ya:rarlandı . . Büyük Türk düşm~m 
()~~ak tapın?Jl G~adst<?!1-fu.n. «Bulgar fD.eı;alim~. ye _Şar.k _Mesel~si» :adlı bro

. şörünı:Ien (iaha ilk çıktığı gün (6 Eylül. 187~) 2QO bin nüsha: sa~ıldl9• Mu~ 
ha.le~et p_artisi başta. ol~ak .. 'üzere çeşitli . kur.uluşla!:, :her. gün. muhtelif 

·. ·5 Saffi:)t P~şa,' q.dı .geÇmt. Zayi/ı~,· Vrk. ı7; Ayrıca bk. ~~ud Celaleddin Pa~a, 
Miiat-ı" Hakikat, Dersaadet 1326, önt ı·. s. 131-138. · 
· 6 Saffet ' Paşa, adı · geçen layihd, Vrk. 15. 
• . 7 Ayııı ltiyiha, Vrk:, 16. 

8 Mahmud Nedim Paşa, Rus elçisi İgnatiyef'in tavsiyesine uyarak dış borçlarm 
taksit ve faiz bedeli olan 14 milyon altın liranın yansını 5 yıl süre ile ödemiyeceğini 
ilan . etti.· Geniş ıfngi· için bk. t.H. Yeniay, Yeni- Osmanlı Borçları Tarihi, İstanbul. 
H~~~ . . . 

9 Y.T. Kurat, «18"11-78 Osmanlı--Rus harbinin sebebleri:ı>, Belleten, XXVI, 103 
(1962), s. 579. 
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yerlerde toplantılar düzenliyerek, Bulgaristan olay:larından, ötürü Os~~p
lı devletini · tel'in ve _İngiliz hükUmetini de ·osmanlılar~ dE;!stekl~diği içiıi 
tenkit ediyorlardı. -

· Londrada yapılan bir toplantıya Gladstone .ve Lor'cl Russel · tarafın
dan gönderilen mektuplardan ve burada alınan kararlardan anlaşıldığma 
·göre, muhalefetin !asıl amacı hükUmeti düşürmekti. Londradaki elçimiz 
durumu merkeze ·Üetirkerr şöyle dfyor: «, .. Ne yazıktır ki,· hükUmet te ei
kar-ı umumiye'ye karşı koyamıyacağinı. görerek. muhalefetin· te§ebbüsle~ 
rini tesirsiz bırakmak için Türkler aleyhine yapılan suçlamaları kesmek
fen ve tekzih etmekten çekinmektedir. 'Hatta meselenin başinda Bulga
ristan olaylarının abartıldığını söyleyen· hükiiriıet, şimdi efkar-ı umumi
yenin heyecanınaı katıldığını söylüyerek devletimiz aleyhine· yapılan. suç~ 
himaları adeta kabul ediyor ... »10 .Elçimiz, aYrıca 1ngilterede bilhassa es
naf ve işçi teşkilatları ·arasında Türkler aleyhine toplantılar düzenlendi
ğini haber vererek bu durumun önlenmesi için Osmanlı devleti tarafın~ 
dan gerçek durumu Fransızca ve İngilizce bir kitap halinde yazılarak çe
şitli memleketlere .. gönderilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca İstanbuldaki 
konsoloslara mes'ele hakkında yalan haber vermemeleri-liçin ihtar ·edil
mesini. istiyor. Özellikle Amerikan konsolosunun yalan bilgiler verdiğini 
belirterek, bu -gibilerin . Osmanlı devleti . ile kendi devletleri arasındaki 
dostane ilişkilere zarar verdiklerinden derhal . azledilmeleri. gerektiğini 
hatırlatıyor11 • 

. İngilterede muhalefet gurubu hükfunete. karşı tavrını daha da sert
leştirdi. Türklerin İngiliz hükfuneÜ tarafmdan teşvik edildiğini ve bu 
yüzden Bab-ı alinin İngiltereye güvenerek devletler tarafından yapılan 
bütün teklifleri kabul etmediğiiii söyliyecek k'adar ·ileri gittiler. Hariciye 
nazırı Lord · Derby, · 11 Eyİül 1876 günü işçi sendikalari ~dma' kendi~ini 
ziyaret edtm, ve dış politika hakkında yazılar· ·veren iki heyet' e hitaben 
yaptığı konuşmada, mensubu bulunduğu büktımetin dış politikasını ·sa.vıl~ 
narak, muhalefetin gerek matbuatta gerekse husÜs( topfantiİarda hakSİz 
itharnlarda bulunduğuiiiı · belirtti. Ayrıca BUlgaristanda. meydan'a getiri:. 
len gaddar hareketleri tastik ve İngilterede ı::ı;ı.ey~ana geleri uı:iluriıi lieye~ 
cana katilıiıakla 'birlikte, adı geçen elim olaylarm meydana ğellşi sırasın .. 
da Bab-ı alinin içinde bulunduğu mj.istesna d~tınni -hatİrlatarak, Osmanlı 
vükelasına yüklenmek istenen suçlamaların · haks~lık · olduğunu ve . Os-

ı • . • 

10 31 _Ağustos 1876 tarihiyle Lond:ra Sefaret-i Seııiyyesiııdeıı Hariciye Nezare-,: 
tiııe gelen ya.zımn terciimıesi, BAA, YT, Kısım 36, Evrak 130, Zarf 152, Karton · X, 
Vrk. ı. 

ll - Ayın vesilca. 
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manlı devletinin vazifesini yaptığını belirtti. İngilterenin, vahşi hareket
lere cesaret edenlerin cezalandırılması ve bundan böyle bu tip olayları ön
liyecek tedbirlerin alınması için Bab-ı ali nezdinde nüfuzunu kullanmak
ta ısrarlı olduğu hususunda teminat veren Derby, Bab-ı alinin her ne su:
retle olursa olsun İngiltere tarafından teşvik edildiğine dair olan suçla-

. maları kesinlikle .reddetti. İngiliz dış politikasının ve Şark Meselesi'nin 
esasının, İstanbulun kimde kalacağı meselesinden ibaret olduğunu. açık
ca ifade etti. İstanbulun ·başka bir devletin eline geçmesini önlemek için 
İngilterenin, Osmanlı devletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün ko: 
runması tezini savunmakta kararlı old.uğunu, bununla birlikte savaşa sqr,. 
vererek, Bosna-Hersek meselesinin halledilmesi hususunda, diğer devlet:
lerle müttefikan hareket ettiğini belirtti. Bir kaç müslüman tarafından 
meydana getirilen cinayetlerden dolayı, islam milletinin umumi toplan;
tılarda alenen itharn edilmesini doğru bulmayan Derby, hakkaniyete ay-:
kırı ve her çeşit tartışmadan uzak bu tek taraflı suçlamaları~]. vahim ne
ticelere sebep olacağını ve bu gibi sözlerin, bilahare şarkta Bulgaristan
daki müessif olaylarla kıyas kabul etmiyecek şekilde bir tak~m katliam-
ların .meydana gelmesine sebep olabileceğini ihtar ettP~. . 

Derby'nin bu konuşması umumi efkarda iyi tesir yara~ış ise de 
muhalefet, _şı:ı.rk n;ıeselesinin. halihazırdaki durumu ve hükfunetin. takip 
ettiği dış politikay!, birbiri arkasına tertip ettiği toplantılarda ~leştir
mekten ve Türkler a~eyhine başlattıkları propagandayı şiddetlendirrnek
ten geri. kalmadı. Bununla birlikte muhalefe~ partisi, Osmanlı devleti 
aleyh4ldeki saldırılarına kabineyi karıştırmağa gayret sarfettikçe, hükU
meti tutan gazeteler de karşı saldırıya geçerek yapılan itharnları reddet-
mek mecburiyetinde bulunuyorlardı. · · . . 
. Diğer. taraftan· Rus subayları koroutasında 2 Temmuz 1876'da Os-
manlı devletine karşı savaşa katılan .Sırbistan ve Karadağ her yerde he
zimete uğİ'atıldı:~ Sırp Prensi Milan Osmanlı devletiyle· yeniden .barışmak 

· ist~dfgiiıden ·buyü)t devletterin arabuluculuğunu sağlamak için batıya mü-· 
racaat. etti. Devletlerin ·ıstanbuldaki. elçileri, ateşkesi sağlamak' için ara
larında aldıkları kararı bir nota: iİe . Bab-ı aliye bildirdiler. Bu arada ··ln.: 
glliz ~lçisi, devletinden aldığı talimat üzerine Bosna-Hersek .ve Bulgaris
tanda da bazı ıslahat' tedbirlerinin · alınmasını istediyse de zamansız oİ
duğu ileri sürülerek görüşülıiıesi. Mütareke görüşmeleri bitmeden Rusya
nın tahrikleriyle Sırplar tekr~r savaşa giriştiler. Fakat her yerde mÜthiŞ. 
yenilgilere uğradılar. Bu sırada İngilteredeki mUhalefet, Balk~larda_ ~~zı 

12 14 Eylü-l 1876 tarihinde Londradaki Osmanlı elçisi?ıdım hariciye nezaretine 
.CJeleıı telgraf, Ayııı yer, Vrk. 3. 



124 · ·CEVDET KÜÇÜK .· 

mahalli muhtariyete haiz idareler kuru~ası için :hü.kfımetin Osmanlı dev:-
leti nez(j..inde teşebbüse geçmesini istiyordu. -

27 Eylül 1816 günü--Londrada- toplanan bir cemiyetin. temsilcil~i 
Lord Derby'yi ziyaret ·ederek hükiımetin dış. politikasını eleştirdiler. Der by 
bunlara verdiği cevapta, Bulgaristan olaylarını yaratanlarm cezalandırıl,. 
ması için Padlşah Jiezdinde teşebbüste bulunması hususunda İstanbuldaki 
İİıgiliz elçisine yazdığı yazıları neşredeceğini. bildirdi. Tatilde bulunan 
parlementonun sonbaharda toplanarak ·hükümetin dış · politikasını özellik
le şark meselesini görüşmesini tasvip: etmediğini, fakat . Bakai:ılar . kuru
lunda meselenin yeniden müzakere edileceğini ; bildirdi. Şarkta meydana 
gelen olayları bir kere daha gözden ge·çirerek, politika bakımından muh• 
tariyet fikirleriİıiıi tatbiki kabil olmadığı i_çin reddedildiğini . ve hele oto
nomi- ·kelimesi İngilizce olmayıp . manası d'a müphem olduğundan. kabul 
etmiyerek-"ingilizce «Local .self government»·. tabirini yani, Girid'te tat:. 
bik ediien mahalli -muhtariyete benzer bir şekli tercih ettiğini beyan etti: 
Sırp ve Karadağ muharebeleri için ise eski halin iadesi fikriı;ı.de olduğunu 
bildirdP3 • . . · ' • . . . 

İstanbuldaki İngiliz ·elçisi, Balkanlardaki savaş halini son vermek 
için 6 haftalık yeni bir" mütareke teklif etti. Bab-ı ali ancak 6 aylık bir 
mütarekeyi kabul edebileceğiııİ ·bildirdi. ·Rusya bunu kab11İ etmeyince-!ıi
giltere aradan Çekildi: Bab-ı ali ile ıİıüiakere işini Rus elçisi !gnatiyef 
üz~ri~e aldı. Diğer :elçilerle anlaştıktan sonra, icabuida u.Z·iı.tilmak Şartiyle 
mi,itarekenin · 6 hafta ·olması, Bôsria-Hersek ve·' Bulgaristan'a muhtar bir 
idare verilinesiiıi~ Bab-ı - ali tarafından vaad· edilen isiahatlarm Avrupa 
devletleri tarafindan ta-yin' ·edilecek :Komiserlerin nezareti altında yapıl
masını isteyen tekliflerini Osmanlı devletine bilairdiler. · · 

· · · Ösfu-~nlı :d.ı;ıvleti"hüİrüinraıihk haklarıyle bağdaşmi.yaİı' " böyÜ~ bir· tek
lifi asla kabul ed~mı,ezdi: Devletlerii:ı bu müşterek hareketleri karşısında 
ingiltereye "güveniyordu . . İngi'p.Z _ hükumeti nezdinde· teşebbüse· ·geçmes"i 
için LonW:adaki . Osmanlı elÇisine Os~anlı devletinin ta1dP ettiği poliU; 
k·a.nın esa'sl~i - biİ- . telgrafl~ bÜdir_ildi. Elçi, Lord Derby_ ile görüş.er~k ·rs
tanbıİldan aldığı telgraiı tebliğ :etti. rierby cevabeİı, ;muhtatiyet-i idare 
tabiri . İ'nüphem gBrüridUğji için kendisiniD. · cie pek hoşlinniadığıİıı, fakat 
bütün-_büyiik qevletler 'tarafİndan· ~ai't slırette kabul.· edildiğine_ gÖre; 
13~J>-~ ali taraiiİı9.an .da: · :Poıftik . d-ıi:rliiıiun ·vahameti sebebiyie kabul edil
mes_i inancin'da ·olduğUnu;" eğer reddedecek Ölursa?·aaha kötü duİ-uınlariiı 

.. . . .·- --·-· . .. . · . . . . . 

13 28 Eylül 1816 tarihi1ıde Londradaki Osmanlı elçisiııdeıı Hariciye Nezaretine 
gelen telf}Taf, Aynı y_er; Vr~ 4. _Ayrıca Lord Derby'n.in bahsettiği İstanbuldaki İngiliz 
elçisine yazdığı yazı haltkında bk BAA, Bulgaristan Mesaili, -Nr: 153. .· 
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ortaya çıkabile·ceğin1 belirterek, Bab-ı alinin bu teklifleri -kabul etmesini, 
lıeride bu tabirin . salıili . manası tayin·. olunadığı vakit, Bab-ı alinin ·iste
diği şekilde tefsir edilıriesi için· ·elinden . geldiğince gayret sarfedeceğini 
söyledi. Osmalilı elçisi de . telgrafta bulunan : mülahazaları lafsilatlı bir 
Şekilde izah ettikten sonra:; <<::.Bab-ı ali muhtarin:-i .idare tabirini asıl 
kabil-i tefsir olduğu için kabul edemez; . Çüıiki .kabul .ettiği taktirde, .ile
risi için şimdiki güçlüklerden :daha ağır· karıŞıkların çıkmasına ~eydan 
vermiş olur. Adı geçen tabiri memleketeyn .. ve Sırbistana ·.dair Rusya ile 
imzalanan andıaşmaların hiÇ' birinde bile kabul etmemiş · iken, şimdi Bos
na ve Hersek gibi diğer bütün vilayetlerde . de .. tatbik edilecek idari ısla
hatı tarif için kullanamaz. Slavlara idari .bakımdan verilecek imtiyazla
rın, ahalisi rum ohm memleketlerde de· tatbik edilmemesinden dolayı rum
lar, şimdiden şikayetlere başlamışlardır. Eğer idari muhtariyet t:=J.birt 
isyan halindeki vilayetler hakkında kabul olunacak olursa, bütün Os
manlı memleketlerinde de kabul edilmesi gerekecektir ki bunun münase-
betsizliği ortadadır.· .. » dedi 14 •. • . . · • · 

Bunun üzerine Lord Derby elçiye; bu telgra:fnam/~ünderecatını dü
vel-i muazz:;ı.ma tekliflerine kat'iyyeiı bir red. cevabı verilmiş kabul etmem 
gerekii· mi diye sordu. :mlçi cie; Bab-ı ~lj.nfn. yaJ.mz muht~~iyet-i id~e ta
birine. ve bii- protokolün ' ta,nzimine ~a:.iŞi · çiktıgını, .ayrıca Qsrıianlı ,hari..: 
ci ye. nezareti tarafından temin edildiğ~ gibi, . Osmanlı, .h~etinin hazir: 
lam1ş olduğu ~:ı:n~ ı~lahatla devletlerin maksadııiın 'l:iilfül hasıl ·olmuŞ 
ola;C'ağını beyan etti. İc;lari m~ıita:riyet tabU:inin kabUlünde İsrar edeİı 
devletin Rusya ol~uğuıiu dikka,ti çe~~e:k; :$dir~~ . m:u~ıl.e~esiride bile eld~ 
edemediğini şimdi. · tal~p etmesiri~n makul· sebeplere qay?-~adığını V~ 
~usyanın l?-sıl maksadinın Osmanlİ devlet.ini parç'alg.mali:· olduğunu anlat
roağa çalıştı. Muhtariyet~i idare tabiriniıı a.Sİa .. kabule .. şayan olma<4ğın~ 
ve bunuıl hertaraf edilmesi iÇin eliridep. 'gel~n yardllnı e~irgememes(hu
sll.sunda .. Derby'den ricada, bulunan Osm'anlJ. ~lçişi, İstanbuia gönderdiği 
. telgratıiiCia, · r>erl>y'iıii:i .. ıreiidis1ile .. hfr ti.ıri1Cı :ve~e~riec~gizıi , 1Jelirtıiıek1lbe~ 
raber, kendisi tarafınd~n yap1cla.n izah.atı k~bul ettiği · zanıiında olduğiiiıu 
Y.aima:ktadı:i-ıs. · · · · · : · · · · · - : · · ! ; · · · · - • · 

· . İiıgiU,z hükfımeti mulıaiefetten Ç~ki!lere~: .QsriianJi-devleti leh.i.ne: ·h ei. 
haı,ıgi bir teşebbüste b~unrhadı. Rusya, Osrrı'ıiJııı. dey'ietini~ ;i:ngiltere ta
ra:fındaıida ~utulmadığıni ve ~am bir ya].nıziık içmde 1mlunduğu 'lnancıyla 
bu qın::iırodan yararlanmak istiyordu. ' Ş.a!k mesel~;~iill.'.' I.t·eridi' arzu . et.Üği . . . ' . . . . ' . . . . ~ -' . ;. ; ... . . : . 

14 2 Teşrine~vel 1816 tarihfncle Londradaki Osmanlı elçisi.nden Hariciye Neza
retine gelen telgraf} Aynı yer} Vrk. 6. : 

15 Ayn·ı vesika. 
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şekilde halletmek için harekete geçti. En büyük rakibi Avusturya !mpa
ratoJ:una bir mektup yazarak, Fransanın daha önce Surlyede yaptığ~ gj.bf 
~vusturyanın Bosna ve Hersek'e, Rusyanın da Bulgaristan'a asker sev
ketmesini teklif etti. Bu, İngilterede büyük tepkiyle karşılandı: O ana 
kadar Rusyayı alkışiayan ve insancıl davrandığını - savunan İngiliz basını 
birden Ruslar ·aleyı;:une döndü. Rusları en çok destekiemiş olan Times ga
zetesi yayınladığr :P.ususi bir makalede, Avusturyanın Bosna-Hersek'e as
ker sevketmesini uygun görüyor, fakat Rus"yanın Bulgaristan'a asker 
göndermesini şiddetle reddederek, 4:Suriye Bulgaristan gibi İstanbul yolu 
üzerinde değildir» diye yazıyordu. Londradaki Osmanlı elçisi merkeze 
gönderdiği telgrafta, eğer Rusya asker. sevketme tasavvurun~a israr ede-: 
cek~ olursa İngilterede efkar-ı ·umumiyede bir değişiklik olacağının anla
şıldığını yazıyordu18• 

!NG!L!Z HÜKÜMETİNİN DEVLETLERARASI BİR 
KONFERANS TOPLANMASINI !STEI\IİES! . . . 

Rusyanın tek başına şark meselesini halletmesinden ve !stanbulu ele 
geçirmesinden endişeileilen İngiltere, donanmasını bir ihtiyati tedbir ol
mak üzere Çanakk;ı.leye gönderdi. Rus çarı barışçı gayelerden bahsederek 
m~ksadının Balkanlarda daha fazla kan dökülmesini önleı;nek olduğunu, 
~e Romanyanın ne de Sırpların müsta~il kirallık olmalar~nı istemediğini, 
ancak Bosna-Hersek ve Bulgarİstanda nisbeten muhtar bir idare kurul
masının ve Osmanlı devletinin bir türlü tatbik etmediği . ıslahatın 
başarılmasının temini için hemen bir konferans toplanmasını istedi
ğini ilan etti. İngiltere, çarın bu tutumunqan memnun oldu. Lord İ>erby, 
Şark Meselesinin halli için ~üyük Avrupa devletlerinin bir konferans ak
detmeleri teklifini ort.aya attı. Bu devletler nezdindeki elçilerine bir tebliğ 
göndererek Osmanlı _devletinin ·de katılacağı bu konferansın 1stanbulda 
toplanmasını istedi. 
' Londradaki Osmanli elçisi, İngilterenin teŞebbüsünü Pariste bulunan 
Sadık Paşadan pğrenince derhal Derby'yi ziyaret ederek iza;hat istedi. 
Lord Derby pek emin olmamakla beraber, yapılacak bir konferansla bü
tüıl müşkilatın_ halline muvaffak olacağı ' ümidinde <;>ld1:1ğunp. ve üç eyale:
tin _(Bosna-Hersek, ve Bulg~ristaiı) idaresinde ısiahat yap~ası konu~u: 
nun meselenin başındanberi kararlaştırıldığını, bununla beraber İngiltere
nin konferansta bu ıslahatın diğer Osmanlı eyaletlerinde de tatbik edile-

16 3 Teşrinevuel 1876 tarihinde Londradaki Osmanlı elçisinden Hariciye Neza
r etine geleıı Telgraf, Aym yer, Vrk. 7. 
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bilecek şekilde olmasını ·sağlamağa çalışacağını, Bab-i ali tarafından ha-: 
zırlanan yeni ısiahat programını adi bir teklif nazariyle baktığını açıkça 
beyan etti. Osmanlı elçisi de· daha önce hariciye nezaretinden aldığı teb
ligata dayanarak, gerek ·üç eyalette hususi.ıslahat yapılmaşı kaidesini ve 
gerek ecnebi devletleriri dahili işierimize müdahale ederek . Paris . muahe
desiıiin 9. ·maddesinin fesh ve ilga edilmesini kabul etmek Osmanlı ·dev
letinc·e asla mümkün alamıyacağını ve Devlet-i aliyyenin müslim ve gayr-i 
müslim ahalisinin Padişah-ı ·aleni penah : hazretıerr tarafından tastik buy
rulacak milli ıslahatı, Ecnebi oldukları ve mes'uliyyetten uzak bulunduk-

. ları halde bir· memleketi ihtiyaçlarına vakıf olmadan idare etmek iddia
sında bulunan kimselerin tasavvur eyledikleri ıslahata tercih edeceklerini 
söyledi: Üç eyalette emniyet ve asayişin herkemal olduğunu ve· Osmanlı 
devleti hükUmetine bağlılik kaidesine riayet edilmekte olduğu cihetle, 
devletlerin bu eyaJetleri güya kurtarmak için ileri sürdükleri sebeplerin 
hepsinin uydurma olduğunu ve İngİlterenin de bunu çok iyi bildiği halde, 
diğer devletlerle bir ittifak akdetmesinin şayan-ı teessüf olduğunu belirt
ti. · Çünkf Bab-ı ali yapılacak teklifi kabul etse kendisini kendi eliyle 
mahvetmiş, kabul etmese bütün ecnebi devletler tarafından takbill olu
narak, Rusyanın da batılı devletlerin bizi ·korumak istedikleri bir savaşa 
girrneğe teşvik etmiş olacağını ilitar etti. Türk· elçisi, ineseleriin :bütülı 
yönlerini izah ederek, Osmanlı devletinin takibettiği politikayı reddi .im
kansız delillerle müdafaa etti. İngilterenin layiliasında beyan. olunan mad
deleri kabul etmek Osmanlı devletince asla · mümkün . olmadığını israrla 
ifade etti. Lord Der by de ·elçiyi tefekkürane dinliyerek, konuşmanın so
nunda «Bakalım Bab-ı ali ne diyecektir» ifadesinde· bulundü17

• 

Lord Derby, devletler nezdindeki elçilerine yazdığı talimatta ıier dev
Ietin iki müralıhas göndermesini ve Osmanlı devletinin·· de katılmasiyİa 
derhal İstanbulda bir konferans toplaninasını istedi. Konferansta şu "ko
nular.ın müzak~re. e!lileceğini biİdi:rdi :· ı- Osm'anlı · devletinın istiklal ve 
toprak bütünlüğünün . muhafazası. 2 - 1840 ve 1860 . tarihli protokollerde 
olduğu gibi, Avrupa devletleri kat'i surette ticari ve siyasi imtiyaz ka.:. 
zanmak muradıiıda olmadıklarinın resmen beyanı. 3 - Lord Derby'nm 2ı 
T. Evvel 1876 tarihinde tebliğ ettiği, Sırhistan ·ve Karadağ'ın €ski halin- . 
de ibka olunmasına ve Osmanlı devletiniri : bazı eyaJetlerde mahalli ve 
idari ·muıitariyet usulünün tatbikine dair teklifinin kabulü. Derby, bu 
teklifler devletlerce benimsendiği taktirde İngilterenin .derhal İstanbula 
elçt göndereceğini ve yine arzu edildiği takt4'de konferans açılma,dan önce 

17 7 TeşrinevveZ 18'16 tarihinde Londradaki · Osmanlı elçiliğindeı~ Hariciye Neza
rettne gelen Telgraf, Aym · yer, Vrk. 8. 
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beş devletin murabhaslariyle bazı ön çalışma yapılma,sına itiraz edile~i_:-
yeceğini bildrrdi18

• . • 

. Hariciye Nezaretinden Londradaki Türk elçisin~ gönderilen telgraf:-: 
ta, Lord Derby'nin mevcut gaileyi ortadan kaldırmak hususunda· göste~
diğf gayretten dolayı teşekkür edildikten .sonra, . ts.tanbulda .topl~n~cak 
bir konferansta müzakeresini istediği konulara dair de şu_: görüşler . beli,r=-: 
tiliyor; «Osmanlı .devleti· öyle bir programı· muvafakat. e.tmesiyle ,k endi
since gayet miızır bir halde bultınması lazim gelmez mi diye ·düşünüyo~ 
ruz. Devlet bu gün yeni te'sisatı tatbik · sahasına koyniakla meşguldür. 
Hal ve zamamn icablarını idrak ettiğinden . yeni yeniliklere ve esaslara 
teşebbüs ettiğini fi'len göstermek üzeredir. ·Bu. halde kendisi için mabal)i 
muhtariyet mübahasesine girişrnek zamam· mıdır? Böyle bir usulün .va~'ı, 

mutlaka derdest icra olunan ıslahatın semeresiz· 'kalmaslİll ve . büktımetin 
şan ve haysiyetinin yok olmasım, infiale ·sebeb. olacak ·e~itsizliklerin or
taya: çıkmasını, tatbikatta def'i gayr-i kabil müşkilatın zulıur etmesini, 
isyana mükafat ve ikram olunmasını ve mevcut bulıranın daimi sure~te 
kalmasını, velhasıl Osmanlı devletinin ve Avrupa:nın sulh· ve asayişince 
daimi tehlike olacak bir halin husule gelnfesiıli mucib olur. 

Muhtariyet hakkında ne -denilirse· denilsin, Bab-ı ali bilir ~i, bir kon
ferahSın kendi dahili işlerini müzakere etmesi, saltanat-ı seniyyenin İstik
Ialiyeti kaidesine bile büyük zar.ar ·verecektir: ,Bu halde Bab-ı ali ·dahili 
işlerini tesviyeye memur bir konferansa: dahil olarak. elye'vm kendisiyle 
~asımları arasında bulunan bir sed-i · sedidi -kendi eliyle· hedme nasıl ·razı 
olabilir? Bir kere Paris muahedesi ab karnı ibtal olunduktan sonra baziçe-i 
vukuat olmaktan başka ne kalır? Şimdi· saltanat-ı · seniyye'ye h ücum et~ 
rnek, bir res~i .rp.uahedeyi ihlal etmekle ~e tecavüzde bulunmakla .olur. 
Fakat_ konferans bir neticeye varamaP,ığı ,yakit bu hüc~, Bab-ı alinin 
esasen kabul ett~ği mü]?abas~de -.hası~ olan ilıtilaf aranın netice-i zaruriy
yesi !!Qkmü:g'A: alg·. _K~>.!lferans neticepezir olsun ve gere~ o~;:ı,sın, -~~ 
sonunda devletin· istiklaliy~tine ·Vf!! elyevıİı . taaıihüdat-~ i _güveliyenin k~n
disine te'min _ eylediği güveı:ıin:aza_lmasına sebep -olacaktır . . Osmanlı dev-: 
!etinin h~asa-i efkarı bulunan işbu mütalaat, Lord_ De~by'pin maİu~u ol
dukta, Bab-ı alinin bakikaten ne halde b.ulunduğun_u al11~yaçakları hUSJI~ 
su nda şüphemiz yoktur. Huzur ,ve asayişin . bir an evvel iadesi zımnında 
elimizP,en her ne gelirse çümlesi~i icray~ hazırız. Fal{at kp~~erans b}r 

18 ingiltere Hariciye Neza'ret·i taraiı·ııdan Jstanbıtı ingdiz Elçiliği;ıe gönderileıi 
telgrafın tercümesi, bk. Aynı yer, Vrk. 102, 105. Ayrıca 8 Teşrinevvel 18"16 tarihinde 
Osmanlı Hariciye Nazırl~ğmdan Londradaki Osmcıııb elçiliğine yazılan. telgra{uı su
reti, ayııı yer, Vrk. 9. 
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takım büyük mahzurları cami olduğundan, İngiltere kabinesinin mat_!ub 
olan ittifakı Osmanlı devletinin iç idaresini müzakereye memur ecnebi 
mürahhaslarının toplanmasına hacet kalmadan istihsale muvafakat etme
sini arzu eylem'eğe dahi s'alahiyetimiz vardır. İşbu telgrafnameyi Lord 
Derby'ye kıraat ve müşarunileyh ile edeceğiniz müsababatın neticesini 
iş'ara· himmet· buyurunuz.>> 10• 

Londr adaki' Osmanlı elçisi bu telgrafı Lord Derby'ye tebliğ etti. 
Derby, konferans meselesi mütareke kararlaştırıldıktan sonra dermeya~ 
olunacağından aceleye mahal olmadığıni beyan etti. Telgrafın -bir sure
tini istedi ve aldı . Elçinin bazı açıklamalarda bııılunm~sı üzerine Lord 
Der by, konferansın akdini men' ile . ıslahat. meselesini Bab-ı· ali· ile İstan
bulda bulunan ecnebi devletlerin sefirleri arasında ittifakla. tesviye etme
nin mümkün olduğunu ifade etti ve mütareke kararlaştıri.ldıktan sonra 
elçimizle konferans meselesi hakkında dahi' görüşeceğini vaad etti20

• / 

Bu sırada Sırhistan ve Karadağ ile Osmanlı devleti arasinda ateşkesi 
sağlamak için başlayan görüşmeler· yoğun bir şekilde -devam . ediyordu. 
Lord Derby'nin Osmanlı elçisine ifade ettiğine göre· Rusya, 6 aylık bir 
mütarekeyi reddederek 6 paftalık bir mütatekenin imzalanmasında israr 
ediyordu. Almanya, başlangıçta Osmanlı teklifine karşı müsait · davran
mış iken Şimdi fikrini açıklamaktan çekinriıektedir._ Avusturya ve Fransa 
her ne kadar 6 aylık mütarekeyi tereddütsüz kabul etmişler ise de, Rus
yanın şimdiki muhalefeti üzerine fikir · değiştirecekleri anlaşılmaktadır. 
İtalya mütareke .müddeti hakkında yeni bir yol buluİıması taraftarıdır. 
İngiliz harici ye nazırı şunu da ilave etti; «İngiltere 6 aylık mütarekeyi 
kabul ve tastik ile, bu teklifi düvel-i ·muazzama nezdinde destekiernekte 
ise de, Sırhistan ve Karadağ, Rusyanın verdiği red cevabı üzerine. şuphe:
siz buna muvafakat etmiyeceklerinden diğer devletlerin yardımı olmak-
sızın bu emaretleri ınütarekeyi kabule icbar edemez»21• · 

Osmanlı elçisi merkeze gönderdiği .telgrafta, Derby'yi Rusyadan hoş-
. lanmaz gördüğünü, halinde· tereddüd :ve telaş · olduğunu ·belirtmektedir. 
İngiliz hükumetinin ileride belirecek kararını . bildireceğini~ söyledikten 
sonra, «şurası şayan-ı teessüftür ki' Times gazetesi evvelemirde 6 aylık 
mütarekenin kabulün:ü terviç etmiş iken, bu günkü sayısında -münderiç 
.özel bir hendde Bab-ı aliye, ;i:ngilterenin teklifi vechile 6. haftalık bir mu
tarekenin. akdini tavsiye ediyor»22 demek~edir. 

19 A.yııı yer, Vrk. 9 ve 97. 
20 16 Teşrinevveı 1816 tarihiııde Londradaki Osmanlı elçiliğinden Hariciye Ne

zaretine· geZen Telgraf, aynı yer, Vrk: -11t 

21 16 Teşrinev·vel 1816 tarihli diğer biT' telgraf, ayni · yer, Vrk. 11. 
22 A.ym vesika. · 

Güney Doğu Avrupa Araştırmaları F. 9 
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İngiliz hüktımeti, yaptığı toplantıda Bab-ı ali'ye mütarek~ müddeti 
hakkındaki herhangi bir. baskıda bulunmamayı kararlaştırdı. Bab-ı ali~ıf 
6 aylık teklifini uygun buldu. Lord Derby, Türk _elçisiyle yaptığı görüş
mede Avusturyanın 6 aylık mütareke tel,difini desteklediğini, Almanya'
nın ~şark Meselesine» karışmak istememekle beraber, bu mütar~ke ko
nusunda Rusya ileı birlikte hareket ettiğini söyledi. Elçi Derby'e Bakan.,. 
lar kurulu toplantisında, .Osmanlı devletinin dahili ıslahatma ve konfe
ransla ilgili olarak bir kararın verilip verilmediğini sordu: Derby de yal
nız mütareke mevzuunun görüşilidüğünü söyledi. İngilterenin harp hazır
lıklarına başladığına dair çıkan şayianın aslı var mıdır? sorusuna Derby, 
hayır diye cevap verdi. Elçi, mütareke görüşmelerinin uzadığını ve düş
man,.m bu-şekilde, zaman kazandığını ve durumun Osmanlılar aleyhine 
gelişmekte olduğunu belirterek, vakit geçirilmeksizin tekrar savaşa ba§~ 
laması hakkında Padişahın ordusuna emir ·vermeğe mecbur olacağını si;)y
ledi. Bunun üzerine Derby de henüz mütareke imzalanmadığına göre as
keri harekata devam etmekte Bab-ı alinin hakkı vaı:dır dedi23 • -

Londra elçisi merkeze gönderdiği yazısında, İngiliz büktımetinin yu
karıda belirttiğimiz kararı; hem manen hem · de İngiltere ve Avrupada 
efkar-ı umumiyece yaratacağı tesir dolayısiyle hakkımızda fevkalade ha
yırlı olacağını ve Rusyayı düşündüreceği kanaatinde olduğunu belirtmek
tedir24. 

Osmanlı devleti, 17 Ekim'e kadar bekledikten ve mütareke imzalan'
ması konusunda bir netice alamıyacağını an1adıktan sonra, orduya yeni
dEm sava:şa devam emrini verdi. Sırplar 29 Ekimde büyük bir yenilgiye 
uğradılar. Rus çarı, büyük yardımlar yaparak desteklediği asilerin her 
yerde yenilmele~inin Rusyanın Balkaruardaki nüfuzunu azaltacağı inan
cıyla, «Pan Slavizm»· adına harekete geçti. 31 Ekim 1876 günü Bab-ı aliye 
verdiği bir ültimatomla 48 saat içinde asiler · üzerine yapılan askeri ha
rekata son verilmezse Rusyanın savaşa. katılacağını bildirdi. Osmanlı dev
leti de 1 Kasım i876 tarihinden itibaren iki ay için mütarekeyi ·kabul -et-__ 
tiğini bildirmek zorunda kaldı. 

Rusya'nın çoktanberi aradığı fırsat kendiliğinden - ortaya çıkmıştı. 
Çar, bu fırsattan istifade ederek «Şark . Meselesinin)> · halli için Osmanlı 
devletinin gıyabında devletler ara:si.nda kesin bir karara· vanlmasını iste
di. İngiltere, bu fikre karşı koyarak büyük devletlerin müralıhas ve se-

23 ZO Te§Tinevvel 1816 tarihinde Lo?ıdradaki Oamanlı elçiliğinden Bari.cive N e
zaretine geleıı telgraf, aynı yer, Vrk. 13. 

24 Aynı vesika. 
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firlerinden mürel9tep ve Osmanlı devletinin de katılacağı pir konferansm 
İstanbulda toplanrılasıy la m es elenin . ·görüşülmesi fikrini yinele~~. 

İngiliz hariciye nazirı Derby, böyle bir konferansm Osmarilı devleti 
için yaratacağı malızunları anlatan Osmanlı elçisine, o ana kadar ceryan 
eden olayların bir değerlendirmesini yapbktan sonra, şimdiki halde bir 
koriferansın toplanmasinı men etmenin mümkün olmadığını ·söyledi. Elçi 
de cevap olarak; Bab-ı ali için gerek bazı eyaletlere idari muhtariyet veya 
istisnai nizamat itası ve gerek Ecenebi devletlerin, Osmanlı devleti iç 
işlerine müdahale hususunu kabul etmenin imkansız olduğunu delilleriy
le ispat etti. Osmanlı devletinin israr ettiği şeyin, idareye ,müteallik her 
türlü ıslahatın Padişahın serbest iradesiyle ve hüki.Unranlık haklarının 
serbestçe kullanılmasıyla yapılması ve. bu ıslahatın yalnız : birkaç asi eya·
lete münhasır tutulmayıp, Osmanlı devletinin her tarafına şamil · olması 
maddesi olduğunu ifade etti. Bu gün irade ·ile kararlaştırılan yeni · ıslaha
tın, devletlerin Bosna-Hersek'e vermeği arzu ettikleri şeylerin hepsini 
kapsamına aldığını ve bütün Osmanlı eyaletlerinin Belediyece idari ser
b.estiyeti ve mezhep ve millete bakılmıyarak, istisnasız bütün tebaanın 
emniyyet ve eşitliğini temin etmekte olduğunu konuşmasına ~av e : .etti. 
Ayrıca Paris ·kongresinde Osmanlı hıristiyş.nlarına ait 4. maddeniİı. · ~~s
vi yesinde nasıl hareket edildiğini de hatırlattı. L~~-d · Derby, ,elçinin. ko
nuşmalarına hak verir gibi görünüp, yazılı olarak: ,cevap· vereceğini l:;ıil
dirdi2~. · · 

Diğer taraftan Çar, Bulgaristan hadiselerini bahane ederek Bab-ı 
aliye müdahalenin şart olduğunu ve Avrupa devletleri bunda . tereddüd 
gösterdikleri taktirde kendisinin tek başına hareket edeceğini söylüyor
du. Rusyanın bu tutumuna karşılık, · İngiliz Baş Bak~nı Disraeli, Londra 
Belediye başkarrının verdiği bir ziyafette, İngilterenin dış politik~sının 
Osmanlı devletinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ile mevcut anlaşma
larm korunması esasına . dayandığını belirterek, bütün devletl.erin konfe-

. -ransa katılmayı kabul ettiklerini bildiriyordu. Savaştan önce bütün: ·sulh 
.yollarının araştırılmasından yana olan Baş Bakan, «Her ne kadar İngil
tere tecavüz. hareketlerinde bulunınıyacak ise de, dünyada ·bizden: fazla 
servet kaynaklarına sahip başka bir devletin olmaması dolayısiyle, sa:
vaşa da bizden fazla hazır bir devlet yoktur. Bir ihtilaf ·zuhur edipte har
be girişirsek, hakkaniyeti elde edinceye kadar devam ederiz»20 diyordu .. 

: ~ 25 10 Teşrinsaııi 1876 · tariJı.iııde Londradaki Osmanlı elçiliğindeıı Hariciile Ne
zaretiııe geleıı telgraf, ayın yer, Vrk. 15. 

26 10 Te§r:insani 1876 tarihinde Ajans Havas Kıımpanya.sma çekilen telgr.aft•a-
menin terciimesidir, ayııı yer, Vrk. 16. . 
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Çar da Kremlin'de irat ettiği bir ıiutu.kta ·aynen şöyle diyordu: «Ha
yatım boytinca şark 'hıristiyanları için lüzumlu hakkaniyet ve adaletiri 
temini için gayret sarf ettim:. N e çareki mesaim arana;ıı net~ceyi vermedi. 
İşte bu defa !stanbulda bir konferans akdedilecek ve Rusya tekliflerini 
o konferansa arzedecektir. Eğer bu mesaisi netice vermez işe, Rusya har
be kıyari:ı edeceğ~den, bu hususta Tebaamm muavenetine istinad ede-
rim»27. ~ 

· · ·!ngilterenin ·!stanbul konferansının toplanması teklifine bütün dev~ 
!etler oliımlu cevap vermişlerdi. Fakat Bati-ı ali, yukanda · b'elirttiğimiz 
sebeplerden dolayı teklifi pek olumlu bulmamıştı. İngiliz Hariciye nazırı 
Lord Derby,'Bab-ı alinin itiraz ettiği hususlara dair· yazılı cevabını 11. T. 
Sani 1876 günü Londradaki Osmanlİ elçisine verdi. Yazı, gerek Osmanlı 
hariciye iıezaretinden verilen telgraf; gerekse Osmanlı elçisinin bu telgra
fı taktimi sırasında söylediği sözler dikkatlice· incelendiği ve· Bab-ı alinin 
konferans için yaptığı itirazlarm aşağıdaki. maddelerden ibaret · olduğu 
anlaşılmİştır dedikten · soiıra, şöyle devam ediyor. · · 

· «Konferansa esas· olarak kullanılan mahalli muhtariyet sözü, hiçbir 
muahede.de kullanılınaniıştıi. ·Diploması nazarında manası· meçhuldür.· Tat
bik edileqek eyaletlere Sirhistan ve Memleketeyzi emaretlerinin fayda
landığı ·haklar gibi imtiyazların veriİmesl.ni içerir şekilde yorumlanması 
mümkün olan· bir keltinedir. Bosna-Hersek ve Bulgaristana özel imtiyaz
lar verilmesi politikaya gayet aykırı bir tedbirdir. Çünki bu eyaletleri 
ayırmak, devlete bağlı. kalan diğer.'·eyaletlerin haklı olarak · şikayetlerine 
sebebiyyet verir: Ve bu isyana ikramiye vermek demektir. Bütün mem
leketi içine alacak yeni ıslahatm tatbikine başlandığı şu sırada' adı geçeı;ı 
üç eyalete mahsus yeni tedbirlerin müzakeresine girişipte onların tatbi
kine mani olmak münasip değildir. Elhasıl· Avrupa devletlerinin Osmanlı 
iç işlerini bir konferans teşkili ile müzakere etmesi anlaşma hükümlerine 
ve devletler-arası geleneksel ilişkilere aykırıdır». İngiltere'nin Bab-ı aliye 
ve diğer devletle~e arzettiği bir konferans teklifine karşı yapılan bu iti
razlar üzerine devletlerce yapılan mütalaaları ·aşağıda beyan ediyo~. 
Şöyleki: Bab-ı ali'nüı teklife karşı ileri sürdüğü· fikirler.i, İrigiltere .devleti 
anlamaz ve taktir etmez değildir. Fakat ...... . İngiltere'nin diğer devletler-
le kararlaştırarak kabi.ılü için . Os:n:ıanlı devletine tavsiye ettiği anlaşma 
şartlarını Bab-ı ali kabul etmediğinden Rusya, Bosnaya Avusturya ve 
Bulgaristan'a da Rusya'nın asker sevketmesini ve müttefik devletle~in 
donanmalarmın da Boğaziçine· girmesini teklif etmiş ve İngiltere bu gibi 

27 11· Teşri1~ani 1876 tarihinde Lord Derby tarajındaı~ Istanbuldaki Ingiliz Se
faretine çekilen telgraf, aynı yer, Vrk. 18. 
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tedbirlere müracaat edemiyeceğini aniatmağa .çalışmış . idi. Bununla: be
raber, ittifak-ı umumiy~ celb edecek bazı şeyJ~ ilitar . olunmadıkça bir 
takım karışıklıklarm olacağı da anlaşılmış olduğuı:ıdan, o vakit İngi~tere 
devleti ittifak-ı um1pninin sağlanmasına tek çare olarak mütareke imza
lanmasını ve ondan sonra ·bir konferans teşkil .edilmes4rl .bundan kısa bir 
zaman önce te~if etmiştir. Bab-ı ali'nin hem öyle bir ittifakın sağlan
masının gerekli, olduğunu ve heiD: de qeyl_etlerle bir ittifak yapılmadıkça 
mevcut ilitilaflarm arzu e~diği şekilde halle<i;ilmesine hiç bir ümid kal-
inadiğını kabul edeceğinde şüph~ yo~tur. . . . , . ) . . 

İngilteı:e, konferans için t~klif ~tt~ği .es~t~ Bab-ı ali: i~e yabancı dev
letler -arasında mevcut anlaşmalar,~ !'!-Ykırı bir şey bulundu~u, yahut 
devletierin ilitililin konferans teşkiliyle müzakere etmelerinin alıden caiz 
olmadığı iddiasını kabul edemez. Yine böyle bir iş .için 1860 ve ·6:!: ~-eıie
lerinde konferari.s teşkil . edilmiş olduğunu hatıı:latmaya: ılizu!n göreİnem. 
Bundan başka, şu iki sene zarfında devletler arasında bir takıİn. muhabe
rat ceryan etmiş ve Bab-ı ali Kont .Andraşi layihasıiıı· kendisi kabul et:.· 
tikten b'aşka; İngilterenin' kabul ve muvafakatfni de rica etmiştir.-;Şimdi 
Avrupa devletlerinin konferans'· teklifini icabed~n ·bu ·gibi haUeyde _Os
manlı devletinin dihili idaresine müteallik işleri rnÜzakereye' llakları ol-
duğu İngiltere devletince de kabul edilmektedir. . . 

Bir de gerek · tebliğ edilen telgrafta, gerek elçinin yaptığı iiahatta, 
muhtariyet' kelimesine verilen mana· gerekli şekilde naz.l}r-ı dj~kate alın
madıgnn hatırlatırım. İngiİtere, bahts ·konusu eya.Ietlere Meinleketeyn ve 
Sırhistan gibi imtiyazlar verilmesini teJr.lifteri açıktan aÇığa çekiİııniştir. 
Konferiı.nsa esas olmak üzere açıkça denilmiştir ki; idari ve mahalli muh
~ariyetten murad, keridi mahalli .işlerine ahalinin ' bi,r dereceye· ·kadar 
kontrol etmesini ve keyfi idareye karşı güyenlerini sağlıyacak 'mahalli 
ıslahatların vaz edilmesidir. Yoksa bir Eyalet-i mÜmtaZe ~dası asla ta-
lep edilmemektedir. . · · . . · . 

. . . Öfimatiıı' d~vleÜ uikelednin bif. ki~mında arzu edilen . ısiahat diğer 
kısmından esirgenemiyeceğinden İngiltere bu hu5u.Sta Bab-ı ali ili mütte
fiktir. F.akat isyan halindeki ~ya.Ietlerde yeniden asayişi sağlam~ için 
bu gün hangi ıslahatın tatbiki gerektiğini tayin etinek maksadiyle '"bir 
konferans teşkilini de ona mani addedemez·: Bu neticeyi ·sağlıyacak dalı~ 
faydalı bir idare planı varsa Bab-ı ali onu m~ olduğu mertebe diğer 
eyaletlere tamim ~ylemekte muhtard.ır: Ve arzu da · e~. Fa}!at heriıen. · 

· lazım olan şey, Bosna ve Hersek'in asayişinin i~desiyle beraber BUlgaris
tan ahalisinin duçar olduğu musibe"tleri tamir ve bunu yapanların ceza
landırılması hususlarıdır, Düvel-~ ı:nuazzama mür~~sları İs~anbulda 
toplandıkları zaman, bütün memlekette tatQik edilme~ üzere ilan . edilen 
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ısl3.hat hatt-ı hümayımunu dikkate. alacaklar ve eğer memleketin m~vcut 
niZanılah üzerlııe idari bakımdan bazı faydalı ve müessir nizarnlarm ka
bulü teklif olunacak .'olursa· bu teklifi de''memnuniyetle taktir edecekler-:
dir;. ,. ,_ .· . ..-·- •.; • •' '":· . 
:· !nglltere,Bah~i . ali tarafındanilari edilen ıslahatı,_haddi zatında kafi 
addedemediğiiı:i. · md.atte.essüf beyan ed erini. · Faraza böylecet:kabule · meyya1 
olsa bile' hareket" Şeklimize . acaba diger devletlerin-muva:fakatini 'sağla.; 
mak ·i.i:ıtimaİi var mıdır? Şimdi diğer devietler arasmda ittifak sağlan
ması son derece lüzumlu olduğundan ve bu · maksada ·ulaşmak içiiı. kön
feranst'an başka çare olmadığından, İngiltere'nin teklif ettiği esas -üzerine 
b~r kon:feransin derhal kabulünde artık Bab-ı · aliniıi tereddud etmiyeceği 
funi(fedilir» 28. - · ı · · · ·• - · · i:.' .- · ·· ' · ... · ·,_ ·~ -- · , _. =· 

.. : ·.· D~;by;~n yıık'arıdd verdiği cevaptan da anlaŞılacağı gibi' İngiltere 
Rusya~ tek' başına· bir harekete giriŞinesini · önlemeğe çalıŞıyordu. Rus~ 
y~ da İngÜtereyi e~de etin ed eP, Şark' ·Mesele~inin ·çö~lemiyeceğini ahlıyor 
ve İngiltereye kendi teziiii liabul. ·ettirmeğ~ ·çalışıyordu. ·Bulgaristan(l:ı 
meycÜui~ gelen oi'aylal-i propaganda \rasıtası olarak kullanan ·Rusya;' ·İıı · 
giliz J<?-İnu öy~da oidukça serripati toplamfştı. Bilhassa· Gladstone'un . bay.; 
:kaiılığinda buluiıduğiı muhalef~tteki Liberal parti, Rus tezini destekl{yor 
ve h.ükU.meti de bu yöne.-çekmege :Çalışıyordu. Hükfunette kamu oyıınun 
ve n:lhliaıefetiiı tepkis~nden çekinerek, istediği' halde. doğiudan osmanlı 
devleti y~İıda· ·yeritii . a.ia:mıyordü . . istanbulda yapılacak konferans için 
ı:,tiısya ile iş b!i-liği 'yapn:iak' istedi. İngilterenin Rusyada b~İunan : elÇisi,· 
Şansöliye ·GorÇa:kof ii~ gofüştü .. ~rens· Gorçakof, asayişin· mi.ıhafazası kq
i:i.us~da Rlisya tarafİn:dan"yapılan Ça.Iışr:ııa.Iarı zikr ve ilitar ettikten Ve 
Berlin layiliasım r·eadederek devİetleiin· birleşik :ıiareketl~rhıe ma~j oldu
ğundan doİayi ' ·ı:bgiltereyi . mes'ul · tuttuktan·· sonİ'a şöyle dedi: «RuSya:, 
kendisi ile İngiltere· irasınöa bir ittifak h asıl · e:tmek iÇiti va]d ·olan arzu
n~ memnuniyetle kabul eder. Konferansta iyi birnetiç-eyi?ı.ilaşma:k içhi 
de yardim ~decektir. İki deviet. Osmanlı ülkesinde meydari.ıi gelen İnüessif 
durumlara son .-.verrriek:1ve h1ristiyan.iarm duı:i.ımıarının ıslahi için aÇik 
ve· sağlfiı:n 'tedbirlerin alinmas~ni :ı:hi:ğlamak ve· bunlarıı;ı tatbiki için kiıv
-Jetli te''minat alnüi.k ·J:ıususiarmda i:nüttefiktir. Yaİiıız. tatbik vasıtasmda: 
ihtiı~{varciır: · !ngiİtere; ~ ·btin:ıarr 1856. muahedesi hllki4-:ııleriİıe uydurma:i: · 
istiyor· ki, adı· geçen h Üküilli er d~ima A Yı;upanın hareketlerine sekte veı:-
ni~ş. ve b~ ~.ayedt{Osrnanlı devleti de. hıristiyan teba_asına zarar ve Avrup~ 
asayişini ihlal eder bir idari usulde. ceza . görmek üzere'' devam etİni§tir. 

. . ~ : : \. :. . : ' . ·.. ; i . , ~ . : 

·. 28 · ız Teşrinsani 1816' tarihinde Londradaki Osmaiııı elçisinde·n· :Hariciye Neı:ci ·· 
reti1ie gele;i telgrai, aynı - yer, Vrk. 19. · · ;. ' ... · "[;,; 
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Halbuki Suriye· müdahalesi ve Memleketeyn ittihadı, Sırhistan ve Girid 
Mes'eleleri Paris muahedesi hükümlerinden ayrıldığına bir misaldir. Rus
ya, vaziyetin nereye varacağını daha 20 sene önce Avrupaya bildirirken 
bu günkü günde fenalığın yarası kapanmaz dereceye geldiğini devam eden 
olaylar açıkça ispat etmektedir. Eğer ittifakla karar verilecek nokta Os
manlı devletinin bağımsızlığına faydalı sulh ile insanlığın ve Avrupa hı
ristiyanlarının istedikleri güveneelerin teminatı maddesi ise, madem ki 
Bab-ı . ali 1856 ahidnamesini ilk başta kendisi çiğnemiştir. Avrupanın da 
politika stati konusunu ne şartıarla muhafaza edecek ise onları kendisi 
vaz' etmeğe ve Bab-ı alinin ehliyetsizliği dolayısiyle işi kendisi görrneğe 
hakki var;dır. Rusya, şimdiye kadar asayiş ve dahili refahı bakımından 
te'siri mucib olan bir takım yarım tedbirleri kabu1 edemez. Ve mes'eleye 
umumun menfaatine . müteallik .bir mes'ele nazariyle baktığından sulhu 
sağlayacak şekilde halledilmesi için Avrupanın ittifakını fazlasıyla arzu · 
ediyor. Bunda şahsi . bir menfaati olma.dığına dair kat'i te'minat dalı~ 
vermiştir» 29• • 

Gorçakof, İngiliz elçisine şimdiye kadar olduğu gibi sulh teşebbüsü 
İstanbul konferansında· da başarı ya ulaşamaz ise esas · iş birliğinin o · za
man gerekli olduğunu belirtti. Gerek iki devletin münasebetleri ve ger'ek 
Avrupa asayişi bakımından daimi bir tehlike olmasını men' için Rusya 
ve İngiltere devletlerinin ittifak edeceklerini ümid ederim diyerek sö
zünü bitirdi. 

Rus Başbakanının .Yukarıdaki sözlerinden· de açıkça anlaşılacağı gibi, 
Rusya ile İngiltere aslında aynı amaçta müttefiktiler. Sadece bu ~aca 
ulaşmak için· kullanılacak vasıtada aYı-ılıyorlardı. Rusya Osmanlı t~baası 
hıristiyanlar için yaad edilen · ıslahat hakkında kat'i . teminat alınmasını 
ıstiyor ve bunu da ancak Avrupa devletl~ri' ordularının temin edeceğini 
ileri sürüyordu. İngiltere ise, böyle maddi teminata lüzum görmemekte, 
ıslahatm belli bir süre içİI!d~ tatbik e.dileceğiıi~ dair Osmanlı devletinin 
söz vermesini yet-erli bulmaktaydı. Diğer bir deyimle, Rusya artık Ös~ 
manlı devletinin yaşayamıyacağına iiıanmış ve «Şark Meselesi»nin bir an 
önce halledilmesini istiyor, bunun da Osmanlı tebaası · olan azınlıkİara 
b~ğınisızlık vermek suretiyle gerçekleşeceğille inanıyordu. Rusya'nin inr 
emellerini kendi siyasi ve ekonomik menfeatleri için zararlı gören İngil
tere ise, daha bir müddet Osmanlı devletinin yaşamasını istiyordu. Eğer 
gerçekten Şark Meselesi halledilecek ise İngiltere bundan azami karını 
alm~ıJıydı . İngiliz Muhafazakar hükUmeti, bunun daha erken olduğu ii:ıan-

" 
29 21 Teşrinsaııi 1816 tarihi1ıde Lord Derby taratuıcW.ıı lngiltereııiıı 1sta?ıbuld4ki 

elçisine göııderileıı telgraf, aym yer, Vrk 21. 
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Cıyla Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlık ilkesini savu~_ 
nuyordu. 

!NG!L!Z HüKüMETİNİN DIŞ POLİTİKASINA KARŞI AÇILAN 
KAMP ANYA VE ·q_ŞARK MESELESİ» TOPLANTISI 

! 

Fakat lngilter~de hükümetin takibettiği bu dış politikaya karşı yo
ğun bir kampanya · açılmış bulunuyordu. Bilhassa Osmanlı devletinin al
dığı mali tedbirler ve Bulgarİstanda meydana gelen olaylar üzerine baş
layan Türk aleyhtarı nümayişlerde hep hükümetin şark politikası eleş
tirilınekteydi. İstanbUl konferansının toplantı hazırlıklarının yapıldığı bir 
sıraqa, muhalefetin ve Rusyanın el altından kışkırtmaları neticesinde: 30 
T. Sani 1876 günü bir .beyanname neşredildL Beyanname, «Şark Mesele
si»nin Avrupa devletleri·ve milletleri delaletiyle halledilmesi mesel~sinin 

yapılacak toplantıda müzakere. edileceğini haber veriyordu. 
Nihayet 8 K. Evvel1876 günü Londra'da Snt. Ceymis salonunda açı

lan toplantıya, memleketin he~ tarafından pek çok kimse geldi. Parle
mentonun her iki kanadına mensup bir çok aza -ile birlikte, Öğretmenler, 
ütııversite hocaları ve_ talebel~ri, Yazarlar, Tüccarlar , Sanayiciler, Ziraat.., 
çiler, Avukatlar, Esnaf derneklerinin ve İşçi sendikalarının temsilcileri, 
eyalet Belediye reisieri ve · hakiml~ri, Muht~lif mezheplere mensup din 
adamları katıldılar0• 

Toplantıya katılmak için çok fazla müracaat olduğundan, hususi se
çlliniş heyetlerle · resmi sıfatı -olan kişiler tercih edilmiştir. Bu iki ~sım
dan bflhassa vekalet sıfatııiı haiz ı2oo kişi vardı. Diğerleri toplantıYı ter 
tip edenlerin tavsiyesiyle ka~ul edildiler. Toplantı _yerinin müsait olma
ması dolayısiyle pek çok- kimse toplantı~·a alınamadı. 

. Toplantı, Dük. de W ~tİninister•in başkanlığında başl~dı. Önce ~azır 
bulunmadıkları halde :;.plantının maksadını tamamen . tastik eden bazı 
ile~i gele~ kimselerin. toplant~ b~şkanına gönderdikl,eri mektuplar okun
du. Arkasından başkan aşağıdaki açış. konuşmasını yaptı31• 
· -Başkan : «Hanımlar, efendiler; · Memleketimizin harici işleri ve Özel
likle Şark meselesi denilen. husus hakkındaki mevkiini müzakere etmek 
üzere şu sırada böyle bir _lfqnfer8:nsın toplanmas{ düşünüldü. Vazifeli ~~-

30 - BAA, YT, Kısım 16, Evrak 278, Zarf 161, Karton II. <-:Mes'eZe-i Şarkiyye 
Cemiyetinin 11ıiiı:<Zkerd.tı»J 4 cüz; Londra ve h~_valisinden başka 117 şehirden temsilci 
gelmi§tir. Şehirlerin isimleri ve gelen· temsilcilerin künyeleri birinci cüzde ve ikinci 
cüzün ba§mda liste halinde verilmi§tir ki bunları makalemize almadık.. 

31 Yazımızda bu mektuplara ye_r vermedlk. Sadece ·Ba§kanın ve diğer k.onuş
macılann konu§malarıru kısmen sadele§tirerek yayınla~ayı uygun bulduk. 
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sun olmasın her türlü siyasi ceryana tabi olan bir çok ileri gelen kim
seler bu toplantının geı:çekleşmesi için çalıştılar. Memleketin en ziyade 
nüfuz ve itibarını cam~' böyle bir toplantının bu büyük mes'ele hakkında 
fikir beyan etmesi meşrutiyet açısından haklı ve münasib olur. Yalnız 
-bizi hafif görrneğe cesaret edenlere cevaben- şunu diyebilirim ki bu 
gün burada toplananların büyük kısmı, meşhur bir müstesnası ile - (gü
lüşmeler)-, politikaya fi'len iştirak eden veya iştiraki itibar eyleyen
lerden değildir. Yine şunu iddia ederim ki bunlar tamamen dirayetsiz 
veya zekasız değildirler. Yalnız bir şey hakkında fikir hasıl etmek değil, 
hasıl ettikleri fikri, hükfunetin ve memleketin iıazar-ı itibar ve ilitirarnı
na ulaştırabilecek derecede, bu cemiyet huzurunda beyana kamilen miık
tedirler. Bu gün burada toplanmamızın en başta gelen sebebi Hariciye 
Nezaretinin ef'al ve harekatını der-hatır etmektir; ve Başvekilin Nu
tuklarını da der-hatır ediyoruz. («Dikkat» <<Dikkat» sesleri ve fısıltılar) . 
Şimdi şurasım da ehernmiyetle söylerim ki bu toplantının hükumete sal
dırmak için vesile oqnası hakkında hiç bir niyet ve ·arzumuz yoktur. (dik
kat, dikkat). Bu şey başka . zaman ve başka yerde icra olunabilmek için 
vesileler çok olur. Fakat şimdi söylediğim · Harici ye nezaretinin ef'al ve 
harekatından hiç bahsetmemek asla mümkün olamaz, ve bu mes'elenin 
müzakeresinde Baş vekil'in kullandığı kelimeleri büsbütün bahisten ha
riç tutamayız (gülüşmeler), Hükfımetin niyetinin ne olduğunu bilmiyo
ruz. Fakat o kelimelere nazaran hü.kfunetin politikasına itimat hissede
miyoruz (alkışlar). Bir -kötü hissimiz vardır ki muhtaç-ı zikrdir ve bu 
gün zikr olunacaktır. Yani eğer muharebeye mecbur olmazsak muhare
beden daha fena olmak üzere her halde şu fevkalade Iİı.üşkil olan mes'de
nin tesviyesine başlamak için ittihaz-ı tedabir fırsatını fevt etmiş olu
ruz. Şimdi bundan biraz ·evvel Gabeld holde Baş vekilin ne söylediğini ha
tırlatayım (dikkat, dikkat). Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü ve 
istiklalini muhafaza etmek, vazifesi ve kat'i niyeti olduğunu söyledi. 1856 
·senesi Paris muahedesi münderecatma atfen bu kelimelerle cümle teşkil 
edebiliriz. O muahede, ısiahattan bahsettikten sonra hiç bir Avrupa dev
letinin tek başına veya müştereken Osmanlı devletinin iç işlerine hiç bir 
şekilde müdahaleye hakkı olmadığını zikr etmiştir. Mes'ele böyle ise, bu 
kadar mühim. bir münasebetle bu derece resmen zikr olunan bu kelime
leri -hakikatte diğer devletlerle beraber Osmanlı devletinin dahili idare
sine müdahaleye hiç hakkımız olmadığını mütezammın addetmeğe mec
blirmuyuz? Bence burası bahisten hariçtir (alkışlar). Binaen, aleyh, Baş 
vekilin yukarıda ima ettiğim ağır ve ~ühim kelimeleri zikrettiği zaman 
sahihen maks~dı ne olduğunu bilemeyiz. Aleyhte hiç bir söz söylemek 
istemediğimiz ve kendisini bu memleketin lstanbulda muktedir, efkar-ı 
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aliye sahibi ve muh,terem bir vekili addettiğimiz_ Lord Salsbury'ye ne ta; 
limat verildiğini bilemeyiz. Fakat, her ne manaya alınırsa alınsm, oraya 
Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü ~e bağımsızlığını muhafazayı mü
dafaa etmek için gitmiş olmasım zannetmeyiz (alkışlar). Bu cihet ~ana 
inamlmıyacak derecede manasız görünüyor. Gayet derin hislerle mes'ele
nin ehemmiyet ve ~arışıklığını nazar-ı itibara, . almaksızın bu gün hiç kim
senin bu işe yaklaşmıyacağından eminim. Belki burada toplananların . çoğu 

şarktaki harekatımızda neden ictinabımız_ lazım geleceğine fikren karar 
;vermiştir, yalnız mümkün olursa neticede müttehid kalabilmekliğimiz 
için mes'elenin müzakeresinde itidal ve _ sükfın tavsiye ederim (alkışlar). 
Tabii Osmanlı devletinin kötü idaresi bu husustaki _bütün müşkilatın esa
sınt teşkil ediyor.• Türklere karşı su-i hissiyatta pulunmayan Lord Strat
ford de Redcliffe3: ve sairleri gibi, memalik-i osmaıdyede alıval-i ha~ıra-~ 
mesaliha vukufu olanlar, son 20 sene zarfında işlerin ~iyade bozulduğu.P..:ıı 
söylüyorlar (dikkat, dikkat). Kırım muharebesi.Tü,rklere ısiahat için za
man verdi, Osmanlı büktımeti de Paris muahedesiyle icrasım deruhte et
tiği ıslahatı mevki-i fi'le vaz' için -böyle bir hükUmet h~kkında bqyle 
bir tabir kullanılabilirse (gülüşmeler)- namusla bağlapdı. Bu muahede
nin alıkarnı nasıl icra olunduğunu bizimle beraber bütün cihan halkı pek 
ala bilir (dikkat, dikkat). Per-hatır eqjyorum ki mu'teber devlet adam-. 
larından biri, bundan bir kaç ·sene evvel, Avrupada Osmanlı devletinden 
daha fena bir devlet· mevcut olduğunu, onun da Papa'nın hükUmet-i c~., 
miniyesi olduğunu söylemişti. İtalya'nın güz~l eyaletlerind~ı;ı, bir takımı
nin menfeatine olarak hükUmet-i cisman,iye, ümjd ve zannederiz k~, ta
mamen ortadan ~alktı (aİkışlar). Binaenaleyh şimdi Avrupada kalan en 
fena hükum~t İstanbul hükllmetidir. Türklerin k~ndi kendilerine ıslaJ,ı-ı 
hale muktedir olduklarını zannedecek bu memlekette hala bir takım adam
larla bir kısım matbuat bulunması nazarımda fev_kalaqe görünüyor (dik
kat, dikkat). Öyle zannediyorlar yahud zanneder görünüyor lar, buna akıl 
erdiremiyorum. Bu hususta bir dereçeye kadar P,aklı olmak üzere, Türk
ler sulhperver ahali ve iyi_ askerdirler diyorlar. Fakat bunların mütehal
lik olduklan askeri vasıflar Osmanlı -idaresi altında bulunan kavimlerin· 
saadet-i hal ve hoşnudisini te'min etiJ:1.ez zannederim. Bizce, _Osmanlı hü
k:-ill.netinin mevcut müeşseselerini ıslaha iktidan ol~uğu zannını tamamen 
ve kamilen reddederiz (a,lkışlar). İngiltere daima muahedata namus ile 

. 32 . Lord Stratford de Redcliffe, uzun zaman Türkiye•cıe kalmış bir büyük elçidir .. 
Sultan II. Mahmud devrinde ve Tanzimatta yapılan birtalom yenlle~me hareketlerin-· 
de tesiri olmuştur. Yunanistanın bag-ımsızlığı için büyük gayret sarfeden Lord aslında 

_Türkleri pek sevmez. Hayatı için bk. «Lqrd Stratford'un Türkiye Hatıraları» Stanley 
L:ıne Poale'den !tısaltarak _çeviren Ca.n Yücel, .A,nkara 1959. 
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riayet eder, fakat Prens Gorçakof'un dediği gibi .qıuahedatı bozan bizzat 
Osmaniı hükfımetidir. Hıristiyanlar lehinde Avrupa devletlerinin resmen 
tayin . ~tmiş olduğu, muahede alıkarnını icra etmeyerek 1856 senesi muahe
desini bozmuştur. Muahede· -alenen bozulduğu halde, veyahut herzaman 
devletlerin umumi muvafakatıeri ile, böyle bir muahedenin gözden geçiril
mesi için' bir· toplantı yapılabilir, Osmanlı devleti muahedeyi bozduğun
dan ben ve cümlemiz, ·iddia ederiz ki lngilt~re o muahedenin hem de Os
manlı devleti 'dahil olmaksızın tekrar gözden geçirilmesini müzakerede 
herhalde tamamen serbesttir. Gerek vatandaşlarımızın kanı ve gerek ha
ziliemizin· mÜyonİarı . yüzünden Kırım muharebesinde bu kadar fedakar
lıklar ettikten sonra, İngiltere elbette ne ve nasıl yapılmak lazım gele
ceğini söylemekte haklıdır (Alkışlar). Hal-i hazır bazı hususatta 1854 se
nesine benzer ise de, memleketimizin efkar-ı .umumiy.esince tamamen 
tebeddül etmiştir. Ruslar İstanbul kapılarında top. patlatıyorlar, İngiltere 
de devlet-i · aliyye için Rusyaya har b ilan etmemeye karar verdi (sürekli 
alkışlar). Bu m_emlekette geçen Ağustos ve Eylül aylarında vaki olan nü
mayişler mes'eleyi tamamen halletti, ve bu münasebetle şunu da söyliye
yim ki İriemleketimizce mucib-i emniyet olan bu nümayişlere iştirak · etti
ğinden dolayı .İngilterede -zerre kadar izhar-ı nedamet edecek hiçbir kim
se yoktur zannındayım. Bu hususda ·Rusya riyaset ederse vilayet-i şaha
neye lazım olan adaletin istihsali için vaki olacak mesaisinde Rusyaya 
muavenet ederiz. Eğer bu iki devlet mukavemete muktedir şu lüzumlu 
ısiahat için Osmanlı devleti üzerinde tazyik icra ederse o ısiahat Osmanlı 
devletince tatbiki imkansız farz olunsa bile, hatta bir müddet önce teklif 
edilip sonradan maatteessüf mevsimsiz denilerek terk olunan tedbirlere 
nisbetle daha ağır olsa bile, Rusyanın yardıınlarıyla icra edebileceğimizi 
zannettiğim bu ısiahat tazyikat-üzerine Osmanlı devleti muvafakate mec
bur olur ümidindeyim. Rusyanın istediği nedir? Umumiyetle söylediğine 
göre-Şırbistan~a · Karadağ için hal-i ha_zırın bekasını istiyor. Hıristiyanlar 

· için müsavat-ı kamile istiyor (alkışlar). Bu eyaletler için, layıkıyle taf
silatı malumumiız değilse de idari muhtariyet istiyor. Ahalinin ve özel
likle müslüman köylülerin silahlarının toplanmasını istiy,or (alkışlar). 

Rus imparatç:>rir bizzat o derece alakadar ki haklı olarak yapılan bu ta
leplerin birin'den hangi nokta-i ııazardan olursa olsun vaz geçeceğini zan
netmek imkansızdır. Ingiltere de umumiyetle bunları istiyor; fakat zan
nımıza kalırsa bir miktar tazyik icra edildiği halde Osmanlıların kendi
liklerinden bu ıslahatı icra edebileceklerini zanna meyyal görünüyor. Müş

ki_lat lazını gelen ıslahat~ ~e olacağını tayinde değil, Rusyanın ve bizim 
lazım addettiğimiz ıslahatın tamamen ve tesirli surette icrası için nasıl 
te'minat icab eylediğindedir. (dikkat, dikkat). Zannederim hükumet, Os-
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manlı devleti biraz tazyik olunduğu halde ıslaJıatı kendiliğin~en icra ede:_ 
bilir ümidinde bulunuyor. Girid adası bir misaldir ki uzun ve vahşiyane 
bir iç savaştan sonra nizş.ı:nname-i esasiye nail olmuştu~. Ş_imdi böyl~ alı
valde Osmanlı hükUmeti tarafından verilen bu nizamnam_e, Mavi 'kitab~~ 
göre hiç de mucib-i meırutuniyet görünmüyor (dikkat, dikkat). Anladığı •. 
mıza göre Rus lmparatoru bazı eyaletl~in geçici qlarak asker tar~fın
dan işgalini arzu eder, görünüyor .. Bunun, için Cebel-i Lübnan'da dı.İr~un, 
düzeltilmesi hususunda tarihte . emsali vardır. Dostlarımdan:. ye çoğumu-: 
zun dostlarımızdan · şimdiki Kanada v.alisi Lord Du{ferin J:>ir memuriyet 
ile o memlekete gönderilmişti3~. Birinci. icraatı o Jatallerin faili olan Tür~ 
paşasını idam etmek olmuştur. Memleketi geçjci olarak idare ve niza:m
name-i esasinin hüsn-i icrasına nazaret etmek için on iki_ bin .Fransız as
keri davet olundu. Şimdi Cebel-i Lübnan ile Girid'in durumları ı:İıuk~yese 
edildiği taktirde bu konuda benden fazla bilgi sahibi olap.lar Ceb~l-i Lüb~ 
nan'ın durumunun biraz daha iyi olduğunu söylerler sanırım (dikkat, dilç
kat). Bu gün burada toplanan bizler bu gibi durumlarda ne yapmak la-: 
zım geleceğinin tafsilatını . belki tayin edemeyiz; fakat bt!- mes'el~nin gö_~ 

rüşiiln'ıesinde devlet adamlarııniza r~hberlik edecek bazı esas şeyler~ ka
rar verebiliriz. Bunları iki kısma ayıracağıın. Evvel~ Rusya ile sa.n,ıimi 
şekilde müştereken hareket etmeliyiz. Gerek umumen Osma,nlı d~v~etine 
tahmili lüzumuna hükmolunan ısiahat ve ger~k o İslapatın tama.pıen 
hüsn-i icrası haklarında. Rusya ile müştereken hareket etmemiz lazımdır 
(aJkışlar). İkinci olarak Osmanlı devl~ti için İngiliz halkının gerelf Rus
ya· ve gerek diğer· bir· devletle muharebe. etmemesine bu memleket karar 
verdiğinden bu memleketten muavenet görmek hususundaki efkar-ı os
maniyeyi tashih etmeliyiz (alkışlar).. M~mleket ~muharebe etm.emeğe ka~. 

rar vermiştir, İngilizlerin yardımına güvenme fikirlerini değişt4'diğimiz 
taktirde Türkler için hayırlı olur. Maatteessüf bizim Osmanlılar olmadık--: 
ça yaşayamıyacağımız ve her ne .suretle olUrsa olsun ·pnları ~üdafaa.'ya 
mecbur olduğumuz hakkında efkar-ı Osmaniyede _gayet ~uvvetli bir ):ı.is 
vardır. Sör Henry Elliot bir kaç ay önce !stanbul.qa İngiltereye muhab
bet edildiğini yazmıştı (gülüşmeler) . Şimdi zannımca Osma,nlı devleti için 
muharebe etmemek kararlaştırılmış olduğundan bu gün bur~da. etrafım-: 
da hazır bulunanlara karşı bu karar hiç bir hükfımetçe meçhul olamaz_ 
zannederim. Kendi fikrim tamamen hükümsüz -o~a bile, kıymeti pek az 
~lduğunu bilirim (hayir, hayir). Fakat k~n~im memnuniyetle ileriye gi-

33 İngiliz Parlementosunda· Şark meselesl ile ilgili yapılan konuşmalann yayın-· 
landığı kitab serisi. '. . . . . . . 

. 34 A. Halilk Ülman, «1860-1861 Suriye. Buhram, Ankaİ'a, 1966. 
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derim. Memleketimi söylediğim noktalardan daha ileri götürmek isterim. 
Bu mes'ele ile beraber İngiliz menfeatlerinden bahsedildiğini çok işittik; 
fakat bu İngiliz menfeatlerinden daha ileride ve ehemmiyetli olarak bü
tün cem'iyyet-i beşeriyyenin büyük menfeatleri vardır · (sürekli · alkışlar). 
Eski zamanda İngiltere cem'iyyet-i beşeriyyenin ıslah-ı hali için ve hür
riyet için ileri geçmekle iftihar ederdi. Esirleri esaret zincirinden kurtar
dı; fakat sual ederim ki bu ıstahat askeri işgal olmaksizın tatbik edile
mediği takdirde İngiltere donanınası ile ordusu, Rusya'ya karşı koymak 
değil, Osmanlı devletini tazyik etmek için niçin İstanbula sevk nlunmu
yor? (sürekli alkışlar) . İnşaallah böyle olmaz: herkes ümid ve dua eder 
ki bÖyle bir hal zuhur etmesin; fakat zuhur ederse ordu ve donanmamız ı 
bu büyük maksat için namus ve haysiyetle sevketmekten başka bizim için 
yapacak bir şey yoktur. Zira milyonlarca bedbaht ve mazlum ahalinin 
Bab-ı aliden tahtisi emr-i mühimmini der-hatır etmeliyiz. 

Efendiler, bozu~uş bir fabrikayı · uzun müddet idare ile uğraştık. 
O fabrika 400 serielik seyyia.t ile memludur. ümid ederim ki ıslah-ı ahval 
için bu fırsattan istifade ederek şu bozulmuş fabrikayı ortadan kaldırıp 
daha büyük ve ali olmak iizere hürriyet ve büsn-i idare binasını sağlam 
bir şekilde te'sis ederiz (alkışlar). Belki hepimiz böyle bir şeyin netice
sini görecek kadar yaşamayız. 400 senelik kötü idareden dolayı Osmanlı 
tebeasının ahlakı o derecede dfıçar-ı fesad olmuştur ki bu netice tabiatİyle 
zamanlahasıl olabilir. Eğer Mr. Gladstone'un (sürekli alkışlar) ·son yazı
larının birinde kullandığı büyük sözleri kullanmaina müsaade · olunursa 
derim ki, hürriyet içlıi eiı· mükemmel hazırlık ancak hürriyet içinde ve 
hürriyet sayesinde icra olunabilir. Fakat her ne kadar büyük neticeyi 
görecek kadar ömüİ'lü olmasakta içimizderi bazıları ve belki cümlemiz Şu 
fazl~ıyla duçar-ı zulm olan ve bir çok huslisattaiı şayan-ı dikkat bulu
nan memleketin ufkunu aydınlatacak olan eyyaııi-ı saadet ve babtiyaı:inin 
mebde-i feyz ve iiıfilakini görebilir ümidindeyiz (alkışlar). 

Sizi bu kadar ·zamari· işgal- ettiğime ·müteessiiim. ·Burada -mevcut bu
lunw.Iarca haiz-i ehemmiyet olacak bir şeyin zikrini unutmuşum. Mr. 
Gladstone nihayette bu günkil müzakratımızı hillasa ederek irad-ı nuttik 
eyliyecektir (alkışlar). Şunu da arz edebilirim ki bti günkü müzakeratı
mızı tastik etmek için İSkoçya'nın en kuzey noktasından İngilterenin gü
ney ucuna varıncaya kadar memleketin her tarafından binlerce temsilci 
gelıniştir. (Alkışlar). 

Sör George Kampel: Dük hazretleri, efendiler; mübareze"nin en ileri
sinde bulunacağımı elbette zannetmezdim. Ben buraya umumi efkarın 
reisi değil, aciz bir şahit olmak üzere geldim. Son· bir kaç ay1 memalik-i 
osmaniyede Şark Meselesinin tetkikine hasr ettim. Memalik-i şahaneyi 
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ziyaret ederek mülki idare hakkındaki ·uzun tecrübemin yardımı ile bu 
mes'eleye dair bir fikir hasıl etmeğe çalıştım. Mes'elenin bu· gün reyime 
müracaat olunan kısmı, yani Osmanlı devletinin şimdiki l;rötü idaresi ·ve 
Osmanlı hükUmetinden ısiahat ümid etmenin mümkün olmadığı - hakkın
da fikrimi beyan etmekte.n sakınamıyacağımı anladım. Efendiler, bu konu 
büyük bir arzu ile· :fikrimi ·beyan edeceğim bir şeydir. Zfra . derin · araştır
malar neticesind~ hakayılt-ı ahvalin şimdi bu cemiyette dermeyan .eçlil
diği · gibi olduğuna _kanaat hasıl eyledim. Yalnız şundan muzdaribim .kj 
tedkik&,tta umum muvacehesinde bahsedemiyeceğim merteb~de tafsilata 
gitiştim. Korkarım ki burada konuşacaklara ayrılan on beş dakikalık bir 
zaman içinde bu kadar tafsilatı sıkıştıram~m. Fa:kat şunu· söyliy~yim ki 
bu ~onuda yaptığıpı tahkikat neticesinde Osmanlı hükUmetinin fena olduk
tan başka nakabil-i .deva bir surette fena olduğuna kani oldum· (alkışlar). 
Fen.a olduğunu tastike herkes hazırdır zannederim. Fakat zihnimde derin 
araştırmalarla hasıl olan bir hükme göre her ne suretle olursa olsun bu 
hükfunetin ıslahı mümkün değildir. Bu bozuk ve esası fena bir hükUmet
tir. Binaenaleyh reisinizin mahirane bir şekilde ifade ettiği · gibi bu bükU
metin ıslahı kabil olmadığı zannında .bu cemiyet bana iltihak eder ümi
dindeyim. Onun· için bu hükUmeti ıslahtan başka bir şey 'düşünmemiz Hi
zımdır. Bu hükfunetiiı eşyasını toplıyarak Asyaya geçmesi zamarn gel
memiş olabilir. Fakat bu hükUmeti her nasıl bir tedavi şekli ile olursa 
olsun şifayab etmeğe çalışmak değil, bir gün eşyasını toplayıp gideceği 
yolu teshil etmemiz lazım olduğuna kat'iyyen kani. oldum (gülüşmeler). 
Zannederim · bu çare bir şekil ve yalnız ·bir şekil ile, yani Osmanlı -içlare
sinde bulunan ahaliyi hürriyete hazırlaniakla elde edilebilir. Tabiiyyet 
altmda bulunan ahalinin kendi -kendilerini idareye salih olmaları pek uzak 
olmayıp Avrupa milletlerinin. küçük bir: yardımlariyle bu ·'şekil .çabuklaş-

• tırılabilir. Bu sırada :reis hazretlerinin söylediği bir noktada biraz ken
dilerinden ayrılacağıı:i:ı; · Kendileri Osmanh tebaası ahalinin· ahlakı birkaç 
asırlık tebaalıktan- dolayı bozulmuştUr dediler. Bazı· hususta· ba.Zı ·n:i.ertebe 
ahlakları bozulmuştur: Siyaış~ esarete duçar edilmişlerdir. 'Fakat b'u alıa
liyi ·görerek haftalarca ' kendileriyle ~amimi ilişkilerde . bulunduğumdan 
bunların rivayet .edilen bozuk ahlakı mübalağadan ibaret olup, gerçekte 
bunu ortaya atan düşmanları olduğunu anlamakla memnun oldum. Bir 
çok milletler gördük ki iktidarsız farz edildikleri halde az zaman zarfm
da kendi kendilerini idare iktidarını kazandılar. Ümid ederim ki Osmanlı 
devletinin hıristiyan ahatisi de pek az vakitte böyle yapabilir (alkışlar) . 
Bazı şeyleri ümidimdeli fazla fena bulduğum halde, bazı durumlarda bun
ların tahminlerimin fevkinde iyi olduklarını tetkiklerimin neticesinde an
ladım. Osmanlı hükUmeti bir hükUmet olarak son derece .fena olduğu hal-
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de, diğer taraftan Türk milletinin tabiat olarak ·bakikaten tasvir edildiği 
kadar fena olmadığına kani oldum. Zannedeririı iş başında bulunanların 
kusurlarını örtrnek için Türk milletine yine kendi dostları tarafından bir 
çok isoatiarda bulunulmuştur (dikkat, dikkat). Diğer taraftan her ne ka
dar hıristiyanların mazlum oldukları şüphesiz ise de, bazı ·Avrupa müs
tebid hükUmetleri derecesinde Osmanlı hükUmeti kuvvetli, şiddetli ve 
şedid bir zabıta kuvvetine malik olmadığından, Osmanlı ·memleketindeki 
hıristiyanlar «Serf»lik usulü cari blmuş olan bazı ·Avrupa kavimlerinden 
fazla hürriyet-i şahsiye'ye sahip olmuşlardır. Zan.İıederim ki bunlar ger
çekten fazlasıyla kesb-i saadet ve terakki etmişlerdir ve zannımdan çok 
iyi bir mevkidedirler. Ancak, bu cümle ile beraber; kendilerinin dünyada 
misli hemen namesbük bir derecede meskenet ve mazlumiyet-i siyasiyeye 
dilçar oldukları da ma'lumdur. Şu memalik-i osmaniye hıristiyanlarının 
duçör olduklarından daha ·mükemmel bir siyasi iktidarsızlik tasavvuru 
mümkün değildir, D~ Darjel'in dediği gibi bu halde bUlunan kavimler 
isyana haklıdırlar, isyanda mukaddes bir hakları vardır ki İskoçyalılar 
ekseriyetle kullanmışlardır (gülüşmeler) ve mema.Iik-i osmaniyenin bu 
mazlum ahalisi de kullandığı taktirde biz pek memnun olur'!lZ. 

İşte hal böyle olduğundan Osmanlı hükıinietinin iktidar mevkiinden 
iskatıyle Osmanlı ahalisinin te'dibiıp değil, yakın zamanda Avrupa mil
letleri arasında mevki kazanarak Osmanlı bükilmetinin hizmetinden ay
rılabilecek şekilde aha:liye hürriyete hazırlamanın yollarını araştırmalı
yız. Zira şurası da vardır ki Osmanlı bükilmeti fena olduktan başka, bazı 
ıslahata teşebbüs edildiğinden beri bu hükUmet bir çok hususlarda ve 
özellikle mezalim-i siyasiye bahsinde iyi olacak yerde daha fena olmuş
tur (alkışlar). Son yirmi sene zarfında Osmanlı ülkesinde esasen bir çok 
ısiahat icra olunmuştur. Kağıt üzerinde bir ·çok şayan-ı dikkat ısiahat 
vücude getirilmiştir. Kağıt üzerinde her bir Osmanlı eyalet, kaza ve na
hiyesine pek fazla yeni teşkilat yapılmıştır. Fakat bu ısiahat gerçekte 

. daha fena ·olmuştur. Zira hıristiyanlar· emek ·v·e san' atları -nisbetinde ser
vet, mevki ve mamuriyetçe terakki ettikçe Osmanlı hükUmeti bunları s·ı

yasi kuvvetle ezmeği lüzumlu saymıştır. Bunun neticesi olarak bundan 
önce Osmanlı memleketinin ekseri kısımlarında hayli mahalli ·hürriyet 
varken şimdi fazla zalimane bir usul sayesinde bın:iun hepsi mahvedilmiş:. 
tir. Şimdi tamamiyle müstebid, tamamiyle idari merkeziyet usulüne bağlı 
bir hükUmet vardır ki bunda bütün kuvvet yavaş yavaş azinlık hakimi
yetine geçmiştir. Hıristiyanlar terakki ettikleri gibi, Türkler de zanne
deriin gerilemektedirler. Zannederim Tiirkler de pek ziyade tecavüze uğ
ramaktadırlar. İmtiyazlarmdim mahrum edilerek kendilerine tekalif tah
mil olunmuş ve pek müthiş kur'a usulüne tabi edilmişlerdir. Bununla 
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beraber asıl kuvvet diğerlerine geçmiş ve kendlJ.erı hırıstıyan an~ııyı sa
yarak hükfımetten gördükleri eza ve cefanm acısını çıkarınağa kalkış:;. 
mışlardır. İşte şimdi tedavisini tasmim ettiğimiz hal bu merkezdedir. Os
manlı hükfuneti fena olduktan başka daha beter olmak üzere esaslı bir 
kusuru vardır: Zaafren büyük esaslı kusurudur. Fena bir hükfunet ıslah 
olunabilir, fakat--.zıa'if ·bir-hükfımet, za'if bir kavim, za'if· bir. ciııs ıslah 
olunamaz. : 

Vukua getirilen müthiş şeylere gelince bundan en ziyade mes'ul olan 
hükfu::Q.ettir (dikkat, dikkat). Fakat bununla beraber şunu da diyebilirim 
ki bu hal bizim kendi m\ffitemlekelerimizde ve dünyanın diğer cihetlerin~ 
de de vaki olmuştur, ki hükfımet bir hususta duçar-ı telaş olunca fevk~
lad~ tedbirlere_ Il1-üracaatla ahalinin · bir kısmını diğeri üzerine musallat 
eyH~miştir. Osmanlı hükfımeti de böyle hareket etmiştir. Buzaif hükümet 
Btııgaristanda vaki ·olan küçük bir ihtilali bastırmağa karar vermiş, ken
di silahiandırdığı ve kendi zabitlerinin idare ettiği bir kısım ahaliyi diğeri 
üzerine sevketmiştir. Bunun neticesi olarak, malumunuz olduğu üzere, l;»ir 
çok zamandan beri dünyanın hiç bir tarafmda misli görülmeyen ~ir de
recede bir çok mezalim meydana getirilmiştir. Bunların memleketimize 
ihbarmda ne kadar az mübalağa iltizam edildiği yavaş yavaş anlaşılıyor. 
Asıl olay yerinde yaptığım derinliğine tahkikatta böyle olduğunu anla
dım. Biz vaki olan bu müthiş ahvaİi daha yeni anlıyoruz. Bu rahatsız 
edici tafsilat ile burada hazır - bulunanları huzursuz etmek istemem; fa
kat hiç olmazsa şunu söyliyeyim ki on iki bin ile yirmi bin arasında na
muslu hıristiyan Osmanlı liükfımetinin alatı marifetiyle soğuk kan ile 
katı olunmuşlardır. Erkek, kadın ve çocuklarm sulh. zamanında böyle feci 

·şekilde katı olunduğunu tahattur ediniz. Vakit geçdiğindeİı bütün meş
hudatın tafsilatı size hikaye olunmak mümkün değildir. Yalnız şunu söy
liyeyim ki tahribat söylediğimden çok fazladır, bir derecede ki dünyanın 
hiç bir tarafında bu kadarı yoktur; ve maatteessüf dünyanın bir kısmın
da pek müthiş şeyler gördüm.- ·Bizzat Türklerin· de mazlumiyetlerini-·ima 
etmiştim, birnebze de ond~ bahsedeceğim. Osmanlı hükfunetiı:iin : ıslahı, 

Türklerin takımca Avrupadan harice · atılmaları için . değil, hıristiyanlar 
gibi Türklerin de menfeati için lazı~dır. Zannederim bir münasib idari 
muhtariyet hüsn-i icra edildiği taktirde hıristiyanlar kadar Türklerce de 
faydalı olur ve Türklerce de kabul olunur. Katliam delaili olmak üzere bir 
çok şey söylenmiştir. Türkler o kadar fena bir kavimdir ki kuyuya atıla
cak olsalar ketmden önce herkesi keserler .ve memalik-i osmaniyede bun
dan istifade edecek kimse bulunmaz denilmiştir. Bu delil zannederim 
alıvali ıslah· etmek isteyenleri korkutmak için bilhassa Türklerin · dostu 
t~afından uydurulmuştur. Gerçekte Türkler diğer kavimlere benzerler. 
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Eğer ·bir ecnebi istilasına uğrasalar cesurane har b ederler; fakat diğeı: 
taraftan, reisimizin dediği gibi, Avrupa devletleri ittifakla Türkler üze
rinde icra-yı tazyikte bulunsalar muvafakat ederler,. ve yalnız :bu .suretle 
dehşetli bir kan dökme menedilmiş olur. Efendiler, işte benim· görüşüm 
bu merkezdedir. Şimdi daha ziyade tafsil edemem. Şimdi bir şey da,ha var. 
Kısa bir müddet · önce prens Bismark tarafından gazetelerde bir fikir 
neşredilmiş ve tekzib edilmemiştir. Her ne kadar inanmıyorsam da bütün 
gazeteler Bismarkm «Eğer siz, İngilizler .muharebe ederseniz. ümid ed~
rim ki açıktan etmezsiniz. Rusyanın Türkler aleyhine Sırbistanda muha
rebe ettiği gibi siz de yalnız gayri resmi olarak har b. edersiniz» dediğini 
neşrettiler. Bu pe~ fena bir fikirdir; zira maatteessüf · .söylerim· ki ·hala 
Türkleri çok seven bir hayli İngiliz vardır. Ordumuzda. ve orduı;nuzun 
haricinde bir çok adam vardır ki Türklere hürmet etmeğe ve «Türkler 
mükemmel askerdir; yalnız başlarmda İngiliz zabitanı bulunsa· Ruslara 
galebe ederler» derneğe fazla meyyaldirler. Şimdi memleketimizin hissiya
tma tercüman olmak Üzere bu babda hükUmetimiz Türkleri iltizam etme
dikten başka İngilizlerinde bunlara münferiden muavenet etmiyecekleri 
dermeyan olunacağını ümid ederim (alkışlar). 

Rahib Vilyam Danton (Karpil Kiyet'te Sent Bartelerneo Kliseşi Baş 
Rahibi): Dük hazretleri; Osmanlı devletinin durumu hakkında fikir be
yan etmeğe en ziyade salih olan bir ~atın beyanatmdan sonra benim nu
tuk irad etmeme lüzum yoktur. Bulgaristan mezalimi hakkında· da sizi 
rahatsız etmek niyetinde değilim, zira bu mezalime fazla ön~m .verip bun
lar Osmanlı vilayetlerinde alıval-i adiyeden olduğunu unutınağa meyya
liz. Biz Bulgaristan kıtalinden bahsettiğimiz zaman henüz üç çeyreği geç
miş olan bu asır zarfında sekiz defa kıta! vaki olduğunu hatırımızdan 
çıkarıyoruz. · Binaenaleyh Bulgaristan mezalimi az çok tekmil Osmanlı 
eyaletlerinin alıval-i adiyesini gösteriyor. Şunu da söyliyeyim ki bu hal 
yalnız müslümanlık He hıristiyanlık arasmda bir mes'eledir zannında de-

. ğilim. Zanıiederim bu hal Türk unsurundan olan müslümanlarla,·hıristi
ya.ıüar arasında .bir mes'eledir. Ve tabi · oldukları: natamam mezhebden 
ziyade bu unsurun idare ·hususunda devası kabil olmayan iktidarsızlığın
dan münbaistir. Osmanlı hükfunetiniiı su-i idaresine gelince bunu .ahali ve 
memleket olmak üzere iki nokta-i nazardan mütalaa edeceğim. Evvela 
ahali. Bu babta muhabbetinizi tahrik etmiyeceğim. Kalbinize hitab etmi
yeceğiın. Rayalinizi kuvvetlendirecek hiç bir şey söylemiyeceğim. Sizi 
sert yürekli farziyle söyleyip yalnız muhakemenize müracaat edeceğim. 
Ahalisinin altıda beşi tamamen kanun haricinde olup mehakiin-i. _adliye
den istifade etmeyen, . hiç bir madde-i cinaiyede yeminleri makbul olma
yan, ve müslüman davacı . veya davaimm .hıristiyanın şehadeti makbul 

Giiney Doğu Aı•rıtpa Araştırmaları F. 10 
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olmayan.· bir mahkemeye. müracaat ·etmesi mümkün .olduğundan mev~d~::ı 
hukukiyede bile .~niehakim.:.i nizamiyeden te'min-i iStifade . edemiyen .b.ir· 
memleketin .hali :ne · olabilir? tşte haLböyle. iken o me~leket ahalisinin 
ahvaıt: ne ·otur?. Buna . bir' de ·pek ziyade h un-har ve . en alçak ·:ciıislerden 
ziyad"E(mail-i şöhret oldukları içiri ·geçeftlerde. bir. yazar.ın en :hafif :tabir 
olriıak üzere · kaplaJ1. ,,diye' tavsif: ettiği · bir· .unsur· arasında: hıristiyanların 
yaşadıklarını-'ilav~· :ediniz. ·:İşte yalnız· bu. unsur silahlıdır:. Bunların-oiçinde 
kendileriıiden üstilıı. ve ·fakat· .. silah: kullanmaktah tamamen mahr.um ·bir 
kavim yaşamaktadır. Böyle bir: kavmin h~li :ne .. olur? Memalik-i osmani
yede ·ta:sarr\ıf-ı emlak için hiç ·emniyet olı;nadığını ye hıristiyı;ı.ıılar · arasın-: 
da a:ne namusunuri ·muhafazası kabil ·olmadiğını da· bun·a .ilave ediniz; Ar
tık l:_ııristiyanların . zaafl hakkında· ne söylense zannımca· tabir · haksız olur: 
Bu· inisus ta pek çok mü balağa · iltizam olunuyor sanırım, · zira ribka-:i. os~ 
maniye üzerlerinden atıldığı ' zariıan .'bunların bir t.akım basais-i aliye'ye 
malik oldukları göİiilür. Hıristiyan kavi.mler hakkı.nda. ne söylenirse .söy:
lensin !büyüklüklerini ispat edecek özelliklere maliktirlet. Osmanlı ülke"
sinde oturan hıristiyanların ·dfıÇar oldukları. zulüm .. bir müstebid liükiı.niet 
idaresi altında yaşayan tebaanın riıezalimi gibi değild.4-~ Bir şahsın istib~ 
dadına ve.' hatta: .bir riıüstebidin ' i}rtidarına had· tasavvur ohi.ntır; fakat 
kendilerini . zabtedecek kanunların mevcut oiıriadığı bir memlekette .kom
şuların istibdadına · hudud· olamaz. Düşünün üz ki. Bulgarİstanda değil .. bü
tün Osmanlı ülkesinde bir hıristiyı;ı.nın katı için ·tahkikat icrasiyle mü
tecasirin cezaya çarptırıldığı en nadir ahvaldendir. Konsoloslarımızın biri, 
isyan zamanında değil, . asayişin. tariı oldüğu zamanda bile kendi idaresi 
hududu dahilinde bir kaç ·sene içinde .bin yüz hıristiyan kati ohinduğunu 
ve ·hiç biri hakkında tahkikat :bile yapılmadığını s·öylüyol! («ayıp» ·.se:da-· 
ları)~ İşte buıidan adı geçen .memlekette. bulunan· .hıristiyan kardeşleriini-
zin halini anlayabilirsiniz. . .. , . ' · . . . . 

Bulgaristan'a gelince;. geçen sene· değjl bundari yedi sene önce;· .. b~ 
gün pek ziyade · iştihar eden · Zayçar .ile.:Aleksinuç ·arasında: dolaşıyordum~ · 

Bir miktar Bulgar muhacirlerine tesadüf ettim. kİ Sırhistan hududu ·üze• 
rinde küçük 'kulübeler te'sis ederek :J:tema.I-i emniyetle sakin olım.ifr~ç 
aileden ibaret idi. Ben kendilerine yabancı olduğ:um i'çin çocuklar~ etrafıma 
toplandılar .. Kendileriyle oynadığım . bir_,· sırada ·· arkadaşlarnı;ıdan· ·biri 
«Türkler geliyor» demesi üzerine. çocukların telaşıni. gördüğümr gizleiımek 

için ayakları kana yar~ · kayalarm .üzeririe . tırmandık18.rını müşaheçle et
tiğim zaman· Bulgaristanın. ·ahval~i adiyesine .. oldJ.Iğunu anladım. Bi.r .çok 
def'a işittiniz. Çerkesler hıristiyan ahalinin arasında iskan edilmişlerdit-. ~ 
Her bir çerkesiiı yiyeceği (esp zamanlarda İskoçya'da Ç>lduğu gibi) · hıris
tiyanlardan ian e ile. tedarik~~olunurdu . . Ve ·Çer.keslerin dayanılmaz · hare;. 
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ketleri hudud boyunda bulunan Bulgarların şim~iki .hoşnutsuzlt,ıklarını 
mucib olmuştur. Sırbistanın muharebe etmekteki tedbirsizliğini, Sırhis

tanın muharebe etmekten men' olunduğUnu, Sırbistanm her . sene· devlet
lere müracaatla Bulgaristanın hal-i hazırı kendilerince ne kadar mucib-~ 
zarar olduğunu meydana .koyduğunu işittiğim ve · şu· Bulgar :muhacirl.eri
nin manzarası bütün Sırbistanda nasıl. bir . nefret . hasıl. ettiğitıi:.anladığı~ 
zaman işde · cinnet olduğuna teessüfle beraber alicenaba'D.e· muharepelerin-;: 
den dolayı Sırplılara teşekkür ediyorum (sürekli allp,şlar)-: S~bista,p.~ tak
bih · etmezden evvel büyük Elizab'et ile b'Q!lun Alu va mazlumların~ e~qği 
muaveneti unutmalıyız; bundan başka büyük · din hamisini ·· (sürekli al
kışlar) ve esir ticaretinin" ineri'i hususunda İngilterenin mesai.-i ali-cena~ 
ba.nesini batırdan çikarmalıyız: Şimdi bira~ da; asıl m~mleketten bahsede.:. 
yim. · · · .,. - . 

Bu memleketlerin ezmine-i kadimede ne 'oldukları ·mal~unuzdur. 
Küçük Asyadaki ve Şuriye lbt'asındaki servetini Romaya dökerdi . .Aha
lisi pek ziyade ve mahsulatıkesir idi. Şimdi Kıbrıs ·nedir? Sur~ye· kıt'asın:
da ne .. buluyoruz? Efes etrafında ne görüyoruz? Küçük: Asyanın en m ün
bit arazisinin yüzde doksan dokuzu bu gün mahsulsüz duruyor . . Osmanlı 
Asyasının her tarafını çöl kaplıyor. ·Konsoloslarliİiızm{!biri ketidi ·idari 
hudutları içerisinde yüz köyün insansız kalarak hanelerinin harab: oldu
ğunu raporunda bildiriyor . . Tekmil memalik:.f · osnianiyede . durum böyle-: 
dir. Elbette böyle bir memleket muhabbetimizi ·celbetmez . . Elbette .o mem:: 
leketlerin ahalisi üzerinde böyle tazyik. icra · olunduğunu gördükçe hü.kfı_
met-i osmaniye aleyhinde bilcümle kuvve-i . ~aneviyemizin sarfina .mec:. 
buruz: Tuna sahilleri üzerinde bir ·devlet . vardır kh bir ·:gün .. büyük 
bir devlet olacaktır. · O devlet hiç bir Avrupa .devletin:e · nasip olmadığı 
üzere atmış sene süresince muharebe 'bilmediğini söyliyebilecektir; Sırhis
tandan başka hiç bir, devlet b~u söyliyebilir mi? Orada bir millet zuhura 
gelmektedir. Osmanlı idaresinden kurtulduğu atmış seneden beri ne yap-

. tığını gördük: :Serbe~t Sırbistanın ne ol_duğunu bakarak memalik-i osm~: 
niyedeki Sırplıların iktidarını anlayabilirsiniz. Köy .ve Şehirlerinde kilise
ler. inşa edilmektedir. Her tarafta mektepler çoğalmaktadır. ·Tahsilleri 
bizden daha serbest ve daha yaygındır. ·Ne kadar fakir olursa ·olsun, her 
Sırplı bu mekteplerde en zengin komşusu ile yan yan~ öt~. ; Sırbistaiı 

h-qdudu dışında bile doğmuş olsa her Sırplı .bu mekteplerden istifade hak
kına maliktir. Memleketin ehemmiyeti artmaktadır. Sırhistan vasıl~ı azae 
met olduğu zaman ahalisini şu noktayı der-hatır etme;ğe sevkediniz ki 
kısa zamanda· İngilizlerin · muhabbetine .mazhar olmuşlardır. ve--hürriyet
lerini ·elde etmek için çalıştıklan zaman· memleketimizden nail-i: muavenet 
.olarak terakki .. ve istiklallerinde alkışlanmışlardır -. (sür.ekli · alkışlat) ·: .. · .. 
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Mr; · An to ni Tiı.rtılop : · · ' !'' · ·~ · · 

'Dük hazretleri; Şu Türk bahslııde mesalih-i şahsiyemizde ne yapa
bileceğimizi tahattur ederek vazife-i hazıramız ı:ie olduğunu bulabiliriz. 
İçimizden bazılarının bazı dostu, belki akrabası ve belki de maatteessüf 
yakın akrabası buliınabilir ; ki onun için biz bir, iki, üÇ ·def'a ve daha zi
yade şu zavallı ya ·}i~le bu kere de muavenet edelim deriz. Bir delikanlı bir 
orta yaşli veyahut ·daha fenası bir ihtiyar bize ·eşki bir dostluk veyahut 
akl-abahkla: bağll''olur ki biz eğer mümkün olurs·a_ yardım etmeğe çalış~.: 
riz. Oi:ıuıi içiıi paramızı · sarf ederiz, bütün kuvvet ve şiddetimizi sarf ederiz, 
ruhayet emek boşuiıa gider: ·:Bu adamı ceniiyetin.faideli ve hatta münasib 
bir 1;1Zvu olmak. üzere yaşatmağa hiç bir Şey imkan vermez. Nihayet ken
di kendimize hiddet ederek artık buna bakamam deriz, ve artık hiç pa
ramızı ve zamanımızı s'anetmeyiz. 

·Efendiler, Türklere karŞı olaiı mevkiimiz zannedeririı buna pek ben
zer (dikkat, dikkat). Siz ki Kırıriı muharebesirii· hatırlarsınız, İngiltere
nin muha:rebeye' iştirak için ne gibi ·hissi ya ta tabi olduğunu der-hatır 
edersiniz. Şimdi tasvir ettiğim liissiyatın bu hissiyat olup olmadığını siz·e 
sorar~. Ahval.'bu Türkleri bize dost yaptı. Milletler. arasında bize dost 
oldu· (gmüşmeler) ;. Bu dostluktan ehemmiyetsizlikle bahsetmek istemem. 
Her halde müttefikimiz idi. Kendisinden çok kazaiıdi.ğımızı zannetmem. 
Fakat bize karşı riayetf vardır (gülüşmeler) ve küçük- şeylerde bize itaat 
ederdi. Büyük şeylerde de itaat- etmeği vaad etti. O gün geldiği.zaman 
bu def'a da müsaade etmeliyiz dedik. O vakit ki ·müsaademiz büyük idi .. O 
zamanın Rusyası bu günkü . Rusya değildi. Nikola, Aleksandr değildi. 
Rusya o vakit şüphesiz Osmanlı devletinin düşmam büYük düşmam idi. 
Bu büyük düşmana karşı' Frahsızlarla ·beraber biz yardım ettik: Ne kadar 
gayret ile,· ne miktar· kan ve ·para saı::fiyle yardım ettiğimizi şimdi söyle:. 
mek laziin değil. Bu Kırım muharebesi hakkında size yalnız şunu söyli
ye·ceğim :· ' İngilterenin ·bu tecrübeyi tekrar .. etmeyeceği-·hakkında reisimi:. 
zin· beyanatma iştirak edeceğimizi zannederim (dikkat, dikkat). Bir defa 
tecrübe ettik, ve bu Türkürı ahlakını ~sia.ıı etme8ine intizarımızdan faide 
me'mfıl= olmadığını aniadık. Niçin üı:i:ı.id. yok? Zira iyi ile fena arasındaki 
farkı bizim gibi görmüyo~. Bize iyi olan ona fenadır, !stibdad, zulüm, 
yolsuzluk gibi ·bize pek fena olan şeyler onun· nazatında pek iyidi.I'. İşit
tiğimize göre ırie'mleketl münbittir. Türkler cesur ve kuvvetli adamlar
dır. Kendilerini iyi bir halk yapacak i'tidale istidadları vardır. Fakat dün;;. 
yada en fena ahalidirler. Zira silah kendilerinin şerefidir:: silihtan başka 
şerefler yoktur. San'at, ticaret, ziraat, ulfı.m, · edebiyat cümle-i nazarlarıiı.
da fenadır. Kavimleri silah :kuvvetiyle itaat altinda tutmak nazariarında 
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milletiere ve efrada en layık bir emeldir. B.inaenaleyh _tekrar ediy9rum 
ki bunlar Avrupada başka kanun altmda yaşamalı,· _başka usul ve adet
lere tabi olmalıdırlar (alkışlar). 

Sir Tomas Fovel Bakston : : . ·-.: . . 

Dük hazretleri, hanimlar, efeiıdilet: Niıtuıe~öyl~yen zatlarm biri 'de
mişti ki Bulgarİstanda zuhur eden ayaklanmayı takbih edersek İngiltere 
tarihinde bir çok şeyleri ve ezcümle esir ticaretii:ıiiı ilgası için memleke
timizin sarfettiği mesaiyi unutınağa hazırlanmalıyız. J3en de şunu ilave 
edeceğim ki eğer cemiyet4niz esir ticareti ~akkında .beyan-ı rey ~tmek
sizin dağılırsa vazifesini· ikinal etmemiŞ olur. Şurası· ·malumdur ki Os
manlı hükfunetiniiı idari tarzl esaret ile .esir' ticaretin~ müessistir (dik:
kat, dikkat). Muharebedeki ad,etlerinden. bahsetriıiyeceğiin.t. Eskiden _ye-. 
ııiçerilerin hıristiyap. ·çocukları. toplanarak . yazıldıkları ·malumunuzdur. O 
zamandan yakın zalij.an önce Bulgarist!lnda yaki'. 9lari .muharebe · günle
rine kadar muharebeden ;maksat. kızlarla oğli:mlarıiı topl~nmasmdan _ve 
bunların ve bunların akrabasmm katliamından ibaret: .idi .. Fakat bu vahşi 
harekatı yalnız muharebe ·zamanlarmda gör-meyiz. Esir ticaretini mema~ 
lik-i osmaniyeye· idhal için · muharebeye ihtiyaç yôiP:ur. Muharebe olsun 
olmasın; bu ticaret tamamen icra olun~ .. Umumen malumdur ve kon
soloslarm raporlariyle de -ispat olunabiUr ki esaret ye esir ticareti, Av
rupaya karşı hürmetsizlikte.n daha ziyade zar~ ;hasıl alacağı için, en es
kiye iıisbetle daha gizli olarak· meycuttur. İstanbulda bile esaret tüken.: 
memiştir. Avrupa haricindeki memleketler:ine, M~ika,ya bakarsak görü
rüz ki dahilden Trablus sahiline kadaı: · kervanlardan. Cj.üşüp kalmış bir . ta., 
kım kemiklerin yanıp beyazlandığı daimidir. Bu kervanlar. :miktarları aza
larak sahile ulaşırlar ve .oradan- gizli yollarla Boğaz. içine. sevk olunur lar. 
Zamanımııda ekseriyetle .denilir. ki biz.İngilterenin .ötedenberi mu'tad olan 

· politikasma bakmalıyız. Harekat-ı riıu'tadeyi' bozmak taraftarı değilim, 
fakat başka bir hareket-i mu'ta(j.eyi bir başka cihete atabiliriz. Yetmiş se
nedir İngiltere esir ticaretinin İngilizler marifetiyle icrasmı kanunla ~en! e 
himinet etmiştir. · Dük de Veliington .ve saire gibi . İngiliz .devlet ricalin.in 
gayretleriyle Avrupa da bu politikaya mütabeat etmiŞtir .. 1815 senesinde 
Viyana kongresinde, 1822 senesinde Verçma konferansmda Avrupa Afri.., 
kayı tahrib . eden, A vı:upanm .şanına nakisa yeren, insanlık alemini duçar-ı 
keder' eyleyen bir musibete nihayet verrneğe ~arar verdi. Burada toplan.., 
mış bulunanlarm da iştirak edecekleri zanniyle ·ün:iid ederim ki şu sırada 
İstanbulda siyaset adamlarıp._ın sarfettiği mesai bura4a toplanuıamıza se
beb olan Osmanlı devle~in kötü id3.!-esinip. mühi.ni...bir kısmmı teşkil eden 
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şu belayi sona erdirecek·.şiddetli :tedbirler· vaz' etmedikçe terhin-i hitam# 
oli:na:sına lngiltei:e · fle · beraber· A\rrupa da . razı olmaz '(alkışlar). . 

.Reis : 

Nazar-ı mütal~aya alacağımız ikinci ıioitta cMes'ele-i Şark'i}rye'de Av
r,upanın v~ ,bilha~,s~ :i:ngilt_erenin mes':ul_iyyeti» bahsidir. 

• • 1 o • • • •• • •• .., • • • ~ o 

.. :nük -hazretleii, efendiler; bu mes'elede İngilterenin mes'uliyetine dair 
bir şey ·söylemem· arzlı ·ediliyor. Bu ~onuda tafsilata girmekten .. kaçl.Illl'
sam.: ·a:ffedermisiniz? .. B.ui:ıun.· için .on· beş dakikadan ibaret bir zaman kafi 
mazeret.·ise de.:başk3; bir:.sebeb daha var. Zannederim ki bu konudaki fik ... 
rim· taniamen.dikkat\nize· maruz olabilmek için· İngilterenin eski politi~ 
kasi. ile .. bütün. siyasi 'müiıaseJ,:ıetlerine YUkufum olduğu.pu beklemezsiniz. 
Fakat bu konudaki-Ingiltere yüksek sınifının mesuliyeti hakkında bir şey 
söyliyebilir miyim? Zannederim· ki Türk' ahlakıyle -Bu manada isti'ma.., 
liyle hükUmet kelimesinin şanını tenkls etmek caiz ise-. hükUmet-i os
maniye hakkındaki yanlış fikir bu· konuda. yük.sek sınıfın bir hatasından 
neş'et etmişt~. Memalik_-i. · osmaniyeden .. gelen · do'stlarmızdan yüzlerce 
def~a işitmiŞsinizdir kL Türkler .pek iyi; ··ve zir-i idarelerinde bulunan ak
vama.faiktirler. Bunların zir-Lidaresinde bulunan hıristiyanlar fakir kim
s~ler olup, ihanet .ve·:her· hususta yalancılığa . tabidirler, :ve Tür~eı: 4er 
halde bunlara mÜİ'accahdırlar denildiğini. işitmişsinizdir. Ben işittiğim ve 
siziıi de .. defaatıe işJttiğinizdeiı emiiı. olduğum ·. kelimeleri zikr ve tekrar 
ediyorum: .. Bakı~: şimdi ne .oluyor. : .. ·. . · .. · ... :. · ·· . 
. · · Vaktiyle bir Roma ·prokonsolos'U:. tahrib ve yağma ~ttiği . bir eyalet
ten· döndüğü zamai:ı. ·elinde kan ·bulaŞığı varken elbette bir ·Romalr kadı., 
mn huzuruna .çıkmazdı. Bu... adam.·elbette Romada mu'.teber addolunup · eh 
ki bar· Roma . ceiniyefierfn~ ·ıra.bu.ı. edilirdi.' Daha sonra kendi tariiıimiid~ 
eğer Norman istilasıngan. sonra ilk zam~arda lngilterede.seyahat etmiŞ 
olsaydımz . Normandiyalı J:ıir Baroni hakkında zulüm ·ve haksıZlık ettiği 
bir,: Sakson yalıdan . daha . mu'teber sayardımz. Daha· yakınlarda tekmil 
Amerikada güney. qevletlerinin bü~ esir tacirlerinden daha mükemmel; 
daha nazik, daha terbiyeli kimseyi bulamazdımz. Fakat bundan ne :çıka_r! 
Bundan versek hiç bir vakit bir Roma eyaJetini tahrib etmediği anlaşılır 
mı? İngilterenin hemen ~Norman istilasından sonra hür olduğu anlaşılır 
mı? Güney devletlerinin: esiret keYfiyeti devamı arzu olunacak bir' şey 

, olduğunu bu hal ispat . eder mi?: Zannederim memleketimiz~ avdet . ed~ri 
seyyahlapinız İstanbulda Itibarane .hareket eden yüksek sınıf me'murla-
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riyle··münaseha:tta bulunduktan· sonra Türklerin-tyi . olduklarını söyıedi}t
leri sırada hakik;ati söyl.erlerse de bir ·çok . ~yaletle~in· i'tisaf ve se~ alet 
içi.n:de · hulıinduğunu söylemezlerse bizi aldatİınş . olurlar. Binaenaleyh bu 
konuda esas . tutan y.aiılış fikirden en ziyade ·mes'ul ol.an .~ek spıJ.ftg 
sanırım (dikkat, dikkat)·: Bu hare~'et meydap.a galeli b~ri pu şöz:ün t~l:çer
rürünü· işittik. 'B.).lndan böyle tektar : olunmamasına him,met ·etmek. . c~mi
yetimizin vazaifindendir. Fakat Qiğer bir m~s1uliyet daha ·var~ kj ·İn
giltere hissetmek icabed.er o da: ·ahlak.ının ines'uliyetidif. ·Benden e~~~ 
konuşan zat kendine mahsus· bir tavır :ve eda lle .esir ticaretini.n ilgasm
dan bahsetti: Lakin diğer bir kısım esirlez: . vardır : ki İngilter~ ~zat :et
miştir. Eğer niazlumu kurtarıp .azat etmek. mecb.uriyetini t~nıniazsa .. niçin 
Osmanlı idare5i. altmda bulunan c~zair sevahili, üzerindeki ~ir leri kurtar
mak- için-. bu kadar can :ve ·para sarfiyle yakın . tarihte. ·en ·parlak hareketi 
niçin.ihtiyar etmiştir aniayarnam . (alkışlar) .. Dört yüz seneden•beri tabii.y
yet-i osmaniyye Akdeniz için bir dehşet ve Avrupa ticareti için bir :tJ?.U
sibet idi. Bu hal değişmedi. Osmanlı politi~ası hiç d~ğişlJ?.ez. En.-ı'!on C'ezair 
beyi en birin_cisi- kadar büyük bit ··haydut-jdi: •İstanbul Padişabı .da·.sel.ef-

· ıeri. nev'inden--bir- 'hükfundar olmaktan başka bir . şey olamaz. Gere.k. .sizin 
ve gerek seleflerinizin hareketlerinizden dolayı. İiıgiliz sıfatıyla mes'ulsü
nüz. Şunu da -söyliyeyim · ki bu., cemiyetin deruhte ettiği vazife~erin bir 
kısmı suret-i mahsusada mühimdir..: Yani beynel ahali ma'lfu:p.at-ı sahiha 
neşri .demek isterim. Hiikfıinet memurlarından:. biri geçenlerde · İngiltere. 
ahalisinin dış politikada·, cahil ·oldiıklarını söyledi. Zannederim pek· doğ
rudur. ·Diploma,si· ile niua.hedeler, mukavel~ler, ·~otalar. v.e diplomasiye .mü
teallik .tefertuatta icabederse cahiL olsunlar. Fakat. zannederim ·ki kom
şuların,ın ahlakı, müesseseleri,. tlsul.ve' kaideler.i hakkında :cahil· ·olmama
ları lazımdır (dikkat, ·dikkat.); Binaenaleyh Osmanlı· hükfımetiiıin ka.vaid-i 
sahiha-i esasİyesi ne olduğunu .siz bunlara bi~dirnielisiniz. Bu :hükUmet 
bir kaç asırdan beri işgaline devam .~den bir-işgal or.dusudur. Fakat .diğer 
galip kavimlerde olduğu gibi. şekil ve. v.aziyetini .değiştirip idaresi' altına 
al<Lğı ' memleketlere karışacak .yerde. ha. la .:bir işgal . ordusu. halinde devam 
ediyor (alkışlar). Onun için şunu anlamağa mecburuz;: ·tşgal. eden ordu 
ile taht-ı raiyyette bulunan kavimler arasında alıval-i hakikıyye-i mesalih· 
nasıldır? Vüs'atli, sulhperver, sila.h~ız • . ve san'atkar-olan ahalinin üzer
lerinde yerleşmiş olan ordunun merhametine mevdu' olduğu sahih midir? 
Pek ağır ve.da:ha fena. olmak ÜZere· gayr-i mı.ıayyen olan tekalifin her nevi 
saadet .ve umranı imkansız bırakacak surette bu . ·halktan . daima tahsil 
o}unduğu sahih· mi?· Bir Osm~ memuru civarda bulunduğu zaman bir 
Osmanlı ailesindeki kadmlaFm namusu hiç bir. vakit emniyetli olmadığı 
sahih·. mi? Bu şeyler doğru mudur?.; Bunları tahkike mecbiırsuı;ı.uz. Eğer 
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bu durumdan eziyet gör-enler hıristiyanlar ise, siz de hıristiyan olmak ci
hetiyle bunlara imdada mecbursunuz. Ne deneceğini biliyorum: Mutaassi~ 
bane bir sebeb gösteriyorsun; insanıarı mezhebe müteallik bir mubaha
seye sevk ediyorsun denecektir. Vakıa fikrime iştirak etmiyecek'. bir ta
kım zevat arasında bulunduğunın biliyorum. Fakat ·şunu söyliyeyim ki 
bu zavallı adamlarEn Ölıİıeden Önce ettikleri duayı her pazar benfm tek
rar edişim benim iç.in bir şeydir. Hıristiyanların kavaid-i azimesine benim 
ve onların mü tabaat edişimiz benim · için bir şeydir.. Eğer burada topla- . 
nanlar bütün bu hususlarda bana iştirak etmezlerse etmesinler. Fal_{at 
şunu- söyliyeyim ki bu hıristiyanlar mazlumdurlar ve Osmanlı memleket
lerinde hıristiyan ve mazliım birdir · (dikkat, dilckat). Bu büyük cemiyetin 
mes').lliyyeti deriıh.te ederek bu gün ti:ıgilterfe ahalisine müracaat etmesi 
mazlum ile hıristiyan bir olduğundandır. Onlar değil siz hıristiyan · oldu
ğunuz için hallerini nazar~ı itibare alınanızı talepte hakkımız vardır.- (a1-
kışlar) . . 

Bidayette söylediğim gibi yine tekrar ederim ki bu konuda· hatada 
olan tahsil gören sınıftır. İngiltere ahalisinin muharebe isteyeceğini zan
netmem. İstemiyeceğinden eminim .(dikkat", dikkat). Türklere muhabbeti 
olduğunu zarinetmem . . lngilterede Korsan ile Türk kelimelerinin eskisi gibi 
dehşeti-yoktur. Bu zamanlar - geçmiş olabilir. Şimdi Türkten artık o ka
dar korkmuyoruz. Fakat onu sevmeaiğimizden de eminim. Ve .eğer avamın 
fikrine bırakılsa bu toplantının. bu gün toplanmasına lüzum kalmazdı. 
F~kat aranızda; dostlarınızın, kulüplerinizin azasının·, gazeteierinizin, 
olc4yucularınızın arasında .yanlış fikir mevcut olduğu için protesto~uz ı..a
zım geldi. Bu gün ma'lfunat-ı sahiha neşretmeniz lazımdır. Ve ümid ede
rim orada kalmazsınız, uim.ima. müracaat edersiniz. Müşkilat-ı siyasiye
den ve İngiliz ·menfeatlerinden ne netice meydana gelirse gelsin, her hal.; 
de mazluma imdad, biçareye muavenet · olunur. ~ Hıristiyan bulunmalarma 
ehemmiyet ister veriniz ister vermeyiniz .erkek ve. kadından ibaret olan 
zavallılar bir güzel sözünüze, alicenabane imdadınıza ve -inşaallah Q lü
zum hasıl olmaz- şayet olursa silahları~zın kuvvetine mazhar olacak'
lardır (sürekli alkışlar) . 

-· 
ParlementO azasmrum Mr. Henry : 

Dük hazretleri, hanımlar, efençlil~r: Bu cemiyet~ hitaben söyliyece .. 
gim bir kaç millahazayı münhasıran 'mes'elenin son kısmına,· yani mes'ele-i 
şıirkiyyede bilhassa İngilterenin mes'uliyyetine hasredeceğim. Zannede
rim ki· şark meselesinde· İngilterenin mes'uliyyef-i mahsusesı her mem
leketten çok İngilterenin şimdiye .kadar Avrupadaki Osmanlı idaresini · 
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muhafaza ·ve müdafaa etmesinden ileri gelmiştir. Devlet-i aliyyenin .ta
mam-ı fnülkiyyesi ve ~tiklalinin muhafazası gibi ahenkli bir cümleyi 
icad eden İngiliz devlet adamlandır sa"Pll'ım. Bu cümle. adı geçen mese:
lenin müzaker.esinde ziyade te'sir icra etmiş ve birçok .senelerden beri 
kuzey Avrupada politikamızın esasını teşkil etmiştir. Bu politika yalnız 
şimdiki hükfunetin politikası olmayıp bunlara daha önceki hükUmetlerden 
kalmıştır. Ve hiç olmazsa 1853 . senesinderi beri ın.emleketimizde .her h ük u
metin politikası olmuştur .. Bu politika sade resmi bir politika da _değil-: 
dir. Zira milli bir politika ·olmak ~ere .kabul olunmuştur ve ahalinin bü
yük kısmı bilhassa bu politikanın tervici. için ihtiyar ı;>hınan 1854 .. sava
şına katılmayı kemal-:-i havalıişle deruhte ederek· bu politikayı tastik ey
ledi. Bu savaŞın lüiumlu olup olmadığına dair fikir. beyan· etmiyeceğim. 
Bu konuda sağlam bir. fikrim varsada burası açıklamak için müıiasip de
ğildir. Fakat her halde bu muharebeden b~e terettüb eder mes~uliyyeti 
bilmeliyiz. Zir.a hatıdarqa olmalıdır ki o· muharebeyi eden İngiltere· idi, 
Bu ·muharebeden .önceki müzakeratın tarihine vakıf olanlarca malUIİldur 
ki - Osmanlı. devleti .ile Rusya arasındaki ihtilafı silaha baş· vurmadan hal
ledecek surette müzakereye ·dahil olanlar muvafakat etmişlerdir. Ve .Os
manlı devletinin tamam-ı . mülkiyesi ile istiklalinin _muhafazası _emrinde 
İngiltere endişenak . olmasa muharebe olmazdı (dikkat; .dikkat). Bu mu
harebe ile biz ne yaptık? Evvela · Rusyanın hıristiyan Osmanlı tebaası 

üzerinde öteden beri icra: ettiği cüz'i himayeqin İcrasına mani olduk. Sulh 
andiaşması imzalandığı zaman 1856 senesi .muahedesine reisimizin ima 
ettiği gibi meşhur .fıkrayi .. dahil:ettik ··ki o fıkra: ile . andlaşmaya im.Za ko
yan devletler hiç bir sebeb. ve bahane·. ile padişahla tebaası arasına gir
ınemeği deruhte ettiler, Daha .iler'i gittik. İngiltere' hüklı.meti Osmanlı ' hü
kfımetinin mali .iktidarına kanuni değilsede bir nevi man~vi kefalette 
bulundu ve bu şekilde Avrupa ve özellikle İngiltere piyasalarına müracaat 
ederek son 25 sene içinde-180-200 milyon lira almasına ikrar eyledi, ki 
·adı geçen bükilmetin bu paraları ne yolda sarfettiği ekserimizce malfıriı-. 
dur.'- ... 
< · ·1860 senesinde Avrupadaki · Osmanlı eyaJetlerinde ahvalin pek feiıa 
olduğU hakkında· Rusya hükUmetinin b eyaanatma kulak asmadık. Os-. 
manlı ülkesinin . her tarafındaki konsoloslarimızdan bu beyanatı red ve 
tekzib yolunda yazıluuş . raporlar ·alriıağa .çalıştık. Cidd~, Şam ve Suriyede 
dehşetli katliamlar vukua geldiği zaman Osmanlı devletine yardım etmek 
İngilterenin mukaddes vazifesi olduğu düşüncesine hala bağlı kaldık. Bü
tün diğer millahazat buna tabi olmak üzere bir çok seneden beri diplo
masimiz bu maksada hizmet etti. Osmanlı- memleketi dahilinde meyaana 
getirilen şiddet o•aylarını . gizlemelç (dikkat, .dikkat. sedaları ve . .alkışlar) 
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ve. memleketimizin .umumi efkarma ulaşmaması · için . ma~lumlarm f~rya: 
dmı 'bastırmak .üzere havadis men' olundu. Bir çok yerleri çıkartıldı,. Pi
ğer vasıtalarla bu haksızlıklar duyularak umumen. nefr~tini mucib old~ğu 
.zaman bunları hafifletmek ve ma'zur göstermek için her çareye· tevessiil 
oluiıdu. ·Ben .bir idari tarzdan bahsediyorum, sözlerimin zatiyane şümulü 
yoktur. İşte· şarktaki :idare tarzımız kısmen bu _şekilde içli. :aelki bi.liniyQr
dur, Ağustos ve· Eylül aylarmda bu haberler duyulup Avrupa_ b~'Qirine 
girdiği · zaman, ' yalnız bir mevki. vardi ki, olaylara karşı tal)lamiyle his s~ 
veyahut hiç olmazsa inanmaz. görünüyordu. O da; İstanbuldaki. J,'ngilte~e 
sefareti idi (gülüşmele.r ve alkışlar.) . 

Bütün bu ·şeylerin-· va.hiriı. · neticesi şu oldu . . İngilterenin. her hususta 
kendine hizmet ve yardıma hazır s~dık ve muti bit: müttefiki olduğu hak-: 
kmda .ıslah ve tashihi kabil olmayan bir fikre Türklerin ~anmasıdır. :ai-: 
na:e;naleyh benim kanaatime göre bu büyük mes'uliyyet blJ. politikı~.da bize 
bağlı oldqğundan bu cemiyeti . toplamakta haklıyız. En· büyük va~ifeleri
mizderi biri İngiltere ahalisinin. bundan sonra ittifaka son v.ermeğe. karar 
verdiğini. İstanbul ile .beraber bütün Osmanlı ülkesinde yaşayan Türklere 
bildirmektir (alkışlar): Osmanlr devleti- lehind~ olmadığı gibi aleyhinde 
de muharebeyi tasvip·.etmem. Ben .niuh~rebe hususunda pek ziyade· mü
tereddidim. Muharebeye inanmam. N azarımda fenalık çıkmasını men~_ ile 
mütecasirlerini te'dib için muharebeye müracaat etmek şeytanları şeytan 
reisi marifetiyle . te'dib ·etmeğe benzer (alkışlar ve ·gülüşmeler). Muhare
b_eye lüzum yoktur. · Avrupa müttehiden idare-i kelam ederse Osmanlı 
devleti boyun eğer. (alkışlar); Avrupanın da -ittihad etmemesine bir se
beb yoktur.. Meğer kL-her. ne kadar. böyle bir karara mecburiyyet bence 
şüpheli ise de- İngiltere mağri.ır hasedinden dolayı bu ittihada dahil ob 
maya: Bir şey daha söyliyeyim. Aramızda .bir çok hususat hakkmda.fikir. 
ihtilafları olabilir. =Fakat bir noktada .mütehid. olduğumuzdan eminim. ki 
oda şudur: Milli .hissi ya ta terc~an ·olmak bu .. memlekette toplanan bü:" 
tün cemiyetlerden: çok ·biZim cemiy~timize ait olduğundan, Devlet-i Os
maniye denHen vahşet-f müteşekkileyi himaye uğrunda İngiliz servetin
den bir para, İngiliz kanından bir damla ·sarf :olunmamasmı ·hürriyet, ada
let, insaniyet namma, İngilter~nin mazlumları himaye hususundaki ·.eski 
şöhreti namma· ve cenabı adil-i mutlak ve. hami.,i azam hakkaniyet nam• ı 
mübarekine kat'iyyen karar vermeli.yiz (sürekli alkışlar). 

Mr. ·Hovel: 

- Dük hazretleri, hanımlar, efendiler: 'Bu politika hatası cinayet dere
cesine varacak surette tasyir edildi. Eğer öyl~· ise, ki .öyle olduğunu'''i&.n.:-. 
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nederim, derim ki lngiltereriin şimdiki Baş vekili şu şark . meselesinde 
cinayet derecesine varacak hatalarda ·bulunmuştur. Bu asır zarfmda ya
pılan bütün hatalara nazaran Lord Beaconsfield bunların hepsini geride 
bırakmıştır. Benden önce konuşan zat bu cemiyetin·· müzakerelerinin. ne
ticelerinin· Osmanlı memleketlerine ulaşacağı hakkında ümidini beyan.' et

' mişti. Ben· bu konferansın kararları (downing street)'e .ulaşacağıni ümit 
ederim (dikkat, dikkat). ·M:alumuiıuz olduğu üzere. bi_dayetten beri bütün 
İngiltere dahilinde Bulgaristan. ile diğer eyaletlerde yapılan mezalim ve 
cinayetlerden haberdar . olmayan galiba yalnız Lord· Der by ile bord 
Beaconsfield'dir.· Oxford Piskopos'u terbiye görmüş olan yüksek sınıfın 
hissiyatından ·bahsetti· ve vaktiyle ·esaret ve istibd~dı himaye eden ve· bu 
gün Türkleri mazur gösteren bu· 'sınıfa . ait kimseler olçluğunu söyledi. 
Şimdi şutada . toplanmış bulunan: bir çok' zevat ile Londrada ve başk?
yerlerde umumi icraata . iştirak eden kimselere bu konferans niüiıasebe
tiyle söyliyeyim· ki tekmil memleket dahilinde bir çok ahvalde amme sınıfı 
arasmda terbiye görmüş · kimseler içinde bu tarzda fikir ve mütalaa 
beyan edecek kimse bulunmaz. (dikkat, dikkat). Binaenaleyh öu konfe
ransta buiunan tahsil görmüş zevat ·osm·anıı . devletini müdafaa için her 
ne bahane ile olursa olsun muharebe İcrasının aleyhinde fikirlerini beyan 
ederlerse amme· smıfının hissiyatma tercüman olmuş olurlar. (dikkat, dik
kat). Muharebe . hakkında benden önce konuşan zat derecesinde idare-i 
kelam etnieğe hazır değilim. ·Fakat barışı o kadar severim ki uğrunda 
har b ederim (gw üşmeler) . :Fakat şu halde zannediyorum ki muharebeye 
ihtiyacımız yoktur .. Şimdi yapacağımız: şey· diğer· Avrupa devletleriyle 
anlaşarak milletler arasında. sahib . olduğumuz imtiyaza dayanarak· Os
manlı eyaJetleri hakkınd.a adaletin tatbik edilmesini, Osmanlı devletinin 
kendi eyaletleri ··ahalisine· hizmet etmesini talebetmek ve böyle olmadığı 
halde eşyasını toplayarak -Avrupayı terk etmesi lazım geldiğini kendisine 

. söylemektir. .. ·.. · . 

Rahib Frances Mures (Notingham Baş Papazı) 

Dük hazretleri: Muallim Muslg'nin muharebe hakkındaki meşhur 

makalesini' okuyamardan hiç kimse hıristiyan· kavimlerin muharebe ede
bileceklerinf tastikte tereddüd etmez: Binaenaleyh yapacağım konuşmada 
esas konum Osmanlf-devleti .. içiiı . ·muharebe etriiek ·ve muharebe halinde 
Osmanlı devletine imdad ve muavenet vermek aleyhinde· protesto eylemek 
olduğundan, muharebenin her halde bir hıristiyan devleti iÇin meşru ol
madığı.ni iddia edemem. Bir. de şunu söyliyeyun ki böyle bir: savaşa · giri
~irsek dünyada OsJIIanlı devletinden başk~ hiçbir müttefikimiz bulunmaz. 
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Diğerleri olduğu gibi, İngilt~ede bund~n önce yalnız b~unmuştur;_ yal: 
nız asıl emin olmak istediğim şey -Allah esirgesin-:- eğer ~uharebe 
edersem . doğru tarafta - bulunmaktır ve biz hıristiyanlar için qoğru taraf 
Osmanlı hükfımeti tarafı_ değil, eza. ve cefaya-uğrayan hıristiy_aıi eyale_t:
leri tarafıdır. Türklerle berab~r bunların aleyhinde bulunmaktan ise bun
~ar için yalnız kalıhak bizim için ev18.dır. Size tarihe ~üstenit. bir wişal 
ile yakın tarihin eQ.· büyük değilse bile, büyük bir adanıının spzlerini ilitar 
edeyiin. Sakit William Felemenk kıt'asının hürriye_ıi uğrunqa uğraştığı 
sırada güç bir zamanda kenqisine büyük bir tehli~eye lç~rşı kuvvetli bir 
bükfundarın yardımını. sağlaın"ak için mukavele. imzalayıp imzatamadığu;n 
sormuşlar. Şöyle cevap.ve:r;miş: «Büyük bir hültümdar ile ~ağlam bir mu
kaveleye girip . girmediğimi soruyorsun uz; cevaben derim ki . dtı.çSı:-ı zu
lilıp olan eyaletlerLmüdafaaya kıyam et.m,ezden evvel Padişaiııar Paçlişahı 
ile ittifak imzııladım· ve· şundan- kat'iyyen eminim: ki ona itimat ed~nl~r 
el· kudretinin yardımıyle halas bulurlar. Cenab-ı kahhar-ı mutlak düşman
lariyle kendi düşmanlarunızı ezmek için bize yardım eder». Bi.pim de mü
dafaaya kıyam ettiğtin.iz duçar-ı zulüm olan eyaletler ve müracaat ettiği_
miz ittifak Padişahlar Padişahmm ittifakıdır; böyle bir müttefilte malik, 
böyle bir ittifak ile müteharrik olduğu için cihanm her tarafında ezaya 
uğrayanlar için bir ~ticagah olması İngilterenin bir biiyü)r imtiyaz ve 
şerefi değil midir? Biz bu hall .böyle bir fedakarlıkla elde edilebilece~ hiç 
bir milli menfeat için üzerimizden atamayız, deği~ mi? Büyük hasletjmizi 
n~ suretle muhafaza edebileceğimiz milli bir mes'eledir ki bupu~. hal ve 
ta.'yini mühim. mes'uli'yyeti iş. başında · bulun~nlara ~ittir. Zannıma kalır
sa biz burad;ı .. onlara muhalefet için değil, büyük bir . hıriştiyan kavme en 
ziyade layık olacak bir surette efkar-ı umumiyeye tercüman olarak ··k~~~ 
dilerine rehberlik etmek için toplandık (dikkat, dikkat). Binaenaleyh r~.; 
handan bulunduğum ·için' böyJe. bir hareket hıristiya~ devletlerin düşman~ 
larını teşci' etmeyip eziyete uğTayanlara yardım edeceğini beyan edebiÜ~ 
rim (alkışlar). 

Reis: 

Şimdi de üçüncü müzakere noktası, yani son. müzakerelerin .. v.e mev-. 
cut siyasi durumun ve bir Avrupa n;ıuharebesini men' etmek. yollarının 
araştırılması konusu üzerindeki tartışmalara geçiyortı?:. 

Mr. Olin Aşlof : · (Parlemento azasmdan) 
.Dük hazretleri; ·şimdi zikr.olunan maddeyi bu cemiyete arzetmeğe·va-. 

sıta olduğuili için· ~endimi fazlasıyla bahtiyar addederim. Söyliyeceğim 
biı: kaç kelime ile taraftarlı~ ·niye~inde. olmadığımı ortaya koyacağun. Fa:-
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au· düvel-i muazzama vekilieriyle beraber İstanbulda imza olunacak olan 
bir protokolde ·Bosna ile Hersek'e muhtariyet idaresi· verilmesiiii deruhte 
etmelidir». O vakit vergiye :bağlı bir devlet teşkili hakkında bir söz yok:: 
tu. Bulgarİstanda kötü · idareye karşı bazı te'minat istihsal olunuyordu. 
Hasılı pek fena bir şey yoktu, fakat Osmanlı devleti kabul etmek istemi
yordu. Yine· Lord Der by· diyordu ki «devletin her: ·kıt'asında haysiyet ·ve 
nüfuzun zail olacaği kavli~Tle ·ihtilal olan eyaletlerde, ıslahat icrasını vaad 
eder bir protokol imzasına .ve :«muhtariyet-i ' Iriahalliye» tabirine Osmanlı 
hükUmetinin şediden muhalefet ettiği anlaşıldı». İngiltere derhal Osmaİılı 
devletinin mümaneatine iştirak etti ve Rusyanın teklifini red eyledi ki o 
teklifi yine Lord Derby'riin şu sözlerinde buluruz: «Şerait,..i sulhiyenin 
Bab-ı ali tarafından reddi halinde Bosnanın Avusturya· ve Bulgarİstanın 
Rusya askeri kuvvetleri tarafından işgali ve düvel-i müttehide donanma
sının boğaziçine dühulü hakkında -Rusya .hükfunetinin· tekliflerini eylül ün 
yirmi altısında Kont Şovalof bana tebliğ etti». Bir. de son i bareye bakınız·. 

«Eğer İngiltere hükUmetince nümayiş'-i bahri kafi addolunursa Rusya hü
kUmeti işgal hakkım~aki teklifini terk etmeğe. razıdır» ,(dikkat, .. dikkat). 

Yine İngiltere hiç bir.!ıslahat tabiri olri:ıaksızm bir. aylık mütareke 
teklifiİı.e avdet etti. Devlet-i aliYJ'e dedi ki: «Bir ay mı? Mademki ısıa
hattan bahs yok, biz altı ay veririz. Talebettiğiniz te'minat tazyiki ile 
beraber muharebe tazyikinin de üzerimizden kaldırılmasını pek arzu ede
riz». Derhal İngiltere razı oldu, Rusya olmadı (dikkat, dikkat). Rusya 
hemen iki aylık bir mütareke talep ve istihsal etti, , sonra şimdi toplan
mak üzere olan konferansın davetini !ngiltereye havale etti. 

Şu küçük bulasadan meydana üç nokta çıkıyor ki gelecekte bize ibret 
dersi olabilir: Evvela Osmanlır. devleti yapınağa mecblir olduğu şeylerden 
hiç yapmadı ve yapmamağa mecbur. bulunduğu şeylerden pek. çok yaptı. 

Sonra Rusya, maksadı ne. olursa olsun, bütün bu hususatta tamamİyle 
beyanatma tatbik-i hareket etti. Nihayet İngilt~re, her ne kadar geç ise 
. de, vesait-i resmiyesiyle · mes'uliyyeti.n.t ve · ·n:iüdahaleye vazifesini itir?.f 
etti. Şimdi bundan son noktaya geldiK: Avrupa· innharebesini nasıl·=meıi' 
etmeli? Şunu ifade edeyim kf biz burada Lord Salisbucy'nin harekatını 
kımi.mak için değil, kendisine yardım için toplandık: Lord 'Salisbury!Ii..in 
iktidarına sonsuz itimadımiZ vardır. Biz ·biliriz ki İıigilterEmim :mevkii ile 
ihtiyaçları Lord Salisbtİcyce malıimdur. r · 

Fakat «Muharebeyi önlemek için ne yapmali?» ·-'denildiği zaman ce
vaben derim ki muharebeyi önlemenin en salim yolu.:!ngiltere ile Rusya
nın müşterek hareket etmeleridir · (alkışlar). Osmanlı. devletine . demeli 
ki: «Eğer siz konferansın talep edeceği te'minatı. -mesela· ahalinin silah
larının toplanması gibi- reddederseniz muvafakatİniz hasıl oluncaya ka-



158 CEVDET .. KÜÇÜK 

kat geçen müzakerelerin bulasası -esnasında .bunlara· taalluk ı eden · bir şey 
olursa kabahat benim değil ahval:-i umUİ'liildur: On sekiz: ay; evvel,. geçen 
senenin başlarında Osmanlı idari kötülüğü~,ka:zani·tekrar kaynamağa. baş
ladı. Meydana geliş yeri eyaletlerin : l:;>ir. köşesi; :çıkış·:sebebi: eski .. bir key
fiyet yani idaresizlik; zulüm ve · yolsuzlUk oldu. ~tilal :Avusturya hudu
dundaki · koruyucul,arının· yardımlarıyla: esaslaŞarak .. bu . olaylarda· Rm~va:: 
nın hırs ve· iştiha~l.nı görenlerin beyanatim izalJ. ve ·nihaye.t düvel-i · muaz
zamanın nazar-ı dikkatlerini celbeyledi. Geçen .· Kanun evvelde Andra:şi 
notası meydana geldi. Bu iıota . Osmanlı devleti ·:aleyhine hükümden· ve 
ıslahat talebinden ibaret idi. l;ngiltere ·notaya: .iştirak ettLve"devlet-i aliy
yeye yalnız kendisinin htıSusi talebi> üzerine müştereketi ' hareket · ettiğini 
bey!l-n ederek o :qareketin tesir lerini" mahvetti.' 'Andraşi . notası Bab;-ı. ali 
tar:ifında:n kabul olunarak hülasa edildi ve padişahıiı . sarayında bir tara
fa ~tıldı. O eyaletlerde bir kaç ·ay·.katl-i iıüfustaiı sonra: .Avusturya, Rus
ya ve Almanya böyle bir parlak resriıi yazıya:~ bir te,'sir vermek lüzumun~ 
hissederek bu . defa bir riıemorandum .(muhtıra:) · hazırladılar; · Diğerinde 

olduğU : gibi .buna yazarının- değil, tertibr:olüriduğti : yerin ismini ·verdiler. 
Edilen vaatler için te'minat dstihsalLmakSadına: m üSteni t c bı.Üunan :bü mü-' . 
tesavver memoranduma : tngiltere ıie dedi? İngiltere , Osmanlı devletine 
dedi ki: «Hayir; eğer pnümde ' diz .çökersen ·:beiı o kağicİı imza etmem. 
Bu memorandum işi senin isyani hertaraf etniek:hı.ıSusundaki ihnialin.:. 
den· ileri geliyor». İŞte ' İngilterenin Osmanli .devletine söylediği yaln:ız bu
dm:. Düvel.:.i muazzamaya İngiltere şöyle dedi :- «Sizin· meıiıoraıidılmunuz
dan ve onun tebliğ şeklind~n· hoş_laiıınıyoruz; binaenaleyh onun ·için bizce · 
yapacak 'bir şey yoktur» .. : . . . " · ·; · 

· Efendiler, Andraşi ·notası ile· kendinf:. dı.iyuracak olan Avi'ı.ipa· devlet• 
ler. heyeti bu suretle bozuldu. ·Memorandum : teöliğ : olunmadı; Yeis .halinde 
kalan Sırhistan ve Kar,adağ •alialisi· A:vrupa. artık · hürriyeti ·müdafaa et.:. 
miyor zanniyle silaha. sarıldı; Bosna::ve Hersek . .için · hüsn"'i idare· istihsa:. 
li yle· bir: kaÇ:.ay ev:vel · bir: ·kaç. sene: için · inen'.:·edil(!biln;iesi ·:mümk~·: olan 
karışıklık daha.ziyade olarak .. meydana çıktı~ Sırhistan mı.iharebede· zarar
lı 'Oldu, · ordularının azlığı ve ahalisinin ·nisbetsizliği. cihetiyle bundan mü-

. teh'ayyir değilim. Bu sırada mayıs iarfJ+lda ' Bulgarfstaiıda . ne olduğu 

ıiiemleketimizde iŞitildi . ·ve · efkar.:ı umumiyenin alışik' olduğumuz o: fev'
kalade ve büyük beyanat tarzını :gördük: . O · zıtmana kadar İngilterenin 
hareketi· mümaneatkerane· idi.: o-- zaman' ·!ngilter'e"ni.ümaneata bedel bir 
miktar te'sise . teşebbüs etti.' ·. ' · ·· · · '.:. :., · · · · .. · 

. · İngiltere kemal-i · şan ve ş(lrefle: devletlerin:. ri yasetine geçerek· :Lord 
Derby tarafından Teşrin•i • sıi.n1nin· otuzunda Bab-ı : aliye şunu . gönderdi .: 
«Evvela Sırbistan· ve Karadağ hakkında hal:.i hazirın muhafaz.ası; Bab~:ı. 
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dar. ddnanmanızı muattal 'bırakmak için :!n:giltere,keiidt donailniasınl se:v
kedecektir»·. ·o zatnan hiç silah patlamaz,. iş yoluha girer. O zaman ··iki 
şeyden bahsetmek isterim: . Evvela müslüm~n. . taassubu galeyana gelir 
derler. Halbuki mağlubiye_t .halinde bu taassup :P,iç uyanmaz (gülüşmeler). 
Bir de Hind müslüman· ahalisine-tecavüz. etmiş . oluruz d enilir. Bu sebebte 
mahasız ve boştur ... Müslilinan tebaamıza «Padişah hazretleri ı kötü idare 
ediyor; sizin· yerli hükümdarlarmıza olduğu. gibi . müşaımn-ileyhi · oradan 
ihraÇ ettik» veyahut «Hükfımetinin fenalığını biliyoruz·; · lakin Padiş8.h
tan okadar korkuyoruz ki devamına müsaade ediyoruz» dersek bu iki ifa
denin hangisi bunlara karşı nüfuz ve haysiyetimizi muhafaza ya · daha iyi 
sebeb olur -?3~ 

HİND MÜSLüMANLARININ İNGİLTERE 
ALEYHİNE NüMA.Y1ŞLER1 ·. 

Bulgar ihtilalini bahane ederek Rusy~~. da _teşvikleriyle muh~.lefet
teki· Liberallerin İngilterede başlattıkl~ı Osı:nanlı devletine kar_şı bu hak
sız propaganda ve suçlamalara karşı en bü~ tepki Hinqistap.dan. yük
seldi. · İp.giliz :tabiiyyeti altında' bulumı.n 40 milyon· müs~üman{.manen bağ
lı bulundukları- Osmanlı devletine karşı:yapılan haksızlıklar;i ·_karşı:nüma
yişlere başJadılar. Bombay'da toplanan bir . ce_miyette . İngiliz hükfuneti 
nezdinde. teşebpüşe geçilmesi ka.ı::arlaştırıldı. -Aş;3-ğıda kısmen sadeleştire
rek ya~adığımız yazıyı ~aliçeye,.gönder-diler: ·Yazıdş. ·şöyle deniliy9r:. 

«Zat-ı .·haşmet-simat-ı hükümdanlerini.Q. :ain.dis.tanda mukim Teb~a-i 
müslimlerinden pulunduğun:ıJIZ· halde :P,er sınıf .ah~li-L~slamiyeden :qıürek
kep. olarak Bombay; şehrj.nde :mün'a~it cemiyette . ta.nzim eqiieı:ı ışbu: ar:
zuhal-i kemteranemizın ~_eı;naH. ibtihal ile. h~ur-~. haşmet mevfur-ı ... taç
darilerine arz ve taktimine !Il~aade huyurulmasını istirhaqı ederiz .. · · 

· ~distan müslüman ~ebaası, İngiltere devl.~tinin· es~ politikasma ve 
mülki .menfeatlerine muvafık .olmak. üzere .. Osmanlı devleti hakkında icra 
·ed;_e ~geldiği İnua~en~tten z~t~n· mü.t~ş~kki:r v.e m4ln~tt~r .·ike_~, -bu .def'a 
hey~t-i vükelanın ~t~ihaz .·ve , şinı.diye ka9~ deva~: eyle.diği.dostJuk poFti
kası ~endil~rince muciQ:-i·.kemal-i mahz~iy~t olçluğun,u.- acizane ~rz ·· ve 
beyana mi,icaseret ederiz. .Ancak, şahsi ~enfeat .:arayan bazı ·devletierın· 
Osmanlı devletini yıkmak için vahşi hareketlerle· itham·ve suçİamaların
da israr e~ el eri yüzünden, İngiltere hıristiyan . ~ebaasından bir kısmının' 

. . 
. 85 Başb~k!~Jllık A:rşivinde buid~:~ğumuz .toplan~ya aıt· 4 c~·jin dışmda başka b~ 

vesikaya raslamadık .. Konuşmalar burada kesilmekteciı.r ki kanatimizce bu VE!slkalar 
ekslkfu. Çünkü · a.yı{ı toplanfının soniında Gladston'un da toplantıda.id. · gÖrÜşıe·ıi · de-
~erlendlren ·bir konuşma yapacağını .reis .. habeı' vermektedir: ·• · ' ' 
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Osmanlı devleti. hakkında tedricen nefreti arttığını · ve vükelapını_şimdiy~ 

kadar takibettiği politikayı değiştirmek için . İngilterece bir· takım· vahim 
teşebbüslerde bulunulduğunu kemal-i teessüfle haberdar olduk: · 

Tebaa-i müslime-i taçdarileri, devlet-i aliyye'ye taalluku ·olan .her 
şey'i cemi' zamanda ve elyevm ziyadesiyle. iltizam · ve ·İngiltere. vükelası
nın Osmanlı' devleti hakkında' takibettikleri ·politikaya. naşb-ı nigah, dik, 
kat ve ilitirnam ~derler. Bu konudaki ·efkar ve hissiyatları~ı şimd!ye ~a
dar alenen beyan·' etmemeleri, sadece İngiliz . hükumetinin hüküm sürdü
ğünüz bütün memleketlerde .her sınıf ·tebaanızın muavenet ve takth.:i ile 
eski politikada devam edeceğind«:!n emin· olmalarından ve bunda şüpheye 
düşecek bir sebebte bulunmamasından· neş'~t etmiş idi. Bununla beraber 
açılt şekilde başıpozukların Bulgarİstanda iddia olunan vahşi hareketle
rini takbih etmek ve iannıinıza göre· gerçekte mevcut: hükUmeti düşürüp 
bu.suretle Osmanlı devletini' de Avi:upa· ·kıt'asından çıkarmak maksadiyle 
son günlerde İngilterede ve orada yapılan büyük toplantılarda söylenen 
ve yapılan şeyler · üzerine bu könuda daha· fazla ·su'smaİİui kayıtSizlığa 
hamledileceğinderi elyevİn iŞbu arzuhal ·ile .' efkar-ı ·ac1zaiıemizin ari . ve 
tebliği riıiliiasip görillmüştür. ' · · · .. · ·' ' ;, 

- ; Hindistan tebaa~i 'müslimeleririin sev§.bık-ı ahval ve· efkar-i müsade
katkaranelerine tamaiiıiyle tevafuk eden ·bir 'iinvanin elka:b-ı tacdarilerine 
iıaves(yle niazhar buyuİ'ulduğÜmuz. şeref: uzmamil' ha:hr-niŞan-ı iftihar ve 
şükraniyetimiz olması çak1rıerlrice ; takdim-i· -arziıhale iılucib-i cür'et .. ve 
.müsted'iyatıniızın· makrun-ı müsaafa:.i . talattutkarı olacağiiıda dahi m:üs
telzihı-i itiıİıat ve eriıniyet oi.niuştur. 'Biriaenaleyh İngiltere 'devletinin 
Devlet-i aliyye ile eskiden "beri ôöstluk l.IiŞkileii içinde bulurimasına ve· 40 
milyonu aşkin Hindistan' mÜSlüman •'feba:anıi' 'ôahil olduğu . halde bütfui 
'diliıyarim müslüman· ahalisiliden biiyük kısnli ·zat.;ı · Şevketsimat hazret -i 
padişahiye dince kendilerinin Emiri:tanımakta 'olriıasıİia ve Osmanlı riı.em:. 
leketihde 'halen devam ·~den muharebeye ·münitaz ·eyaletier tarafından se
bebiJ'Yet verildiği · gibi ·hai'is .. emelleriiıi·· tatbike ·çalışai( Riısya· :milleti - de 
mukaddenia gizli ve ··hala aleiii surette yardım ede gelmesine ve• Bulga
rİstanda ·ösniaıilı devletinin 'asla nie~a:il olİiiayarak ·ziıhur eden harekat-i 
vahşiyane h avadisi ligarezin. :neşr ' ve i'zam' olunmuş · olriıasına · nazaran 
!nglltere· politikasınca Devlet-f·aliyyeyi taksim··et:rri.ek veya z'ayıflatı:hak 
gibi kötü tesirler yaratacak herhangi bh· :degi§ikiiğiİi yapılmasina taraf-ı 
ali-i' ha§mef-penahilerin'den müsaade buyuiulmiy'iıcağin'ı 'ümid ederiz . . . '· 

Bilcümle .Hindistan tebaa-i müslim~leri dahi bu e(karda b\llunduğu 
·ınecziım idüğünden, İngiltere .vükelts'i .ti:ı;rafından Şimdiye· kadar De~let-i 
~liyye hakk~da .ittihaz olun~n polÜ:ikı~X dos~ane v~ bitarafaneye ~ü.tfen 
bundan böyle de devam olunarak bu .politikanın mübalağalı haberlerle ve 
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İngiltere hıristiyan tebaasmdan şimdiki kabine aleyhinde bulunan fırka
nin telkin ·ve tazyikleriyle değiştirilmemesini ve ne de Devlet-i aliyyenin 
Avrupa devletleri sırasinda kalmasını te'min eden 1856 muaiıedesi açık 
hükümleri hilafında niemalik-i şahanenin zayıflamasını yeyahut taksimi 
için· Rusyaya göz yumulniamasıni gerek kendi adımıza ye gerek bilcümle 
Hindistan !slain ahalisi adına · istirham eyleriz. »aı; 

Hind müslümanlarının bu sıı.mimi ihtarlarına r~ğme.n · İngiliz hüku
meti, muhalefetin baskıları ·neticesinde Osmanlı devletine karşı takibet
tiği dostluk politikasını değiŞtirdi. Başta hariciye nazırı ve Başbakan ol
duğu halde bazı hükUmet üyeleri hala Osi:ıiahlı- devletinin bağımsızlık ve 
toprak bütünlüğünün korunması ilkesini savunuyorlardı. Ama 1853-56 
Kırım savaşı sırasında olduğu gibi açıkça Osmanlı devletine yardım 
vaadinde bulunamıyorlardı . . Sırf zaman kazanmak ve Rusyayı tatmin ede
cek bir ısiahat programının Bab-ı aliye kabulünü sağlamak için !stanbul 
konferansının toplanması teklifini ortaya. atmıştı. 

ISTANBUL KONFERANSININ TOPLANMASI 

İngiltere, Konferans'a d.ele5.; olarak Hjıidistan işleri genel sekreteri 
Lord Salisbury'yi tayin etti. ·20 Kasım 1876 tarihinde Londradan hareket 
eden Salisbury, sı~asiyle Paiis, Berlin, Viya:na ~·e Romaya uğraY.arak yet
}{ili kişilerle görüştü. 5 .Aralıkta !stanbula geliiıce İngiliz . elçisi Henry 
El)iot'a intibalarım şöyle anlattı: « Rusya'ya sevgi ve itimadı olmayan 
bazı kimselere rasladıni, lakin Osmanlı devletine saygısı olduğunu ve 
o:Qa yardıpıda bulma~ istediğini söylem~ğe c~s~re~ ed~bilen. hiç kimse-
ye rastlamadım»37• · · 

Lord Salisbury, istanbula gelir gelmez Bab-ı ali ve devletlerin tem
silcileriyle çeşitli temaslarda .. bulundu. ll Aralıkt·a 6 devletin temsilcisi 
ilk defa olarak Rus elçilik binasında toplanarak konferansta Osmanlı dev
leti.ne yapacakları t~klifin esa_s~arının . tesbitine .başladılar. Salis~ury, bu 

· görüşmeler devam ederken 20 Aralık 1876 günü Padişaha· taktim ettiği 
·ıayihasında, Osman~ı .deyletlııin ·yalnı~ · olduğUnu, eski dostu ve mütte~iki 
İngilterenin bile Bulgar ihtilalinin İngiliz kamu oyunda yarattığı menfi 
durumdan dolayı . yardım edemiyeceğini açık bir dille ifade etmektediı\ 
Lo~d adı geçen layiliasında aynen şöyle diyor : . 

«Devlet-i aliyye pu. gün gayet tehlikeli bir halde bullınuyor. 250 bin 
kişilik bir Rus ordusu Memlekete:Yn' ' ıiud~~unda ve· 1.50 .b.in kişi de Kaf
kasya hududunda toplanmıştır. ~us· milleti efkar-ı diniyyesinin galeyanı 

36 BAA, YT, Kısım 36, Evrak 130, Zarf 152, Karton X, Vrk. 98. 
37 Mujassaı Osmanlı Tarihi, (Anonim) !stanbul 1963, Cilt 6, s. 3290. 

Giiney Doğu Avrupa Araliırmalan F. ll 
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ile devleti sürüp götürmekte olduğundan ahatiyi zabtetmek ·hususunda 
hükfunetçe pek çok müşkilat çekiliyor. Eğer Rusy~ Turiayı geçerse Avus: 
turya kendisini korumak için Bosnaya asker sevketrneğe mecbur olacak
tır. Rivayet olunduğuna göre İtalya ·Kralı, Bulgaristan'da geçen mayıs 
ayında meydana gelen vahşi hareketleri duyduğu zaman tek başına Me
ma.lik-i şahaneyi istila etmeği kurmuş ve· bu niyetinden güÇlükle feragat 
ettirilmiŞtir. Bunuİıla beraber ·Avusturya tarafından bir hareket vuku 
bulursa· İtalyanın durması pekte mümkün· değildir. Yeni Yunan hükU
meti de, eğer savaş olursa Yunanistanı Memalik-i şahanede b~unan Rum
lar hakkında olan muhabbeti izhar etmesinden men' edemiyeceğini beyan 
etmiştir. ·!ran'ın fırsattan · istifade ederek ötedenberi Memalik-i şahane
nin _çloğu tarafında bulunan arazi hakkında ileri sürdüğü idd~aları yenile
rnek SUretiyle oraları istila etmesi ·mümkündür. · 

, İşte Devlet-i aliyyenin, ·savaş çıkınasi halinde bütün _bu düşmanlada 
savaşması lazım gelecektir. Bakalım böyle büyük bir savaş için güvene
bileceği kuvvetler nedir? Vakıa Osmanlı devletinin askeri çoktur. Fakat 
iyi kumanda ve lüzumlu mühimmat'tan rriabi:umdur . . Hazinede de bu mü
himmatı tedarik edecek par~ yoktur. B~~enaleyh devl~tin. askerinden 
başka bir şeyi yoktur_. Şu saatte Türkistan iÇin muharf7be edecek bir ~il-
let bulunmadığından yalnJ,.Z başına ·riı.uharebe_ .edecektir. . 
. · · Bundan 20 sene önce A vrupanıri . eİı kuvvetli devletleri olan Fransa 
~e İngiltere, Devlet-i aliyye için mup.arebe ederek nüfus ve paraca birçok 
f~dakarlıktan sonra galebe edebilmiş_ler~. Lakin şimdi Devlet-i · aliyte 
milardan kat'iyyen bir yardım ümit ~tmemelidir. Fransa pek çok ~usab 
olduğundan uzak bir mahalde muharebe etmeğe muktedir değildir. İngil
tere de Devlet-i aliyye ile oJan dostluğunu m_ütea<;]did de_lillerle isbat et
miş ise ~e, bu gün yardımı;la bulunn;ıak keİıcl}~i .içi:n imk~nsızdır. Oi:inJı:i, 
geçen y~z içinde bir takım kadın ve çocukli.rı. katıetmek ve ırza geÇin ek 
gibi vesair suretle Osı:n,_anJ~ · as~eri tara{ında~ girişilen vahşi haı:eketler 
lıakkinôa ne yazık ki· pek· salıili · ol~l.iı -riVayetlefden İngiltere ahalisf pek 
müteessir olmuş olduğundan, · ~u te'şir~f::.İ .n~oşnudi ~evam ettikçe Dev
let-i aliyye için ·muharebe etmek : hususuı:ida İngiliz milletiziin hiçbir he
yet-i hükU.mete ruhsat vermiy~ceği aşikardır." ~ğer şimdiki ~ü~et o 
meyilde bulunacak olursa, derhal azle~p Mösyö _Gladstone tekrar hükıl
metin başına geçer. G!adstone ise Osmaİılı devletini bütlin . .A.vrupa kıt'asın
dan sürüp atmak ~iyet ve azmhıdedii." Binaen~leyh, Saltan~t-ı seniyye 500 
s~ne evvel Avrupa kıtiasıiı.a geçen Osmanlı Sul taniarından ~içbirİnin uğ-
ramaniış olduğu bir tehlike-i acilede bulunuyor. · · · · 

Devlet-i aliyye, .müttefikten mahrum ve l~vazım ve I!J.ühimmat-ı as
keriyesi noksan ·ve . hazinesi boş olduğu halde herbir hududunda bir düş-
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man-ı cahid karŞısında bulunacağından bu işten kurtulmak için nihayet 
derecede ihtiyatkarane hareket etmesi ve millk-i vatanı ·kurtarmak için 
esas hale taalluku buluninayan ve devletin namusuna dokunmayan herbir 
fedakarlığa tahammül etmek kat'i azminde ve salim görüşte olması la
zımdır. 

Altı devletin temsilcileri bu konuda derinliğine müzakerelerde bulun
dular. İngiltere de Devlet-i aliyye'ye_ zarar verecek veya varidatını .ve 
(bazı cüz'i tadilat müstesna olmak ·üzere) memleketlerini veyahut Bab-ı 
alinin askeri kudretinf azaltac'ak teklif şartlarını riıen' .içiri büyük gayret 
sarfederek biıria muyaffak oldu. Adı geçen devletler Padişahtan talebet
meyi lüzumlu saydıkla:rı maddeler · eğer Paçlişahın yakınları · gayet makul 
nasihatlerde bulunsalar karilia-i hüriıayunlarından i'ta edecekleri şeyler-
den ibarettir.»;s , .. 

Salisbury, layihasınm bundan sonraki bölümünde daimi ve muvakkat 
diye iki kısma ayırdığı ve devletlerin konferansta müzakeresini istedik
ieri şartları anlatmaktadır. 

1877-78 OSMANLI-RUS ·SA YAŞININ ÇIKMASI VE 
İNGİLTERENİN TUTUMU 

24 Aralık 1876 günü başlayan İstanbul -konferansında devletlerin Rus 
elçisi İgnatiyef başkanlığında hazırladıkları şartlar_. görüşülmeğe başlan
dı. Bu şartlar, İngiliz hariciye nazırı Derby'nin tekliflerinden çok ağırdı. 
Bab-ı ali bu şartları k_abul edemezdi. Çünkü; Bulgaristan'ın Tunadan baş
lıyarak Edirne yakınlarına kadar Balkan dağlarınm kuzey ve güneyinde 
olmak üzere iki eyalete ayrılması, her eyalet için kurulacak mahalli bir 
meclisten başka, Bulgaristan'a atanacak genel. valinin mutlaka hıristiyan 
olması ve yabancı devletler tarafından seçilmesi, Bosna:..Hersek'in de bir 
eyalet şeklinde birleştirilerek, burada da muhtariyet sistemini~ uygulan

. mas·ı,- Osmanlı İmpatatorluğuiıun · parçalanmasın·a doğru ·atılan adımdan 
başka birşey değildi30• • 

· Bab-ı' alinin korktuğu başma· .geldi. Verilecek bu taviZler diğer eya
Ietler için de bir örnek olacak ve ·böylece devletin fiziki varlığı tehlikeye 
girecekti. Bundan başka, adı :geçen eyaJetlerde yapılacak · reformların bir 
Avrupalı komisyon tarafından denetlenmesini de, Bab~i ali iç . işlerine · bir 

38 BAA, YT, Kısım 14, Evrak· 17, Zarf 126, Karton ll. «ingiltere devletince 
FevkalMe miirahhas sıfatiyle lst'aı~bul'a göı~derileıı Lord Salisbury tarafından Pa
dışaha verileıı 20 K. evvel 1876 tarihli lci.yih~. 

39 A.F. Türkgeldl, Mesıiil-i Miihi·m-me-i Siyasiyye, Ankara 19q7, Cilt ll, s. 4. 
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müdahale sayıyordu: . -Bu sebeblerden ötürj.i -ist_anpul K~nf~ı:ansı ~içbir 
karara varmadan-12 Ocak 1877 günü dağıldı .. 0 • _ 

Diplomatik gelişmeler Rusyanın arzu et~ği şe~ilde sonuçlanmış _olu
yordu. Çünkü, · Osmanli devletinden alınacak vacadlerle ıslah!!-tm. · yapılmı
yacağma ve maksada ulaşmak için askeri müdahalenin şart olduğuna ke.~ 
sinlikie inanan R~ya, kqnferansın başarısızlıkla son~çlanrtıasını istiyor-
du. · · · · 

Rus Çarı derhal ·askeri. müdaıiaieye kalkışmalı; istiyordu. Qorçakof 
ise Avrupa devletleriyle kesin bir andlaşmaya varmadan ·haregete 
taraftar değildi. .Batak Köyü olaylarınıır· yaptığı _ tepkiler dolayısiyle 

İngiltere artık Rusyaya müdahale edemezdi: Avusturya da Bosna-Hersek'i 
ist~diği an işgal etme karşılığında çıkacak bir Osm~nlı-Rus savaşında 'ta
rafsız kalmayı Reichstadt görüşmesinde (8 Temmuz 1876) kabul etmişti. 

, Bab-ı ali'nin ise güvendiği. tek devlet haia · İngiltere idi. istanbul 
konferansı devam ederken, Londradaki elçiye gönderilen telgrafın bir fık., 
rasında, « ... Bab-ı ali mevcut müşkül durumlarda : İngilterenin y~rdınuna 
her zamandan çok güvenmektedir ... » diye yazılı idi. Derby, elçiye verdiği 
gayrı resmi bir yazıda bu telgraftan bahisle «evveldenberi aram.ızda yap
tığımız konuşmalarda her nekadar İngilterenin . Bab-ı ali hakkında dev
letlerin yaptıkları teklifleri reddettiği vakit, cebri vesaite başvurma niyet 
ve tehdidinde bulunmadığı~ gibi, Osmanlı -devletinin . de bu muhal~fetten, 
kendisiyle diğer devletler arasında çıkacak bir savaşta İngiltereden y~r., 
dım beklernesi lazım · gelmiyec~ğini de daima ifade· ettim. Bunu şimdi J:ı.a
tirlatmamm sebebi, herhangi bir yanlışlığa meydaı;ı vermemek içindir»4 1

• 

Elçimiz, Lord Derby'nin· muhtemelen devletlerin !stanbul konferan
sında verdikleri yeni tekliflerine Bab-ı alinin vereceği cevaba tesir _etıp.ek 
için böyle . yazmış olabileceğini _fa:kat gene de İngilterenin Os1!lanlı :çlev
letinden yavaş yavaş .uzaklaş~akta olduğu gerçeğini değiştiremiyeceğini 

de belirtiyor. _ . ·. 
Bununla beraber, istanbul konferansmda ·devletlerin teklij ett,i..klerj 

şartlar bir umumi meclis toplantısında görüşülüp ve bağımsızlığına aykırı 
bulunarak oy birliği ile reddedilmesi lngilterede bazı· kimselerde Osmanlı 
devletine karşı iyi bir durum yarattı. Bilhaşs~ hıristiyan tebaa!nın tem
silcilerinin de bulunduğu meclisin kararlı tutumu ve herşeye rağmen va
tanı için harbi göze alması' İngiliz kamu oyunda- hayr_~n}ıkla lrarşılancıı .. 

40. İ.H. Uzunça.r§ılı, «Terşa·ııe Koııjeraı~ı Mukarrerat·ı hakkında §Ura nıazba
tası», Belleten, VI, 9 (1954), s. 125; Ayrıca Meclis-i Umumi karan için bk .. A.F. 
Türkgeldl, aynı eser, s. 249, Vesikalar I. · 

41 5 Kammsant 1871 tarihinde Londradaki Osmcınıı elçiliğinden Hariciye Neza
retiııe geıeıı teıgraf, BAA, YT, .;Kısım 36, Evrak ıso, Zarf 152, Karfon X, Vrk. 24. 
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Tüİk elçisi Mll.zurus Paşa: · 16 Ocak '1877 'tarihli telgrafmda şöyle diyor: 
«İngilterede uzun. zama~ kalmam münasebetiyle edindiğim tecrübe dola
yısiyle' ve gerek umumi efkarın şimdiki istidadına göre, eğer ki davamız
da sehat edecek olursak l.imumi efkarm İngilterede bizimle beraber ola
cağında şüphe yoktur. Zira İngiliZlerin teveccühleri kendi me~eketleri
niii şan ve istiklallerini muhafaza 'etmek- gibi meşru bir davayı büyük 
cesaretle savunanlar içindir. Eğer davamızda gevşekçe davranacak olur
sak halk nazarında sehatımızia kazanmış olduğumuz ~tibarı }raybettikten 
başka, diğer hakaret edici teklifler yönetilmesine cür~et vermiş oluruz: 
Diğer taraftari bizi hakarete cesaret eden düşmanlarımızı da bize müsait 
deJ?eceye getirmiyeceği gibi, adedi , günden güne artmakta olan nüfıizlv, 
dostlarımızı da kaybetmiş oluruz. İngiltere Kabinesi; her nasılsa bir sa.: 
kim yola sapmış· olan Lord Salisbury'nin riamusi.ınu mUhafaza .daiyesinde 
bulunup, bu suret ise bizlere kendi şan ve. istiklalimizf fedaya meşru· bir 
sebeb olamaz ... »'12• 19· Ocak 1877 tarihli telgrafında da, Lord Derby'niiı 
Meclis-i umuminin verdiği karar hakkında zerrece esef beyan etmediği 
gibi, ·bilakis kendisini güler .yüzlü gördüğünü yazıyor. Moskova politika
sını savunan «Daily News» gazetesinden başka bu ·sabah çıkan : bütüıi 

Londra gazetelerinin Meclis-i ~umide. ittifakla alınan kararı müsait · bir 
lisan ile hikaye ettiklerini ve ekserisinin de. ·hayretlerini belirttiklerini 
yazdıktan sonra, çakirleriniz .ise devlet-i ali)iye'yi bu ·şan ve şerefli mu
zafferiyetten dolayı acizane tebrike cesaret ederim. diyerek bitiriyor~ s. 

İstanbul konferansı ' başarısızlıkla neticelendikten sonra bütiin dev
letlerin elçileri İstanbulu terketti. Bu arada İngiliz elçisi Elliot. ta· has• 
talığını bahane ederek Londraya döndü. Londradaki elçimiz .Elliot'un 
dönüş nedenini Derby'den sordu. Derby de verdiği cevapta, İngilterenin 
Osmanlı devletinin dostu olduğunu, daha önceki gibi diplomatik ilişkile
rinin devam ettiğini bildirdi44 • 

Derby, elçimizden derhal Sırhistan ve Karadağ ile sulh yapılmasını 
·tavsiye ediyor. Rus çarının maJi imkansızlıklar yüzünden harbedecek du
rumda olmadığını, fakat harb taraftarlarının baskısı altında bulunduğu
nu, eğer adı geçen emaretlerle sulh yapılacak olursa Rusyanın harb sebebi 
de ortadan kalkacağını söylüyorn. 

42 16 Kaııunsatıi 1817 tarihinde Londradaki Osmanlı elçisi Muzurus Pa§adaa 
Har·iciye Nezaretine gelen 7ıususi ve gizli şifre telgraf, ayııt yer, Vrk. 25. 

43 19 Kcbıunsani 1877 tarihinde Londradaki Osmanıı selirinden Hariciye-ye ge-
leıı telgraf, ayııı yer, Vrk. 26. . .. . . _ . .... - .... - · .. . . 

44 23 K4numscini 1817 tarihinde Londr~aki Osmanlı elçi-sinden Hariciye Neza
ret·ine gelen telg:raf, ayııı yerı Vrk. 27. 

45 Aynı ııesika. 
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Fakat mart sonunda Sıı'bistanla harbten önceki şartlara göre yapıla~ 
andlaşma, barışı · sağlıyacak· yerde savaşı çabuklaştırdı .. _~ondradaki Rus 
elçisi Şuvalof ile Derby'nin hazırladıkları Londra Protokolünü de Osmanlı 
devleti reddedince Rusya Osmanlı devletine harb ilan etti. Tam bu sırada 
(24 Nisan 1877) İstanbul tıigiliz elçiliğine tayin edilen Layard · padişaha. 
itimat mektubunu ;sunuyordu. Layard parlemento üye~iği sırasında, özel
likle Gladstone'a . karşı avam ··kamarasında Osmanlı İmparatorluğunu sa
vunan konuşmalariyle ta~ıştı. Böyle bir. tayinle·. tngiliz hükUmeti Par
lemeri.todaki partiler arası siyasette danışıklı döğüş oynuyordu. Bab-ı ali 
ise Layard'ın gönderilmesinpen İngilterenin Orta Doğu politikasını eskisi 
gibi· devam ettireceğini samyordu. Çünkü Şuvalof bile bu tayini Çar'a 
karşı dostça bir .hareket olmıyarak yorumlamıştı•o . Layardın elçiliğinden 

büyük ümide ~apılan Bab-ı : ali, çok geçmeden siyasi panoramanın İngil
tereyi hareketsiz kalmağa mahkum ettiğini anlamakta gecikmedi. Elçi, 
İngiltereyi bu pasif tutumdan kurtarmak için çabalıyacak, fakat Londra 
v.e İstanbuldaki İngiliz politikası Plevneye gelinceye kadar, hatta sonra 
bile bir türlü bağdaşmıyacaktı. Layard !stanbula gelir gelmez Sadrazam 
Eiihem Paş~ ile görüşmüş ve ona İngiliz kamu oyunun Bab-ı aliye karşı 
olan tutumunun Bulgaristan . olayları yüzünden değiştiğini söylemişti. 

Elçi, Londranın Osmanlı-Rus savaŞı' karşısında tarafsız kalmasının İngi
liz menfeatleri açısından . sakıncalarını mümkün olduğu kadar aniatmağa 
çalışmış ise de LoJ?.drayı bir türlü,.ikna edememiştir• . . · 
·. · İngiltere tarafsız . kaldığı bu savaşın sonunda yine en büyük payı 
aİmayı başarmış~ ki, İngilterenin harb içinde yaptığı büyük diplomatik 
manevrayı başka bir inak-alemizde inceliyeceğiz. 

46 B.H. Swnmer, Russia cind the Balkans, 1870-1880, (Oxford, ·1937), s. 270-271 .. 
47 Geniş bilı;i için bk.; Y.T. Kurat, Heııry T.ayard'm !stanbul Elçiıiği 1877-1880, 

Ankara, 11168. 
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