SELAMK VILAYETI ALMANYA VE FRANSA
KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESI OLAYI
(6 MAYIS 1876)
MUZAFFER TEPEKAYA*
Bu çah~mada, Avrethisar'h bir Bulgar k~z~ mn ihtida etmek istemesi üzerine Selanik'te 6 May~s 1876'da Almanya ve Fransa konsoloslar~mn öldürülmesi olay~n~n
tespiti yap~larak, 19. yüzy~l~n son çeyre~inde Balkanlar ve genel olarak da Osmanl~~
tarihi aç~s~ndan analiz yap~lm~~t~ r. Olayla ilgili farkl~~kaynaklar kullan~lm~~t~r. Bu
kaynaklar; Almanya Devlet Ar~ivi (Bundesarchiv) ve D~~i~leri Bakanl~~~~Siyasi Ar~ivi
(Politisches Archiv des Auswârtigen Amtes) belgeleri, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi
belgeleri ve ~ngiliz Ulusal Ar~ivi D~~i~leri Bakanl~~~~(Foreign Office) belgeleri ile
~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi ve Selanik Konsolosu raporlar~na' ilaveten ara~t~rma eserlerden olu~maktad~r.
G~R~~~
Türkler tarafindan 1380 tarihinde ilgilenilmeye ba~lanan Selanik, 29 Mart
1430'da II. Murad tarafindan fethedilmi~tir2. II. Murad, Yenice-i Vardar'dan bir
k~s~m Müslüman — Türk nüfusu buraya iskan etti~i gibi civar kasabalardan buraya
gelmek isteyenlere de izin verdi. Selanik k~sa bir zamanda Müslüman — Türk ~ehri
hüviyeti kazand~ . Rumeli'de Yörüklerin en yo~un halde bulunduklar~~yerin Selanik
ve havalisi oldu~u hatta Anadolu Yörülderi beyi Istanbul'da oturdu~u halde Rumeli
Yörülderi beylerinin bilhassa evlad — ~~fatihan ad~ m almalanndan sonra Selanik'te
oturduklar~~bilinmektedir. Selanik Yörülderi, yo~un miktarda bütün Makedonya ve
Teselya'da da~~n~k bir halde, az miktarda da ~imdiki Bulgaristan ve Dobruca'da
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bulunmakta idiler3. Fatih Sultan Mehmet tarafindan bir sancak haline getirilen
Selanik'in Rumeli'deki Osmanl~~askeri harekâtlannda önemi büyüktü. imparatorlu~un bat~~taraflar~nda cereyan eden sava~larda Selanik önemli bir deniz ve kara üssü
te~kil ediyordu.
Fethinden 48 y~l sonra 1478 tarihli tahrir defterine göre Selanik'te 862 Müslüman hane, 994 H~ristiyan hane bulunmakta iken Yahudi hane hiç yoktu+. 1500
tarihli tahrirde ise 1.715 Müslüman hane, 1.688 H~ristiyan hane, 754 Yahudi hane
vard~. 1519 tarihli bir tahrir kayd~ nda Selanik'te 1.374 Müslüman hane, 1.087 H~ristiyan hane, 3.174 Yahudi hanesi vard~r. ozellilde 1492'de ispanya'dan, 1496'da
Portekiz'den sürülen Yahudilerin büyük bir k~sm~~1500 tarihinde Osmanl~~devletine
s~~~nm~~~idi. Bunlardan 20 bin Yahudi de Osmanl~~devleti taraf~ndan Selanik ~ehrine yerle~tirilmi~~idi. Mohaç muharebesinde ve Budin al~nd~ktan sonra aman dileyen
Yahudilerden bir k~sm~~da Selanik'e iskân edilmi~lerdi5. XIX. yüzy~l~n son çeyre~inde Selanik vilayetinin genel nüfusu 1.043.715 idi. Bunun 456.227'si Müslüman,
295.660'1 Rum, 237.396's~~Bulgar ve 37.174 ü Yahudi idi. Türklerin en fazla bulundu~u yer Drama ve Siroz sancaklan idi. Selanik ~ehrinde de 24.528 Müslüman —
Türk, 11.706 Rum, 1.111 Bulgar ve 39.495 Yahudi bulunmakta idi. Di~er az~nl~ktarla birlikte ~ehrin nüfusu 78.202 idi6.
XDC. yüzy~l~n ba~~nda Selanik yine bir sancakt~r; fakat eyaletler gibi bir vezir
yönetimindedir. 1864'te ilk vilayetler kanunu ile vilayet yap~lan Selanik, Selanik
sanca~~~ile T~rhala, Siroz ve Drama sancaklanna ayr~lm~~~idi. Bundan ba~ka zaman
zaman Manast~ r, Debre, Elbasan ve Üsküp cihederini de kapsam~~, manast~r bir iki
defa sancaktan vilayete ve vilayetten sanca~a çevrilerek nihayet tamamen ayr~ld~~~~
gibi Üsküp de Kosova vilayetine ilhak edilmi~~ve sonra bu vilayetin merkezi olmu~tur. Böylece Selanik vilayeti, Selanik sanca~~~ile Drama ve Siroz sancaldaruu kapsamakta idi.
Bu arada 1789 Frans~z ihtilal'~~ve sonras~ nda Avrupa'da cereyan eden 1830 ve
1848 ihtilallan Osmanl~~Devleti'ni de etkilemi~tir. önce S~rbistan ve Mora isyanlan
ile ba~layan etkiler, giderek bütün Balkanlara yay~ld~. Ba~ta Rusya olmak üzere pek
çok Avrupa ülkesi Balkan milletlerini Osmanl~~Devleti'ne kar~~~isyan ettirme çabas~~
içine girdiler. Di~er taraftan Osmanl~~Devleti yöneticileri, giri~tikleri liberal içerildi
' M. Tayyip Gökbilgin, Runteli'de Ttintkler, Tata~lar ve Evlad-~~Fatihan, Istanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yay~n~, Istanbul 1957, s. 74.
4 Ilias A.Kolovos, "Osmanl~~Tahrir Defterlerine Göre 15. ve 16. Yüzy~llarda Selanik", Tarih ve Toplum, Say~:168, Aral~k 1997, s. 8.
Ibrahim Peçevi, Peçan Tarihi, C.I, Haz. B. S~tk~~ Baykal, Kültür Bakanl~~~~Yay, Ankara 1981, s. 99.
6 Gökbilgin, a.g.m, s. 347.
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yenilik hareketleri olan Tanzimat ve Islahat fermanlan ile H~ristiyanlarm imparatorlu~a ba~lanaca~~na inan~yorlard~. Ancak geli~meler tam tersi yönde, ayr~l~~~n
vesilesi oldu7.
XIX. yüzy~l~n ikinci yans~nda Avrupa devletleri ve ABD, Balkanlan kar~~t~rmak için her türlü faaliyetten geri durmuyorlard~. Bunun en bariz örne~ini Bulgarlar üzerinde giri~ilen misyonerlik çal~~malar~nda görüyoruz. Bulgarlar~~ilk "ke~fedenler" Ingiliz Protestan Misyonerleridir. Ingilizlerin ard~ndan Amerikan Misyonerleri
devreye girdia. Amerikan Protestan Misyonerlerinin, Bulgar milliyetçili~inin geli~mesine ve Bulgarlann ba~~ms~zli~a kavu~malarmda önemli katk~lan olmu~tur. Amerikan Misyonerlerinin açt~klar~~okullarda yeti~en nesil, ba~~ms~zl~~~~sa~lam~~t~r. Ayr~ca Bulgarlann ve Bulgaristan'~n ba~ta Amerika ve ~ngiltere olmak üzere ~ngilizce
konu~an dünyada tar~mmalannda Amerikan Protestan Misyonerleri çok önemli bir
rol üstlenmi~lerdir. 1876 Bulgar ayaklanmas~ndan, Makedonya'daki e~kiyal~k hareketlerine kadar bütün hadiselerde sürekli olarak H~ristiyan Bulgarlar ezilen ve katliama u~rayan, Müslüman Türkler ise ezen ve katliam yapan insanlar olarak tamtalarak Amerika ve Avrupa ülkelerinde Bulgarlar lehine kamuoyu olu~turulmu~tur9.
Di~er taraftan merkezleri Rusya'da bulunan Slav cemiyetlerinin Bosna — Hersek, Karada~, S~rbistan ve Bulgaristan H~ristiyanlanm Türk yönetimine kar~~~ayakland~rmak için uzun zamandan beri sarf ettilderi faaliyetler artm~~, bu memleketlere
para ve silah yard~mlar~~yap~lm~~, bir taraftan da Avusturya — Macaristan Imparatorlu~u, Bosna — Hersek H~ristiyanlanna ümit verici vaatlerde bulunmu~tur. Hersek
isyan~~bu dini ve siyasi faaliyetlerin ilk sonucu olarak 24 Temmuz 1875'te ba~lachio.
Hersek isyarumn devam etti~i s~ralarda Nisan 1876'da Rusya, S~rbistan ve Karada~'~n deste~i ile Bulgar isyan~~da ba~lad~". 1876 May~s ay~~için planlanan isyan
Nisan'da, Otluk Köyü ve Pazarc~k havalisindeld Bulgarlann, Türk evlerini yakmalar~~ve halk~~katletmeleriyle ba~lad~. Isyan az zamanda Filibe'nin bütününe yay~ld~~12.
Sonunda kendilerini korumak isteyen Türkler de silaha sanlchlar. Böylece Bulgaristan kan ve ate~~içerisinde kalch13. Rusya, bir taraftan Bulgar Ayaklanmas~' n~n ba~ar~h olmas~~için çal~~~rken, di~er taraftan da diplomatik alanda Osmanl~~Devleti'ni
7 Muzaffer Tepekaya, "Osmanl~~Devleti'nde Iktisadi Liberalizmin Sonuçlar~, Türk Yurdu, Cilt:31,
Sar:288, A~ustos 2011, (ss. 58-69), s. 64.
8 Ömer Turan, "Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bulgar Milliyetçili~ine Katk~lar~" XII. Türk
Ta~ih Kongresi C./H, Ankara 1999, ss. 1001-1003.
9 Turan, a.g.e., ss. 1097-1120.
1° Ismail Hami Dani~mend, izahl~~Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, C. IV, Türkiye Yay~nevi, ~stanbul 1972,
s. 246-247.
"Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, C.VII, 3.Basla, TTK Yay~nlar~, Ankara 1983, s. 82.
12 Dani~mend, a.g.e., s. 252.
'3 Karal, a.g.e., s. 82.
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yaln~z b~rakmamn yollar~n~~ar~yordu. Selanik'teki Saatli Cami Olay~~olarak bilinen
Fransa ve Almanya'n~n Selanik konsoloslarm~n öldürülmesi olay~~bunun için ilk
ad~m oldu".
STEPHANA'NIN SELAN~K GARINDAN KAÇIRILMASI 5 MAYIS
1876
Bosna — Hersek ve Bulgaristan isyanlar~nm yay~larak devam etti~i ve bunun
Osmanl~~kamuoyunu bir patlama noktas~na getirdi~i s~rada Selanik'te Alman Konsolos Erk Abbott ve Frans~z Konsolos Jules Moulin'in ölümü ile sonuçlanan üzücü
bir olay meydana geldi. Olay Selanik'in Avrethisar kazas~ndan Stephana isimli bir
Bulgar k~z~n~n, anla~t~~~~bir Müslüman ile evlenebilmek için ihtida etmek üzere
Selanik Gar~'na gelmesiyle ba~lar.
Olayda ad~~geçen Bulgar k~z~, as~l ad~~Stefana olan ve Müslüman olduktan sonra Ay~e ad~m alan 17-18 ya~lar~nda Raza-Avrethisar'm Bogdantza köyündendir.
Babas~~Dellio-Kiota (vefat etmi~). Annesi Maria. 8 veya 10 y~ld~r dul olan annesi,
köyün rahibi taraf~ndan kötü karakterli bir kad~n olarak tammlanmaktad~r. K~z~n
.~~k oldu~u ki~i Mustafa, Mehmet A~a'run bekçisi olarak çali~maktaythis.
Bulgar k~z~~Stephana, ~ehre yabanc~~biri oldu~u için istasyonda polislerin yan~na gidip kendisine Valilik Kona~~'na kadar e~lik etmesini istedi16. Bu yüzden, iki
polis ve bir onba~~~k~z~~Vali Kona~~'na kadar götürme sorumlulu~unu ald~lar. Olay,
Selanik Valisi Mehmed Refet Pa~a'n~n, 24 Nisan 1292 (6 May~s 1876) tarihli Sadarete gönderdi~i telgrafta ~öyle anlat~h~rtaktad~r:
Selanik'in Avrethisar ka7asmdan bir Bulgar k~z~, anla~t~~~~bir Müslüman
ile evlenebilmek için ihtida etmek üzere ferace giymi~~ve ya~mak takm~~~oldu~u halde Selanik'e gelmek üzere, 5 May~s 1876 günü trenle yola ç~kar. K~z~n
Selanik'e gelmekte oldu~unu önceden haber alan Amerika Konsoloslu~undan
2 ki~i ve 150 kadar (Bulgar ve Rum) avane ki~i istasyonda toplan~p trenin
gelmesini beklerler. Tren gelince k~z, jandarmalara müracaat ederek üç ki~i
refakatiyle hükumet kona~ma do~ru yol almakta iken istasyonda bekleyen
Amerika Konsoloslu~undan 2 ki~i ve 150 kadar (Bulgar ve Rum) avane ki~i,
k~z~n ferace ve ya~ma~~' n~~y~rt~p zorla Amerika Konsoloslu~u
' na götürürler.
Jandannalar mani olmak isterlerse de kalabal~~a kar~~~bir ~ey yapamazlar".

14

s. 107.

Mahir Ayd~n, Osmanl~~Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarhgma, Kitabevi Yay~nlar~, Istanbul 1996,

15 Great Britain, Padiament, Commons, Parliamentary Papers, Correspondence Respecting,
Mwder of French and Gemin Consuls at Sak~nca, Turkey, No: 4 (1876), London, Belge No: 52/1-4, ss. 37-39.
16 F.O. 881-2984, Bl~mt to Derby, 21 June 1876, Inclosure 2, No.106.
17 Sabah Gazetesi, Say~:62, 14 Rebiyülâhir 1293 (9 May~s 1876), s. 1.
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Amerikan'm Selanik konsolosu Lazzaro, 150 ki~ilik H~ristiyan grup tarafindan
Stephana'y~~valilik kona~~na götürrnelde görevli üç polisi etkisiz hale getirerek kendi
at arabas~~ile Stephana'y~~kagrtt~18. Stephana, Lazzaro'nun at arabas~na zorla bindirilerek Amerikan konsoloslu~u konutuna götürüldü. Polisler at arabas~n~~yakalamaya çal~~t~larsa da ba~ar~l~~olamad~lar. Bütün bu olaya Müslüman kalabal~k ~ahit
oldu19. Bir taraftan dünyan~n her yamnda çok say~da misyonerlerle insanlar~~H~ristiyanla~t~nlmaya çal~~~l~rken, di~er taraftan H~ristiyan bir k~z~n kendili~inden ~slam
olmas~n~~tahammül edilmez bulmak, kabul edilebilir de~ildir.
~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry George Elliot29, D~~i~leri Bakanh~ma çekti~i 7 May~s 1876 tarihli telgrafta, Selanik olarmn temel nedeninin Müslümanlar~n din ve namus anlar~lanna bir sald~r~~oldu~unu vurgulam~~t~r. Ayr~ca k~z~n
Rum ve Bulgarlar tarafindan zorla kaç~r~ld~~~m ve bu yüzden sorumlulu~un tamamen Ihristiyanlarda oldu~unu belirterek, E~er onlar, k~z~n Hükümet Kona~e'ru~~gitmesine
izin vermi~~olsalard~, k~z~n islamiyet'i özgür irades~:yle kabul edip etmedi~i ya da ona bask~~ve
zorlama yap~l~p yap~lmad~~t aç~k bir ~ekilde soruldu~unda annesinin huzurunda vali tarafindan
tespit edilecekti Bunun yerine onlar (Grekler — H~ristiyanlar), k~z~~polisin elinden zorla ald~lar ve
(Osmanh) yetkililerinin girme izni olmad~~~~bir konsoloslu~a götürdüler21. ifadelerine yer vermi~tir.
Selanik'te öldürülen Alman Konsolos'un yerine görevlendirilen Gillet'in Istanbul'daki Almanya Büyükelçili~ine gönderdi~i raporda k~z~n kaw~lmas~~ile ilgili olaylar, ~öyle anlatilmaktad~r:
5 May~s Cuma günü, güne~~bat~mmda, ~slam dinine geçmi~~bir Bulgar k~z~, ~slam'a geçti~ini Valilik kona~~nda Türk yetkilileri önünde bilclirmek üzere
trenle buraya geldi. Kendisine birkaç zaptiye e~lik etti. Daha sonra tren istasyonunda birkaç Yunanl~~tarafindan zaptiyelerin elinden zorla al~nd~~ve Kuzey
Amerika Konsolos Vekili Say~n Lazzaro'nun arabas~na bindirildi. Bu araba,
trenle istasyona gelmesi beklenen, ama nihayetinde gelmeyen Lazzaro'yu evine götürmek için orada bulunuyordu. Arabay~~kullanan sürücü, k~z~~ya Bay
Lazzaro'nun veya onun karde~lerinin evine götürdü. K~z Cuma gününden
Cumartesi ak~am~na kadar orada kald~22.
18 Ayd~n, ag.e.,
19

s. 108.
Ba~bakanhk Osmanl~~Ar~ivi (BOA), Iradeler, Dosya Usulü (I.DU~T), Dosya No: 138, Gömlek

No: 33.
20 Henry George Elliot (1818-1907), 1841 y~l~nda diplomasi mesle~ine girmi~, ülkesini Napoli
(1841- 1860), Torino (1863-1865), Istanbul (1867-1877) ve Viyana (1877)'da Büyükelçi olarak temsil
etmi~tir. Bkz: Mithat Ayd~n, "Sir Henry G. Elliot'~n Istanbul Büyükelçili~i (1867- 1877) Dönemindeki
Baz~~Büyük Siyasi Olaylara Balc~p",OTAM (AÜ Osmanl~~Tarihi Ara~t~rma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Say~~
18, Ankara 2005, sa. 21-49.
21 Elliot,
sa. 220 - 221.
22 Bundesarchiv, R1501-105371, 21 May~s 1876, Belge No: 45'e ek, s. 189-190.
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~ngiltere'nin Selanik Konsolosu Blunt tarafindan ~stanbul Büyükelçisi Sir
Henry Elliot'a gönderilen raporda, k~z aynca Mitslümanhk dinine geçmesi konusunda kimsenin kendisine bir bask~~yapmad~~~n~~yineledi; runanhlar tarafindan ele geçirildi~i siirelerde k~za
tekrardan Ihris4yanl~k dinine geçmesi için bask~~yap~lmas~na ra~men Müslün~anl~k dininde kalmakla ~srar etti23 deniliyor. Zira 19.yüzy~lda bir gayrimüslimin ihtida etmesi her ~eyden önce onun serbest irade beyamna ve re~it olmas~na dayanan belirli bir usulle
mümkündü24.
Gerek Selanik valisi Mehmed Refet Pa~a'n~n gerekse Osmanh ba~kenfinden
konu ile ilgili verilen bilgiler, ~ngiltere'nin Selanik Konsolosu Blunt tarafindan ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry Elliot'a gönderilen rapor ve aym zamanda Almanya'n~n Selanik Konsolosu Gillet'in verdi~i bilgiler birbiriyle örtü~mektedir. Ancak
Amerika'n~n Selanik Konsolosu Lazzaro'nun ABD'ye gönderdi~i Selanik Olay~~ile
ilgili 7 May~s 1876 tarihli telgrafinda farkl~~bilgiler vermektedir:
Dün gece Vodena'daki gezimden geri döndüm, a~a~~da belirtece~im musibeti bildirmek için ivedilikle hareket ediyorum. Cuma gecesi, Türklerin nezaretinde olmak üzere Avrethisarh H~ristiyan bir genç k~z trenle Selanik'e
geldi ve mensup oldu~u dini nedeniyle yard~m ça~r~s~nda bulundu. O s~rada
Tren istasyonunda bulunan H~ristiyanlar yard~m~na ko~tular ve beni kar~~lamak üzere orada bekleyen arabaya k~z~~zorla sokarak onu ~ehre do~ru götürdüler. Cumartesi ö~le vaktinde, Türk çeteleri, k~z~n geri verilmesi amac~yla
Valilik kona~~= önünde topland~lar. Vali k~z~n benim elimde oldu~una inanarak beni protesto etti. Fakat k~z~n benim nezaretimde olmad~~~~ve ba~ka bir
yere kaçt~~~~tespit edildi25.
Amerika'n~n Selanik Konsolosu Lazzaro'nun Stephana hakk~nda ve olaylar~n
geli~imi ile ilgili verdi~i bilgiyi teyit eden ba~ka hemen hiçbir bilgi ve belge mevcut
de~ildir. Sadece olaydan yakla~~k bir ay sonra ABD'de ç~kan The Times gazetesinin
31 May~s ve 3 Haziran 1876 tarihli nüshalarmda benzer haberler yer alnu~t~r26.
Bunlann da Lazzaro'nun telgrafindan kaynald~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Ayr~ca k~z~n
Amerika'n~n Selanik konsolosu Lazzaro'nun evine götürüldü~ü Alman, ~ngiliz ve
Osmanh kaynaklar~~tarafindan teyit edildi~i halde, Lazzaro Amerika'ya yazd~~~~
böylesi çarp~t~lm~~~bir telgrafta, sebebiyet verdi~i olaylar~~kendi aç~s~ndan hald~~gös-

Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 54'e ek, s. 40.
ilber Ortayl~, "Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din De~i~tirme Olaylar~", Tanzirnat'm 150. Y~ldönümü
Uluslararas~~Sempozyurnu,31 Ekim - 3 Kas~m 1989, Türk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 1994, (ss. 481489), s. 481.
25 Bundesarchiv, R1501-105371, 9 May~s 1876, Belge No: 28'ek.2, s. 185-186.
26 The Times, 31 May 1876, s. 5, "The Salonica Assassinations" ; The Times, 03 Jun3, 1876; s. 6,
"Salonica After the Assassinations. "
23
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terme çabas~~içindedir. Zira konsoloslan öldürülen ülkeler bile böylesine bir çarp~tma e~iliminde de~ildirler. Ayr~ca, ~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry E,lliot
tarafindan ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~na yaz~lan raporda, olaylara Müslüman olan k~z~~
vermeyen Rum as~ll~~Amerika Konsolosu vekili Lazzaro ile runanhlar sebep olmu~tur27, deniliyor.
ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESI
Kendi hür iradesiyle Müslüman olmak isteyen Stephana'n~n kagnlmas~n~n ertesi gün yani 6 May~s 1876 Cumartesi günü Müslümanlardan olu~an bir kalabal~k,
vali kona~~n~n önünde topland~~ve k~z~n yetkililere iade edilmesini talep etti28. Hükümet yetkililerinin ve sa~duyulu birkaç vatanda~~n uyanlanna ra~men, kalabalik
yat~~m~yordu. Kalabal~k ancak k~z~n vali kona~ma getirilmesiyle veya koll~~k kuvvetlerinin müdahalesiyle da~~t~labilecek durumdayd~29. Her ne kadar talep masum olsa
bile, talebin ortaya konulu§ ~ekli bir o kadar ürkütücüydü. Vali Mehmet Refet Pa~a,
k~z~n geri getirilece~ine dair söz verdi. Validen söz alan fakat verdi~i sözden ikna
olmayan isyanc~lar, kona~~n birkaç ad~m ötesindeki camiye do~ru gitmeye ba~lad~lar30. Toplanan 3-5 bin civar~nda Müslüman ahali, hükümet kona~~~yak~n~nda halk
aras~nda Saatli Cami olarak bilinen Selimpa~a Camüne gelip k~z~n Vali'nin Kona~~'na getirilmesi talep ettilerm.
Bu esnada, olayla ilgisi olmayan Frans~z ve Alman Konsolosu kona~~n önüne
geldiler, oradan da camiye geçtiler. Her ne kadar belgelerde bu u~ursuz gidi~i aç~klayacak bilgi mevcut de~ilse de konsoloslann ç~kabilecek olaylar~~engellemek amac~yla oraya gitmi~~olabilecekleri kuvvede muhtemeldir. Konsoloslann camiye geli~i
Vali Pa~a'ya bildirildi. Pa~a, kaleden ve Firkateyn'den askerlerin olay yerine gelmesi
için emir verdi. Bu emir ve daha sonraki benzer bir emir yerine getirilmedi. Bu emri
verdikten sonra Pa~a, camiye geldi. Burada koridorda, özel olarak yap~lm~~~küçük
bir odada bulunan konsoloslara yönelerek onlardan Say~n Lazzaro'ya etki ederek
k~z~n serbest kalmas~n~~sa~lamalanm istedi. Frans~z Jules Moulin kararh bir ~ekilde
bunu yapmayaca~~m bildirdi. Almanya Konsolosu Eric Abbott, Lazzaro ve (karde~i)
Alfred Abbott'a verilmek üzere iki belge düzenledi. Bu belgede, kendisinin ve
Moulin'in Müslümanlar taraf~ndan tutuldu~unu ve kötü ~eylerin olabilece~ini tah-

Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 30, ss. 15-16.
Bundesarchiv, R1501-105371, 21 May~s 1876, Belge No: 45'e ek, s. 189-190; Sabah Gazetesi,
Say~:62, 14 Rebiyülâhir 1293 (9 May~s 1876), s. 1.
29 Sabah Gazetesi, Say~:62, 14 Rebiyülâhir 1293 (9 May~s 1876), s. 1.
30 Bundesarchiv, R1501-105371, 21 May~s 1876, Belge No: 45'e ek, s. 189-190.
Apostolos P. Vacalopoulos, A History Of Theessalonild, (Ingilizceye çeviren: T.F.Carney), Selanik 1972, ss. 115-116.
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min etti~i için k~z~n aranmas~n~~ve bulunup yetkili rnercilere teslim edilmesini bildiren bir içerik yaz~hyd132.
K~z~n teslim edilmesi için Lazzaro'ya gönderilen haberlerden bir sonuç al~namad~. Lazzaro, Amerikan Konsoloslu~u ldsvesinden istifade ederek k~z~~vermek
istemiyordu. Halk, sonunda Lazzaro'nun evine hücum karar~~verirken Vilayet Meclisi Azalan da Selimpa~a Camii'ne varm~~, halk~~sakinle~tirmeye çal~~~yorlarch33.
Di~er taraftan Eric Abbott'un yazd~~~~ka~~t pusula, neden sonra karde~i Alfred
Abbott'un eline geçmi~ti. Camiden gönderilmi~~olan pusulada Eric Abbott, ölüm
tehlikesi içinde olduklann~~söylüyor, genç kad~n~~bulup valinin konaihna süratle teslim edilmesini
istiyordu. Alfred Abbott, süratle Amerikan Konsoloslu~u konutuna ko~tu. Saat
15.00 olmu~tu. Lazzaro meydanlarda yoktu. Kap~y~~annesi açt~, ona "Stefana'y~~
nerede bulabilece~ini?" sordu. Stefana, yine yerli Rumlardan olup Avusturya'n~n
fahri konsoloslu~unu yapan Avyerinos'un evine götürülmü~tü. Bu defa oraya ko~tu
ve k~z~~oradan al~p ~ngiliz Konsolos Blunt'~n Kavas'134 Hüseyin A~a'ya teslim etti".
Süratle camiye ula~t~rmalar~m rica etti. Ama art~k vakit çok geçti. Camide galeyana
gelen halk valinin, askerlerin ve komutanlann nasihatlerini, yat~~t~nc~~sözlerini dinlemeyerek konsoloslan öldürmü~lerdi. Ard~ndan Lazzaro'nun evine do~ru yönelmi~lerdi ld yolda Ingiltere Konsoloslu~u Kavas'~~Hüseyin A~a'~un k~z~~getirmekte oldu~unu gördüler. K~z~~Hüseyin A~a'dan alan halk valiye teslim etti. Daha sonra kalabal~k halk Lazzaro'nun konutuna gitmekten vazgeçerek da~~ld~36. Bununla birlikte
konsoloslann öldürülmesinden sonra bile Osmanh güvenlik güçleri hemen düzeni
sa~layamad~lar37.
Ingiltere'nin Selanik Konsolosu Blunt'~n raporlanndan, Alman ve Frans~z konsoloslan kurtarmak için ola~anüstü bir çaba gösterdi~ini anhyoruz. Blunt, Alman ve
Frans~z konsoloslan korumak için camiye gitmeye karar veriyor. Kavas'~~Hüseyin
A~a ve baz~~akliselim Müslümanlar~n ikaz~na ra~men Blunt, camiye gitmekten vazgeçmiyor. Blunt'a göre konsoloslan kurtarmamn sadece bir yolu vard~~o da k~z~~
teslim etmekti. Bu olursa herkes kurtulabilirdi.
~ngiliz Konsolos Blunt'~n çabas~~k~z~n teslim edilmesini sa~lam~~~olmas~na ra~men Alman ve Frans~z meslekta~lanmn öldürülmesine engel olamam~~t~. Vali
Bundesarchiv, R1501-105371, 21 May~s 1876, Belge No: 45'e ek, s. 189-190.
Vacalopoulos, a.g.e., ss. 115-116; Bundesarchiv, R1501-105371, 21 May~s 1876, Belge No: 45'e
ek, s. 189- 190; Correspondence Respecting, Belge No: 77/1, ss. 58; Sabah Gazetesi, Say~:62, 14
Rebiyiilâhir 1293, ( 9 May~s 1876), s. 1.
34 Kavas (Cavas): Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.
Vacalopoulos, a.g.e., ss. 117.
36 Vacalopoulos, a.g.e., ss. 117; öndes, a.g.e., ss. 29-30.
BOA, HR.TO, Dosya No: 516/Gömlek No: 52
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Mehmed Refet Pa~a, aym gün Istanbul'a gönderdi~i telgrafinda, olay~n sona erdi~ini, konsolosluldann ve gereken yerlerin asayi~inin sa~land~~~n~~ve cinayeti kimlerin
i~ledi~inin ara~t~nld~~~m bildirmi~tir38. Bunun üzerine Osmanl~~Devleti Hariciye
Naz~r' Ra~id Pa~a taraf~ndan, olay~~anlatan 6 May~s 1876 tarihli bir telgraf, Almanya Hariciye Vekâletine sunulmak üzere Berlin'deki Türk Büyükelçisi Edhem Pa~a'ya gönderilmi~~ve Almanya Hükümeti bilgilendirilmi~tir39. Ayn~~zamanda Selanik
Valisi Mehmed Refet Pa~a'n~n 6 May~s 1876 tarihli telgrafi Fransa'ya da gönderilmi~~ve telgraf "La Turquie" gazetesinde yarnlanm~~t~r48.
~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry George Elliot, D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i 7 May~s 1876 tarihli telgrafta, Alman ve Frans~z konsoloslann
öldürülmesi olay~m ~öyle dile getirmi~tir:
Bu içler ac~s~~olay~n luv~lc~rrum olu~turanlann ba~~n~~Amerikan Konsoloslu~u'ndaki (Yunan ya da Bulgar vatanda~~) birkaç ki~i çekmektedir. Bu ki~iler
~slamiyet'i benimseyen bir Bulgar k~z~n~~sokak ortas~nda zorla al~koymu~lar ve
k~z~n peçesini y~rt~ p saklanma yerine götürmü~lerdir. Bu olay~n ard~ndan
Müslümanlar aras~ nda büyük bir heyecan olu~mu~~ve Müslüman topluluktan
olu~an geni~~bir ayak tak~m~~ k~z~~kurtarmak maksad~yla bir araya gelmi~tir.
Sebebi anla~~lamayan bir ~ekilde, bu karga~a s~ras~ nda iki Konsolos kendisini
cami yolunda buldular ve burada pencerelerden demir çubuklar~~koparan
topluluk taraf~ndan linç edilmi~lerdir41.
Ayn~~telgrafta Elliot, Selanik Valisi Mehmed Refet Pa~a'n~n, konsoloslann tehlikede olduldanm duyar duymaz Kad~~ile birlikte camiye gitti~ini, kaleden ve askerlerin deste~i için sava~~gemilerinden yard~m istedi~ini ancak bunlar~n geç ula~t~~~n~~
dolay~s~yla kurtarma giri~imlerinin sonuçsuz kald~~~ m belirtmi~tir. Ayr~ca telgrafta,
bir k~z~n alikonulmas~yla ba~layan ve felaketle sonuçlanan bu olayda Lazzaro'nun
ba~rol oynad~~~n~~aç~k bir dille ortaya koymu~tur.
Istanbul'daki Alman Büyükelçisi Karl Freiherr von Werther42, D~~i~leri Bakanl~~~na çekti~i telgrafta olay~~~u ifadelerle anlat~yor: Sadrazam bana, Bab-~~Ali'nin üzüntüsünü ifade ederek, ~slam dinine girdi~ini ilan eden H~ristiyan bir k~z~n, Türk polislerinin elinden
zorla ahnmas~yla Selanik'te ~neydana gelen bir ayaklanma esnas~nda Alman Konsolosu Abbott ve
oradaki Frans~ z Konsolosu'nun Müslüman kalabahk tarafindan dün ö~leden sonra öldürülmü~~
Sabah Gazetesi, Say~:62, 14 Rebiyülülir 1293 (9 May~ s 1876), s. 1.
Bundesarchiv, R1501-105371, "Ermordung der Konsuln von Deutschland und Frankreich in
Selonik 1876", 8 May~s 1876, Belge No: 17, s. 182-183.
Politisches Archiv des Auswürtigen Amtes (PA-AA), R12771, Belge No: 28' ek.1, 9 May~s 1876.
41 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 13, ss. 7-8.
nda Almanya'n~n ~s42 Karl Freiherr von Werther, 7 Temmuz 1874 — 30 May~s 1877 tarihleri aras~
tanbul Büyükelçili~i görevini yapm~~t~r.
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olduklann~~haber yen:yor. ~ahsen benim haberim yok. _rine karde~inin bir tekrafi konsolosumuzun öldürüldü~ünü teyit ediyor". ~stanbul Elçisi Werther, olayla ilgili olarak Almanya
D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i bir ba~ka telgrafta da Selanik'teki de&gemiz, orada
bulunan tüm konsolosknn görü~lenne göre, Konsolosumuz Bay Abbotrun sadece konsolos oldu~u
için öldürüldü~ünü bildirmektedir. Olay~n arkas~nda ~ahsi bir meselenin olmad~~~m biklirmi~lerAlman Ba~bakan~~Bismark, Selanik olaylar~~üzerine ~stanbul Büyükelçisi
Werther'e gönderdi~i telgrafta, Tekrafi ald~m. Görü~ümüze göre oradaki durum eski haline
gelmeyebilir. Frans~ z konsolosu ile ikili haber ttyit edilecek olursa Frans~z meskkta~~n~zla durumun ele al~nmas~~ve icap edecek tarziyenin ~eklini özellikle müzakere ediniz45 diyerek Frans~z
büyükelçi Comte de Bourgoing ile birlikte hareket etmesini istemi~tir. Freiherr von
Werther, Selanik'teki Frans~z ve Alman Konsoloslar~mn öldürülmesi konusunda
Frans~z meslekta~~~ile ayn~~davran~~~üzerinde mutab~k olaca~~m raporunda bildirmi~tir". Bu arada Paris'teki Alman büyükelçisi Hohenlohe, D~~i~leri Bakanl~~~na 7
May~s 1876'da çekti~i telgrafta, Fransa D~~i~leri Bakan~n~n, kendisine Selanik'te
huzursuzluklar meydana geldi~ini, bu esnada Alman ve Frans~z konsolosunun Türk
Halk~~taraf~ndan katledildi~ini bildirdi~ini ve nas~l bir yol takip edecekleri konusunda Frans~z hükümetinin kesin kararmdan haberdar edece~ini bildirmi~tir47. Alman
Büyükelçi Hohenlohe, iki gün sonra ~ansölye Bismark'a yazd~~~~raporunda, istanbul'daki Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcileri ile birlikte hareket etme karar~~
ald~klar~n~~~u sat~rlarla vurgulam~~t~r:
Dük Decates, Selanik'te her iki konsolosun öldürülmesi neticesinde at~lmas~~gereken ad~mlar~~müzakere etmek için Istanbul'daki diplomatik temsilcilerin bir araya gelmi~~olduklar~n~~dün ak~am Istanbul'dan ona ula~an haberi
bana bildirmi~tir. O diplomatik Konferans, Frans~z Hükümeti'nin onay~n~~
al~yor.
Baron Von Werther'in Frans~z meslekta~yla, ayn~~davran~~~üzerinde mutabakat arayaca~~~haberini daha dün ak~am dük Decazes'e bildirmi~tim.
Bundan çok etkilenmi~ti. Bu anlamda bir talimat~~Istanbul'a göndermi~tir.
Ayr~ca onun bana bildirilmi~~oldu~u ve içeri~i Baron Von Werthe?e mahun
olan telgraflardan, her iki büyükelçinin bu mü~terek eyleminin çoktan yap~lm~~~oldu~u ve özellilde Istanbul'a gönderilmesi gereken Komiserlerin seçiminin belli oldu~u anla~~lm~~t~r48.
Bundesarchiv, R1501-105371, 7 May~s 1876, Belge No: 1, s. 180.
Bundesarchiv, R1501-105371, 10 May~s 1876, Belge No: 18, s. 183.
43 B~~ndesarchiv, R1501-105371, 7 May~s 1876, Belge No: 2, s. 180.
46 PA-AA, R12771, Belge No: 3, 7 May~s 1876 Berlin.
47 PA-AA, R12771, Belge No: 4, 7 May~s 1876 Paris.
48 Bundesarchiv, R1501-105371, 9 May~s 1876, Belge No: 15, s. 182.
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Istanbul'daki Alman Büyükelçisi Werther ile Fransa Büyükelçisi Comte de
Bourgoing49 Selanik hadisesinin ba~lang~c~ ndan itibaren birlikte hareket ettiklerini
görüyoruz. Alman Büyükelçisi Werther, Almanya D~~i~leri Bakanl~~~na çekti~i telgrafta, birlikte hareket ettiklerinden bahisle ~öyle diyor:
Frans~z meslekta~~m~n ça~r~s~~üzerine onunla mü~tereken Sadrazamdan,
Selanik'teki her iki tarafin Konsoloslanm~zm katledilmesi ile ilgili di~er taleplerimiz sakl~~kalmak kayd~yla, s~k~~ara~t~rma yap~lmas~n~~ve suçlular~n özellikle
öldürme olarnm eleba~~sm~n infaz~nm yap~lmas~n~, Selanik'teki mülld ve askeri dairelerin i~tirakiyle her iki konsolosun dinlerinin ritüeline göre defin merasirninin olmas~n~, ve bu giri~imlerimizden Sultan'm bilgilendirilmesini talep
ettim. Sadrazam bu talebimizi derhal kabul etti ve bugün bir Türk sava~~gemisiyle yan~nda özel bir komiser ve di~er yetkilerle her iki taraf~n delegelerinin e~li~inde hareket edece~ini söylediso.

Almanya Ba~bakan~~Bismark, istanbul'daki Alman Büyükelçisine gönderdi~i
cevabi telgrafinda bu i~birli~ini onaylam~~t~rm.
Osmanl~~Devleti yetkilileri, olay~~bir H~ristiyan — Müslüman çat~~mas~na dönü~türmemek için azami özen göstermi~lerdir. Osmanl~~Hariciye Naz~rh~~'mn Berlin'deki Türk Elçili~ine gönderdi~i 8 May~s 1876 tarihli telgraf, 10 May~s günü
Almanya D~~i~leri Bakanfi~ma iletildi. Burada Padi~ah Sultan Abdülaziz'in olaydan
duydu~u derin üzüntü ve Selanik Olay~'n~n baz~~çevreler taraf~ndan kullan~larak bir
H~ristiyan-Müslüman çat~~mas~na dönü~türülmek istendi~i ve planh bir hareket
olmad~~~~~u sat~rlarla vurg-ulanm~~t~r:
Efendimizin, Selanik olay~n~~duyduktan sonra ne denli derin bir ac~~duydu~unu tahmin edebilirsiniz. Olay~~duyar duymaz Majesteleri bana, Alman
ve Frans~z Elçilerine duydu~u üzüntüyü ifade etmemi emretti. Ayr~ca bunu
emir subay~~yoluyla elçilere de bildirdi. Daha sonra Majesteleri, özel bir gemiyle özel yetkilerle donat~lm~~~komiserlerin Selanik'e gönderilmesi için talimat vermi~tir. Bunlara hukukun ivedililde ve adil bir ~ekilde uygulanmas~~ve
verilecek karar~n ibret verici olmas~~emri verilmi~tir. Komiserlere emir yar~n
ula~acakt~r. Padi~ah Majestelerinin bu olaydan ne denli bir ac~~duydu~unu size söylememe gerek yok san~r~m. Ayn~~ ~ekilde Avrupa'da olayla ilgili olarak
ortaya ç~kan intibadan dolay~~ da derin bir üzüntü duymaktarz ki bu do~an
intiba konusunda kendilerine hak vermekteyiz.

4q Comte de Bourgoing, 27 Temmuz 1875 — 31 Aral~k 1877 tarihleri aras~nda Fransa'n~n Istanbul
Büyükelçili~i görevini yapm~~t~r.
Bundesarchiv, R1501-105371, 7 May~s 1876, Belge No: 5, s. 180.
PA-AA, R12771, Belge No: 6, 7 May~s 1876 Berlin.
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Bu olay~n iftirac~lara bizi haks~z yere suçlamak için bir koz verece~ini ve
dü~manlanm~z~n bu olaylan büyütmek için firsau kagrmayacaldann~~ve bu
olay~~-ki vahametini saklayacak de~iliz- olabilcli~inden daha büyük gösterebilmek için tüm çabalar~n~~ortaya koyacaldann~~bilmekteyiz. Vuku bulan olay~n sanki önceden haz~rlanm~~~ve planlam~~~oldu~unu belirtecekler ve böylece
sanki Müslümanlar ve H~ristiyanlar aras~nda derin bir husumetin (ldnin) var
oldu~unu ileri süreceklerdir. Pek tabii olarak bu tür esef verici tutumlulan ho~~
görmeyiz. Yaln~z elde mevcut olan az bilgilere göre bile olayla ilgili olarak
önceden bir haz~rl~~~n olmad~~~n~~ve u~ursuz bir meydan okuman~n olay~n
ba~lang~ç noktas~n~~te~kil etti~ini ve olay~n birbirine ba~l~~geli~melerle bu hâle
geldi~ini bize göstermektedir. Bunun yan~~s~ra olay~n Müslüman k~yafeti giymi~~olan bir k~za kar~~~yap~lan ~iddet eyleminin sonucunda ortaya ç~kt~~~~ve
k~z~n konsolosluktan ç~kart~lmas~~için kalabal~~~n tam ortas~nda bulunan konsoloslar taraf~ndan yaz~l~~bir talimat verildi~i tespit edilmi~tir.
Sonuç olarak kendimize ~unu soruyoruz. Olay önceden tertip edilmi~~ve
kalabal~k silahl~~olmu~~olsayd~, acaba ~imdi hangi büyük üzüntülerle ve hangi
s~k~nt~larla kar~~~kar~~ya kahrd~k?52.

Ayn~~ ~ekilde Hariciye Naz~n Ra~it Pa~a'dan 8 May~s 1876'da ~ngiltere Büyükelçisi Musurus Pa~a'ya ve Musurus Pa~a'n~n da 13 May~s 1876'da ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Genel Sekreteri Earl of Derby'e sundu~u Frans~zca telgrafta, Selanik'te
cereyan eden Alman ve Frans~ z konsoloslarm öldürülmesi olay~n~n Avrupa için
adeta bir yüz karas~~niteli~inde ve ciddi bir provokasyon oldu~u üzerinde durulmu~tur. Ayr~ca ayn~~telgrafta, Müslüman ve H~ristiyan hafidan aras~nda bir çat~~man~n
ya~anaca~~~endi~esi belirtfirni~fir53.
Selanik Olay~~hakk~nda ~ngiltere'nin ~stanbul Büyük elçisi Sir Henry Elliot'un
verdi~i bilgi ve bu konudaki görü~lerinin olay~n tarafi olan ülke kaynaldanna göre
daha tarafs~z oldu~u kabul edilebilir. Bu nedenle Elliot'~n görü~~ve dü~üncesinin
olay~n aç~kl~~a kavu~turulmas~nda önemli oldu~u söylenebilir. Hemen ifade etmek
gerekir ki Elliot'~n bu konuda verdi~i bilgi ve edindi~i intibada, olay~n bir k~sm~na
da tan~k olan ~ngiltere'nin Selanik konsolosu Blunt'~n gönderdi~i raporlann etkisi
görülmektedir. Bununla beraber Elliot'~ n Müslümanlan galeyana getiren ve iki
konsolosun ölümüne sebep olan olay~n temel nedenine ili~kin görü~ü ~u yöndedir:
Müslümanlar ile H~ristiyanlar aras~nda çok yi ili~kilerin sürdü~ü her zaman dinleri konusunda
küçümsgrici her hangi bir davran g ya da Icad~nlanmn onurunu k~ran bir hareket, bir anda sessiz

52
PA-AA, R12771, Belge No: 23, 8 May~s 1876 Berlin.
" Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 12, ss. 5-6.
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Müslüman nüfusu ta~k~nl~k yapmaya sevk edecektir. Selanik'teki olayda (yukar~da belirtilen) provokasyonun her iki nedeni (Müslümanlara kar~~) en sald~rgan tarzda gösterilmi~tir".
Elliof~n ifade etti~i gibi Müslümanlar~n dinine ve namusuna hakaret söz konusu oldu~unda en sakin Müslüman'~n bile reaksiyon gösterece~i ortada iken, H~ristiyanlann buna nas~l cesaret ettikleri dü~ündürücüdür. Herhalde bu durum, olaya
kar~~an H~ristiyanlann müsamahakâr Osmanl~~yönetiminin sa~lam~~~oldu~u geni~~
serbestlik içinde yabanc~~devletlere güvennfi~~olmalar~~ya da bu devletlerin onlar~~
her zamanki gibi tahrik ve te~vik etmi~~olmalar~yla aç~klanabilir.
Selanik Valili~inin telgrafi ve vilayetin resmi gazetesine göre Amerikan konsolos veldlinin karde~i Nicola Lazzaro da fiilen hareketin içinde bulunmu~tur". ~ngiliz
Büyükelçi Elliot, Bulgar k~z~n alikonulup Amerikan konsoloslu~una götürülmesi
safhas~nda Amerikan konsolos vekilinin karde~i olan Nicola Lazzaro'nun hareketin
içinde bulunmad~~~na dikkat çekerek ona sorumluluk yüldemese de onun kusurunun, k~z~n H~ristiyanlarca konsolosl~~ktan al~nd~ktan sonra götürüldü~ü yeri söylemeyi reddederek faillerle birlikte hareket ediyormu~~gibi görünmesi oldu~unu belirtmi~tir. Elliot'~n bu bilgiyi konsolos Blunt'~n 7 May~s 1876 tarihinde kendisine
yazd~~~~raporundan ö~rendi~i anla~~lmaktad~r. Zira bu rapordaki görü~lerini tam
olarak payla~an Elliot, Amerikan konsolos vekili ve onun karde~inin olaydaki rolü
konusunda da Blunfla ayn~~dü~üncededir56.
Selanik Olay~~ile ilgili olarak ~ngiltere'nin tavr~n~~belirlemede ~ngiltere'nin ~stanbul büyükelçisi Elliot ve Selanik konsolosu Blunt'~ n tandd~klan ve görü~leri etkili
olmu~tur. Nitekim Osmanl~~Hariciye Nezareti'ne 10 May~s 1876 tarihiyle Londra
Sefareti'nden gelen telgrafta, Selanik Vakas~~ ~ngiltere'de çok fazla su-i tesir meydana getirmemi~tir. Kamuoyu ve hükümet yaka= meydana geli~ine sebep olan halleri, devletler aras~ndaki
politikaya ba~lamaktad~r57 , denilmektedir.
Alman ve Frans~z konsoloslan öldürdükleri iddias~~ile tutuklananlann soru~turma ve muhakeme edilmelerinde temsilci olarak her a~amas~nda yer alm~~~olan
Ingiltere'nin Selanik konsolosu Blunt, olayla ilgili görü~lerini ve buradaki ifade tutanaklanmn bir k~sm~n~~rapor halinde 21 Haziran 1876 tarihinde ~ngiltere D~~i~leri
Bakanh~ina sunmu~tur58. Selanik olaylar~n~~daha tarafs~z bir yalda~~mla takip eden
Blunt, 5 May~s 1876'da ba~lay~p devam eden olaylar~~raporunda ~öyle anlat~l~yor:
Sir Henry Elliot, Some Revoludons and Other D~plomatic Expenences, London 1922, s. 219.
Ahmet Mithat Efendi, Üss-i ink~/dp — Kinm Muharebesinden IL Abdülhamid Hanin Cülusuno~~Kadar,
(Yay. Haz: Tahir Galip Serhat11), ~stanbul 2004, ss. 256-257,259-262.
56 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 30 ve 30'a ek, ss. 15-16.
57 BOA, HR.TO, Dosya No: 124, Gömlek No: 100.
58 Great Britain, Correspondence Respecfing, Belge No: 77/1, ss. 57-73.
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Konsoloslann öldürülmesine ili~kin olarak ortaya ç~kar~lan detaylar ile
sonradan de~i~en tüm durumlar ve Bulgar k~z~n H~ristiyanlar tarafindan yakalanmas~~bizlere Yunanl~lar ile Bulgarlann burada meydana gelen patla~~n
sebebi oldu~unu göstermektedir. Onlar~n halk~n aras~nda polise sald~rmalan
ve k~z~~gasp etmeleri a~~r bir olayd~r. Böylece hassas Müslüman politik dindarlan giicendirmi~lerdir. K~sa zamanda ise fanatik sinir ve istek olu~tu. Bulgar k~z~n geri iadesini tüm bunlar engelledi.
Bu ~ehirde bulunan Müslümanlar, H~ristiyanlara kas~tl~~ olarak sald~r~~arzusunda de~illerdi. Halen daha geçmi~te ya~anan olaylardan dolay~~tedirgindirler. ~ma etmek istedi~im ise Hersek, S~rbistan ve Karada~'daki isyan~n
uzun süreci ile isyanc~lara destek olunma olaylar~, son sultan~n popülaritesinin
dü~mesi, Sadrazam Mahmud Pa~a'n~n politikas~, kar~~l~kl~~güvensizlik ve bölgede oturanlar~n aras~nda yay~lan söylentiler ve ~eytani niyetli ki~iler tarafindan olu~turulan durumlar...
Onlar~n, önyarg~lann~n ve inanç dü~üncelerinin alenen kabul edilmedi~ini ve hiçe say~ld~~~n~~hissettikleri dü~ünüldü~ünde endi~e durumunun nas~l
olu~tu~unu hayal etmek zor de~ildir59.

Görüldü~ü gibi Blunt'~n raporunda Bulgar k~z~n H~ristiyanlar tarafindan al~konulmas~~ve iade edilmemesinin olaylara sebebiyet verdi~i aç~k bir ~ekilde dile getirilmesine ra~men Avrupa bas~n~nda büyük bir yaygara kopanlarak6° bir Müslüman
— H~ristiyan çat~~mas~~ ~eklinde i~lenen Selanik Olay~~ile Roma'da, Paris'te, Berlin'de, Belgrad'da her Müslüman Türk yeniden hedef tahtas~na konmu~tur61. Bu
~ekilde Avrupa bas~m abart~l~~bir tarzda Türkler aleyhine firtmalar kopanrken gerçekte olay~n nas~l meydana geldi~ini ö~renmek ve e~er bir suçlu aranacaksa i~e
nereden ba~lanmas~~gerekti~ini hakkaniyet terazisine koymak konusunda kimsenin
kayg~s~~yok gibiydi. Blunt'~n raporunda yer ald~~~~gibi olay~n Hersek, S~rbistan ve
Karada~~isyanlan ile ba~lant~l~~olmas~, Avrupal~~ büyük devletlerin, Balkanlardaki
olaylar~~istedikleri ~ekilde provoke ettikleri anlam~na gelmektedir.
KONSOLOSLARI ÖLDÜRENLER~N YARGILANMASI
Osmanl~~ Devleti olaya sebep olanlar~n ortaya ç~kanlarak cezaland~r~lmas~~konusunda ba~~ndan sonuna kadar kararl~~davrand~. K~z~n durumu ve konsoloslann
öldürülmesi olay~~ile ilgili hemen soru~turma açild,62. Soru~turma ile ilgili olarak
Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 77/1, s. 58.
Stanford-Ezel Kural Shaw, Osmanl~~imparatorlu~u ve Modern Türkiye, Çeviren: Mehmet Harmanc~,
C.II, ~stanbul 1984, s. 206.
Ol PA-AA, R12765, A2356, 7 May~s 1876.
62 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 30'a ek ve 72'e ek, 7 May~s 1876 ve 6 Haziran 1876 Tarihli Raporlar, ss. 16-17, 51-52.
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Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçisi Werther'in D~~i~leri Bakanl~~~'na 7 May~s 1876
tarihinde telgrafla bildirdi~i raporunda; Sultamn emri üzerine bugün iki saray komiseri bir
sava~~gemisiyle suçlulann ara~t~r~lmas~~ve cezaland~nlmas~~için Selanik'e gidiyorlar. Frans~z Büyükelçisi ayn~~ ~ekilde oraya bir delegesini yolluyor. Ben Konsolos Gillet'i yolluyorum63 diyor.
Konu ile ilgili olarak Sabah gazetesinde; Osmanl~~deniz kuvvetleri ve k~ladan gelen askeri
birliklerin, asayi~i temin etti~i ve suçlulann soru~turulmas~na ve tutuklanmasma ba~lan~ld~~~n~~
Aynca Bab-~~Ali, bu cinayeti i~leyen canilere kar~~~zaman kay~p edilmeksizin ve büyük
ciddiyetle harekete geçilmesini emretm~~
ve bu amaçla, refakatlerinde Alman ve Frans~z Elçi li~i
temsilcileri olmak üzere, Padi~ah targfindan yetkilendirilm~~
iki komiser Selanik'e gönderilmi~tir64,
haberi yer alm~~t~r.
Sultan Abdülaziz, Almanya ve Fransa büyükelçllerine olay hakk~nda en derin
üzüntülerini ve suçlular~n en sert ~ekilde cezaland~r~laca~~~konusunda irade beyan~n~~
dile getirmek için birinci yaverini göndermi~tir. Bununla birlikte yukar~da Büyükelçi
Werther'e verilen söz gere~i olay~~ara~t~rmak üzere General E~ref Pa~a ve Adalet
Bakanh~~~Müste~ar~~Vahan Efendi ola~anüstü komiserler olarak görevlendirilmi~tir.
General E~ref Pa~a, ayn~~zamanda Selanik genel yöneticisi olarak da atanm~~t.~.
Bunlar bir Türk sava~~gemisiyle 7 May~s 1876 ak~am~~hareket edeceklerdi. Alman
delegesi Gillet ve Frans~z delegesi Robert Bey de bu gemi ile Selanik'e hareket edecelderdir65.
Olaylara kim sebep olursa olsun Osmanl~~Devleti Selanik'teki yöneticilere, vatanda~lan hakk~nda hiçbir ay~nm gözetmedi~ine ve herkesin güvenli~inden sorumlu
oldu~una dair, Sadrazam Mahmud Nedim Pa~a imzah 8 May~s 1876 tarihli a~a~~daki telgrafi göndermi~tir:
Selanik'teki Osmanl~~halk~~içerisinde dinini de~i~tirmek isteyen k~z için bir
araya gelmi~~olanlardan baz~lan bize Frans~z ve Alman Konsoloslann katillerinin kim oldu~u bilgisini vermi~lerdir. Devletin gözü önünde, iki muhte~em
gücün memurlanna kar~~~ i~lenen bu insanl~k d~~~~davran~~tan dolay~~çok kat~~
önlemler derhal al~nm~~t~r. Bu nedenden ötürüdür ki suçlulann ibret olacak
~ekilde cezaland~nlmalan konusunda size a~a~~dakileri yapma iznini vermekteyiz:
Tüm vatanda~lar~n hayat~n~, gururunu ve müllci de~erlerini korumak devletin asli görevidir ve ayn~~zamanda tüccarlann, yabanc~~uyruldu halk~n ve
özellikle de antla~malarda ve lcanunlarda belirtilmi~~olan konsoloslann ve di~er memurlann da gururunu, mülkiyetini korumak Devletin asli görevleri

PA-AA, R12771, 7 May~s 1876.
Sabah Gazetesi, Say~:62, 14 Rebiyiilâhir 1293 (9 May~s 1876), s. 1.
63 Bundesarchiv, R1501-105371, 7 May~s 1876, Belge No: 8, s. 181.
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aras~ndad~r. Devletin bu gibi sorulululdann~~yerine getirmede ortaya ç~kabilecek en ufak bir aksakl~k en alt kademede bulunan bir memurdan genel yönetime kadar yans~maktad~r. Burada görülen aksakliklardan dolay~~suçlular~n en
a~~r ~ekilde cezaland~r~lmas~~gerekmektedir66.
Almanya, Fransa, ~ngiltere, Rusya, Avusturya, Italya delegeleri ve Hariciye
Naz~n Ra~it Pa~a'n~n da kat~ld~~~~bir toplant~da, Istanbul'dan hareket eden gruplar
Selanik'e var~ncaya ve oradaki halk yat~~~ncaya kadar her iki konsolosun defin i~leminin ertelenmesi hususunda anla~maya var~ld~. Ayr~ca Türk z~rhh gemisinin derhal
Selanik'e gönderilmesi ve Türk bas~n~na hiç ~üphesiz çok gergin olan bu durumda
her türlü fanatik görü~~bildirmesinin yasaldanmas~~hususunda da anla~~lm~~t~87.
Buna ra~men Avrupal~~devletler tarafindan Istanbul'a sert notalar ya~d~rd~lar68.
Selanik hadisesinin ç~kmas~nda etkili oldu~u anla~~lan Rusya, olaylar~n ak~~~n~~
da ~elcillendirmeye çal~~t~~~~görülmektedir. Rusya'n~n amac~, diplomatik alanda
Osmanh Devleti'ni yaln~z b~rakmak idi89. Olay~n hemen ard~ndan Rus Elçisi
ignatiyev, kendi ba~kanl~~~nda Avrupa Devletleri'nin Istanbul'daki elçileri ile bir
toplant~~yapt~. Avrupa Devletleri'nin ~stanbul elçileri, mensup olduklar~~devletlere
hadiseyi yaz~p donanma istemeye, karaya asker ç~kar~p Selanik ve havalisini abluka
alt~na almaya ve hatta gerekirse i~gal ettirmeye karar verdiler".
Türk z~rhl~~gemisinin Selanik'e gönderilmesi ile birlikte Avrupal~~devletler de
pe~~pe~e Selanik Liman~na gemiler göndermeye ba~lad~lar. K~sa bir süre sonra Almanya, Fransa, ~ngiltere, Rusya, Avusturya — Macaristan ve ~talya gemileri Selanik
liman~na geldiler. Yarg~lamalan ba~~ndan sonuna kadar Selanik'te izleyen bu yabanc~~devlet z~rhl~~gemileri ile bunlann temsilcileri, yarg~lama sonucunu etkiledi~i
anla~~lmaktad~r.
Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçisi Werther'in, 9 May~s 1876 tarihli D~~i~leri
Bakanl~~~na gönderdi~i raporda, öldürülen Alman Konsolos Eric Abbott'un ailesi
~ngiliz uyruklu oldu~u için orada mukim ~ngiliz Konsolosunun bu meselede Almanya temsilcisi Bay Gillet'i özellilde destekleyece~ini, bunun yan~~s~ra orada bulunan
tüm konsoloslann onun hizmetinde olaca~~n~~bildirmi~tir. Yine Büyükelçi kendisine
yeni ula~an bir bilgiye göre General Ignatiyev, Admiral Butakoff komutas~ndaki

Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 44'e ek, s. 28.
PA-AA, R12771, Belge No: 9, 7 May~s 1876 Berlin.
" BOA, HR.TO, Dosya No: 122/Gömlek No: 58; BOA, HR.TO, Dosya No: 124/Gömlek No:
93,100.
69 Mahir Ayd~n, a.g.e., s. 107.
7" Dani~mend, a.g.e., s. 253.
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"Askold" adl~~Rus korvetininn yann Selanik'e ula~aca~~n~~ve konsolos temsilcilerine
her konuda yard~mc~~olmas~~gerekti~i konusunda emir ald~~~n~~söylemi~tir. Ayr~ca
Frans~z tarafinm iki firkateyni yola ç~kard~~~n~~ve bir muhabere gemisini Do~u Akdeniz'e sevk ettirdi~ini yazm~~t~r".
Viyana'daki Alman Büyükelçi Stolberg'in D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i 8
May~s 1876 tarihli telgrafta, "Österreich tarafindan, Selanik'e bir sava~~gemisi gönderilyor.
Hariciye Bakan~n~n görü~üne göre bizim tarafta da ayn~~~eyin olmas~~ ivedi olarak arzu edilmektedir"73, demektedir. Ayn~~ ~ekilde Atina'daki Alman Maslahatgüzar~~Hirschfeld, D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i 8 May~s 1876 tarihli telgrafta, "Selanik'teki Yunan Konsolosunun talebi üzerine buradaki hükümet oraya bir gambot74 gönderdi. Ayn~~zamanda ~ngiliz
Stasyoneri75 dün bu limana hareket etmi~tir. Onu bugün Rus Stasyoneri de tak-ip edecekmi~"76
deniliyor. Sen Petersburg'taki Almanya Büyükelçisi Schweiniss, D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i telgrafta, "Pire'deki Rus Stasyoneri, çoktan Selanik'e gitme emrini alm~~t~r"77 ,
diyor. Roma'daki Almanya Büyükelçisinin D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i telgrafta
ise, Italyan z~rhl~~firkateyni "Maria Pia"mn ve bir Kastellamere Aviso vapurunun
Selanik'e gidece~ini bildirmektedir". Almanya D~~i~leri Bakan~~Bülow, Istanbul'daki
Büyükelçi Werther'e gönderdi~i telgrafta, "Meteor" isimli geminin yerle~ik olarak
Marmara Denizi'nde kalaca~~, "Medufa" askeri gemisinin ise ivedilikle Messina'dan
Selanik'e gitmesi için emir verildi~ini bildirmi~tir"". Yine Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanli~~'mn D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i yaz~da, "Majesteleri Kayser, 14
May~s günü "Kaiser", "Deutschland" "Kronprinz", "Friedrich Karl" ve "Pommerania" adlanndan meydana gelen gemi filosunun 22 May~s'ta Wilhemshafen Liman'nda haz~r hale getirildikten
sonra hemen Akdeniz'e inmesini ve Selanik'e do~ru hareket etmesini emretmi~tir"", denilmektedir.
Görüldü~ü gibi bir anda Avrupa Devletleri Selanik Olay~'m bahane ederek
Osmanl~~Devleti'ni tehdit ve bask~~ alt~na almaya ba~lam~~lard~. Olaydan iki gün
sonra Avrupa Devletleri'nin gemileri Selanik Liman~'na gelmeye ba~lad~lar. Nitekim
71
Korvet (Frans~zca: Corvette), hafif z~rha sahip, firkateynden küçük, sahil devriye gemilerinden
büyük sava~~gemilerinin ad~d~r.
" Bundesarchiv, R1501-105371, 9 May~s 1876, Belge No: 28, s. 184.
PA-AA, R12771, Belge No: 11, 8 May~s 1876 Berlin.
74 Gambot, (~ngilizce ngunboat"tan gelir) bir veya birkaç silah~~bulunan küçük sava~~gemilerinin ad~d~ r. 19. yüzy~l~n sonlar~ na do~ru ve 20. yüzy~l~ n ba~~nda gambot terimi genelde devriye görevi yapan
küçük silahl~~gemiler için kullan~l~ rd~.
7 ' Stasyoner: Karakol gemisi.
7" Bundesarchiv, R1501-105371, 8 May~s 1876, Belge No: 12, s. 181.
" Bundesarchiv, R1501-105371, 8 May~s 1876, Belge No: 13, s. 181.
7" Bundesarchiv, R1501-105371, 8 May~s 1876, Belge No: 15, s. 182.
" PA-AA, R12771, Belge No: 22, 10 May~s 1876 Berlin.
"" Bundesarchiv, R1501-105371, 15 May~s 1876, Belge No: 30, s. 186.
71
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Selanik Konsoloslu~u'ndan Alman temsilcisi Gillet'in D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i telgrafta, "Buradaki limanda bir Frans~z gambotu, bir ~ngiliz Avivo, bir Rus askeri gemisi
bulunmaktad~r. Bunun yan~nda iki Italyan firkateyni, iki Frans~z firkatqni, bir Frans~z Avivo, bir
Avustugu firkateyninin gelmesi bekler~mektedir"67, denilmektedir.
21 May~s 1876 tarihi itibari ile Selanik Liman~'nda 5 Frans~z (üçü z~rhl~), 3
Moskof (biri z~rhl~), 1 Alman, 1 Ingiliz ve 1 Yunan gemisi bulunmaktad~r. Osmanl~~
Devleti'nin de ikisi z~rhl~~üç gemisi bulunmaktad~r82.
Frans~z konsolos Jules Moufin ve Alman konsolos Eric Abbott'un öldürüldü~ü
olayda Fransa ve Almanya ve onlara kat~lan Rusya, Avusturya ve Italya, Selanik
limamna gönderdikleri sava~~gemileriyle Osmanl~~Devleti ile ili~kilerini ask~ya alabileceklerini göstermi~lerdir.
Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther, D~~i~leri Bakanh~~'na gönderdi~i
telgrafta, Selanik'teki Frans~z Konsolosunun bir haberine göre E~ref Pa~a'mn, Vahan Efendi'nin ve Gillet ile Robert am Morgan beylerin, büyük üniformalar içinde
ve kofiannda matem fularlan oldu~u halde karaya ç~km~~~olduldanm ve konsolos
heyetinin kabulünden sonra soru~turmaya ba~lam~~~olacaklanm ve defin merasiminin tehir edildi~ini bildiriyor83.
Selanik'teki Alman — Frans~z temsilcilerin Istanbul'daki Alman ve Frans~z elçisine gönderdi~i telgrafta, Selanik'teki yarg~lama ile ilgili ~u bilgilere yer verilmi~tir:
Temsilciler, sabah Selanik'e ula~uktan sonra yeni tayin edilen vali ve Vahan Efendi ile eski valinin ifadesini almak için Valilik kona~ma gittiler. Temsilcilerin iste~i üzerine eski vali, gemideki kar~~lamada haz~r bult~nmad~. Duru~ma, oldukça anlaml~~ve tehdit edici bir halk ayaklanmas~yla kesintiye u~rad~. Bu ayaldartina konaktaki H~ristiyanlarda bile bir pani~e yol açm~~, yaln~z
ayaklanma kötü bir olay olmadan sona ermi~tir. 200 Bahriye askerinin gemilerden ç~kmas~~organize edildi ve kendilerine ~ehirde devriye gezmeleri için
emir verildi.
~ngiliz ve Italyan konsoloslarm da kat~lmas~~suretiyle yürütülen duru~mada, eski valinin affedilmez bir ihmal ve özensizlik sonucunda suçlu oldu~u anla~~ld~. Temsilcilerin talep etmesi üzerine Polis Kurulu tarafindan, Türk muhtarlann ve konsoloslann vermi~~oldu~u bilgiye göre tutuklanacak ki~ilerin bir
listesi düzenlendi.
Vali ve Vahan Efendi iyi niyetli olmalarma ra~men, görevlerini yerine getirmek için yeterli araçlar~~devreye sokmam~~lard~r84.

PA-AA, R12771, Belge No: 21, 10 May~s 1876 Berlin.
Sabah Gazetesi, Say~:74, 26 Rebiyülâhir 1293 (21 May~s 1876), s. 3.
83 PA-AA, R12771, Belge No: 16, 9 May~s 1876 Berlin.
84 PA-AA, R12771, Belge No: 24, 10 May~s 1876 Berlin.
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Almanya D~~i~leri Bakan~~Bülow, Istanbul'daki Büyükelçi Werther'e gönderdi~i
telgrafta, Osmanl~~Devleti yetkilileri ve Fransa Hükümetinin kendilerine bilgiler
verdiklerini anlatmalda birlikte, Fransa'dan gelen bilgilerin daha muteber oldu~unu
~öyle belirtiyor:
Ethem Pa~a'n~n bize, H~ristiyan olaymm meydana ç~lu~~ndaki suçla itham
edilenleri ve Türk makamlann~n tutumunu vurgulayan birçok telsiz telgraf
gönderdi. Frans~z hükümetinin bize verdi~i rapordan, Selanik'teki delegelerin
anlat~mma göre Osmanl~~Valisinin ve bir Osmanl~~miralaymm bunda a~~r sorumluluk ta~~d~~~, Selanik'teki H~ristiyanlann korunmas~~ile ilgili önlemlerin
de aynca yetersiz oldu~u anla~~l~yor.
Ekselanslan Temsilciler, bunu lüzurr~lu görüyorlar ise oradaki askeri gücün takviyesinin h~zla yap~lmas~~talebiyle görevlendiriliyor. Bizler sadece oradaki halk~n yarg~lanmas~yla yetinmeyece~iz. Eski Vali ve Miralaya ve tüm
memurlara kar~~~tatbikatta bulunulmas~m bekliyoruz. Aynca, Konsolos
Abbott'un ailesi için para tazminat~~talebini de sakb tutuyoruz85.
Selanik Olay~'nda Avrupal~~devletler, Osmanl~~Devleti'ne kar~~~i~birli~ine girdiler. Avrupal~~devletlerin i~birli~i ve Selanik'teki H~ristiyan unsurlar~n korunmas~~için
yap~lmas~~gerekenler, Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Bülow imzal~~Alinanya'mn
ba~ka ülkelerdeki elçilerine gönderdi~i genelgede; Kayser'in, Osmanl~~Hükümeti'nden yerle~im yerlerindeki Alman yurtta~lanmn korunmas~~amac~yla gerekli olan
önlemlerin ivedilikle al~nmas~n~~istedi~ini, Alman gemilerin Avrupal~~giiçlerle birlikte Türk sulannda bulundurulmas~n~~zorunlu gördülderini ve bu önlemlerin ahnmas~n~~do~uran etkenin konsoloslar~n~n ac~mas~z bir ~ekilde öldürülmesine yol açan
~artlar oldu~unu belirterek, "Alman Deniz kuvvetleri tüm gücüyle ikili yerle~im yerinde bulunan veya bulanacak olan ~ngiliz, Frans~z, Avustu9,a, Rusya ve ~ta!ya güçlerine kat~lacak ve bu
güçlerce ortakla~a belirlenen görevlere katk~~sa~layacak durumda olacakt~r", demi~tin Nitekim
Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya, ~ngiltere ve Italya'ya ait gemiler Selanik ve
Istanbul'a gelmeye ba~lam~~lard~r87. Avrupa devletleri, ortak hareket etmi~~ve Osmanli ülkesindeki H~ristiyan unsurlann korunmas~~bahanesiyle, Selanik Lima=
adeta abluka alt~na alm~~lard~. özellikle olaya kan~an tut~ddular hakk~nda mahkemenin karar a~amas~nda Selanik Liman~~Avrupal~~devletlerin gemileri ile dolmu~tu.
Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'n~n Osmanl~~yetkililerinden gelen bilgilere itibar
etmemesine ra~men kendi ~stanbul büyükelçili~inden gelen raporlar, Selanik Olarnm çözümü ile ilgili Osmanl~~Hükümeti'nin kararl~l~~~n~~yans~tmaktad~r. Bu konuda

Bundesarchiv, R1501-105371, 11 May~s 1876, Belge No: 25, s. 184.
86 Bundesarchiv, R1501-105371, 19 May~s 1876, Belge No: 38, s. 187-188.
87 PA-AA, R12771, Belge No: 34, 16 May~s 1876 Berlin.
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Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçisinin, D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i telgrafta,
Majesteleri Sultan, yeni Sadrazam Mehmet Nedim Pa~aya, her kim olursa olsun
kafi olarak adaletin uygulanmas~n~~emretti~i rapor edilmi~tir". Nitekim 13 May~s'ta
Selanik'teld birlikler güçlendirildikten sonra gerekli olan tutuklamalann gerçekle~ti~i
ve ~imdilik 35 ki~inin tutukland~~~~Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther tarafindan ülkesine rapor edihni~tir89.
14 May~s 1876 günü Selanik Valili~inden Osmanl~~Devleti Hariciye Nezaretine
çekilen telgrafta, "Bu Pazar günü 18 ki~i daha tutulup bunlar~n say~s~~ile ~imdiye kadar tevk~l
olunanlann adedi 53 ki~iye bali~~olmu~tur"9°, deniliyor. 16 May~s günü Istanbul'daki
Almanya Büyükelçisinin D~~i~leri Bakanh~~'na gönderdi~i telgrafla bildirilen raporda ise mahkeme taraf~ndan tutuklananlann say~s~~54'e yükselmi~~ve bunlardan 1 1 'i
olay~n esas tahrikçileri olarak suçu sabit görülmü~~ve idama mahld~m edilmi~lerdir,91
denilmektedir. Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther'in D~~i~leri Bakanl~~~na
gönderdi~i telgrafta da "temsilcimiz konuyu de~erlendirmesi bak~m~ndan a~a~~da, mahkeme
karar~~ verilen ki~ilerin ald~~~~cezay~~bildirmektedir: On ki~iye idam cezas~, üç ki~iye ömür boyu
hapis, iki ki~~:ye on y~l hapis cezas~, on bir ki~iye be~~y~l hapis cezas~~ve bir ki~iye 3 y~l ~slak evi
cezas~, bir ki~iye 3 y~l sürgün cezas~, bir ki~iye bir ay hapis cezas~~ve bir o~lana falaka cezas~~
verilmi~tir', deniliyor. Ancak idama mahkûm edilenlerin say~s~, hem Osmanh D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçili~ine gönderilen yaz~da93 hem
de ~ngiliz belgelerinde 12 ki~i olarak belirtilmi~tir94.
Idama mahkûm edilen 12 ki~iden alt~s~~16 May~s 1876 günü hemen infaz edilmi~tir. Selanik'teld Almanya delege temsilcisi Gillet'in D~~i~leri Bakanh~~'na çekti~i
telgrafta bu konu ile ilgili olarak, "keza alt halk s~n~fina ait konsoloslan öldürme san~klanndan 6's~~da idam edilmi~tir", deniliyor. Selanik'teld Türk delegasyonundan Osmanh
Devleti'nin Londra Büyükelçisi Musurus Pa~a'ya çekilen telgrafta, "Bugün en suçlu 6
ki~i yarg~land~~ve alenen idam edildi"96, deniyor. ~ngiltere'nin Selanik Konsolosu Blunt
taraf~ndan ~ngiltere D~~i~leri Bakanh~~'na 17 May~s 1876'da gönderilen telgrafta da

" Bundesarchiv, R1501-105371, 10 May~s 1876, Belge No: 26, s. 184.
PA-AA, R12771, Belge No: 29, 14 May~s 1876 Berlin.
" BOA, HR.TO, Dosya No: 554, Gömlek no.4.
PA-AA, R12771, Belge No: 33, 16 May~s 1876 Berlin.
" Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 76/3, ss. 56-57; Bundesarchiv, R1501105371, 5 Haziran 1876, Belge No: 48, s. 192.
" Bundesarchiv, R1501-105371, 7 A~ustos 1876, Belge No: 98'e ek, s. 209.
94 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 76/3, ss. 56.
PA-AA, R12771, Belge No: 34, 16 May~s 1876 Berlin.
" Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 22, s. 12.
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"16 May~s, 17:30 - Frans~z ve Alman Konsoloslann katili olan 6 ki~i, imparator yetIcilileri,
Frans~z ve Alman Delegeleri ve benim huzurumda a~~r cezaya çarpt~nlm~~larchr"97, deniliyor.
Idam edilen 6 ki~inin isimleri ~unlard~: Çerkez raver Ali Efendinin kölesi, Hamal
Arap Merdcan, Hüsnü Efendi, Bo~nak ~brahim, Ami~~Ferhad, Kasaphane bekçisi Uzun Sü4yman98.
Selanik Olay~'ndan dolay~~te~kil edilen fevkalade komisyonunda idamla mahküm olan Farankah A~ç~~ ~brahim Çavu~, Dülger Ustas~~Mehmed, Çavu~~Hac~~Emin
Efendi, takbeden Yanya Sancak! dahilinde Bursal~~Besim Efendi, Arab Hafiz Salih
ve Yah Kap~s~nda Buzcu Meto isimli di~er alt~~ki~inin cezas~, Almanya ve Fransa
devletleri sefaretleri nezdinde cereyan eden görü~meler sonunda ilgili devletlerin de
muvafakatleri al~narak padi~ah tarafindan Kanun — i Esasi'nin yedinci maddedeki
yetkisi" kullan~larak bedel — i kürek cezas~na dönü~türülmü~tür°°°.
~damlar sonras~nda, Osmanh Devleti tarafindan 18 May~s 1876'da Selanik'in
"Resmi Gazetesi"nde bir bildiri yay~nland~. Bu bildiride ~unlar yer ald~:
Söz konusu olayla ilgili olaraktan Padi~ah~m~z~n manidar çabas~~ve imparatorluk tarafindan al~nan birkaç önlem ile mevcut yerde hiçbir huzursuzlu~a
mahal vermeden zanhlann hepsi yakalan~p tutukland~lar.
Do~ru görgü tan~klanyla koordineli olarak yürütülen incelemelerin ard~ndan, tutuklananlann içerisindeki 6 ki~i hadisenin gerçek suçlulan olarak
tespit edildi ve Imparatorluk Yasalan gere~ince ölüm cezas~na çarpt~nl~p Sal~~
günü idam edildiler.
Adaletin ikinci perdesini ara~t~ran Imparatorluk Devleti, hiç zaman kaybetmeden söz konusu olayda bu olay~~provoke edenleri de yakalay~p birinciler
gibi bu ki~ilerin de yarg~lanmas~n~~ sa~lay~p gerekli cezalann verilmesini sa~layacakt~r.
Padi~ah~m~z~n gösterdi~i adalet duygusu herkesi etkilemi~tir. ~nsanlar, dürüst ve tarafs~z yalda~~m~ndan dolay~~ve ayr~ca bar~~~ve sükûnet içinde ya~ad~klar~~ yer için Padi~aha minnet duymaktad~ r. Dolay~s~yla halk, Padi~ahlann~n ba~lar~ndan eksik olmamas~~için dua etmektedirm.

Selanik Olay~'n~n ard~ndan Selanik Liman~na bir ~ngiliz gemisi ile gelen ve as~l
ad~~ Louis Marie Julien Viaud olan Pierre Loti, Selanik'e geli~i ve ya~ananlar hakk~nda ~u bilgileri verir:
Correspondence Respecting, Belge No: 45, ss. 28-29.
"B Bundesarchiv, R1501-105371, 7 A~ustos 1876, Belge No: 98'e ek, s. 209.
"" Yasalar gere~ince verilmi~~cezalann hafifletilmesi ya da affedilmesi.
u") BOA, ~ .DH, Dosya No: 17, Gömlek No: 796.
1 '1 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 50/3, s. 35.

1052

MUZAFFER TEPEKAYA
Frans~z ve Alman hükümetleri, do~u krizinin ba~lang~c~nda Avrupa'da
çok ses getiren konsoloslann öldürülmesine kar~~l~k olarak bu toplu infazlan
isterni~lerdi.
Bütün Avrupa milletleri kruvazörlerini Selanik Liman~na yollam~~iard~.
Kendini ilk temsil ettirenlerden biri ~ngiltere'ydi. Bu sayede, majestelerinin
korvederinden biriyle, ben de geldim102.

Pierre Loti, Aziyade romammn ilk saftrlannda, tuttu~u günlü~ünde 16 May~s
1876 günü, Selanik Liman~nda halk~n önünde as~lan alt~~ Müslüman'dan söz ederekl03 bunlar hakk~nda ~u ifadelere yer verir:
Güne~li, güzel bir may~s günüydü. Hava aç~kt~. Yabanc~lann filikalar~~
geldi~inde, cellâtlar r~ht~mdaki i~lerini bitirmek üzereydi. Büyük bir kalabal~k
kar~~s~nda as~lan alt~~ki~i son ç~rp~ru~lann~~yap~yordu. Pencereler, damlar izleyicilerle doluydu. ...~nfaz tamamlanm~~t~. Askerler geri çekildiler, ölüler güne~~bat~ncaya kadar sergilendiler. Ayaklar~~üzerinde duran bu alt~~ceset, sessiz
kad~n gruplar~~ve öylesine gezinenler aras~nda Türkiye'nin o güzel güne~i alt~nda ölümün ü~perten yüzünü olu~turuyordu]."
Selanik'teld idam olaylar~~Ömer Seyfettin'in hikâyelerine de konu olmu~tur.
Ömer Seyfettin, Makedonya hikâyelerinden "Türbe" isimli hikâyesinde ~efika Molla'n~n a~z~ndan idam gününü ~öyle anlat~yor:
Hem o gün ne u~ursuz bir gündü. Konsoloslan öldürdükleri için birkaç
Müslüman as~hyordu. Birçok toplu, direkli gâvur vapurlan liman~~doldurmu~tu. Zavall~~as~lanlarm ipek ku~aklan çözülüyor, biraz ç~rp~nd~ktan sonra uyur
gibi ba~lar~n~~büküyorlard~. Ayaklar~n~n uçlar~~kumlara dokunuyordu. Karmakar~~~k bir Yahudi, bir Rum kalabal~~~mn aras~nda, babas~~onu kollar~na
tutmu~, yukar~~kald~rarak bu so~uk manzarap göstermi~ti. Günlerce boyunlar~~iplerde tak~l~~riizgârla sallanan bu iri yan ba~~~kabak Müslümanlar~n gö~üslerindeki beyaz kâ~~dann hayali zihninden gkmam~~, birçok geceler rilyasma
girmi~, onu a~latarak uyand~rm~~t~. Haftalar, aylar, y~llar geçti. ~~te hâlâ unutamam~~t~. Ne vakit deniz lafi olsa o as~lanlar gözünün önüne gelirdi1".
Bu idamlara ra~men Alman yetkililer mahkeme sonucundan tatmin olmu~~görünmüyorlar& Selanik'teki Almanya Temsilci Gillet, D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i telgrafta bu tatminsizfi~ini ~öyle dile getiriyordu:
Pierre Loti, Aziyade, (Çev: Ömer Turan) Nehir Yay~nlan, ~stanbul 2001, s. 8.
Galip Bald~ran, Pierre Loti'nin Aziyade'sinde Osmanh Ba~kentine Tarihsel Bir Bak~~, Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, &y~: 1, s. 17.
104 Loti, a.g.e., s. 9.
1 °5 Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri Hikayeler 3, Türbe, Makedonya Hikayeleri, Dergah Yay., ~stanbul
1999, s. 167.
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Yap~lan soru~turmada, daha henüz bu elem verici olay ayd~nlat~lmam~~t~r. (»elinde Konsoloslann öldürülmesi ve Bulgar k~zla ilgili olay aras~ndaki
ba~lant~~henüz tam olarak ayd~nlat~lmad~. ~imdiye kadar yap~lan soru~turmada, Konsoloslann Bulgar k~z~n kagnlma olay~yla hiçbir ilgisinin olmad~~~~
ortaya ç~km~~t~r. Konsoloslann camiye nas~l ve niçin gitti~i konusu da henuz
soru~turulmad~. Buna kar~~n bu olay~~gerçekle~tiren ki~iler soru~turuldu, ~imdiye kadar bildirilene göre içlerinden alt~s~, olay Onu camide bulunan uç
zaptiyenin yeminli ifadesi do~rultusunda, suçlanm kabul etmedikleri halde
idam edildilerl".
Yap~lan yarg~lamalar ve infaz edilen idamlann ard~ndan Osmanl~~ Devleti'nin
Berlin Büyükelçisi Ethem Pa~a, Selanik ve Istanbul'da tekrar nizam~n tesis ettirildi~ini söyleyerek Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'ndan, sava~~gemilerinin gönderilmesinden vazgeçilmesini rica etti. Ethem Pa~a'ya verilen cevapta, Imparatorluk mensuplanmn korunmas~na ili~kin al~nan önlemlerin geri çekilemeyece~i ve gönderilen
gemi filosunun bar~~~n korunmas~na hizmet edece~i
ÖLDÜRÜLEN KONSOLOSLARIN CENAZE MERAS~M~~
Öldürülen konsoloslar için gerçekle~ tirilen cenaze merasimi, infazdan üç gün
sonra 19 May~s 1876 günü sabah saat 06.00'dan 11:30'a kadar sürmü~ tür. Cenaze
merasimine ili~kin program, 17 May~s'ta Almanya temsilcisi Gillet, Frans~z Amirali
ve sava~~gemisi kaptan~~Zirzow ile planlanm~~~ve plan Türk komiserlerine bildirilip
onay al~nd~ktan sonra uygulanm~~t~r. Frans~z Konsolosu Jules Moulin'in naa~~~Roma — Katolik kilisesi, Alman Konsolos Eric Abbott'unki ise Yunan Ortodoks Kilisesi
Ritüeline göre yap~ld~ l°8.
19 May~s günü Fransa, Almanya ve Rusya konsolosu, Vahan Efendi, Frans~z
amiraller, Konsolos Jules Moulin'in cenazesinin bulundu~u Katolik Kilisesi'ne gittiler. Kilise dekore edilmi~ti ve kalabalikt~. Kilise'nin içinde, Frans~z ve Alman amiralleri ~eref konuklar~~olarak beklerken, Rus ve ~ngiliz amiraller de d~~ar~da dizilmi~~
bekliyorlard~ . Törenlerden sonra, Moulin'in tabutu Fransa'ya gitmek üzere bekleyen Frans~z gemisine ta~~nd~. Tabuta Selanik valisi E~ref Pa~a, Vahan Efendi ve üst
düzey Osmanli askerleri e~lik ettiler. Tabuta k~l~ç, üniforma ve konsolosun e~yalar~~
konuldu. Tabutun bir tarafinda Frans~z amiraller di~er taraf~nda Alman amiraller
vard~~ ve onlar~~Selanik'in mevcut güçlerinin temsilcileri takip etti. K~y~ya vard~klar~nda, tabut üzerine Frans~z bayra~~~konulmak üzere, Frans~z din adamlar~na teslim
edildi. Ölü, k~ rr terk ederken gemiden selamlamalar yükseldi. Tören iki saat sürdü;
PA-AA, R12771, Belge No: 35, 18 May~s 1876 Berlin.
107 PA-AA, R12771, Belge No: 36, 18 May~s 1876 Berlin.
Bundesarchiv, R1501-105371, 25 May~s 1876, Belge No: 51, s. 192-193.
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sonras~nda kalabal~k Abbott'un cenazesi için Yunan Kilisesi Aziz Nichola'ya do~ru
ilerledi 109
Alman Konsolos Abbott'un tabutu kilisenin ortas~na konuldu. Amiraller ilk cenazedeld yerlerini ald~lar, tek de~i~ildik ~eref konuklann~n yerleriydi. Al~nan gruplan
tabutun sa~~tarafinda, Frans~z gruptan da sol tarafinda yer ald~lar. Selanik Ortodoks
Yunan Idliselerinin bütün memurlar~n~n kat~l~m~yla ölü gömme i~lemleri gerçekle~tirildi. Abbott'un bedeni Yunan ~ehrindeki katedralin mezarl~~~na gömüldü. Bu tören
yar~m saat sürdü ve her iki cenaze ~atafattan uzak ve gayet sükûnet içinde yap~ld~110.
Esas itibariyle birlikte yap~lan konsoloslann görkemli cenaze merasimi, Alman
ve Frans~z Onur Eskortu tarafindan gerçekle~tirildi. Alman — Frans~z Onur Eskortuna, di~er milletlerin askeri eskortlan da kat~ld~. Bunlar lokal olarak sava~~gemileriyle temsil ediliyorlard~m. Ingiltere'nin Selanik Konsolosu Blunt'tan D~~i~leri Bakanl~~~na 19 May~s 1876'da gönderilen telgrafta, "konsoloslar bu sabah büyük onurla
gömüldüler"m, diyor.
Bu arada Osmanl~~Devleti iç politikas~nda baz~~de~i~iklilder ya~and~. Bulgar isyan~n~n ~iddetle basnrilmas~, Selanik hadisesinin meydana gelmesi ve medrese talebelerinin isyan~~neticesinde Rusya ile iyi ili~kiler içinde olan Sadrazam Mahmud
Nedim Pa~a, 11 May~s 1876 tarihinde görevinden al~nd~"3. Böylece Rusya'n~n Istanbul'daki siyasi nüfuzu azald~. Rusya Ba~bakan~~Gorçakof bunu bir diplomasi
manevras~yla telafi etmeye çal~~t~. 12 May~s 1876'da Rus Çan ile birlikte, Al~nan
Imparatorunu ziyaret maksad~yla Berlin'e gelen Gorçakof, Bismark ve Avusturya —
Macaristan D~~i~leri Bakam Andrassy, Osmanl~~Imparatorlu~undaki durumu gözden geçirdiler ve Gorçakof tarafindan haz~rlanan projeyi görü~erek Berlin Memorandumu haline getirdiler. Memorandumda özetle ~u bilgiler yer alm~~t~r: Osmanl~~
imparatorlu~u'nda yabanc~~devletlerin vatanda~lan ile H~ristiyan tebaamn emniyetlerinin tehlikede
oldu~u, Selanik hadisesiyle anla~~lm~~t~r. Bu gibi hadiselerin tekranna engel olunmak için büyük
devletlerin tehlike hali olan bölgelere deniz kuvvetleri göndermeleri ve orada asayi~i sa~layacak
tedbirler almalar~~mümkündür. Bosna — Hersek isyamn~n bir an önce durdurulmas~~için de asilerle
iki ayl~k bir mütareke yap~lmal~~ve derhal ~slal~ata
Bu memorandumun özelli~i Bosna ve Hersek'te, Avusturya ile Rusya'n~n himayesi alt~nda bir ~slahat program~~uygulanmas~n~~sa~lamakt~r. Konsoloslarm kontl°3 F.O. 881-2984, Blunt to Derby, 17 May 1876, No. 60.
II° F.O. 881-2984, Blunt to Derby, 17 May 1876, No. 60.
i" PA-AA, R12771, Belge No: 37, 19 May~s 1876 Berlin.
112 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 27, s. 14.
"3 Dani~mend, a.g.e., s. 255.
"4 Karal, a.g.e., s. 99-100.
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rolü alt~nda yap~lacak bu ~slahat hareketlerinde ba~ans~zlik halinde ba~ka tedbirler
almak hususunda ilgili devletler müdahale edebilecelderdir. Berlin Memorandumu,
Osmanl~~Devletine gönderilmeden önce Paris Antla~mas~m imzalam~~~olan devletlerin onay~na sunulduus. ~talya ve Fransa memorandumu kabul ettiler. ~ngiltere 15
May~s 1876'da ret cevab~~verdi. Bunun ard~ndan ~talya ve Fransa da muvafakatlerini geri çektiler. ~ngiltere her ihtimale kar~~~Akdeniz f~losunu da Çanakkale önlerine
gönderdi. Bu hareket, Istanbul'da Türklerin ~ngilizler tarafindan desteklendi~i izlenimini kuvvedendirdi. Bu arada Selanik'te Alman ve Frans~z konsoloslarnun öldürülmesi olay~n~n da etkisiyle, Istanbul'da saltanat de~i~ikli~i ya~and1116. 30 may~s
1876'da memorandumun Osmanl~~Hükümetine tebli~~edilmesi kararla~t~rdm~~sa da
ayn~~tarihte Osmanl~~Devleti'nde Abdülaziz'in yerine V. Murad'~n gelmesi ile ya~anan saltanat de~i~ildi~i nedeniyle bu müdahale hiçbir zaman uygulanamam~~firm.
VAL~~VE MEMURLAR~N YARG~LAMAS~~
Fransa ve Almanya konsoloslanmn öldürülmesi s~ras~ nda kusurlar~~görülen
Osmanl~~memurlar~n~n yarg~lanmas~~hususunda, Almanya'mn Istanbul Büyükelçisi
Werd~er, D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i raporda Frans~z Büyükelçi Dük
Bourgoing ile i~birli~ini sürdürme konusunda ~unlar~~dile getirmi~tir:
Dün Frans~z meslekta~~m, Selanik olay~yla ilgili 12 May~s tarihli Decazes
Dükü'nün bir iletisini vermek amac~yla beni arad~. Bu ileride, kendisi kadar
Say~n ~ansölyenin de iki elçili~in ortaya koymu~~oldu~u ortak tavr~~tümüyle
benimsedilderini ve sorun çözülene kadar bu ortak tavnn devam etmesi gerekti~ini bildirdi. ~letinin devam~nda, bu olayla ilgili sadece ikincil bir rol oynam~~~olanlar~n de~il, bu ayaldanmar k~~k~rtanlann ve istedikleri halde olay~~
önleyemeyen memurlar~n da cezaland~r~lmas~~gerekti~ini belirtti. Makam ve
rütbeleri ne kadar yüksek olursa olsun, bu cinayede ilgili olarak özellikle memurlar~n sorumlu tutulmas~~gerekti~ini bildirdi.
...Dülc Bourgoing ve ben, delegelerimize sadece alt tabakadan gelen suçlular~n de~il ayn~~zamanda olay~~k~~k~rtanlann ve yetkili memurlar~n da soru~turulmas~~gerekti~ini bildirir bir genelgenin gönderilmesi konusunda anla~t~k.
Bu genelge 21May~s'ta telgraf yoluyla Selanik'e gönderilmi~tirn8.

Werther'in raporundan anla~~laca~~~üzere Almanya ve Fransa ilk yap~lan yarg~lamalardan memnun kalmarru~lard~. Ayn~~zamanda Selanik'teld Alman temsilci
118

Karal, a.g.e., s. 99-100.

116 ~smail Hakk~~Uzunçar~~h, "Sultan Abdülaziz Vak'as~na Dair Risale", Belleten, Cilt:VH, Say~:

28, Türk Tarih Kurumu Yay~n~ , Ankara 1943, ss. 353-356; Vacalopoulos, a.g.e., ss. 117.
117 Dani~mend, a.g.e., s. 256.
"8 Bundesarchiv, R1501-105371, 22 May~s 1876, Belge No: 43, s. 188-189.
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Gillet'in Istanbul'da Almanya Büyükelçili~ine gönderdi~i raporunda Selanik Valisi
Mehmet Refet Pa~a'n~n, olay~n ba~~zanhs~~olarak görülüp yarg~lanmas~~gerekti~i
üzerinde durmu~~ve a~a~~daki bilgileri vermi~tir:
Vali Mehmet Refet Pa~a, bu olay~n a~~r bir zanl~s~~olarak görülmelidir.
Olayla ilgili bir vali olarak de~il sadece bir Müslüman olarak hareket etmi~tir.
K~z~~kaç~ran ki~ileri hemen k~ narken ve tutuldarken ki bu konuda kedisini yad~rgayamam, olay~~ k~~k~rtan ve ç~karanlarla bire bir müzakere etmi~, isteklerini hemen yerine getirece~ini söylemi~tin Konsoloslan camide buldu~u zaman, benim görü~üme göre onlar~~d~~anya çficartabilecekken belirli bir zaman~~kullanmak istemi~tir. Bu belirli zaman içerisinde, konsoloslar üzerinden
Amerikan Konsolos Vekili üzerine bask~~uygulayarak k~z~n serbest b~rak~lmas~n~~sa~lamak istemi~tir. Böylece Konsoloslann camide kalmas~n~~sa~lam~~~ve
onlan orada bulunan k~zg~n kalabal~kla kar~~~kar~~ya b~raknu~t~n Konsoloslann kurtulmas~~için hiçbir te~ebbüste bulunmam~~~ve üstüne üstlük halk~n, cesetleri lanetlemesine izin vermi~ tir. Fakat onu sorumlu tutabilecek herhangi
bir belirleyici kamta rastlamak mümkün de~ildir. ...Tüm çabalanm~za ra~men cinayetin as~l faillerini tespit edemedi~imiz ve bu cinayetin ba~~nda yöneticilerin oldu~undan emin oldu~umuz için ve soru~turmadan ba~kaca bir sonuç ç~kmad~~~~müddetçe ve edindi~imiz ön bilgilere göre bu cinayetin as~l sorumlusu olarak Pa~a görülecektir119.

Almanya ve Fransa yetkilileri, olayda ihmali oldu~unu iddia ettilderi Selanik
valisi ve memurlar~n~n da yarg~lanmas~n~~istiyorlard~. Bunun için Almanya, "ancak
vali ve suçlu bulunan memurlann yarg~lanmasu~dan sonra, olay~n bitti~ini kabul edebiliriz. Ekselanslan bu bikimize ehemmiyet vermelidir"120. diye D~~i~leri Bakanh~~'ndan Istanbul'daki
Büyükelçili~ine telgraf göndermi~tir. Nitekim Bab-~~'Ali, askeri ceza kanununun
hükümlerine göre bir askeri mahkemenin kurulmas~n~~kabul etti. Selanik Hadisesi'nden dolay~~askeri mahkemenin icras~~için divan — ~~harb heyetine, Ferik Saadedi
Ömer ~evki Pa~a, Necib Feyzullah Pa~a, Mirliva Nizami Pa~a, Edhem Pa~a ve Said
Pa~a tayin edildi121. Mahkeme iki elçinin kat~l~m~yla ve üç elçilik temsilcisinin huzurunda gerçelde~tirilecekti. Bu mahkemede yüksek subay olarak eski vali, redif albay~~
ve jandarma albay~~yarg~lanacakt~122. Bunlara sonradan yakalanan bir de Polis ~efi
kat~hn~~t~rt23.

Bundesarchiv, R1501-105371, 23 May~s 1876, Belge No: 43, s. 190-191.
pA_AA, R12771, Belge No: 49, 5 Haziran 1876 Berlin.
121 BOA, ~.DH, Dosya No: 729, Gömlek No: 50803.
122 PA-AA, R12771, Belge No: 59'a ek.1, 2 Haziran 1876 Berlin.
123 PA-AA, R12771, Belge No: 50, 5 Haziran 1876 Berlin.
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Hariciye Naz~ n Ra~it Pa~a ile Istanbul'daki Alman ve Frans~z Elçilikleri ad~na
ortak hareket eden Werther, Selanik'teki Alman ve Frans~z delegelerine gönderilen
a~a~~daki yönerge konusunda anla~m~~lard~r. Memurlar~n yarg~lanma sürecinde
~ngiliz, Frans~z ve Alman elçileri, Selanikiteld kendi Komisyon delegelerine gönderdikleri 28 May~s 1876 tarihli ayn~~telgrafta, dava sürecinde nas~l hareket edecekleri
konusunda a~a~~daki direktifleri vermi~lerdi:
Temsilciler, davan~n tüm süreçlerine kat~lacak, görü~lerini bildirecek ve
gerekli oldu~unda itiraza neden olacak konulara ili~kin olarak itirazlann~~ bildirecekler, buna kar~~l~k duru~malara kat~lmayacaldan
Delegelerin yetkileri, di~er san~ldarda oldu~u gibi memur san~klara kar~~~da ayn~~olacakt~r;
~ayet bir memur idam edilecekse, bu Bab-~~Ali'nin yasal onay~na tabi
olacakt~r. Bu durumda temsilciler, elçili~i telgraf yoluyla bilgilendirecek. Ki
bu Bab-~~ Ali'nin h~zl~~ bir ~ekilde karar vermesine etki edecektir.
Yetkililerin verdi~i emirlere itaat etmeyen, fakat halk~n silahlanmas~~
için ça~n yapmam~~~olanlar hakk~nda ölüm cezas~~ verildi~inde ne yap~lmas~~
gerekti~iyle ilgili olarak ~unu bildiriyoruz:
Burada bu tür davran~~lann cinayete kat~l~m~~içerip içermedi~ini bilmek
önemlidir. Buna teorik olarak karar verilemez ve üzerinde sadece olay yerinde karar verilebilir. Olayla ilgili olarak Türk komiserleri ve temsilciler aras~nda bir görü~~ayr~l~~~~olursa, konunun Bab-~~ Ali ve Elçiler aras~nda hangi kapsamda müzakere edilmesi gerekti~i, Istanbul'a bildirilmelidir124.
Selanik'teld askeri mahkeme, yabanc~~devlet temsilcilerinin as~l failler olarak

gördükleri memurlar hakk~nda daha a~~r cezalar verilmesi hususunda yapt~~~~itirazlara ra~men, polis ~efine 1 y~l hapis ve rütbe tenzili cezas~, garnizon komutan~na ve
sava~~gemisi kaptamna bir buçuk ay hapis cezas~~verdi. Eski vali Mehmet Refet
Pa~a'ya bir haftal~k hapis cezas~~verilmesine ve bir y~l boyunca maa~~almamak suretiyle geçici olarak aç~~a al~nmas~na karar verdi125.
Askeri mahkemeye kat~lan Alman ve Frans~z temsilciler, üç memur ve eski vali
hakk~nda verilen cezalar~~yetersiz buldular. Özellikle garnizon komutan~n~ n ve sava~~
gemisi kaptan~n~n daha büyük cezalar almas~~gerekti~i görü~ündeydiler. Garnizon
komutan~n~ n, birlikleri camiye sevk etmesi için valinin verdi~i emre itaat etmedi~i;
ayn~~zamanda sava~~gemisi kaptan~, valinin yaz~l~~ emri üzerine deniz piyadelerini
olay yerine (camiye) intikal ettirirken bunlar~n yollar~n~~kesti~i ve orada tuttu~u
124 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 64'ek, s. 47; PA-AA, R12771, Belge No:
47'e ek. 3, 28 May~s 1876 Berlin.
'2 ' Bundesarchiv, R1501-105371, 9 Haziran 1876, Belge No: 67'e eki, s. 199.
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kanaatinde idiler. Onlara göre, Italyan konsolosunun ve Frans~ z konsoloslu~u yetkililerinin olay yerine ivedililde gidilmesini rica etmesine kar~~l~k, ikisi de bu ricaya
suskun kalm~~~ve gitmemek için bo~~bahaneler ileri sürmü~lerdi. Sava~~gemisi kaptan~~olay yerine, 35 dakikal~k gecikmeyle ve Bulgar k~z~n teslim edildi~i haberini ald~ktan sonra, yani tüm olaylar bittikten sonra ula~m~~t~. Dolay~s~yla temsilciler, iki subay~ n kendilerine bildirilen emri bilerek yerine getirmeclilderi ve itaatsiz tutumlar~~
nedeniyle isyanc~lara konsoloslann öldürülmesi için zaman tamdfidan sonucuna
ula~m~~lard~126. Eski valiye verilen cezay~~ise beraat olarak de~erlendiriyorlard~.
Alman Hükümeti de Selanik'te yarg~ lanan memurlara verilen cezalardan
memnun kalmam~~t~. Bu konuda Almanya D~~i~leri Bakanl~~~, Paris'teki Almanya
Büyükelçili~ine gönderdi~i telgrafta ~u ifadelere yer vermi~tir:
Selanik'teld Türk Askeri Kurulu, temsilcilerin fikirlerini dikkate almadan
suçlu subaylar haldonda sadece küçük cezalar vermi~ tir. Majesteleri, Say~n d~~i~leri bakan~, olay~n bu ~ekilde aldat~ct ~ekilde ele al~nmas~n~~ kesinlikle kabul
etmemekte, ciddi cezalann verilmesini talep etmektedir. Fransa'n~ n görü~ü
almmadan Bab-~~Ali üzerinde ba~kaca ad~mlar~n at~lmamas~m ve öncelikle
oradaki hükümetten konuyla ilgili görü~ünü bize iletmenizi istiyoruzi27.
Bu geli~meler üzerine Istanbul'daki Frans~ z ve Alman Büyükelçileri, Mithat
Pa~a ve Hariciye Naz~n Ra~id Pa~a ile birlikte Sadrazam~n makam~nda bir araya
geldi. Iki elçi, eski vali ve subaylar hakk~ndaki davan~n Istanbul'da revize edilmesini
istedi. Osmanl~~yetkilileri, Selanik'te bulunan mevcut askeri mahkemenin konuyla
ilgili yeterli bilgiye sahip olmad~~~~gerekçesiyle, yüksek askeri ~ura olan Dar — ~~~üra'n~n davay~~ele almas~n~~ve davaya Vahan Efendi ile birlikte Alman ve Frans~z
temsilcilerin de kat~lmas~n~~kabul etti°28. Hemen ard~ndan dört san~k subay, yeni ve
en yüksek askeri mahkeme tarafindan yarg~lanmak üzere Selanik'ten Istanbul'a
getirildi. Almanya'n~n birinci elçilik tercuman~~Lefta ve bir Frans~z temsilci müzakerelere kat~lacakt~ . Yetersiz bir karar verilmesi ihtimalinde temsilciler bu süreci durduracak durumda olacak ve Bab — ~~Ali ile ba~kaca müzakere yapma imkan~n~~sa~layacaku 29.
Yap~lan yarg~lamada, Selanik'te öldürülen konsoloslann failleri hakk~nda karar
verecek yüksek askeri mahkeme Dar-~~ ~fira'n~n sözcüsü, polis ~efi ve garnizon komutan~~hakk~nda rütbe tenzili, askeri birlikten at~lma ve on y~l hapis cezas~; sava~~

Bundesarchiv, R1501-105371, 8 Haziran 1876, Belge No: 67'e ek. 1, s. 199.
R12771, Belge Na: 56, 10 Haziran 1876 Berlin.
128 F.O. 881-2984, Elliot tü Desby, 2 June 1876, inclosure 1, No: 76; Bundesarchiv, R1501105371,12 Haziran 1876, Belge No: 63, s. 197.
129 PA-AA, R12771, Belge No: 65, 14 Haziran 1876 Berlin.
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gemisi komutam hakk~nda da 3 y~l hapis cezas~~talep etmi~tir. Askeri mahkeme
sözcüsü ayr~ca Selanik'te bulundu~u konum gere~i askeri de~il sadece sivil meselelerde görevli oldu~unu ve eski vali hakk~ndaki davamn da askeri mahkemede de~il
sivil mahkemede görülmesini talep etmi~tir. Bu talep, askeri mahkeme tarafindan
tart~~mas~z bir ~ekilde kabul edildim.
Talep edilen cezamn a~irla~tr~lmas~~hakk~nda saatlerce süren tart~~malar~n sonucunda Alman ve Frans~z temsilciler, askeri mahkemenin cezalar~~a~~rla~t~rmayaca~~~görü~üne vard~. Onlara göre bu talepler önceden Bab — ~~Ali tarafindan onayland~~ve büyük ihtimalle askeri kurul tarafindan da kabul edilecekti. Yaln~z Alman
ve Frans~z delegeleri, soru~turman~n durumuna ve Osmanl~~yasalar~na göre daha
büyük cezalarm verilmesi dü~üncesindedirler. Bir önceki vali Mehmet Refet Pa~a,
Stephana'mn iadesini isteyen vali kona~~~önündeki kalabal~~~~da~~tmad~~~~için ve iki
konsolosun camide etraf~n~~sarchldannda durumun daha ciddi bir hal ald~~~m görmesine ra~men askeri bir sald~n düzenlemedi~i için suçlanch131. Alman ve Frans~z
delegelere göre özellikle eski vali hakk~nda resmi bir makamda görev alamayacak
ehliyette oldu~una dair bir karar~n verilmesi gerelciyordul32.
Almanya ve Fransa'mn ~stanbul büyükelçileri, hükümetlerinden ald~ldan yetki
münasebetiyle Bab—~~'Ali'ye, Selanik meselesinin tümüyle ve tatmin edici ~ekilde
sonuçland~r~lmas~~için hükümetleri nam~na üç haftal~k bir süre tarud~klanm bildirdiler. Bu ad~ma bir a~~rl~k kazand~rmak için Dük Bourgonig ile Werther ittifak halinde Hariciye Naz~n Saffet Pa~a'ya da bu anlama gelebilecek bir nota sundularm.
Yüksek askeri mahkeme, asl~nda bu tarz yakla~~mlara ihtiyaç duymayacak ~ekilde çal~~malar~n~~sürdürüyordu. Zira mahkeme, karar~m vermi~ti bile. üstelik
onlar~n beklemedi~i ~ekilde cezalan a~~rla~urarak karar vermi~ti. ~öyle ki: 10 y~l
istedikleri polis ~efine 15 y~l, sava~~gemisi kaptanma 10 y~l, garnizon komutamna 3
y~l hapis cezas~~ve tümü hakk~nda rütbe tenzili verilmi~ti. Eski valinin duru~mas~~ise
bu hafta içinde ba~layacalcum. Osmanl~~Dahiliye Nezareti ar~iv belgesinde, verilen
bu cezalarla ilgili ~u bilgiler yer almaktad~r:
Fransa ve Almanya konsoloslaruun öldürülmelerine sebep olan sald~r~lara
meydan vermeleri itibariyle mesuliyederi üç dereceye taksim olunarak alay
beyi Salim Bey'in birinci ve R~za Bey'in ikinci ve Ata Bey'in üçüncü mertebede ceza görmesi laz~m gelece~i anla~~ld~~~ndan mülkiye ve askeri ceza ka''° PA-AA, R12771, Belge No: 80, 10 Temmuz 1876 Berlin
Dosya No: 516, Gömlek No: 52.
132 Bundesarchiv, R1501-105371, 23 Haziran 1876, Belge No: 70, s. 200.
1 " PA-AA, R12771, Belge No: 82, 13 Temmuz 1876 Berlin.
1 " PA-AA, R12771, Belge No: 78, 14 Temmuz 1876 Berlin.
1 '1 BOA, HR.TO.,

1060

MUZA1.1.ER TEPEKAYA

nunnamelerinin ilgili hükümleri gere~ince Salim Bey'in ni~an ve madalyalar~nm al~nmas~~ve emeklifikten mahrum edilmesiyle beraber zabtiye
mesle~inden at~lmas~~ile evvela üç ay habs olunarak onun tamamlanmas~ndan
sonra on be~~sene müddetle küre~e konulmas~, R~za Bey'in askerlik
mesle~inden at~lmas~~tarihinden itibaren on sene ve Ata Bey'in dahi ayn~~ ~ekilde askerlik mesle~inden at~lmas~~cezas~yla beraber o günden itibaren üç sene müddetle münasib mahallerde kale-bend edilmeleri hükme ba~lanm~~~olmakla ad~~geçen R~za Bey'in Rodos ve Ata Bey'in Midilli'de kale-bend olunmas~~ve Salim Bey'in dahi Rodos'ta küre~e konulmas~~münasib görülmü~tür135.
~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry Elliot tarafindan kendi D~~i~leri
Bakanl~~~'na gönderilen 14 Temmuz 1876 tarihli telgrafta, yarg~lama sonuçlar~~
hakk~nda, "Emniyet Müdürü görevinden ahn~p on be~~y~ll~k a~~r cezaya çarpt~r~ld~. Firkateynin
komutan~~görevinden al~n~p kalede on y~l cezaya çarpt~nkl~. S~~~na~~n kaptan~~ise kalede üç y~l
cezaya çarpt~nlm~~t~r. Rehber tercüman~m~z cezalar~~uygun bulmu~tur. Frans~z ve Alman Büyükelçiler kendilerini rahatlam~~~hissetmi~lerdir. Genel Vali ise hdlâ ara~t~rma konusudur"136, denilmi~tir.
Almanya ve Fransa, subaylar hakk~nda verilen cezay~~yeterli görmelerine137
ra~men vali konusunda tereddütle beklemekte idiler. Nihayet Osmanl~~Ceza Kanunun 102 ve 182. maddelerine göre Selanik Ba~~Valisi 1 y~ll~k hapis cezas~na mahkûm edildi138. Vali, hapis cezas~m çekmekte iken ailesinin ma~dur oldu~u anla~~lmaktad~r. Selanik Hadisesinden dolay~~mahkûm olan Selanik Vilayeti eski valisi
Mehmet Refet Pa~a hazretlerinin hane halk~n~n temel bir tak~m ihtiyaçlar~n~~bile
gideremeyecek kadar çaresiz kald~klar~~anla~~lm~~ur. Bu sebeple Sadaretten verilen
emirle pa~an~n ev halk~na nizamiye hazinesinden yirmi bin kuru~~verilmesi uygun
görülmü~tür139. Mehmed Refet Pa~a'n~n Selanik Hadisesi dolay~s~yla alm~~~oldu~u
bir y~ll~k hapis cezas~~28 May~s 1877'de sona ermi~tir. Kendisinin devletçe memur
olarak görevlendirilmesi yasaklanm~~t~. Sadece aile efraduun ia~esi için laz~m olan
paramn temini için kendisine, on bin kuru~~tekaüd maa~~~tahsisi uygun görülmü~türm.

BOA, ~.DH, Dosya No: 1295, Gömlek No: 101782.
Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 79, s. 73.
137 Bundesarchiv, R1501-105371, 29 Temmuz 1876, Belge No: 86, s. 204.
BOA, ~.DH, Dosya No: 1295, Gömlek No: 101782; Bundesarchiv, R1501-105371, 25 Temmuz
1876, Belge No: 85, s. 201.
133 BOA, ~.DH, Dosya No: 739, Gömlek No: 60487.
BOA, ~radeler, Meclis-i Mahsus (~.M1v1S), Dosya No: 57, Gömlek No: 2601.
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Sonuçta memurlara verilen cezalar aç~k bir ~ekilde iki tarafi da memnun etti.
Buna ra~men kararlar~n olu~turulmas~~an~nda sürekli olarak daha çok ceza almalar~n~~talep ettiler. Alman ve Frans~z elçileri gerçekle~tirilmek üzere, a~a~~daki üç
maddeyi talep etti;
1.Hüküm giyen memurlar Selanik'ten ç~kar~lmal~, üzerlerindeki cezalar ordular~n ve delegelerin huzurunda okunmal~d~r.
Eski Selanik valisinin herhangi sivil ya da askeri bir görevde yer alamayaca~~~karar~, yaz~l~~
bir ~ekilde bown edilmelidir.
Konsoloslann ailelerine toplam olarak 40.000 OL (900.000 Frank) ivedi olarak ödenmelidirm
Bu talepleri Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther raporunda, "Frans~z
Dük Bourgoing ile mü~tereken Tazminat~n tam olarak ödenmesini ve önceki valinin tekrar görevlendirilmeyece~ine dair yaz~l~~vaadi ve Türk askeri ceza kanununun 23. maddesine uygun olarak
subaylann rütbelerinin geri ahnmas~~Oeminin Selanik'te aleni olarak icra edilmesini talep ettik"42
~eklinde belirtiyor. Belirtilen taleplere, Osmanl~~Hükümeti a~a~~daki ~ekilde cevap
verdi.
Tazminat~n 4 yanm ayl~k taksitler ~eklinde ödenmesi gerekti~ini,
Osmanl~~Hükümetinin, ba~~vali konusunda ancak sözlü bir vaatte bulunabilece~ini,
Istanbul'da Harp bakanl~~~nda subaylann tenzil — i rütbe i~leminin yap~lmas~n~n Selanik
halk~~üzerinde kötü etki yapaca~~_
Sadraza~n, taleplerimizi tekrar bakanlar kuruluna sunmak istiyor. Bununla beraber biz 1.
nottaki talepler d~~~nda bir yumu~ama olaca~~~konusunu ku~kulu olarak görüyoruz"3.
Osmanl~~Devleti, Almanya'n~n ve Fransa'n~n isteklerini kabul etmek zorunda
kalm~~t~. Bu konuda Osmanl~~D~~i~leri Bakanl~~~'n~n Berlin'deki Büyükelçili~ine 6
A~ustos 1876'da gönderdi~i telgraf, Büyükelçi Ethem Pa~a tarafindan 7 A~ustos'ta
Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'na iletilmi~tir. Bu telgrafta Almanya ve Fransa isteklerinin kabul edildi~i ile ilgili ~u ifadeler yer alm~~t~r:
Almanya ve Fransa'daki elçilerimizin bize bildirdi~i telgraflan ve en yeni
haberleri ikna edici bulduktan sonra ve Selanik meselesiyle ilgili olarak bu iki
büyük gücün ba~~tercümanlan yoluyla dile getirdi~i önerilerin de~-i~tirilmeden
141 F.O. 881-2984, Elliot to Derby, 1 August 1876, No.119; Bundesarchiv, R1501-105371, 1 A~ustos 1876, Belge No: 88, s. 205.
'42 Bundesarchiv, R1501-105371, 1 A~ustos 1876, Belge No: 88, s. 205.
Bundesarchiv, R1501-105371, 1 A~ustos 1876, Belge No: 88, s. 205.
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kabul edilmesine ili~kin ortaya koydu~u bask~~sonunda, Bab — ~~Ali'nin bu
önerileri kabul etmekten ba~ka bir çaresinin olmad~~~~görühnü~tür.
Para ödemni~tir ve yar~n iki elçiye bu üzücü olay~n kapat~lmas~~için bir
nota gönderece~iz. Osmanl~~Hükümeti, dost ve müttefik güçleriyle iyi ili~kilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü hususu engellemek için içten bir
çaba sarf etmi~tir. Ekselanslan Say~n D~~i~leri Bakanl~~~m= bu sorunun çözümü için ortaya koymu~~oldu~u çaba= büyük bir takdir kazanaca~~~inanc.mdarz 144.
Osmanl~~D~~i~leri Bakanl~~~'n~n yukandaki telgrafta sözünü etti~i nota, 7 A~ustos 1876 günü Istanbul'daki Almanya Büyükelçisine sunulmu~~ve Büyükelçi
Werther de bu notay~~bir rapor halinde D~~i~leri Bakanl~~~na göndermi~tir. Bu raporda ~u bilgiler yer al~yor:
Bab-~~Ali'nin notas~~bugün bana ula~t~~ve bunu ekte size sunmaktan onur
durnaktarm. Bu notada, eski Selanik valisi Mehmet Refet Pa~aya tekrar görev verilmeyece~i ve Selanik'teki suçlular hakk~nda çe~itli mahkemelerin verdi~i kararlar~n tan~naca~~~bildirilmektedir.
Notada, suçlu bulunan subaylar~n Selanik'te gerçekle~tirilecek rütbe tenziline ili~kin merashnle ilgili olarak özellikle bir bilgi befirtilmerni~tir. Ancak
Bab-~~Ali, Selanik Genel Vafisini bu konuyla ilgili olarak ~imdiden bilgilendinni~, kendisine gemi filosu kumandarnyla Almanya ve Fransa konsolos temsilcilikleriyle merasin~in detaylanyla ilgili olarak temasa geçmesi emredilmi~tir145.

Suçlu bulunan subaylarla ilgili karar~n yay~m, tenzil — i rütbe ve bayraklarla tazim 21 A~ustos 1876 ak~am~~saat 5'te talimat gere~ince her iki konsolosun, z~rhl~~filo
temsilcilerinin, valinin, birçok yabanc~~konsolosun, üç meclisin ve 400 askerden
olu~an bir askeri birli~in huzurunda yerine getirildi'".
Almanya Hükümeti, meselenin kesin olarak çözüldü~ü kanaatine vararak Selanik'e gönderdi~i genailerini geri çekmeye ba~lad~. Nitekim Almanya D~~i~leri Bakanh~~'mn Istanbul'daki Almanya Büyükelçisine gönderdi~i telgrafia, "Majesteleri,
Selanik i~inin art~k kati olarak sona ermi~~obnas~~ ~art~yla iki ztrhh firkatey~tin geri dönmesini
en~retm~tir"147. Bunun üzerine Kontramiral — Tümamiral — Batsch'~n Selanik'ten 22
A~ustos 1876 günü Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i telgrafinda, ertesi

PA-AA, R12771, Belge No: 96, 6 A~ustos 1876 Berlin.
Bundesarchiv, R1501-105371, 7 A~ustos 1876, Belge No: 98, s. 207.
'46 PA-AA, R12771, Belge No: 102, 21 A~ustos 1876 Berlin.
147 PA-AA, R12771, Belge No: 103, 21 A~ustos 1876 Berlin.
'44
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gün majestelerinin gemileri olan Kaiser ve Deutschland ile dönü~~yolculu~una ba~lamay~~dü~ündü~ü bildirilmi~tirm.
Selanik Olay~ 'mn istedilderi yönde çözülmesini sa~layan Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther, Almanya D~~i~leri Bakanh~~'na gönderdi~i raporunda,
a~a~~daki sat~rlara yer vermi~tir:
Frans~z meslekta~~ mla Selanik meselesinin tam olarak sonuçlanmas~ndan
sonra Sadrazama yapt~~~~destek için te~ekkür etmeyi kararla~t~rm~~t~k.Onu bu
vesile için bugün, bo~azdaki yabs~nda ziyaret ettim. Mehmet Rü~di Pa~a, Almanya'n~n tatmin edilmesi için bu s~k~nt~l~~Selanik sorununun halledilmesi
için katk~~sa~lamaktan dolay~~memnuniyetini ifade etti. Bunun kendisine ac~~
verdi~ini, anl~k bir ta~k~nl~~~n Almanya ve Türkiye aras~ ndaki dostluk ili~kilerini tehdit etmi~~olmas~n~n ilk hadise oldu~unu, böyle bir duruma bir daha asla müsaade olunmayaca~~n~~ belinti149.

Almanya D~~i~leri Bakanl~~~, Almanya'n~n di~er ülkelerdeki elçilerine gönderdi~i genelge ile Selanik Olay~'n~n Osmanl~~Devleti ile ili~kilerin zedelenmeden çözümlendi~ini ~u sat~rlarla bildirmi~tir:
Tam ittifak halinde olmak üzere Alman ve Frans~z hükümetleri, yüksek
rütbeli Türk subay ve memurlann yeteri derece ceza almas~, aynca öldürülen
konsolos ailelerinin tazminatlann~~zaman~ nda alabilmesi için tüm siyasal otoritesini ortaya koymu~tur. Taleplerimize ili~kin olarak Türk sulannda bulunan güçlü deniz gücümüzün etkisiyle de Osmanl~~Hükümeti üzerinde uygulad~~~m~z bask~~sonuç vermi~, bu yolla taleplerimiz Osmanl~~Hükümeti taraf~ndan dikkate al~nm~~t~r. Aynca Osmanl~~Hükümetine, olay~n uzat~lmas~~
noktas~nda bir e~ilime sahip olmad~~~m~z~~ ve yurt d~~~ndaki temsilcimizin buna angaje olamayaca~~n~~bildirdik.
Kayser Hükümeti, Türklerle olan ili~kilerimizi zedelemeden taleplerimizin yerine getirilmesinden memnun olmu~tur. Bu sürecin Türkiye'de H~ristiyan halk~~için ayn~~ ~ekilde Almanya'n~n ~ark cephesi için etkisiz bir sonuç birakmayaca~~na inanmaktad~riso.

Sonuç itibariyle Selanik olay~ nda Müslüman halk ve görevli memurlar yarg~lan~p, Avrupa ülkelerini tatmin edecek cezalara çarpt~nlmalanna kar~~n, olay~n müsebbibi olan Lazzaro hakk~ nda herhangi bir yarg~lama yap~lmad~~~~görülüyor. Istanbul'da ç~kan Sabah gazetesinin haberinde; Selanik'te Amerika Konsoloslu~unu icra
etmekte olup, as~l vc~kaya sebebiyet veren Vodinal~~Hac~~Lazzaro nam Bukar'~n Amerika Konsolos-

PA-AA, R12771, Belge No: 104, 22 A~ustos 1876 Berlin.
Bundesarchiv, R1501-105371, 24 A~ustos 1876, Belge No: 106, s. 207.
1 " Bundesarchiv, R1501-105371, 30 A~ustos 1876, Belge No: 107, s. 212.
'48
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lu~u'ndan al olunarak istintaka ahnaca~n meroidir. Merkum yerli oldu~u münasebe4yle, konsolosluk szfat~ndan tecrid olunduktan sonra, devlet tebasmdan addolunarak hakk~nda o vechile muamele
olunaca~~nda ~üphe yoktur"151, denilmesine ra~men Lazzaro'nun yarg~land~~~ na dair bir
belge ve bilgiye ula~damam~~t~n
Lazzaro, siyasi h~ rslan ile bilinen, Bulgar ya da Rum, Selanildi H~ristiyan bir
Osmanl~~vatanda~~~idi. Ayn~~zamanda Amerika'n~n himayesine s~~~narak tüccarlik
yapan ve bu sayede son derece zenginle~mi~~olan Lazzaro, azd~~bir Türk dü~man~~
idi. Balkanlardaki Osmanl~~topraklar~nda çe~itli misyonerlik faaliyetlerinde de bulunan Lazzaro, Amerika'n~n bir ajamyd1152. Nitekim Selanik'teld olaydan aylar sonra,
Ekim 1876'da Amerika'ya gitmi~tir. Görünü~te bir sergiyi ziyaret için yap~lm~~~bir
tatildi. Ancak Lazzaro, Amerikan vatanda~h~nu ve korumas~n~~kazanmaya çal~~t~~~~
anla~~lmaktachr153. Amerika Birle~ik Devletleri'nde Osmanl~~Devleti Büyükelçisi
olan Rum Aristarchi Bey'i ziyaret eden Lazzaro, muhtemelen Aristarchi Bey'in
kendisi gibi Rum Milliyetçilik davasm~ n savunucusu oldu~unu dü~ünerek, Amerikan
vatanda~~~olma konusundaki niyetini aç~k bir ~ekilde dile getirmi~tir. Elçiye Osmanh
imparatorlu~u'ndaki Rus otoriteleri üzmemek için bu karar~n gizli tutulmas~~gerekti~ini söylemi~tin Ayr~ca Stephana'mn kaç~nlmas~yla do~rudan ilgisi olmad~~~m da
ifade etmi~tir. Büyükelçi Aristarchi Bey, bu görü~meleri Bab-~~Ali'ye raporla bildirerek, Lazzaro'nun masumlu~u hakk~ndaki ~üphelerini gerekçeleriyle birlikte ortaya
koyarak kendisinin kontrol alt~nda tutulmas~~gerekti~ini yazm~~t~r154.
TAZMINAT MESELES~~
Selanik Olay~'nda Osmanl~~Devleti'ni me~gul eden konulardan biri de öldürülen konsoloslarm ailelerine ödenecek tazminat olmu~tur. Almanya D~~i~leri Bakanh~~'mn ~stanbul Büyükelçisine gönderdi~i genelgede Frans~z Hükümeti, Selanik'teld
Türk resmi mercilerinin Alman ve Frans~z taraf~na hangi tazminat~~vermesi gerekti~ini sormaktad~ri55.
Paris'teki Almanya Büyükelçisi Hohenlohe, ~ansölye Bismark'a yazd~~~~raporunda, ~stanbul'daki Avrupa devletlerinin diplomatik temsilcileri ile birlikte hareket
etme karar~~ald~klar~n~~ve Dük'ün kendisine öldürülen konsoloslar için tazminat
konusunun önemli oldu~unu ~öyle vurgulam~~t~':

)-Sabah Gazetesi, Say~:72, 24 Rebiyülâhir 1293 (19 May~s 1876), s. 1.
BOA, Haridye Nezareti, Siyasi (HR.SYS), Dosya No: 73, Gömlek No: 57; BOA, HR.SYS, Dosya No: 80, Gömlek No: 57; Onde~, a.g.m., s. 28.
153 BOA, HR.SYS, Dosya No: 46, Gömlek No: 2.
154 BOA, HR.SYS, Dosya No: 68, Gömlek No: 18.
155 PA-AA, R12771, Belge No: 46, 3 Haziran 1876 Berlin.
15
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Dük Decates, Selanik'te her iki konsolosun öldürülmesi neticesinde at~lmas~~gereken ad~mlan müzakere etmek için Istanbul'daki diplomatik temsilcilerin bir araya gelmi~~olduldann~~dün ak~am Istanbul'dan ona ula~an haberi
bana bildirmi~tir. O diplomatik konferans, Frans~z Hükümetinin onay~n~~al~yor. Dük benden sadece para tazminat~~sorununa dikkat çekmemi rica etmi~tir. Frans~z ve ~ngiliz Konsolosunun öldürüldü~ü, Sam'daki emsal hadisede,
Bab — ~~Ali (Osmanl~~Hükümeti) her iki konsolos için 600.000 Türk Liras~~tahsis etmi~tir. Dük, bu emsal olay~n takip edilmesi gerekti~ini ve ayn~~~ekilde uygun bir tazminat talep edilmesi gerekti~ini dü~ünüyor156.

Ayr~ca Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Istanbul'daki Büyükelçili~ine gönderilen telgrafta, "Ekselanslan, Konsolos Abbott'un dul e~i için 300.000 Frank tutannda bir
tazminat talep etmektedir. Bu tazminat~n ödenmesinden öncelikli olarak Selanik Müslüman halk~~
yükümlü tutulmal~d~r. Lütfen bu talebi, Frans~z Elçisiyle birlikte gündeme getiriniz'" 57, denilmektedir. Bunun üzerine Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçisi Werther, D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i raporda tazminat konusunda ~unlar~~dile getirmi~tir:
...Konsolos taraf~ndan geride b~rak~lan aile hakk~nda ne ~ekilde karar verilmesine de i~aret etmekte ve Frans~z Hükümetinin, Sam'daki öncelik durumuna göre 600.000 Frank tazminat talep etti~ini bildirmektedir. Bu tazminat~~
ya Bab — ~~Ali'nin ya da olas~~olarak Selanik'teld Osmanl~~Halk~n~n ödemesi
gerekti~i bildirildi. Nihayetinde bu iletide, standardizasyon için hangi tazminat~n talep edilmesi gerekti~inin tespit edilmesi amac~yla Selanik'te bulunan
Frans~z amiral ile temasa geçilmesini bildirmektedir158.

Fransa'n~n, 600.000 Frank talep ederken Almanya'n~n 300.000 Frank tazminat
talep etmesinin sebebi ise öldürülen Alman Konsolos Abbott'un e~inin çocu~u olmamas~d~r159.
Istanbul'daki Almanya Elçisi Werther, Osmanh D~~i~leri Bakan~~Saffet Pa~a'ya
gönderdi~i tazminat konusu ile ilgili raporunda, Selanik olay~n~n üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmesine ra~men elçili~in talep etmi~~oldu~u tazminat~n, tekrarlanan uyar~lara ra~men ödenmedi~i, cinayete kurban gidenlerin ailelerine ödenmesi
gereken tazminata ili~kin taleplerin Bab — ~~Ali tarafindan kabul edilmesini bildirmesi için kendisine bir emir ula~t~~~~ve üç hafta içerisinde belirtilen tazminat~n kar~~lanmamas~~halinde Kayser Hükümeti'nin bundan sonra al~nacak tedbirleri sald~~
tutaca~~160 ~eklinde tehditvari bir yakla~~m içindedir. Büyükelçi Werther, Almanya
D~~i~lerine yazd~~~~telgraf~nda da "Dük Bourgoirw ile beraber, Osmanl~~ D~~i~leri BakaBundesarchiv, R1501-105371, 9 May~s 1876, Belge No: 15, s. 182.
Bundesarchiv, R1501-105371, 24 May~s 1876, Belge No: 41, s. 188.
158 Bundesarchiv, R1501-105371, 22 May~s 1876, Belge No: 43, s. 188-189.
PA-AA, R12771, Belge No: 20, 10 May~s 1876 Berlin.
'6" PA-AA, R12771, Belge No: 78, 13 Temmuz 1876 Berlin.
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n~'ndan bütün hususlardaki taleplerimizin derhal yerine getirilmesini istedik Saffet Pa~a, tazminat~nyann ödenece~i cevab~n~~verdi."161 ifadesini kullanm~~nr.
Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther, D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i
bir ba~ka telgrafta, tazminatm ödenmesinin sürekli ertelendi~ini yazmas~nal62 ra~men, bundan yakla~~k bir ay önce ~ngiltere'nin ~stanbul Büyükelçisi Sir Henry
Elliofdan D~~i~leri Bakanl~~~na 28 May~s 1876'da gönderilen raporunda, tazminat
konusu ile ilgili ~u bilgiler yer almaktad~r:
Frans~z ve Alman Büyükelçiler, Selanik'te öldürülen Konsoloslann aileleri
için Devletleri tarafindan talep edilen miktar~~(Hariciye Naz~n) Ra~it Pa~a'ya
bildirdiler.Frans~z konsolosun çocuklar~~ ve dul kalan e~i için 600.000 Frank istendi.Alman konsolosun dul e~i için ise 300.000 Frank istenmi~tir. Bu bayan~n
çocu~u yoktur. Padi~ah, istenilen paran~n ailelere ödenece~ini çoktan söylemi~~bulunmaktad~r163.

Ba~~ndan beri tazminat~~ödememe gibi bir tutum içerisinde olmayan Bab-~~
öldürülen konsoloslarm ailelerine tazminatlan 7 A~ustos 1876 tarihi itibariyle ödedi/64. 900.000 Frankl~k bu tazminat Mösyö Zarifi'den alt~~taksitte ödenmek üzere
borç al~narak verilmi~~olup, bunun toplam kar~~l~~~, k~rk bin sekiz yüz on bir Osmanl~~ ak~n~na tekabül etmektedir166. Istanbul'daki Almanya Büyükelçisi Werther,
21 A~ustos 1876 tarihinde Almanya D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderdi~i telgrafinda,
'Türk Hükümeti tarafindan ödenmi~~bulunan tazminat tutan olan 303.000 Frank dözrizi Konsolos Abbott'un dul e~ine teslim etti~imi Hariciye Vek,âletine hürmetlerimle bildirmekten ~eref duyanm'"66, diyor.
Eric Abbott'un dul e~i, Türk hükümeti tarafindan kendisine ödenen tazminat
için Bismark'a Imparatorlu~un (Reich'in) yapm~~~oldu~u arac~l~k sayesinde gelece~inin teminat alt~na al~nd~~~n~~bildirir bir yaz~~göndererek, te~ekkürlerini iletmi~tir167.
SONUÇ
19. yüzy~lda, Osmanl~~yönetimi alt~nda ya~ayan pek çok H~ristiyan toplulu~un
varl~~~, Balkanlan "Büyük Güçler" ad~na hassas bir konu yapm~~t~. Ayn~~etnik kökene ve ayn~~dine sahip olmalar~, onlar~n meselelerine ilgi duyma gerekçelerini kolayBundesarchiv, R1501-105371, 4 A~ustos 1876, Belge No: 91, s. 205.
PA-AA, R12771, Belge No: 70, 23 Haziran 1876 Berlin.
163 Great Britain, Correspondence Respecting, Belge No: 63, s. 46.
'64 Bundesarchiv, R1501-105371,7 A~ustos 1876, Belge No: 96, s. 207.
165 BOA, ~.HR, Dosya No: 271, Gömlek No: 16329.
166 Bundesarchiv, R1501-105371, 21 A~ustos 1876, Belge No: 105, s. 211.
167 Bundesarchiv, R1501-105371, 29 A~ustos 1876, Belge No: 109, s. 213.
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la~t~nyordu. Her ne kadar Balkanlar'daki H~ristiyanlann durumu Müslüman halk
kadar kötü olmasa da H~ristiyanlann hayat ~artlann~~daha betermi~~gibi göstermek
Avrupaldann i~ine geliyordu. Di~er taraftan bu dönemde Tanzimat'la ba~layan
reformlar, Osmanh'mn iç i~lerine kar~~mas~~için Avrupahlara firsat yaratm~~t~r.
Selanik olay~~da bu firsadardan biri olmu~tur.
Selanik olay~, bir taraftan H~ristiyanliktan ~slam'a geçmek isteyen bir k~z~n dini
özgürlü~ünü hazmedemeyen Rum ve Bulgarlann ba~nazli~~n~~ortaya koyarken
di~er taraftan Balkanlardaki Osmanl~~— ~slam toplumunun halt~~oldu~u bir meselede ~uursuz kitlesel davran~~lar~~yüzünden haks~z duruma dü~melerini sergileyen bir
hadisedir.
Dünya'n~n her tarafina binlerce misyoner göndererek insanlar~n H~ristiyanla~unlmas~~için milyarlan sarf eden, inanç ve vicdan hürriyetini, insan haklar~n~~savunuyor görünen baz~~Avrupa devletleri temsilcileri, ~slam dinini kendi iste~iyle kabul
eden bir Bulgar k~z~n~n Müslüman olmas~n~~kabul edememi~lerdir. Aynca konsoloslan, devletin resmi emniyet görevlisinin elinden güpegündüz k~z kaç~racak kadar
provokatif i~lere tevessül etmi~lerdir. Bunun üzerine ya~anan kaos ortam~nda cereyan eden olaylar, Selanik'teki Alman konsolosu Eric Abbott ile Frans~z Konsolosu
Jules Moulin'in öldürülmesi sonucunu do~urmu~tur.
Olay, bütün elçi ve konsoloslar ile yabanc~~ tüccarlan korkuya, dolay~s~yla büyük devletleri Osmanl~~aleyhine sevk etti. Olay~n böyle cereyan etmesinde Rus propagandas~n~n önemli bir tesiri oldu~unu unutmamak laz~md~r. Bosna — Hersek,
Bulgaristan ve S~rbistan hadiseleri devam edip dururken Selanik Olay~~ da onlara
kat~ld~.
Avrupa devletlerinin Istanbul'daki elçileri, hadiseyi haber ald~klannda Rus Elçisi ~gnatiyev'in ba~kanl~~~nda bir toplant~~yapt~lar. Mensup olduklar~~devletlere
hadiseyi yaz~p donanma istemeye, karaya asker ç~kar~p Selanik ve havalisini abluka
alt~na almaya ve hatta gerekirse i~gal ettirmeye karar verdiler. Almanya, Fransa,
~ngiltere, Rusya, Avusturya — Macaristan ve ~talya gemileri hemen Selanik liman~na
geldiler. Yarg~lamalan ba~~ndan sonuna kadar Selanik'te izleyen bu yabanc~~devlet
z~rhl~~gemileri ile bunlann temsilcileri, bu tav~rlanyla yarg~lama sonucunu etkiledi~i
anla~~lmaktad~r. Ayn~~zamanda olaylarla ilgili olarak al~nmas~n~~istedikleri tedbirler
hususunda da Osmanh Devletinin iç i~lerine kan~maktan geri durmam~~lard~r. Olay
sonras~~ya~ananlar~n siyaseten nas~l kullan~ld~~~n~~anlamak için Avrupal~~güçlerin
Osmanl~~imparatorlu~u üzerinde nas~l firsat arad~klanm görmek aç~s~ndan yeterlidir.

1068

MUZAFFER TEPEKAYA

Bat~l~~devletler, Selanik Liman~'nda bulundurduklan sava~~gemileri arac~l~~~~ile
hâdisenin müsebbiplerinin ~iddetle cezaland~nlmas~n~~talep ettiler. Aksi takdirde
Selanik'e asker ç~kar~lacak' tehdidinde bulundular. ~li~kiler gerginle~ti. Sultan Abdülaziz, bu istekleri kabul etmedi~i gibi Balkanlara yeniden birkaç tabur sevk edilmesini ve Selanik'e harp gemileriyle asker gönderilmesini, olayda suçlu olan kimselerin
de yabanc~lara teslim edilmeyip Osmanl~~mahkemelerinde yarg~lanmas~n~~emretti.
Padi~ah~n emri do~rultusunda hareket edildi. Olayda ihmali görülen Selanik Valisi
de~i~tirildi. Konsoloslan öldüren on iki ki~i yarg~lanarak idama mahküm edildi.
Bunlardan alt~s~~idam edildi. Fakat Müslüman olmak isteyen k~z~~kaç~ran Bulgarlar
ve Rumlar ile evinde saldayarak olaylar~n büyümesine sebep olan ABD Konsolosu
Lazzaro'ya hiçbir ~ey yap~lmad~. Yani Almanya ve Fransa konsoloslanmn ölümlerine sebebiyet verenler cezas~z kald~.
Almanya ve Fransa'n~n Selanik konsoloslann~n öldürülmesi olay~, hem insanhk
hem de Osmanh Devleti'nin Avrupa'daki imaj~~ ad~na bir felakete dönü~tü. Zira
Selanik'te ya~ananlar ba~lang~ç itibariyle planl~~bir olay olmasa da sonuçlar~~bak~m~ndan son derece siyasi etkiler do~urdu. Bosna — Hersek ve Bulgaristan isyanlann~n ya~and~~~~bir dönemde Selanik'te Almanya ve Fransa konsoloslann~n öldürülmesi ile sonuçlanan bir hadisenin ya~anmas~, Osmanl~~Devletini zor durumda b~rakt~; hatta padi~ah de~i~ikli~ine sebep oldu. "Selanik Olay~" ayn~~y~l içinde önce Sultan
Abdülaziz'in, sonra Sultan V. Murat'~n tahttan indirilmesine ve yine ayn~~y~lda Sultan II. Abdülhamit'in I. Me~rutiyet'i ve ilk Anayasa'y~~ilan ederek tahta ç~kmas~na
kadar birçok politik olay~~da — bir ölçüde — tetildemi~~olarak görüldü.
Selanik Olay~, dönemin Hariciye Naz~n Ra~id Pa~a ve ~ngiltere'nin ~stanbul
Büyükelçisi Sir Henry Elliot'un görü~lerine göre Balkanlarda olaylar~n t~rmand~nlmas~ndan fayda sa~layanlann provokasyonu olarak tarihe geçti.
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