1875 HERSEK AYAKLANMASI SIRASINDA
SIRBISTAN'IN OSMANLI DEVLETINE KAR~I
SAVA~A GIRMEK AMACIYLA KARADA~'LA
YAPTI~I GÖRÜ~MELERE DAIR BAZI ÖNEMLI
BELGELER
Dr. KEMAL BALTALI
1875 Hersek Ayaklanmas~ n~n ba~lamas~~ üzerine S~ rbistan genel bir
Balkan ayaklanmas~ n~n ve Türkiye'ye kar~~~bir sava~~n zaman~~ geldi~ine
inanacakt~ r. Esasen daha 186o'lardan itibaren S~ rbistan Balkanlarda
ayaklanma ç~kartmak ve Osmanl~~Devletine kar~~~sava~a girmek amac~yla
kom~ular~yla daimi temaslar yapmakta idi.
Bu kere de Belgrad Hükümeti yeniden Arnavutlarla, Makedon ileri
gelenleriyle, Yunan çevreleri ve Bulgar kom~ teleriyle temasa geçecektir.
Bunlardan baz~~ Makedon, Bulgar ve Yunan çevrelerinden yard~ m vaatleri
de ald~. As~l temaslar Karada~~Prensi Nikola ile yap~ld~. önce Filip Hristic,
Çetinye'ye gönderildi. 1875 / 76 k~~~mevsiminde sava~a girilmemesi ve fakat
ayaklanman~ n ilkbahara kadar ayakta durabilmesi için iki tarafin da asilere
yard~ mda bulunmas~~ hususlar~ nda mutab~k kal~nd~. Daha sonra Türkiye'ye
kar~~~sava~a girmek ve kurtar~lmas~~ dü~ünülen topraklar ve bunlar~ n
Karada~~ve S~ rbistan'a dü~ mesi gereken bölgelerinin tespiti amac~yla
General Ranko Alimpiç siyasi ve askeri bir anla~ ma akti için Belgrad
tarafindan Çetinye'ye gönderildi. Filip Hristic ve özellikle General Ranko
Alimpiç'in Çetinye'de Karada~~Prensiyle yapt~~~~görü~meler ve bu hususta
Belgrad Hükümetine verdikleri s~ ras~yla 24 Kas~m 1875 ve 5 Nisan 1876
tarihli raporlar~~ 1875-78 Balkan buhran~n~ n en önemli belgelerinden birini
olu~ turmaktad~ r. Bu itibarla da Belgrad D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivlerinde
bulunan söz konusu raporlara geni~~bir ~ekilde ve aynen yer verilmektedir.
Ranko Alimpiç'in raporunda, Karada~~Prensi Nikola'n~n kendi
iradesiyle de~il de Rus talimatlanyla hareket etti~i, prensin Hersek'teki
ayaklanmay~~ elinde tuttu~u, fakat ayaklanmaya para ile yard~m~~ Ruslar yapt~~~ ndan, Ruslar~n bilgisi olmadan çal~~~ rsa prensin hiçbir ~ey
yapamayaca~~~ve bu sebeple onlar~~ dinlemeye mecbur oldu~u ifade ile
Rusya'n~ n Dubrovnik Konsolosu Jonin'in ayaklanmadaki önemli rolüne
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i~aret edilmektedir. Jonin, S~ rp temsilcisi Alimpiç'in Çetinye'de bu kadar
uzun zaman kalmas~na ~a~~yor. Zira Ruslar Belgrad'a Karada~~ile
anla~man~n henüz zamans~z oldu~unu söylemi~ler. Jonin, "Belgrad'dan
talimat beklemeden hemen dönmeniz gerekirdi" diyor. Rusya ~u anda
sava~a yönelik bir S~rp-Karada~~anla~mas~n~~ zamans~z bulmaktad~r. Bu
itibarla da 1876 Mart ay~ nda Karada~~Prensi anla~may~~imzalamak tan
sarf~ nazar edecektir. Prens ancak, üç ay sonra, Rusya'n~n istedi~i bir
zamanda sava~a yönelik anla~may~~ imzalayacak ve S~rbistan'la birlikte
sava~a girecektir.
Raporda ayr~ca, Rus ~ansölyesi Gorçakof un adam~~Veselitski'nin de
görü~lerine yer verilmektedir. Veselitski, Çetinye'ye bir miktar para ve
Prens Nikola'ya talimat getirmi~tir. Rus yard~m~~ art~k Veselitski kanal~yla
yap~lacakt~r. Ona göre Türk reform önlemleri gerçekle~emezdi.
Hersek ayaklanmas~n~n bast~ r~lmas~~amac~yla Prens Nikola'n~n asiler
nezdinde nüfuzunu kullanmak isteyen Dalmaçya'daki Avusturya Genel
Valisi Rodiç'e, Gorçakof un özel temsilcisi Veselitski'ye ve Fransa'n~ n
I~kodra'daki konsolosuna, prensin verdi~i müphem cevaplar, ayaklanman~ n nas~l ve kimler taraf~ndan yöneltildi~ini aç~k bir ~ekilde ortaya koymaktad~ r. Nikola cevaplar~nda, asiler üzerinde bu yönde etkide bulunaca~~n~~ifade etmekle beraber, di~er taraftan da ayaklanmamn bast~r~lmas~~
hususunda hiçbir ~eyin yap~lamayaca~~n~~ zira asilerin Türklerin kabul
edemeyece~i kadar çok a~~r isteklerde bulunacaklar~ n~~ da belirtmektedir.
Rus Konsolosu a~~r~~ panslavist Jonin ise bir mektubunda Istanbul'daki
durumun aç~ kl~~a kavu~mas~na kadar bar~~ç~l davranmas~n~, ayaklanmaya
fiilen kat~lmaktan çekinmesini prense tavsiye ederken "bu sözlerimle ayaklanmamn bast~r~lmas~~tavsiyesinde bulunuyorum" demektedir.
Rusya bu arada, S~rplar~n yaln~z Karada~~ile de~il Bulgarlarla da
i~birli~i yap~ p birle~mesini istememektedir. Bulgarlarla birle~erek büyüyecek olan bir S~rbistan co~rafi yak~nl~k nedeniyle Bo~azlar sorununu her
zaman ortaya atabilecekti.
Belgeler aras~nda ayr~ca tamamlay~c~~ mahiyette olmak üzere, Ranko
Alimpiç'in Çetinye görü~melerine dair Belgrad Hükümetinden ald~~~~baz~~
talimatlara ve 5 Nisan 1876 tarihli raporunda sözü edilen veya an~lan
raporla ilgili görülen di~er baz~~önemli belgelere de yer verilmektedir.
Art~ k tarihe mal olmu~~bu belgelerin incelenmesine izin veren ve bu
hususta bütün kolayl~~~~gösteren Yugoslavya D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerine
te~ekkürlerimi sunmay~~ bir borç bilirim.
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I. Filip Hristic'in S~ rbistan D~~i~ leri Bakan~~Corce Pavlovic'e Raporu
Prens Milan'~ n Prenses Natalia ile evlenme haberini Prens Nikola'ya
bildirmek ve S~ rbistan ile Karada~~aras~ ndaki iyi ili~ kileri yenilemek için
prensin beni seçmesine çok sevindim. S~ rbistan'~ n Karada~~ile karde~lik
ba~lar~n~ n kesilmemesini her zaman içtenlikle istedi~im için de bundan
ayr~ ca memnunum. Ve özellikle artan güçlüklere ra~men, görevimin
ba~ar~ yla sonuçlanaca~~n~~ pe~ inen biliyordum. Esasen ba~ka türlü de
olamazd~ . Türkiye'deki karde~lerimizin durumunun iki prenste de ayn~~
amaç ve ayn~~ sempatileri yaratmas~~ do~ald~ . Benim görevimin ba~ar~l~~
olmas~n~n ba~l~ ca nedenleri, prensimizin ve onun hükümetinin çok takdir
etti~im iyi niyetli ve ak~lc~~ politikas~~ ve özellikle Prens Nikola'n~ n beni kabule
haz~ r olmas~, S~ rbistan ile Karada~~aras~ ndaki iyi ili~ kilerin yenilenmesi
önerisini kabul etmesi ve bu hususta Balkan Yar~ madas~ nda bütün S~ rp
halk~ n~~ kurtarmak çal~~ malar~na art~ k ciddi olarak ba~lamam~z~~istemesi
olmu~tur.
Hersek'te ayaklanma ç~k~ nca, herkes S~ rbistan ve Karada~'~n
birbirlerine elini uzat~ p sava~ a gireceklerini, ayaklanmay~~ellerine al~ p, en
k~ sa bir zamanda amaca -ki bu amaca maalesef henüz ula~~lamam~~t~ rula~acaklar~ n~~ zannediyordu. Bu inanc~, bütün S~ rp bölgelerindeki halk~n
heyecan~~ ve benim Karada~~yolculu~umun halk taraf~ ndan iyi kabul
edilmesi de kan~ tlamaktad~ r. Dalmaçya ve Karada~~halk~ , kendi iyi gelece~i
için bunu kabul edip, Prens Milan'a aç~kca iki prenslik aras~ ndaki karde~lik
ve dostluk ili~ kilerinin yenilenmesi giri~imi hususunda te~ekkür ediyordu.
Halk yaln~ z Prens Milan ve Nikola aras~ ndaki karde~çe bir anla~man~n
bizim ulusal misyonumuzun gerçekle~ mesi yolunda iyi sonuçlar verebilecegine inan~yordu.
Ba~lang~ çta konudan biraz uzakta kald~ k. Bunun nedenleri, içerdeki
sorunlar~~çözme nedeniyle, oralardaki bizim halk~n amaçlar~n~~anlamay~
p,
pek önem vermememiz oldu. Bu yüzden baz~~ taraflardan ele~tiriye de
u~rad~ k. Bizim harekete biraz geç geçmemiz yine de bu bölgelerde çok derin
bir heyecan yaratt~~ve S~rp gelece~i için iyi bekleyi~ ler do~urdu. Bu yüzden
Prens Nikola'ya da en derin te~ekkürle~imizi sunmaya mecburuz. Zira
oralardaki hareketi ve durumu yak~ ndan izledi~i ve ayn~~ duygular~~
payla~t~~~~için, S~ rp Hükümetinin giri~ imini iyi niyetle ve hemen kabul etti.
Prens Milan ve Prens Nikola'n~n tutumlar~ , benim görevime büsbütün
ba~ka bir önem kazand~rd~ . Çünkü amac~ m iki prenslik aras~ndaki
dostlu~un yenilenmesi idi. ~unu belirtmeliyim ki, S~ rbistan ve Karada
~~
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aras~ndaki karde~lik ba~lar~~biraz gev~emi~ ti. Fakat en küçük bir hareket,
S~ rp Devletine yeni güç katarak kuvvetlendirir ve bundan da S~rp Hükümeti memnun kalabilirdi. Prens Nikola'n~n bana verdi~i sözde, o ve onun
halk~~Türkiye'deki S~rplar~~kurtarmak için S~ rbistanla beraber Türkiye ile
sava~~istiyorlard~.
Bu sorun benim görevimin önemli sorunlar~ndan biri idi. Ve ben k~~~ n
sava~ a girmemiz için çok çabuk anla~t~~~m~z~~memnuniyetle söyleyebilirim.
Fakat ayaklanman~ n ilkbahara kadar ayakta durmas~~için, iki tarafin bütün
olanaklar~yla ciddi bir yard~m yapmas~n~~Prens Nikola da dü~ünüyordu. O
zamana kadar iki hükümet bu amaç için al~ nacak olan bütün tedbir ve
tertipleri devaml~~ve kesintisiz olarak birbirlerine bildireceklerdir. ilkbaharda iki hükümetten biri bir güçlü~e maruz kalmazsa birle~ip, beraberce
Türkiye'ye kar~~~sava~acaklard~ r. Prens Nikola'n~n gerçekten sava~a girmek
istedi~i onun yap~lacak olan görü~melerin sonuçlar~n~~ S~rp Hükümetinin bir
an evvel kendisine bildirmesini benden rica etti~inden de anla~~lmaktad~ r.
Sava~~ n ilkbahara ertelenmesiyle Prens Nikola kendi askerini sava~a daha
iyi haz~rlamak için devletini 200.000 Dükat alt~nla borçland~rmay~~ dü~ünüyor. Bu husustaki di~er önerileri konu~mam~z~n ba~lang~c~nda Prens
Nikola'ya b~rakt~m. Ve yap~ lan önerileri hükümetime bildirme görevini ben
üzerime ald~m. Prens Nikola'n~n birçok görü~lerine taraftar oldumsa da
bunlar~~ de~erlendirmek hükümetimin görevi oldu~u için Say~n Bakan~m,
bunlar~~gere~inin yap~lmas~~için size bildiriyorum.
Prens Nikola'n~ n memnuniyetle kabul etti~im ilk önerisi ~udur: Prens
Milan ve Prens Nikola ortak bir nota (belge) haz~rlayarak, bunu bir S~ rp ve
bir Karada~l~~taraf~ ndan garantör devletlere vermelidirler. Bu notada bizim
halk~m~z~ n kötü durumu belirtilecek, S~rp ve Karada~~prenslerinin zorunlu
olarak att~klar~~ad~m~n hakl~~olaca~~na i~ aret edilecek ve büyük devletlerce
kan dökülmesine bir an evvel son verilmesi ve H~ ristiyan halklara tatmin
edici ~artlar~n~~sa~lanmas~~istenecektir. Bu fikri ben kabul ettim. Bana göre
bunun gerçekle~mesi iki prensin aras~ ndaki karde~lik i~birli~ine olan inanc~~
kuvvetlendirecekti. Belki de asiler iki prensin onlar~n sorunlar~~ için
beraberce çal~~t~klar~n~~ görünce, hakl~~ davalar~n~~savunmak için daha
büyük bir güç kazanacaklard~r. Karde~lerimizin durumunu düzeltmek
amac~ yla iki prensin birlikte çal~~t~~~n~~gören devletler de hafife ald~klar~~
ayaklanma sorununu ciddi olarak ele alacaklar ve böylelikle baz~lar~~ S~rp
temsilcilerine ayaklanman~n ne ~ekilde tam olarak çözümlenmesi ve asilerin
nas~l tatmin edilece~i hususlann~~soracaklard~ r. O zaman, genellikle
Osmanl~~Imparatorlu~u hakimiyeti çerçevesinde kal~ narak, ~u fikirlerle
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ortaya ç~ k~labilir: Hersek Karada~'a, Bosna da S~ rbistan'a verilebilir.
Belgrad Hükümeti Prens Nikola'n~n bu dü~üncesine taraftar ise, böyle bir
belgeyi haz~ rlay~ p imza için kendisine göndermelidir.
Benim ki~isel kan~ ma göre, S~rp sorunu için böyle bir belge çok iyi
sonuçlar do~urabilir. Bu belge yapaca~~m~z sava~~için hukuki bir dayanak
veya bahane olabilir. Bu fikri geni~ leten Prens Nikola'ya göre, büyük
devletler bizim sorunumuzu tatmin edici bir biçimde hallederlerse, onun
gere~i ortadan kalkaca~~ndan ~imdilik sava~a gidilmez. Fakat ilerde uygun
bir durumda daha güçlü ve kuvvetli bir sava~~alevlenebilir. Bu uygun durum
bize ba~l~d~ r. Ve biz istedi~imiz zaman, bu uygun durumu ortaya
ç~karabiliriz.
Say~ n Bakamm, gördü~ünüz gibi Prens Nikola ile yapt~~~m konu~malarda aç~k ve iyi niyetli idim. Ayn~~ davran~~~~prens de bana gösterdi.
Kendisiyle anla~arak çal~~maya haz~ r oldu~umuzu konu~mamdan anlayan
prens, kurtar~lacak olan Türk bölgelerinin gelecekteki düzeni için bütün
dü~ünce ve planlar~n~~ aç~klamaya ba~lad~. Kendisi kurtulu~tan sonra
Hersek'in bir k~sm~n~~ Karada~'a dü~ece~ini geri kalan k~sm~, Bosna ve Eski
S~ rbistan~n da S~ rbistan Prensli~ine verilmesi hususundaki eski dü~üncesinin
~imdi de geçerli oldu~u hususunu Prens Milan ve S~ rp Hükümetine
bildirmem için bana yetki ve görev verdi. Dü~ üncelerini daha ayr~ nt~l~~
belirtmek amac~yla haritada (Klereg) kurtar~lmas~~dü~ünülen topraklar~~ve
bunlar~n Karada~~ve S~ rbistan'a dü~mesi gereken k~s~mlar~n~ n hudutlar~n~~
i~aret etmeye ba~lad~. Prens Nikola'n~ n dü~üncesine göre kurtar~lmas~~
gereken topraklar~ n takribi hatt~~ Ni~'ten ba~lay~p Kaçanik üzerinden,
Adriyatik'teki Bar'a kadar uzanabilecekti. Kendisi de Hersek'in bir k~sm~~ve
i~kodra Pa~al~~~~ile tatmin edilmi~~olaca~~n~~ve gelecekteki kendi devletinin
s~ n~ rlar~ n~ n Klek'ten ba~layarak Neretva üzerinden Konvits'e ve buradan
Foça üzerinden Lim ve Drina nehirleri boyunca denize kadar olacakt~.
Prens Nikola bu hususta iki prenslik aras~nda bir anla~man~ n Belgrad'da yap~lmas~n~~ ve bu anla~may~~ özel bir ~ah~sla kendisine imzalanmak üzere gönderilmesini istedi. Gelecek olan ~ahs~ n Belgrad'da haz~ rlanacak olan ve fakat naiplik zaman~ nda getirilen anla~madan farkl~~
bir askeri anla~ma tasar~s~n~~da getirmesini istedi. Prens Nikola'n~ n istedi~i
yeni askeri anla~man~n ba~l~ca esaslar~~ ~unlar olacakt~: ~ ki ordu, kendi
komutanlar~~ alt~ nda ve kendi bölgeleri çevresinde olacak, fakat yard~ m
gerekirse birbirlerine yard~ ma haz~ r olacaklard~ r. Yard~m~n gerekti~i
durumda orduyu yönetenler di~er ülkenin topraklar~ na girerken, bu
topraklar~~ yabanc~~ülke sahas~~gibi kabul edecek ve buralarda hiçbir idari
önlem almadan, sadece askeri operasyonlar~~ yürütecektir.
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~ ki prensin ortak bir notay~~garantör devletlere verme ve bununla iki
prenslik aras~ nda bir anla~ma oldu~u inanc~ n~~ dünyaya kan~tlama dü~üncesine dönen Prens Nikola devamla, hakl~~olarak her an Belgrad ve Çetinye
aras~ nda iyi ili~kilerin oldu~unu yabanc~~ ve S~ rp dünyas~na inand~ r~ p
bundan yararlanmally~z diyor. Bu yararlanmaya büyük bir katk~~ da
kendisinin Prens Milan'la bir yerde görü~mesi ve böylece birçok konular
hakk~ nda ki~isel dü~üncelerini ayr~nt~l~~ olarak birbirlerine bildirmeleri
olabilirdi. Bu görü~me ile iki prensli~in aralar~n~~ bozma dü~üncelerine son
verilmi~~olacakt~. Bu toplant~ n~ n zaman ve yerini Prens Nikola S~ rp
Hükümetinin takdirine b~ rak~yordu. Prens Nikola da S~ rbistan ve Karada~~
aras~ ndaki dostlu~un hiçbir zaman kesilmemesi gerekti~ini ve iyi bir dostluk
için her an çal~~aca~~n~~ bildiriyordu. Ona göre S~ rp ve Karada~~hükümetleri karde~lerimizin kurtanlmas~~ yolunda Rusya ile anla~ma ve haberle~meden çekinmemelidirler. S~ rbistan ve Karada~~aras~ ndaki anla~maya
büyük önem veren Prens Nikola, her zaman d~~~dünyaya anla~t~~~m~z~~
göstermeyi ve bu hususta iki ülkeden gelen haberleri gazetelerin ba~~
sayfalar~na koymay~~ dü~ünüyor ve istiyordu.
Bu raporumu bitirmeden önce Bosna ve Hersek'in taksimi hususunda
ki~isel dü~üncemi bir kaç sözle belirtmek isterim. Çetinye'ye gitmezden önce
de taksimin kabul edilmesinin en do~ru yol olaca~~n~~bildirmi~tim. Bu her
yurtseverin dü~üncesidir. Ayn~~ görü~ü ~imdi Karada~~Prensi de
önermektedir. Hersek halk~, Karada~'dan ayr~lamaz. Onlar~ n ya~am
ko~ullar~~ Karada~l~larla ayn~d~r. Gelenek ve görenekleri de ayn~d~ r. Ve
bunlar~n Karada~'la birle~me istekleri o kadar büyüktür ki Herseklileri
ba~ka bir tarafa çekme olana~~~yoktur. Prens Nikola da aç~ kça bana, e~er
Hersek'i Karada~'dan ay~rmak istenirse, bunun kendisi ve Karada~~halk~~
için dinmeyecek bir yara olaca~~n~~belirtti. Aksi bir siyaseti izlememiz,
birçok yönleriyle bize benzeyen halk~ n, hakl~~ele~tirilerine yol açar. Bunun
sonucu çok ac~~olabilir ve bütün dünya bizi karde~~katili sayar. Ve hatta
dört yüzy~l boyunca S~ rp ad~n~~yücelten ve yüzünü a~artan da~l~ k ve fakir
öz karde~imizle bizi sava~a sürükleyebilir.
Say~ n Bakan~m, Karada~'daki çal~~malar~ m genel olarak böyledir.
Önemli olmayan di~er sorunlar~~sözlü olarak arzedece~im. Bilhassa Prens
Nikola'n~n özel iste~i olarak, anla~man~ n bir an evvel yap~lmas~~için yetkili
bir ki~inin kendisine gönderilmesi gerekmektedir.
Kendime sizin köleniz demekle gurur duyar~m.
2 4 Kas~ m 875 / Belgrad

Filip Hristic
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II. Türkiye'ye kar~~~ S~rbistan ve Karada~~aras~nda yap~lacak olan
siyasi ve askeri gizli anla~ma akti için S~ rp Hükümeti tarafindan Karada~'a
gönderilen Devlet Konseyi üyesi Mü~avir Ranko Alimpiç'in D~~i~leri
Bakan~~Coko Markoviç'e gönderdi~i 5 Nisan 1876 tarihli rapor
Gizli /586- ~~876 / Belgrad D~~i~leri
Bakanl~~~~Ar~ivi 1876 Y~l~~Karada~'a Gönderilen Mü~avir Alimpiç'in Raporu
1 ~ubat 1876: Belgrad'dan hareket edip, donmu~~olan Tuna'y~~
Zemun'un yukar~~ k~sm~ ndan geçerek Pancevo'ya geldim.
~ubat 1876: Vr~at'tarm. Oradan trenle hareket ettim.
3 ~ubat 1876: Pe~te'ye vard~m. 4 ~ubat'ta da Triyeste'de idim. Buralara
kadar yollarda çok kar vard~. K~~~çok ~iddetli oldu~u için, kendimi biraz
ü~üttüm. Triyeste'de vapurun hareketine kadar iki gün -5 ve 6 ~ubatbekledim.
7 ~ubat 1876: Triyeste'den vapurla hareket ettim.
8 ~ubat 1876: Zadar'a u~rad~k. Geceyi ~ibenik'te geçirdim.
9 ~ubat 1876: Split'e u~ray~p, yolumuza devam ettik.
~o ~ubat 1876: Sabahleyin Dubrovnik'te idik. Ak~am da Kotor'a geldik.
Burada Karada~~Prensinin benim için gönderdi~i iki koruyucu ile
kar~~la~t~m.
11 ~ubat 1876: Kotor'dan hareket edip, ak~am üzeri Çetinye'ye vard~m.
Burada beni prensin yaveri Nika Matanoviç kar~~lad~~ve kalaca~~m yer olan
Voyvoda Papaz ilya Plamenats'~n evine götürdü. Geldi~imi i~iten Prens
Nikola, ayn~~ ak~am saat 8,30 da beni kabul edece~ini bildirdi. Ve öyle de
oldu. Prensin yaveri beni al~p saraya götürdü. Prens Nikola salonda yaln~zd~~ ve beni çok samimi bir tarzda kar~~lad~. Kendisine Prens Milan'~ n
mektubunu ve di~er mektuplar~~ verdim. Uzun bir süre oturup, benim
buralara gelmem konusunda konu~tuk. Di~erleri aras~nda prens bana
~unlar~~söyledi: "Sizin buralara gelmenizi Ruslar iyi kar~~lam~yor ve bu
nedenle Ruslardan biz burada ve sizinkiler de Belgrad'da ele~tiriye
u~rad~lar. Ruslar~n görü~üne göre bizim anla~mam~z zamans~zd~r. Ruslar~n
yard~m~~olmadan, S~rbistan ve Karada~~gizli anla~ma ile hiçbir ba~ar~ya
ula~amaz. Bu hususta Belgrad'dan bir telgraf~n~z var m~?" Hay~r yok dedim.
Prens konu~mas~na devamla: "S~rbistan'~n Yunanl~larla ili~kileri ve bu
2
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konuda S~rbistan'~n Yunanl~larla gizli bir i~birli~inin olup olmad~~~n~~
sordu." Bu konuda bilgim olmad~~~n~~söyledim. Prens "bunu bilmek isterim,
bu konu üzerinde Belgrad'dan bilgi edin" dedi. Prensin yan~ndan
ayr~l~rken, anla~ma tasar~lar~n~~ getirmem için, yar~n beni ça~~raca~~n~~
söyledi. Prens, "yap~lacak olan ala~malar~~ yaln~z sizinle, tek olarak
inceleyece~im ve i~i hallettikten sonra Voyvoda Petar Vukotiç ve siz
imzalayacaks~n~z. Bu ~ekildeki çal~~malar~m~z, i~in gizli kalmas~n~~sa~lay~p,
anla~maya daha çabuk ve kolay ula~mam~za yard~m edecektir. Esasen bu
konuda elimde fazla adam~ m da yok" dedi.
12 ~ubat 1876: Prens Nikola getirdi~im sözle~me tasar~lar~n~~okuduktan
sonra genel olarak bunlar~n iyi oldu~unu, fakat baz~~de~i~iklikler gerekti~ini
belirtti. Tasar~lar~~iyice incelemek için örneklerini ald~. Bu s~rada prensin
kay~ npederi Voyvoda Vukotiç odaya girdi. Prens anla~ma üzerindeki
konu~may~~kesip, S~rbistan ve Karada~~aras~ndaki karde~lik ba~lanndan söz
ederek Prens Milan ile aralar~ ndaki ili~kilerin aç~kl~~a kavu~turulmas~n~~
istedi. Zira Prens Nikola "evvelce Prens Mihailo ile de anla~mam~z vard~.
Fakat S~rbistan baz~~ ~ehirleri ele geçirdi~i halde, Karada~~hiçbir ~ey elde
edememi~ti. Bu itibarla ~imdi S~ rbistan'dan garanti istiyorum" dedi. Prens
Nikola'ya 1866 Anla~mas~nda S~rplar~ n Türklere kar~~~genel bir ayaklanmas~nda anla~man~ n yürürlü~e girece~ini, fakat kasabalar konusunda herhangi hukuki veya askeri bir hükmün, bu anla~man~n esaslar~~ d~~~nda kald~~~na de~inerek anla~man~n ~~inci maddesi genel olarak bütün
S~rplar~n bir bölgede toplanmas~~ve bir devlet kurulmas~~do~rultusunda
oldu~unu ve bu nedenle de ~ehirlerin taksiminin an~lan anla~mada söz
konusu edilmedi~ini belirttim. Bu sözlerime kar~~~Prens Nikola, hiçbir ~öy
söylemeyerek, yeni anla~ma üzerinde mutabakata var~ labilece~ini ve
kendisinin bu konuyu yak~ ndan inceleyece~ini beyan ile "Karada~~halk~~
fakirdir. E~er sava~~haz~rl~klar~~ yap~l~p da sava~~olmazsa epeyce
masraflar~m~z olacakt~r. Türklerden baz~~öneriler geldi ve daha yenileri de
gelebilir, fakat bu Türk önerilerini kabul etmezden önce S~rbistan'~n
ilkbaharda sava~a girip girmeyece~ini kesin olarak bilmek isterim" dedi.
Prens ayr~ ca "Hersek ayaklanmas~ndan Karada~'~n kendi ç~karlar~~için de
yararlanabilece~ini, Karada~~ve S~rbistan aras~ndaki ili~kilerin belirsizli~inin yukar~ daki olanaklardan kendisini mahrum b~rakabilece~ini" ilave
ediyor. Bunun üzerine Nikola'ya anla~ma tasar~s~n~~ okuyup, iyice
inceledikten sonra bu tasar~ da sava~~hakk~nda, ve bu sava~~n ne zaman
ba~layaca~~~hususundaki görü~lerine cevap bulaca~~n~~ifade ettim. Nikola
"bakal~m, görece~im" dedi. öylece ayr~ld~k.
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Ö~le yeme~inde Rus Sa~l~k Ba~kan~~Vasily Çikov ile tan~~t~m. Kendisi
Rusya'da K~z~l Haç Cemiyeti temsilcisi olarak ve Karada~'daki asilere
yard~m için buralara gelmi~. Bundan maada, di~er Rus doktorlar~ n~~ ve
hem~irelerini de gördüm. Vasily Çikov 55 ya~lar~nda, çok cana yak~n ve ayd~n
bir adam. Asilerin Karada~'daki ailelerine yard~m için Rusya'dan epeyce
para getirmi~. Konu~mam~zda Vasily Çikov buralara 85.000 Forint getirdi~ini söyledi.
Ayn~~ günün ak~am~~ saat ~~9.3o'da Prens Nikola'mn saray~na yeme~e
ça~r~ld~ m. Yemekte ailesiz gelen Nikola'dan ba~ka, Voyvoda Vukotiç,
Senato Ba~kan~~Bojo, Senatör Petar Pegoviç, Voyvoda Ma~o V~ rbitsa, di~er
dört senatör ve serdarlar vard~. Yemekte bizim çal~~malar~m~zdan söz
edilmedi. Yemekten sonra ocakl~~ odaya geçtik. Burada daha fazla Karada~~
ve Hersek ileri gelenleri vard~. Uzun, uzun konu~tuk. Prens ne~eli idi ve
~akalar yap~yordu.
13 ~ubat 1876: ö~leden önce Prens Nikola çal~~t~~~~ocakl~~ odaya beni
ça~~rd~. Masa etrafina oturduk. Haritalar~~ açt~ k. Anla~ma tasar~s~ n~ n
maddelerini inceledik. Prens Nikola Karada~~hududu konusunda (askeri
anla~man~ n 7 nci maddesi) ~unu önerdi: Hudut Lim Nehri boyunca
Drina'ya kadar olacakt~. Ben de bunun uygun olmad~~~ n~~ve imkans~zl~~~ n~~
bildirdim. Prens Nikola S~ rbistan'dan mevzi toplar~, teknisyenler ve
Hersek'ten Karada~'a kaçan asilere g~da yard~ m~~ yap~lmas~n~~ istedi ve
birden aya~a kalkarak bir dizini yere çöktü ve ellerini yukar~~ kald~ rd~,
yüksek sesle konu~maya ba~lad~: "Hudutlara ne gerek var! Bu anla~maya ne
gerek var! S~ rbistan'da Prens Milan beni yan~ na birinci yard~mc~s~~ olarak
kabul ederse, sayg~lar~ m~~ sunar~ m ve ona ba~l~~ kal~ r~ m" dedi.
Nikola'mn bu sözlerine kar~~, öyle ise eski sözle~meye dönülüp onun
tekrar yenilenmesini istedim. Prens Nikola sandalyesine oturup "evet
dönebiliriz, fakat garanti verilirse" dedi. Nikola, devamla "Prens Milan'~n
beni ba~lang~çta samimiyetle kabul edece~ine inan~yorum, fakat sonralar~~
beni kötüleyecek ve ona kar~~~oldu~umu söyleyecek baz~~ ki~iler ortaya
ç~ kabilir. Böyle bir durumda ise, bana kar~~~güvensizlik do~abilir. Ben ise
ölümü tercih edip, bana kar~~~güvensizli~i kabul edemem" diye ilave ediyor.
Bundan ba~ka S~ rbistan Anayasas~n~n, S~ rp taht~ m babadan o~ula geçmesini önerdi~ini, bu itibarla kendisinin Belgrad'da de~il de Çetinye'de
kald~~~~takdirde daha iyi anla~aca~~m~z~~ belirtti. Bu sözler üzerine, Prens
Nikola'ya Milan'dan sonra o~lunun tahta ç~ kmas~~ halinde hangisinin
(Nikola ve Milan'~n o~lu) daha önde olaca~~n~~ sordum. Nikola cevap
olarak, Prens Milan'~n o~lu döneminde de kendisinin ikinci ki~i kalabilece~ini belirtti.
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Bu kere, ~ayet Bosna'n~n S~rbistan'a kat~lmas~~halinde, oradaki ileri
gelen S~ rp ailelerinden baz~lar~n~ n, S~ rp politikas~ nda önceliklerini iddia
ettiklerinde, Nikola'ya durumunun ne olaca~~n~~ sordum. Nikola buna cevap
vermeyerek, bugünkü konu~malar~~ gizli tutmam~~ ve bunlardan yararlanmamam~~ belirtti. Konu~mas~ na devamla, Hersek ve garantör devletler
kendi akrabalar~ndan birini Hersek'e ba~~ms~ z bir prens tayin ederlerse
S~ rbistan'~ n durumunun ne olaca~~n~~ sordu. Bu konuda hiçbir talimat ve
yetkim olmad~~~ n~, fakat ki~isel görü~üme göre, bu iste~in S~ rpl~~~ n gelece~i
için uygun olmad~~~ n~~ve bu nedenle de her yönü ile reddedilmesi gerekti~i
cevab~ n~~ verdim. ~ ki hanedana sahip ve az say~da olan S~ rp toplulu~u
birle~emedikten sonra, yeni devletçikler kurulmamas~n~~ söyledim. Yeni
küçük devletçikler kurulmas~~ halinde, S~rp topululu~u daha fazla parçalanacakt~ r. Bunun d~~~ nda, "Sizin bir akraban~z S~ rp halk~ n~n bir taht~ na
geçerse ilerde sizin de rakibiniz olabilecektir. Buna benzer örnekler
tarihimizde çok vard~ r." Prens Nikola cevab~ nda "evet ben de buna
kar~~y~m" dedi.
Ö~leden sonra Prens Nikola beni yine yan~ na ça~~rd~. Beraberce
anla~ma ile ilgili sorunlar~~inceledik. Harita üzerinde ayr~ nt~l~~ aç~ klamalarda bulundum. Prens Nikola, S~ rbistan'daki politik durumun iyi olmad~~~ n~ ,
hükümetin devaml~l~k göstermedi~ini, partiler aras~ndaki mücedeleninin
meclisi etkiledi~ini, onu çal~~ amaz hale gitirdi~ini ve bu nedenlerle
bakanl~ klar~n s~k s~k de~i~ti~ini, ~imdi yapaca~~m~z anla~may~~ gelecek
hükümetin kabul etmeyebilece~ini ifade etti. Ve bak~n~ z bana gönderilen bir
mektupta sizin için neler yaz~ yor diyerek, mektubu aç~ p okumaya ba~lad~:
"Oraya Ranko Alimpiç geliyor -mü~avir-. Sizinle anla~ma yapacak. Ranko
iyi adam, iyi askerdir. Fakat dikkat edin, sizi aldatabilir. Zira bakanlar ona
ve anla~maya kar~~~aç~k de~ildirler. Bakanlar anla~may~~ciddiye almad~klar~~
gibi hükümlerini de yerine getirmeyebilirler."
Bu sözlere kar~~~parlamento ve yeni bir anayasal düzende, bu ~ekildeki
partiler aras~~ mücadelenin normal görülebilece~ini ve bu ~eklin bütün di~er
anayasaya sahip ülkelerde de böyle oldu~unu ve bu nedenlerle bunlardan
cesaretsizli~e dü~ülmemesi gerekti~ine de~indim. Bakanlar da de~i~se
hükümet ayn~~ kalmaktad~ r. Anla~may~~ Prens Milan ve Prens Nikola
yapmaktad~ r.
Prens Nikola, "Ben Milan'a ve sizin samimi çal~~malar~ n~za inan~yorum. Fakat anla~ma konusundaki çal~~mam~zda fazla ayr~ nt~ya girilmemesini rica edece~im. Ve ben de anla~man~n yar~n tamamlanaca~~n~~
ümit ediyorum." dedi.
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14 ~ubat 1876: ö~leden evvel Prens Nikola beni yan~na ça~~rd~. Siyasi
anla~man~n ~artlar~n~~ kabul etti~ini yaln~z 4 ve 6 nc~~ maddelerinin -ki
bunlar~~ben size telgrafla bildirdim- de~i~mesini istedi. ö~leden sonra Prens
Nikola askeri anla~ma tasar~s~n~~da kabul etti~ini ifade edip, yaln~z 7 ve 8 inci
maddelerin de~i~mesi üzerinde durdu. Ayn~~ ~eyleri telgraf~mda da bildirmi~tim.
15 ~ubat 1876: 14 ~ubatta gönderdi~iniz telgraflar~~ ald~m ve hemen
Prens Nikola'ya sizin benim temsilci olarak Karada~'a gönderilmem
hususundaki Rusya'n~ n ~ikayetiyle ilgili ve S~rbistan'~n Yunanistan'la bir
anla~mas~~olup olmad~~~~hakk~ ndaki cevaplar~ n~z~~bildirmeye gittim. Prens
Nikola beni ak~am yeme~ine ça~~rd~. Yemekte kad~ nlardan prensin e~i,
annesi, k~z karde~i ve Bojo'nun kar~s~, erkeklerden ise Vukotiç, Bojo, Stanko
Radoniç ve Nikola'n~ n damad~~ Serdar Plamenaç vard~. Yemekte siyasi
konu~malar olmad~. Sonra ocakl~~odaya geçtik. Orada çok say~da Karada~~
ve Hersek ileri gelenleri bulunuyordu. Aralar~ nda S~ rpça iyi ~ark~lar
söyleyen Papaz Bo~dan Zimoniç de vard~. Gece yar~s~nda yine yemek
odas~na geçtik. Yemekte Prens Nikola'n~ n yan~nda otururken yava~ça, bir
konu~ma yap~p yapamayaca~~m~~ sordum. Evet cevab~~ üzerine aya~a
kalkt~ m ve Prens Nikola ve Karada~~halk~~lehine konu~tum ve selamlad~ m.
Prens Nikola'n~n da Prens Milan lehinde konu~aca~~n~~bekliyordum, fakat
konu~mad~. Yemekten sonra tekrar ocakl~~odaya indik, ben fazla kalmad~ m,
izin isteyerek eve gittim.
16 ~ubat 1876: ö~leden evvel Prens Nikola beni ça~~rd~~ve Belgrad'dan
Ruslar~n ele~tirisine dair herhangi bir haber al~p almad~~~m~~sordu. Bunun
üzerine ben de yaln~z dün gelen haberler oldu~unu söyledim. Anla~maya
taraftar oldu~unu, fakat kendilerini tereddüte dü~üren hususun "S~rbistan
ve Prens Milan'~n, Rus tenkidine dair dü~ünceleri oldu~unu ve Bojo'nun da
Belgrad'dan bir ~eyler ö~renmesini isteyece~ini" söyledi. Prens Nikola
dü~ünceli ve karars~z olarak ocakl~~ oda da geziniyordu. Konu~mas~nda
Karada~'~n Türkiye ve Avusturya'ya kar~~~iyi bir durumda olmad~~~ n~~
belirtti: "Biz sava~a haz~rlan~yoruz, fakat sava~~~yürütebilece~imizi zannetmiyorum. Bunu Ruslars~z yaln~z olarak yapamay~z. Bak~mz Jonin ne
yaz~yor" -Cebinden telgraf~~ ç~ kar~ p okuyor- "Rus Hükümetinin bilgisi
olmaks~z~n Ruslardan yard~m gelmez". Prens devamla ne Ruslarla ne
Avusturyal~larla aras~ n~~açmak istemedi~ini, özellikle Avusturya'dan Karada~'a çok zararlar gelebilece~ini ilave ediyor. Bütün bu bilgileri size telgrafla
bildirmi~tim. Ayn~~telgrafta, Prens Nikola'n~ n Hersek asilerinin hareketini
do~ru bulup, onlara yard~m etti~ini ve asilerin ileri gelenlerine ödül verip,
bunlar~ n Karada~~lehinde çal~~malar~n~~sa~lad~~~n~~belirtmi~tim.
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17 ~ubat 1876: Prens Nikola yan~ na ça~~r~ p, Belgrad'dan bir~eyler var m~~
diye sordu. Haber olmay~~~ na da ~a~a kald~. Dalmaçya'daki Avusturya
Genel Valisi Rodiç'in yar~n Çetinye'ye gelece~ini de bildirdi. Prens yar~ n
Rodiç'e kar~~~ S~ rbistan'~ n tutumuyla ortak bir tutum tak~nabilmek için
S~rbistan'~n durumunu bilmek istemektedir. Zira Rodiç Hersek ayaklanmas~ n~n bast~ r~lmas~~ için Prens Nikola'n~n yard~m~n~~ isteyebilir. Nikola
bunlar~n Belgrad'dan sorulmas~ n~~istemektedir.
18 ~ubat 1876: Prens Nikola yine yan~na ça~~rd~~ ve cevap gelip
gelmedi~ini sordu. Daha gelmedi deyince, cevaplar için hemen Belgrad'a
telgraf çekilmesini ve ~artlar~n~n kabul edilip, edilmedi~inin bildirilmesini
istedi: "zira S~rbistan'la ili~kilerimiz belli olursa Rodiç'e kar~~~tutumu daha
kuvvetli" olabilecekti. Bunlar~~ size ayn~~gün telgrafla bildirmi~tim. ö~leden
sonra Rodiç Çetinye'ye geldi. Rodiç'e verdi~i ak~am yeme~ine Nikola beni
de ça~~rd~. Yemekte siyasi konu~malar olmad~.
19 ~ubat 1876: Prens Nikola'n~ n Rodiç'e kar~~~tak~ naca~~~tav~ r, siyasi ve
askeri anla~malar~n~n de~i~ikliklerinin kabulü hakk~ndaki telgraf~ n~z~~ald~m
ve bunlar~~ Prens Nikola'ya bildirdim. Fakat telgraf~ n~zda gönderildi~ini
bildirdi~iniz 50.000 Dükatl~ k çesar miktar~n~~ zikretmedim. Bu mebla~~
istenilenden çok fazla idi. Bu itibarla üç ayl~k 20.000 Dükat geldi~ini
Nikola'ya söyledim. Prens Nikola'n~ n i~aret etti~i bu~day fiyatlar~na göre bu
rakam~~ saptad~m. Rodiç ve anla~malar hakk~ ndaki cevab~n~zdan prens
memnundu. Fakat 3 üncü husus (paraya dair) için dü~ünece~ini söyledi.
Ak~am Rodiç'le yine yeme~e ça~r~ld~ m; fakat siyasi konu~ma olmad~. Rodiç
yemekten ayr~ld~ ktan sonra Prens Nikola beni tuttu, Rodiç'in Hersek
ayaklanmas~ n~n bast~r~lmas~ m istedi~ini ve bu hususta dü~üncesini sordu~unu fakat kendisinin S~ rbistan'dan gelen telgrafa göre cevap verdi~ini
ifade etti. Bunun üzerine Rodiç, Andra~i'ye telgraf çekerek reformlar~n
Nikola'ya bildirilmesini tavsiye etmi~. Bunun d~~~nda Rodiç, benim
(Alimpiç'in) devaml~~ olarak Çetinye'de neden kald~~~m~~sormu~. Herhalde
S~ rbistan'la bir anla~ma yap~yorsunuz diyormu~. Nikola, bana, Avusturya
bizim çal~~malar~m~z~~ö~renmi~~olabilir diyor.
20 ~ubat 1876: Prens Nikola'ya yine gittim. Sizin müsaadenizle siyasi
anla~man~n 4 ve 6, askeri anla~man~ n 7 ve 8 inci maddelerinde istenilen
de~i~iklikleri yapt~ktan sonra kendisine gösterdim. Fakat bu kere Prens
Nikola dü~ünceli, tereddütlü ve konu~mas~nda a~~rd~. Sonunda Reka'ya üç
günlü~üne bir dinlenmeye ç~kaca~~n~~ve bu dinlenme s~ ras~nda anla~malar
sorununu halledece~ini söyledi. Bu i~leri yaln~z olarak sürdürdü~ünden çok
yorulmu~tu. Beni de yan~na ça~~rd~. Ben de kabul ederek ayr~ld~m. Ayn~~gün
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Rodiç, prense vedaya geldi. Rodiç Çetinye'den ayr~l~ rken benim kendisini
Zadar'da ziyaret etmemi önerdi. Fakat bu ziyareti bildi~iniz nedenlerden
dolay~~yapmad~ m. Rodiç gittikten sonra ayn~~gün Senatör Stanko Radoniç
geldi. Kendisini Prens Nikola göndermi~ti. Benden yazd~~~m notlar~~
istiyordu. Sonunda iade edecekti. Istedi~i notlar~~ zarfa koyup, prense
vermesi için Radoniç'e verdim. Notlar~~geri getirmesini de Radoniç'ten rica
ettim. Bununla beraber notlar~~ geri vermediler. Yaln~z on gün sonra,
bunlar~n kopyesini almam için prense rica ettim. Ayn~~günün ak~am~~prens
ça~~rd~. Anla~malar üzerinde konu~tuk. Bu defa Prens Nikola ne~eli idi.
Anla~may~~kolay hallederiz dedi, fakat ~unu bilmek istiyorum: "sava~~kesin
olarak önümüzdeki ilkbaharda ba~layacak m~?" Bunun d~~~ nda "S~ rbistan'
dan ~ehirlere kar~~~kullan~lacak büyük toplar ve cephane istiyorum. Allaha
çok ~ükür bunlardan sizde çok var. Bize vermelisiniz." Gülerek ayr~ca, "çok
para getirmediniz. Biraz para verirseniz iyi olur. Siz hissetmezsiniz de.
Ba~~m~zda çok fakir var". Ben "para da olacak, zira siyasi anla~mada para
yard~m~ndan bahsediliyor. S~ rbistan Karada~'a para yard~ m~~ yapacakt~ r"
cevab~ n~~ verdim.
21 ~ubat 1876: Prens Nikola'mn isteklerini telgrafla size bildirdim.
Ö~leden sonra ve ak~amlar~~ yar~~geceye kadar kal~yoruz. Ju kere Prens,
Istanbul'dan Çetinye'ye yeni önerilerle bir pa~an~ n gelece~ini ö~renmi~.
Bunun üzerinde fazla söz etmedi. Ben orada iken bu ziyaret gerçekle~medi.
Fakat Prens Nikola'mn Türklerle gizli temaslarda bulundu~u sonucuna da
var~labilir.
22 ~ubat 1876: Prens Nikola ak~am beni yine ça~~rd~. Gece yar~s~ na
kadar yaln~ z kald~k. Bu defa konu~mam~zda prens Karada~'~n Avusturya'dan sat~ n ald~~~~6.000 tüfek ve iki milyon merminin Avusturya
taraf~nda hâlâ tutuldu~unu ifade etti. Konu~mas~na devamla S~rbistan ve
Karada~'~n beraber olup Avusturya ile sorunlar~ n~~ bar~~ç~~ yolla halledebilece~ini söyledi. Ben cevab~mda, bunun mümkün olmad~~~ n~~ belli
edip, Avusturya ç~ karlar~mn S~ rp ç~ karlar~na kar~~~oldu~unu belirttim.
Avusturya kendi egemenli~i alt~ ndaki S~ rplar~~ bask~~ alt~nda tutmakta ve
di~er taraftan da Antivari'den Or~ava'ya kadar bölgeyi çevreleyip yutmaya
çal~~maktad~r. Biz hem Türklerden kurtulmaya çal~~mal~y~z hem de
Avusturya'ya kar~~~korunmalry~z. Gerçek ~udur ki, S~rbistan Türklerin
kölesidir, fakat Avusturya gelirse S~rbistan mezar olur. Kölenin bir ümidi
vard~r, ölen ise ümitsizdir. Benim bu sözlerim üzerine Prens Nikola haritada
Avusturya hudutlar~n~~ Or~ava'dan ba~lay~ p S~ rbistan, Bosna-Hersek ve
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Karada~'dan Antivar'a kadar izlemeye ba~lad~ . Haritaya yava~~bakmas~~
benim esnememin nedeni oldu. Prens Nikola 3< -,~~ u~mas~nda önümüzdeki
günlerde Hersek'te büyük çarp~~ malar olaca~~n~, bu çarp~~malar için 3.000
Zetal~y~~(Zeta Nehri etraf~ ndaki halk) toplad~~~ n~~ söyledi (Bu haberi ben size
23 ~ubat'ta telgrafla bildirmi~ tim). Nikola devamla siyasi anla~ mada yeni
de~i~iklikler istedi~ini belirtti. De~i~iklikleri bana dikte ettirdi. Kendisi de
ayr~ca not al~ p incelemeye ba~lad~. Konu~mas~ nda Prens Nikola S~rbistan'~n
1862 y~l~ nda Karada~'~ n Türkiye ile yapt~~~~sava~a yard~ m etmedi~inden
~ikayetçi idi. Ben de cevab~mda Karada~~ile S~ rbistan aras~ nda bir
anla~man~ n olmamas~ ndan dolay~~yard~ m~n yap~lmad~~~ n~~ ifade ile anla~ma
yap~l~ rsa, o zaman iki ülkenin birbirlerinden yard~ m bekleyebileceklerini
söyledim. Prens Nikola sonunda Karada~'~~ ve Karada~~askerini methedip,
.000 Karada~l~n~n birkaç bin ~umadiya -S~ rp- askerinden daha de~erli
oldu~unu beyan etti. Bu sözlere kar~~~bir cevap vermek istemeyi~ime
ra~men, prensin askeri anla~man~ n 8 inci maddesi üzerinde durmas~, beni
konu~maya mecbur etti. Evet Karada~l~ lar cesurdurlar. Özellikle da~larda
yap~lan sava~larda cesaretlerini belli etmi~lerdir. Fakat bizim de
de~erlerimiz vard~ r. S~ rbistan'a özgürlü~ü getirinceye kadar sava~anlar
vard~ r. Bunlar defalarca kendinden üstün olan dü~man~~ yenip, çarp~~ma
alan~ nda kendilerini göstermi~lerdir. Bunlar~n örnekleri bizim tarihimizdir
(Hayduk Velyko, Milo~~Potserts ve di~erleri; Deligrad Mi~ar, Popova,
Loynitza, Dubla ve di~er sava~lar). Evet S~ rpl~~ ve Karada~~askeri
de~erlidirler, bir k~sm~~ düzlükte ve toplu olarak, di~er k~sm~~ da da~l~k
bölgede ve ferdi olarak iyi sava~~ rlar. Bunlar bir araya gelirlerse birbirlerinin
eksiklerini tamamlay~ p, her türlü sava~a haz~ r olurlar dedim.
23 ~ubat 1876: Ö~leden evvel Prens Nikola'ya gittim. Dün gece dikte
ettirdi~i de~i~iklikleri inceledi~imi bildirdim. Ve eski metnin aynen
kalmas~n~~ daha do~ru buldu~umu, zira eski metnin istenilen de~i~ iklikleri
kapsad~~~ n~~ söyledim. Bunun üzerine kendisi yeni de~i~ iklikler önererek, son
önerilerini iyi anlamad~~~m~~ belirtti. Ben kendisinin yeni önerilerin ne
olduklar~n~~ yaz~l~~olarak bildirmesini rica ettim. Verece~ini vadetti. "S~ rp
Hükümetine k~z~yorum, anla~may~~ gizli tutmuyor" dedi. "Bizim ittifak~m~z~~
Ruslara da söylemeyecektik". Bu konuda daha fazla konu~mak istemeyerek,
beni ö~leden sonra Reka'ya gitmeye davet etti. Ve bundan sonra çal~~maya
devam edip tamamlayaca~~ m~z~~söyledi. Bunlar~~kabul ettim. Ve Reka'ya
gittik. Ak~ am Prens Nikola, Avusturya'n~ n Belgrad'da bakanl~~~m~zdan
ç~ kan telgraflar~~ de~ifre edip, bizim konu~ malar~ m~z~~ ö~renmi~~oldu~unu
bildirdi (Ben bunlar~~ size hemen telgrafla bildirdim.). Prens konu~mas~ na
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devamla, eskiden Prens Mihailo ile yapt~~~~anla~malardan, S~rbistan'~n
yararlan~p, bunlar~~ kötüye kulland~~~n~, bu anla~malan istanburda
gösterip sat~~a ç~kard~~~n~~ve kar~~l~~~nda baz~~~ehirleri ald~~~n~~söyledi. Ben
de bunlardan hiç haberim olmad~~~n~, fakat Prens Mihailo'nun ~övalyevari
karakterini bilerek böyle davranmad~~~ndan emin oldu~umu söyledim.
Prens Nikola ak~am yeme~inden sonra ne~eli idi. E~lence ve ~akay~~uzun
sürdürdü. Fakat ben fazla kalmay~p evime gittim.
24 ~ubat 1876: Prens i~kodra gölünde gezintiye ça~~rd~. Küçük bir
buharl~~gemi ile Jablyak'a kadar gittik. Yolda bal~k avlad~k. Ak~am Reka'ya
döndük. Orada tarafimzdan gönderilen ve anla~man~n ivedili~i hakk~ndaki
bugünkü tarihli telgrafin~z~~ald~m. Bunu Prens Nikola'ya 1?ildirdim. Fakat
kendisi tereddütlü ve dü~ünceli idi.
25 ~ubat 1876: Ö~leden evvel Çetinye'ye döndük. Ak~am Prens
Nikola'ya gidip, bizimle i~birli~ini kesin olarak kabul edip etmeyece~ini
sordum. Prens Nikola tereddütlü bir ~ekilde konu üzerinde durup, yeni
görü~ler ileri sürdü ve "anla~maya güç varaca~~m~z~" belirtti. "Benim
isteklerimi yerine getirmiyorsunuz, bu nedenle de sizin isteklerinizi yerine
getirmek imkâns~zd~r" dedi ve konu~mas~nda "en nihayet ~umadiyal~lara
(S~rplara) kim güvenebilir, belki de yapaca~~m~z anla~ma sonucunda
S~rbistan kendisine yeni yararlar sa~lar, Karada~~ise kazançs~z kalabilir,
çabalanm~z bo~una gider" dedi. Cevab~mda ~unu söyledim: "Karada~~
evvelden S~rbistan'a bir yard~mda bulundu ise bu kar~~l~ks~z kalmam~~t~r.
Çok iyi bildi~im bir ~ey varsa o da S~rbistan'~n Karada~'a defalarca
yard~mda bulundu~udur. S~rbistan gücü yetti~i kadar para, silah, cephane,
top, askeri ö~retmen yard~m~~yapm~~~ve diplomatik yönden de Karada~'~~
desteklemi~tir. Bu bak~mdan Karada~'~n S~rbistan'dan ~ikayet için bir
nedeni yoktur. Prens Nikola ~umadiyal~lar~~eskiden tan~rd~~ve Karada~'~n
bunlara çe~itli nedenlerden dolay~~ güveninin olmamas~n~~ dü~ündü~ü
takdirde, bunlarla anla~ma yapmayacak ve birlik kurmayacakt~. Böyle bir
durumda zaten S~rbistan da Karada~~ile anla~may~~kabul etmezdi. Fakat
Prens Nikola S~rbistan'la birlik ve ayn~~zamanda Belgrad'dan anla~ma
tasar~s~n~~istemi~ti ve ben bu tasany~~kendisine vermi~tim. Anla~may~~baz~~
de~i~ikliklerle de kabul etmi~ti. Bütün bunlardan sonra Nikola'n~n ~imdiki
davran~~~n~~ anla~may~~ imzalamamak için bir bahane olarak kabul
ediyorum. ~ayet Prens Nikola'n~n baz~~hesaplar~~varsa, ki bu hesaplar
S~rbistan'la birlikte olmay~~ engeller, bunlan buyursun aç~kça söylesin.
Böylece vaktimizi bo~~geçirmemi~~oluruz. Fakat S~rbistan'la içtenlikle bir
birlik isterse, o zaman kendisine rica ediyorum önerilen anla~malar
hususunda son sözünü söylesin".
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Bu sözlerim üzerine Prens Nikola konuyu yumu~atmaya ba~lad~. Bu
arada Grahova'dan telgraf geldi. Telgrafta asilerin Muratovitsa'da (Gatsko
ve Goransko yolunda) Türkleri bozguna u~ratt~~~ ndan söz ediliyordu. Bu
haberi size ayn~~ gün bildirmi~ tim. Telgraf haberi üzerine konu~ may~~ kestik.
Prens asilere g~ da gönderilmesini emir vererek, ne~eli bir ~ekilde ailesinin
yan~ na gitti ve ben de eve döndüm. Evde, prensten kesin bir cevap isteyen ve
Avusturya ile herhangi bir görü~menin S~ rbistan'~n ç~ karlar~na ayk~ r~~
oldu~ unu belirten, telgraf~ mz~~ ald~m.
26 ~ubat 1876: ö~leden evvel Prens Nikola yan~ na ça~~rd~. Ben hemen
ak~amki telgrafin~z~~ kendisine bildirip, kesin cevap vermesini istedim.
Bunun üzerine Prens Nikola, "bütün gece uyumad~m. Jonin'le
(Dubrovnik'teki Rus Konsolosu) ~ifrele~tim. Bizim çal~~malar~m~ za dair çok
dü~ündüm ve ~u karara vard~ m. Son cevab~m ~udur: Siyasi anla~may~~kabul
ediyorum, fakat ~unu istiyorum: 6 nc~~madde, Türkiye'ye bir prenslik veya
Türkiye bir prensli~e sava~~açarsa, öteki prenslik hemen sava~a kat~lmaya
mecburdur ~eklinde olmal~d~ r. Bosna ve Hersek halk~n~ n durumu
diplomatik yoldan düzelmezse, iki taraf Türkiye ile sava~~aç~l~ncaya kadar
~imdiki ayaklanmay~~ bütün güçleriyle destekleyecekler ve S~rbistan,
anla~ma onaylamnca Karada~'a kaçan halka hemen 40.000 Dükat alt~ n
verecektir. 12 nci maddenin sonuna ~unlar eklensin: Anla~ma, Petrovdan'a
kadar yürürlüktedir. Fakat bu ara sava~~ç~karsa, anla~ma sava~~n sonuna
kadar uzat~l~ r. Anla~man~ n uzat~lmas~~hususunda iki taraf kendi aralar~ nda
görü~ eceklerdir." Prens Nikola devamla ~öyle dedi: "bu de~i~iklikleri kabul
ederseniz siyasi anla~ma ile mutab~k~z ve askeri anla~ maya geçebiliriz". Ben
de bunlar~~hemen Belgrad'a bildirip, talimat isteyece~imi söyledim ve ayn~~
gün de telgraf~~size gönderdim.
27 ~ubat 1876: Prens Nikola'ya gittim ve kendisinin askeri anla~ma
konusunda istedi~i son de~i~ iklikleri okudum. Fakat kendisi anla~ma
üzerinde yeni de~i~ iklikler önerdi. Komutanl~ klar~ n yetki alanlar~ n~~
de~i~ tiriyordu. Yeni Pazar Sanca~~nda Karada~~ve S~ rp kuvvetleri birle~ti~i zaman, bunlar~ n top, topçular, cephane ve istihkâm birliklerinin
harekât ko~ullar~n~~ sapt~yordu. Askeri anla~ ma konusundaki Prens Nikola'n~n son de~i~ iklikleri tamamlamnca Belgrad'a bildirece~imi söyledi~im
zaman, prens konu~ mas~ na devam ederek, Prens Gorçakof un özel adam~~
Veselitski'nin Çetinye'ye geldi~ini bildirdi. Nikola'ya göre, Veselitski de
Bosna ve Hersek'i gezerek, Rodiç'in yapt~~~~gibi ayaklanman~n bast~r~lmas~~
konusunda asi liderlerle konu~ mak istiyordu. Nikola devamla, Rusya'n~n
Avusturya ile birlikte ayaklanman~n bast~r~lmas~~ hususunda çaba
harcad~klar~n~~ve bu itibarla da Karada~'a da ö~ütlerinin ayaklanman~n
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bast~ r~lmas~~ do~rultusunda oldu~unu belirtti. Prens bu hususta asilerin
Sü torina'da yapacaklar~~ toplant~da etkide bulunaca~~n~~ ve fakat,
ayaklanman~n bast~r~lmas~~ hususunda hiçbir ~ey yap~lamayacakt~ r, çünkü
asiler Türklere öyle a~~r ko~ ullar ileri süreceklerdir ki Türkler bunu kabul
etmeyeceklerdir dedi. Örne~in Hersekliler, beylerin topraklar~n~n ~~/ 4 ünü,
silah ta~~nmas~n~ n serbest olmas~ n~~vb. isteyeceklerdir. Prens, "bunlar~~size
bildiriyorum ki, benim iki yüzlü oldu~umu S~rbistan dü~ünmesin" diyor
(Bunlar~~ ve Karada~l~larm Hersek'teki sava~lara kat~ld~klar~n~~ ayn~~günkü
telgrafimda bildirmi~tim). Ö~le yeme~inde Vasily Çikov (Rus gönüllüsü)
beni Veselitski ile tan~~ t~ rd~. Kendisi genç ve gösteri~li bir adam. Atalar~ n~n
Hersek'ten geldi~ini ve bundan dolay~~ da soyad~ mn Bojidaroviç oldu~unu
söyledi. Vasily Çikov gizli olarak bana, bundan böyle asilere ve onlar~ n
ailelerine gelen Rus yard~m~n~ n Veselitski kanal~yla olaca~~n~~ ifade etti.
Di~er baz~~ ki~ ilerin gizli ifadelerine göre, Veselitski Çetinye'ye bir miktar
para ve Prens Nikola'ya talimat getirmi~tir. Ak~am Prens Nikola beni
yeme~e ça~~rd~. Yemekte Veselitski'den ba~ka ayn~~ gün Çetinye'ye gelen
Fransa'n~n I~kodra'daki (Skadac) konsolosu da vard~. Fakat ben yeme~e
gitmedim, zira rahats~zd~m. Ö~leyin bana, sivil elbise ile Prusya subay~~
Baron Vedel vedaya geldi ve dönü~ te kendisini Dubrovnik'te ziyaret etmemi
istedi. Kendisiyle ö~le yeme~inde tan~~m~~t~m. Baron birkaç gün evvel
Çetinye'ye di~er bir Prusya subay~~ve Krause ile gelmi~ti. Ikisi de Hersek'e
ayaklanmay~~ izlemeye gelmi~lerdi, ~imdi de ayaklanmay~~ daha iyi
izleyebilmek için Dalmaçya'ya gittiler. Baron Vedel benimle bir hususta
konu~mak istedi ve bunu Dubrovnik'te yapmam~z~~önerdi.
28 ~ubat 1876: Ö~leden evvel askeri anla~ maya dair Prens Nikola'n~n
son cevab~ n~~size telgrafla bildirmi~ tim. Ak~am prens beni ça~~rd~~ve Fransa
Konsolosunun kendisine ayaklanman~n bast~ r~lmas~~ konusunda katk~da
bulumas~n~~ istedi~ini fakat Rodiç'e vadetti~i ~ekilde konsolosa da söz
verdi~ini belirtti. Fakat ba~ar~ya inanm~yordu. Prens Nikola devamla,
Jonin'den ald~~~~bir kaç sayfadan ibaret olan Frans~zca bir mektubu
gösterdi. Mektubun orta k~sm~ndan bir sayfa ç~kar~ p okudu. Burada Jonin,
Prens Nikola'ya, durumun Istanbul'da düzelmesine kadar, bar~~ç~l
davranmas~n~~ tavsiye ediyordu. Mektubun devam~ nda ise Jonin ~öyle
yaz~yordu: "Yukar~daki sözlerimle ayaklanman~ n bast~ r~lmas~~tavsiyesinde
bulunmuyorum. Fakat diplomatik alanda kaybetmememiz için ayaklanmaya kat~lmaktan çekininiz. Ellerinizi hiçbir ~eyle ba~latmaym, ama her
ihtimale kar~~~S~ rplarla anla~~ n". Prens Nikola bunu bana Prens Milan'~n
bilgi edinmesi için bildirdi. Bu defa Prens Nikola ne~eli idi ve S~ rbistan'~n,
kendisinin anla~ma hakk~ ndaki son önerilerini kabul etmesini bekliyordu.
Belleten C. 1, 54
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29 ~ubat 1876: Prens Nikola'n~n dünkü konu~malar~n~~ size telgrafla
bildirmi~tim. Ö~leyin Voyvoda Ma~o V~ rbitsa geldi. Konu~mas~ nda
kendisinden ~unlar~~ ö~rendim:
Avusturya Karada~'a 1.500 adet tüfek ve mermi sevkine izin
vermi~, fakat di~er silahlar~ n sevkine ne zaman izin verilebilece~ini bilmiyor
(Split'te sonradan ö~rendi~ime göre, bu tüfekler S~ rbistan'~ n Bosna
Kraynas~~ için sat~ n ald~~~~silahlard~, fakat yanl~~l~kla Karada~'a
gönderilmi~ ti).
Daha önce, Ali Pa~a'n~n Karada~'a gönderdi~i Isviçreli bir arac~~
geldi~ini, ve bu zat~ n Prens Nikola'ya Ali Pa~a ile anla~ma yapmas~~önerisini
getirdi~ini ve bu öneriye göre, Karada~'a Spiç, I~kodra gölüne kadar
Moraça Nehrinin sa~~k~y~s~~ ve Hersek topraklar~n~ n Krstats'a kadar baz~~
bölgeleri verilebilecekti. Bunlar~~ sonralar~~ yaln~z Stanko Radoniç'le
yapt~~~m konu~malarda da ö~rendim. Ba~ka hiç kimseden, bu hususta bir
~ey i~itmedim.
1 Mart 1876: Ak~am Prens Nikola yan~na ça~~ rd~. Verdi~i önerilerine
Belgrad'dan cevap gelip gelmedi~ini sordu. Cevab~n gelmedi~ini söyledim.
Cevab~n neden gelmedi~ine hayret ediyordu. S~k~nt~~ içinde konu~maya
devam etti: "Asilerin yeterince erzaklar~~yoktu. Bojo ve Ma~o V~ rbitsa'y~~ bu
i~ i halletmeleri için Grahova'ya gönderece~im. Muratovats sava~ lar~ na
Drobnyakhlar~ n kat~lmalar~~ nedeniyle, Türkiye'nin herhalde bana sava~~
açaca~~na inan~ yorum". Bu sözleri üzerine ~unu söyledim: Bundan hiç
korkmay~n~z. Türkiye ~imdilik S~ rp toplulu~undan sizi ay~ rmakla memnun
kal~ r ve böylelikle S~ rplar~~ yaln~z b~ rakarak kolayca yenebilir. Bu hususta
Avusturya da Türklere yard~ mda bulunabilir. Benim bu sözlerime Prens
Nikola gülerek ~öyle kar~~l~ k verdi: "Niçin sizin Avusturya ile aran~z iyi
de~il?" Ben de ç~ karlar~m~ z tamamen aksidir dedim. En nihayet Prens
Nikola, "sizden rica ediyorum, cevap gelirse bana bildirin, hatta bu gece
gelirse yar~n anla~may~~imzalayabiliriz, siz de bir gün sonra dönebilirsiniz"
dedi.
2 Mart 1876: Senatör Stanko Radoniç'le görü~ tüm. Kendisi genç
özellikle askeri alanda e~itim görmü~~kültürlü bir zat. Fakat bana göre,
bunun, d~~ tan güven vermeyecek bir hali var. Konu~mas~ nda sava~a
inanmad~~~ n~, bo~una haz~rland~~~m~z~~ ve masraf yapt~~~ m~z~~ söylüyor.
Kendisinde ve di~er bütün ileri gelen Karada~l~ larda, benimle özel olarak
bilhassa siyasi konularda konu~ma yapmaktan kaç~ nd~ klar~n~~ farkettim.
Sanki birinin tavsiyesi üzerine böyle davran~yorlard~. Bazen birine, bana
konu~maya neden gelmedi~ini sorunca, cevab~ nda gizli olarak "korkuyo-
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rum, seninle S~ rbistan için kimbilir neler yapt~~~m~z~~söylemesinler" diye
f~s~ldad~ . öyle oldu ki, Çetinye'de baz~~Karada~l~~ liderlerle yaln~z olarak
gezinmek f~ rsat~ n~~ bulamad~m. Yaln~z Prens Nikola'n~ n huzurunda ve onun
tayin etti~i adamla gezebiliyordum.
3 Mart 1876: Ak~am üzeri Prens Nikola beni ça~~rd~. Ve Karada~'~ n
anla~ma ~artlar~n~ n Belgrad tarafindan kabul edilip edilmedi~ine dair bir
telgraf çekmemi istedi. Zira bu i~in uzat~lmamas~n~~istiyordu. Bu husustaki
telgraf~~size ayn~~ gün gönderdim.
4 Mart 1876: ö~leden sonra Prens Nikola beni yan~na ça~~r~ p ~öyle dedi:
"~imdiye kadar Belgrad'dan cevap gelmedi~inden, durumu anlatmak için
siz Belgrad'a gidebilirsiniz". Ben bu sözleri Belgrad Hükümetine
bildirece~imi ve oradan gelecek olan cevaba göre davranaca~~m~~bildirdim.
Bu hususta ayn~~gün size telgraf göndermi~ tim.
5 Mart 1876: 4 Mart tarihli gönderdi~iniz telgrafimz~~erken al~p, hemen
Prens Nikola'ya gittim. Kendisine siyasi anla~man~ n kabul edilen,
edilmeyen ~artlar~n~~ bildirdim. Kendisi bunlar~~ not edip, incelemeye
ba~lad~. ö~leden sonra prens beni yan~ na ça~~r~ p: "Siyasi anla~may~~ kabul
ediyorum, fakat ~ u anda imzalayamam. Nedenlerini de ~imdi aç~ klayamam.
Anla~may~~sava~~için yapt~~~ m~zdan sava~~ç~k~nca imzalar~ m. Sizin göreviniz
burada bitiyor. Anla~ may~~ sonradan imzalad~~~ m~ z zaman göreviniz de
tamamlan~ r. Belgrad'a dönebilirsiniz. I~ te ben size söz veriyorum
(Yana~arak sa~~kolumu tuttu). Prens Milan ve S~ rbistan, sava~~ç~k~nca
anla~may~~hemen imzalay~ p, sava~a girece~imden tamamen emin olabilir.
Askeri anla~ ma hususunda benim ~artlar~m~ n kabul edilmesi hususunu
Belgrad'a yaz~ n. Prens Milan'a selam söyleyin ve bütün bunlar~~ bildirin.
Kendisine ben de yazaca~~ m". Bütün bunlar~~ ayn~~ ak~am size telgrafla
bildirmi~tim.
6 Mart 1876: Bugün, erken dönmem hususundaki telgraf~ n~z~~ ald~ m.
Hemen Prens Nikola'ya gidip, dönece~imi bildirdim. Prens, kendi at~ n~~ve
iki koruyucusunu Kotor'a kadar bana refakate verdi. Prens Milan'a daha
mektup yazamad~ m, fakat bugün yaz~ p ak~am hemen Kotor'a size
gönderirim dedi. Böylece ben ö~leden evvel saat ii .00'de Çetinye'den
hareket edip gecelemek için Kotor'daki kona~a geldim. Bütün yol boyunca
ya~mur ya~~ yordu ve çok so~uk bir rüzgâr esiyordu. Benim yan~mda üç
Isviçreli doktor da vard~. Bunlar K~z~ l Haç Cemiyetinden Karada~'da ve
Hersek hududu boyunca daha be~~yerde yaral~ lar için hastahaneler kurmak
amac~yla Karada~'a ilk gelenlerdendi. Fakat sonralar~~Isviçrelilerin yerini
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almak üzere Vasily Çikov'la beraber çok say~ da Rus gelmi~ ti. Bu nedenle
~sviçreliler, Karada~~ni~anlanyla evlerine dönüyorlard~.
Çetinye'den ayr~l~ rken ku~kusuz ~u kanaat bende do~mu~tu:
Prens Nikola kendi iradesiyle çal~~may~ p; saf olarak, Rus talimatlanyla
hareket ediyordu. Hiçbir taahhüte girmemesi hususunda Jonin kendisine
tavsiyede bulundu~u gibi, bizim birlikte hareket anla~mas~ n~~imzalamamas~~
da bu nedenlerden ileri gelmi~ti. Bundan ba~ ka, bana göre Avusturya ve
Rusya, Prens Nikola'y~~ destekleyip, kendisinin S~ rp birli~ine girmesini
önlemektedirler. S~rbistan'~ n yaln~z kalmas~~ Türkiye'ce uygundu ve bu
nedenle Türkiye de ~imdilik kendisine (prense) ho~~görünüyordu. Prensin
Hersek'teki ayaklanmay~~ elinde tuttu~u bir gerçektir. Fakat ayaklanmaya
para ile yard~ m~~ Ruslar yapt~~~ ndan, prens Ruslar~n bilgisi olmadan hiçbir
~ey yapamay~ p, onlar~~ dinlemeye mecburdu. Çünkü Jonin telgrafinda
aç~kca Ruslar~ n bilgisi olmadan çal~~~rsa Rus yard~m~ n~~beklememesini
prense bildirmi~ ti. Prens Nikola Avusturya'y~~da göz önüne almaya mecbur
idi. Zira Avusturya hududu kapat~rsa Karada~~çe~itli güçlüklere
u~rayabilirdi. Ta~l~ k olan bu ülke, kendi ya~am ~artlar~ n~n devam~n~~
d~~ardaki yard~mlardan al~ yordu. Bu nedenle Prens Nikola'n~ n siyasi
çal~~malar~nda ba~~ms~ z hareket etmesi güç idi. Bu durum ayn~~ zamanda
Avusturya ve Türk ç~ karlar~na kar~~~olursa daha da güçle~ir. Prens Nikola,
durumunu anlad~~~~için böyle davranmaktad~ r. Bu nedenle, bana göre
yukar~da i~aret edilen sözü vermesi her ne kadar iyi niyetle ve içten ise de, bu
söz vermeye güvenilemez. Çünkü Avusturya ve özellikle Ruslar, S~rp-Türk
sava~~n~~ istemezler ise, bundan dolay~~ prens bu sava~a girmeye çok güç
karar verir.
7 Mart 1876: Prens Nikola'n~ n, Prens Milan'a yazd~~~~mektubu
erkenden ald~ m ve Kotor'dan vapurla Triyeste'ye do~ru hareket ettim.
Deniz çok dalgal~~ idi, hastaland~ m. Gece Dubrovnik'te kald~ m. Yolda
Stillman adl~~bir ~~ngilizle tan~~t~ m. Kendisi Hersek hududu boyunca gezip,
olaylar~~ izliyor ve Times Gazetesine yaz~ lar gönderiyordu. Kendisinin asiler
taraftar~~ oldu~unu ve onlara para yard~m~nda bulundu~unu söylediler.
Konu~mam~ zda asilerin ve bizzat kendisinin Türk reform tedbirlerine
inanmad~~~ n~~zira bu reformlar~n gerçek de~eri olmad~~~n~~belirtti. Ona göre
en ç~ kar yol, Türkiye'nin ayaklanan bölgeleri -Bosna ve Hersek'iS~ rbistan'a ve bir k~sm~ n~~ da Karada~'a verip, bar~~~n sa~lanmas~d~ r. Bunu
Avusturya'dan daha fazla asiler istemektedir.
8 Mart 1876: Dubrovnik'te Medo Putsiç'le görü~tüm. Kendisi gizli
olarak Jonin'in S~ rbistan'dan ziyade Karada~'~n taraf~n~~ tuttu~unu ifade
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etti. Ayn~~ gün, hasta olan Prusya subay~~ Baron Vedel'i ziyaret ettim,
Yapt~~~~içten konu~mada Vedel, Türk reformlar~n~n de~ersiz oldu~unu,
Alman Çar~= Avusturya ile Rusya aras~ nda sava~~istemedi~ini, ayaklanan
Bosna ve Hersek'in S~ rbistan ve Karada~'a verilmesini ve hatta bütün
bunlar~ n bir devlet olmas~ n~~önerdi~ini ifade etti. Barona göre S~rbistan'~ n
iyi bir anayasa düzeni vard~. Fakat devlet yönetiminde bir istikrar
olmad~~~ ndan dolay~~ S~rbistan önemini kaybediyordu. Ö~leden sonra
Jonin'i ziyaret ettim. Jonin benim Çetinye'de bu kadar uzun kalmama ~a~t~.
Zira Ruslar Belgrad'a anla~man~n ~imdi zamans~z oldu~unu söylemi~lerdi.
Bana "Belgrad'dan talimat beklemeden hemen dönmeniz gerekirdi" dedi.
Konu~mas~nda Jonin ~u anda Rusya'n~n sava~~istemedi~ini, Rusya'n~ n
uzakta olmas~~ nedeniyle onun yard~m~~ olmadan tek ba~~na ba~ar~ya
ula~amay~ p, kolayca bozguna u~rayaca~~m~z~~ söyledi. Bunun üzerine ~u
cevab~~ verdim: "Do~u sorunu hususunda, Avrupa'n~n bu taraflar~ nda
Rusya'y~~ en fazla ilgilendiren ~stanbul ve Çanakkale Bo~azlar~~ sorunudur.
Bu, Rusya için hayat sorunudur. Dünya denizlerine ç~ kmak için Rusya,
Bo~azlar~~ele geçirmeyi her zaman isteyecektir. Ruslar sava~a kat~lmadan,
S~ rp sorununu do~u sorunundan ay~ r~ rsak, bizim sorunumuz çok ileri
gitmez. Do~u sorununda S~ rbistan, Rusya'ya rekabette bulunmayacak ve
Bo~azlar konusunda hiçbir iddias~~olmad~~~ ndan Rusya'y~~ engellemeyecektir. Biz yaln~z S~ rp bölgelerini Türklerden kurtarmak istiyoruz ve bana göre,
Rusya'n~n para ve diplomatik alandaki yard~ m~yla, bu bölgeleri Türklerden
biz kendimiz kurtarabiliriz. Bizim ba~ar~m~z ayn~~ zamanda do~u sorunu
hususunda Ruslara da yararl~~ olur. Zira kurtulmu~~ve birle~mi~~bir S~ rpl~ k,
Ruslar~ n do~u sorununda en büyük rakipleri olan Almanya-Avusturya
sald~ r~s~na kar~~~Balkanlarda bir engel olurdu".
Bu sözlerim üzerine Jonin: "E~er bunun böyle olaca~~ n~~ dü~ünüyorsan~z, Petersburg'a anla~ ma için birini göndermeniz iyi olurdu." dedi.
Bundan sonra Veselitski ile beraber Kvartir'e gittim. Veselitski, Bosna ve
Hersek ayaklanmas~~ için benimle uzun uzad~ya konu~arak Türk
reformlar~n~ n gerçeklemesinin imkâns~z oldu~unu belirtti. Konu~mas~ nda,
e~er Avusturya ayaklanan bölgeleri kendisine ilhak etmeye kalkarsa,
Rusya'n~n Avusturya'ya kar~~~sava~a girmeye mecbur kalaca~~n~~ söyleyerek,
bu sava~~n ~imdi Rusya için çok uygunsuz olaca~~n~, zira Rusya'n~n sava~a
haz~ r olmad~~~ n~, mali durumunun kötü oldu~unu, Prusya'n~ n da
Avusturya ile beraber Rusya'ya kar~~~sava~a girip girmeyece~inden emin
olmad~~~ n~~ ifade etti. Bundan dolay~~ Rus-Avusturya sava~~ n~n ~imdilik iyi
olmayaca~~n~~ ve biz S~ rplar~n Türkiye'ye kar~~~sava~a girmemizi zira
Rusya'n~n uzakta olmas~ndan dolay~~yard~ m yapamayaca~~~ve bu itibarla
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Türk kuvvetlerini yenemeyece~imizi ve kötü bir duruma dü~ebilece~imizi
belirtti. Onun dü~üncesine göre, Türk reformlar~~gerçekle~emezdi. Bu
hususu diplomatik alanda belirtip, mümkünse ayaklanmay~~ bar~~~yolu ile
çözümlemek gerekti. Veselistki ile yapt~~~ m konu~ man~ n devam~ nda,
Ruslar~ n do~u sorunu nedeniyle Bulgarlar~ n bizimle birle~mesini
istemediklerini de farkettim. Çünkü, Bulgarlar zikredilen Bo~azlara yak~ n
olduklar~~ için, zamanla ayn~~ Bo~azlar sorununu ortaya atabilirlerdi. Bunun
için Veselitski; S~ rbistan'~ n do~uda nereye kadar geni~lemek istedi~ini
dikkatli bir ~ekilde anlamaya çal~~~ yordu. En fazla iskra ve Koçanik'e kadar
cevab~ n~~verdi~im zaman kendisi rahatlad~ . Kendisi gizli olarak bana Rus
para yard~ m~ n~ n asilere ve ailelerine kendi vas~ tas~ yla geldi~ini ifade etti. Ve
bunu ben de gerçekten gördüm.
9 Mart 1876: Ö~leden evvel Baron Vedel'in arkada~~~Prusya subay~~
Krause beni ziyaret etti. Ayn~~ zamanda Medo Putsiç ve bizim subay~ m~z
Andreyeviç de geldiler. Andreyeviç baz~~ Arnavutlarla yolculuk yapt~~~ n~~
ifade etti. Ö~le yeme~ini Jonin, Veselitski ve di~er bir Rusla beraber yedik.
Rus'un ismi Albay Bobrikov'du. Siyasi konu~malar yapmad~ k. Ak~am
Veselitski ve sonra Jonin geldi. Gece vapura indim. Ne zaman hareket
edece~ini ö~renecektim. Deniz dalgal~~ idi, rüzgâr vard~, ya~mur ve dolu
ya~~yordu.
~o Mart 1876: Split'e geldim. Burada Yovan Ersek Skobla ile görü~ tüm.
Kendisi Krayna'daki Golub'un çeteleri hakk~ nda konu~tu. Avusturya'n~ n
asilere gerekli olan malzemelerin geçmesini yasaklad~~~ n~~söyledi.
~ l Mart 1876: Konak'a Sibenik'e geldim. Burada bana Risto Jovanoviç
geldi. Kendisi sonbaharda Belgrad'dan Krayna'ya geçmi~ ti. Krayna'daki
çetecilikten ve oradaki kötü durumdan bahsetti.
12 Mart 1876: Yola devam ettim. Bütün gün ve gece yolda idim. Deniz
dalgal~~ idi.

13 Mart 1876: Yola devamla ö~leden sonra Triyeste'ye gelip, ak~amüstü
de trenle yola devam ettim.
14 Mart 1876: Zareb'e geldim. Orada H~ rvat in~aat Bakan~, tan~d~~~ m,
Curo Avgustin'le görü~ tüm. Bu beni Mrazoviç'le tan~~t~ rd~. Mrazoviç
konu~mas~ nda bütün H~ rvatistan'~ n S~ rbistan'a kar~~~heyecan duydu~unu
ve Belgrad'a yöneldiklerini ifade etti. Ayn~~ ~eyi Dalmaçya için
Dalmaçyal~ lar da söylüyorlard~ . Ayn~~ ak~am yola devamla Sisak'a geldim.
15 Mart 1876: Sisak'tan buharl~~ gemi ile Belgrad'a hareket ettim.
16 Mart 1876: Ak~am Belgrad'a geldim. Benim Belgrad'a gelmemle
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yolculu~ um, görevim ve hastaland~~~ m nedeniyle ~imdiye kadar haz~ rlayamad~~~ m raporum da sona erdi.
Say~ n Bay, en derin sayg~ lar~ m~ n kabulünü rica ederim.
5 Nisan 1876/Belgrad

Devlet Konseyi Üyesi
Ranko Alimpiç

III. Ranko Alimpiç'in Çetinye görü~ melerine dair Belgrad Hükümetinden ald~~~~baz~~ talimatlar, 5 Nisan 1876 tarihli raporunda sözü edilen
veya an~ lan raporla ilgili görülen di~er baz~~ önemli belgeler.

Belgrad, 30 Ocak 1876
Gizli IV/256
Alimpiç'e Karada~~Prensi 1. Nikola ile gizli siyasi ve askeri anla~ma
yapmak için yetki veriliyor. Anla~ma Prens Milan kabul ve imza ettikten
sonra yürürlü~e girecek. Yetki belgesini D~~i~leri Bakan~~ imzal~ yor ve
D~~i~ lerinin mührünü ihtiva ediyor.
Corce Pavlovic

Alimpiç'ten D~~i~leri Bakanl~~~ na
Belgrad

12 ~ubat 1876
Gizli No. 153
IV/IV

Ak~am Karada~~Prensine, önerilen de~i~iklikleri S~ rbistan'~ n kabul
etti~ini bildirdim. Fakat kendisi bu hususta daha dü~ünece~ini söyledi.
Sava~~ n ilkbaharda ba~lay~ p, ba~lamayaca~~n~~ kesin olarak bilmek
istemektedir. Bundan ba~ka ~ehirlere kar~~~kullan~ lan, cephane ile beraber
birkaç topu S~ rbistan'dan istemektedir. Fakat Karada~'a yaln~z da~~toplar~~
gerekmektedir. Bizim yeterince yeni da~~toplar~ m~z vard~ r. Bunlardan bir
bataryay~~ kendisine vadedebilir miyim? Bu hususta talimatlar~ n~~ rica
ederim.
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D~~i~ leri Bakanl~~~ ndan Alimpiç'e
Çetinye

18 ~ubat 1876
Gizli No. ~~~~ , IV

Bizim dü~ üncemize göre Rodiç'e ~öyle cevap verilebilir:
~imdiye kadarki deneyimler, ayaklanmaya kalkan halk~~ ve Karada~'! Türkiye'de reformlar~ n gerçekle~meyece~ine inand~ rd~. Bu nedenle
Karada~~Prensi, reformlar~ n gercekle~ece~i hususunda asileri inand~ rma
zorunda de~ildir. Zaten onun durumu da buna müsaade etmez. Zira ne
kendisi ne de Prens Milan reform tasar~lar~ n~ n özetlerini ve bizim
anla~man~ n esaslarm~~ henüz bilmemektedirler. Cevab~ m~z budur. Siyasi
anla~man~ n 1 ~~inci maddesine dair de~i~ iklik önerisini kabul ediyoruz. Ve 6
nc~~madde hususunda Karada~~Prensinin dü~ ündü~ü gibi biz de Ruslardan
hiçbir ~eyi gizli tutmayaca~~z ve bize göre anla~ mada sava~~ilan~n~ n kesin
tarihini tespit etmemiz Ruslarca iyi kar~~ lanmaz. Fakat bizim önerimizde
sava~~olana~~~deyimi kullaml~ rsa belki de ~ikayet etmezler. Do~rudan g~da
yard~m~~ biraz güç olabilir, fakat borç vermeye haz~ r~ z ve bunu hem ülkeden
hem de d~~ ardan gerçekle~ tirip, böylece Karada~'a kaçan halk~ n bu devlete
olan yükünü azaltabiliriz. Bu amaçla 50.000 Dükat gönderiyoruz. Bu dört
ayl~ k g~da yard~m~ n~~ kar~~ layabilir. Bu hususta yeni öneride bulunun. Askeri anla~man~n 7 nci maddesi de~i~ iklik önerisini kabul ediyoruz. Ayn~~
zamanda 8 inci madde de~i~ikli~ini de kabul ediyoruz, fakat 4 batayyon
yerine askerin tam say~s~ n~~ belli etmeliyiz. Bunlar~ n beslenme ve techizini
bilmek gerekmektedir.

Alimpiç'e
çelinye

2 2 ~ubat 1876
Gizli No. 155
IV/IV

Bizim önerilerimiz burada haz~rlan~ rken en fazla üzerinde durduumuz
husus, önerilerin iki karde~~halk taraf~ ndan bugünkü ~ekliyle kabul
~
edilmesi idi. Onun için bize göre 6 nc~~ maddenin de~i~mesi gereksizdir.
Çünkü bizim önerimizde harekette beraberlik sa~lan~ yor. Belli bir durumda
kolayca anla~abiliriz. 40.000 Dükat yard~ m etmeyi kabul ediyoruz. Fakat bu
yard~m~~ ancak sava~~ba~lang~c~ nda yapabiliriz (Madde 12). Zira ortak
hareket ve çal~~ malar~ m~z~ n süresi belli de~ildir.
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24 ~ ubat 1876
Gizli No. 125
IV/284

Bize göre, ~imdiye kadarki görü~melerden harekete geçme hususunda
anla~t~~~ m~z görülmektedir. Anla~ma imzalan~ nca toplar sorununu kolayca
hallederiz. Hareket edebilmemiz için anla~ ma çabuk olmal~d~ r. Anla~man~n
aktedilmesini engelleyen her ~eyden çekinin. Çetinye'deki durum ve
özellikle Çetinye ile Hersek asileri aras~ ndaki ili~kiler ve asilerin önerilen
reformlara kar~~~tutumlar~~ hakk~ nda bilgi al~ nmamas~~ bizde tereddütler
do~urmaktad~ r. Gazetelerde çe~itli yaz~lara rastlan~lmaktad~ r.

D~~i~leri Bakanl~~~ ndan Alimpiç'e

Çetinye

25 ~ubat 1876
Gizli No. 129
IV/286

Prens Nikola'ya ~unu söyleyiniz:
Prens Milan ve S~ rp Hükümeti, Karada~'~n anla~may~~kabul edip,
etmemesi hususundaki kati cevab~n~~istemektedir. Sorun uzat~lmamal~d~r.
Avusturya ile yap~lan her anla~may~~ S~ rp ç~ karlar~na ayk~ r~~görmekteyiz.
Türklerden yeni öneriler geliyormu~, eskileri nedir? Gönderilen bilgiler
yetersiz görülmektedir.

Alimpiç'ten D~~i~leri Bakanl~~~ na

Belgrad

26 ~ubat ~ 876
Gizli No. 133
IV/ 296

Prens Nikola'n~n tutumu her an de~i~mekte ve böylece anla~ma sorunu
da uzamaktad~ r. Sanki Türkiye veya Avusturya'dan bir ~ey bekleyip,
anla~may~~yapmak istememektedir. Ak~am sizin telgrafin~z gelmezden önce
anla~ma konusunda kendisinden kati cevap istedim. Bunun üzerine
Karada~~Prensi tereddütlü bir ~ekilde askeri anla~ma üzerinde yeni öneride
ve ~ikayetlerde bulunarak, anla~maya güç varaca~~z dedi. O anda asilerin
ba~ar~~telgraf~~ geldi ve ayr~ld~k. Sizin de telgraf~n~z~~ ald~m. Sabahleyin
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prense gittim. Zaten o da beni ça~~ rm~~t~. Konu~mas~nda ~öyle dedi: "Gece
hiç uyumad~ m. Dubrovnik'teki Alman Konsolosu Baron Lihtenberg (Rus
Konsolosu Jonin olmas~~laz~m) ile ~ifrele~tim. Bizim çal~~malar~m~ z için çok
dü~ündüm. Son cevab~m ~udur. Siyasi anla~maya haz~r~m, fakat 6 nc~~
madde de Türkiye kelimesinden sonra: ve Türkiye bir prenslikle sava~~ rsa
öteki prenslik hemen sava~a girmeye mecburdur deyimi eklenmelidir.
9 uncu madde ~öyle olmal~d~ r: ,Bosna ve Hersek halk~n~ n durumu diplomatik yoldan düzelmezse, iki taraf Türkiye ile sava~~aç~l~ ncaya kadar,
~imdiki ayaklanmay~~bütün güçleriyle destekleyecekler. Anla~ma imzalan~nca Karada~'a kaçan halk için S~rbistan 40.000 Dükat verecektir. ~~2 nci
maddenin sonuna ~unlar eklensin (Raporda var). Rakam~~ 4o.000'e
indirdim. Prensin bu miktardan memnun olaca~~n~~ zannediyordum. Zira
S~rbistan'~n da kendi ihtiyac~~ vard~. Emin kaynaklardan Rusya'n~n
Karada~'daki Hersek ailelerine yard~mda bulundu~unu ö~rendim. Benim
raporlar~m~n k~sa oldu~unu kabul ediyorum. Gözlerimin rahats~z olmas~~
nedeniyle uzun ~ifre yapam~yorum. Posta ile giden mektuplar ise
aç~lmaktad~r. tyile~ince bunlar~~ tamamlamaya çal~~aca~~m.

Say~n Bakan Pavlovic'e
Belgrad

28 ~ubat 1876
No. 140
IV / 302

Askeri anla~ma üzerinde yapt~~~m~z son konu~mada Karada~~Prensi
komutanl~~~ n yetki hududunun (7 nci madde) Kipert'in haritas~na birle~ti~i
yer, Drina ile Bistriçe'ye kadar (7 nci madde) Kipert'in haritas~na göre, Belo
Pole'den Stojer da~~ na, Lubi~nye, Tara ve Piva nehirleri boyunca Bosna
hududuna, buradan Neretva'ya ve Neretva boyunca Metkoviç'e kadar
olmas~n~~istemektedir. 8 inci maddeye göre de Karada~~Prensi 2880 asker
verecektir. Fakat bunlar için S~rbistan'dan Karada~'a para gönderilmesini
istemektedir.
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28 ~ubat 1876
Gizli No. 177
IV/ 3o9

I~kodra'daki Frans~ z Konsolosu buraya geldi. Dubrovnik'teki Vali
Rodiç gibi o da Herseklilerin susturulmas~~ yolunda tavsiyede bulundu.
Karada~~Prensi bunu vadetti ise de sözünde durmayaca~~ n~~zannediyorum.
Dubrovnik'teki Rus Konsolosu Jonin Istanbul'daki durumun çözümlenmesine kadar, rahat durulmas~ n~~ tavsiye ediyor. Fakat her ihtimale kar~~~
S~ rbistan'la anla~~ n diyor. Karada~~Prensi gizli olarak bana S~ rbistan
Prensine iletmem için kendisinin dünden beri keyfi yerinde oldu~unu, siyasi
ve askeri anla~ma hususunda önerdi~i de~i~ikliklerin S~ rbistan taraf~ ndan
bir an evvel kabul edilmesini bekledi~ini ifade etti. Belgrad'da bugün
gösteriler olaca~~~söylentileri burada dola~~ yor. Nedeni bilinmiyor. Ne
oldu~unu bildirirseniz iyi olur.

Alimpiç'ten Bakan Pavlovic'e
Belgrad

4 Mart 1876
Gizli No. 196
IV/315

Sabahleyin Karada~~Prensine siyasi anla~ ma hususundaki cevab~ m~z~~
bildirdim. Karada~~Prensi beni ~imdi ça~~r~ p ~öyle dedi: "Siyasi anla~may~~
kabul ediyorum fakat imzay~~ ancak sava~~ ç~ k~ nca atar~m. önceden
imzalayamam. Son sözümü veriyorum. S~ rbistan buna tamamen güvenebilir. Sizin misyonunuz ~u anda bitmi~tir. Anla~ma imzalan~ nca tamamlanm~~~olur. Belgrad'da askeri anla~ma üzerindeki ~artlar~ m~ n kabul
edilmesine çaba gösterin ve bunlar~~ bana bildirin". Bu durumda dönmem
için rica ediyorum. Karada~~Prensi ~imdilik hiçbir anla~ ma ile kendini
ba~lam~ yor. Ve benim burada kalmam~~ da istemiyor.
Alimpiç'e
Çetinye

5 Mart 1876
Gizli No. 158
F-IV/IV

4/ 16 tarihli son telgraf~ n~za göre, Çetinye'de art~k kalmamal~s~ n~z. Yola
hemen ç~ k~ n. Kotor'da ilk gemiyi bekleyin ve Belgrad'a dönün.—Gizli:
Ni~an verilirse uygun bir ~ekilde reddedin.
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