1875 HERSEK AYAKLANMASININ ULUSLARARASI
B~R NITELIK KAZANMASI
Dr. KEMAL BALTALI
1-Islahat Fermanlan ve Andra~i Notas~~
Osmanl~~ Hükümeti ayaklanmay~~ daha ba~lang~c~nda kuvvet kullanarak hemen bast~raca~~~yerde, kamuoyunu endi~eye dü~ürmemek, kan
dökülmesini önlemek ve Karada~~aleyhine dü~manca bir tasavvuru oldu~u
kan~s~n~~ uyand~rmamak gibi nedenlerle, bu yola gitmemi~~ve tamamen aksine, önce asilere nasihatç~lar göndererek ~ikayetlerinin tespitine ve isteklerinin göz önüne al~naca~~na dair vaatlerde bulunmu~tur. Bu yoldan olumlu bir sonuç alamay~ nca da bir taraftan Viyana Hükümeti'ne ba~vurarak
Dalmaçyal~lar~n asilere yapt~klar~~ yard~mlar~n önlenmesi amac~yla bu devletin hudutlar~nda önleyici önlemler almas~n~, di~er taraftan da büyük
devletlere ba~vurup Karada~~ve S~rp prenslikleri nezdinde, bu prensliklerin asilere yapt~ klar~~ yard~ mlar~n durdurulmas~~ için, nüfuzlar~n~~ kullanmalar~ n~~ istemi~tir. Böylelikle ayaklanman~n uluslararas~~ bir nitelik kazand~r~lmas~~ yolunda istenmeyerek de olsa ilk ad~mlar at~lm~~t~r.
Osmanl~~ Devleti'nin bir uyru~u olan asileri Bab~ali ile görü~melere
sevkedebilmek için, Viyana, St. Petersburg ve Berlin hükümetlerinin 17/8/
1875'te Hersek'te mahalli konsoloslar~n ayaklanma bölgesine gönderilmesi
yolundaki, bir devletin kendi topraklar~~ üzerindeki egemenlik haklar~yla
ba~da~mayan, önerileri de Osmanl~~ Hükümeti'nce kabul ediliyor. Bu kabul ise devletin bir iç sorununa Avrupa devletlerinin müdahalesinin kabulü yolunda ikinci bir ad~m oluyor. Asilere ~ikayetlerini Bab~ali'nin kendilerini dinlemek için Bosna'ya fevkalade komiser olarak gönderdi~i Server
Pa~a'ya bildirmelerini ve bu ~ikayetlerin göz önüne al~naca~~~yolundaki
konsoloslar~ n tavsiyelerini asiler dinlemeyip, yeni kabulü imkans~z istekler
öne sürdükleri gibi, konsoloslar da kendilerine verilen talimat hudutlar~~
d~~~na ç~karak Ragusa'da (Dubrovnik) bir konferans toplanmas~~ fikrini ileri sürüyorlar. Bu öneri de Bab~ali taraf~ndan reddediliyor. Ancak bu giri~imler, büyük devletlerin Osmanl~~ Devleti'ne ve Osmanl~~ Devleti'nin de
büyük devletlere kar~~~politikalar~na yeni bir ~ekil veriyor.
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Bu sefer, Avrupa büyük devletlerinin arac~ l~~~ ndan ve içi~lerine kar~~malar~ndan endi~e duyan ve bunlar~~ önlemek isteyen Osmanl~~ Hükümeti
20/9/1875 Ferman~, 2 Ekim 1875 iradesini ve 12 Aral~ k 1875 Ferman~ n~~
yay~ ml~yor. 20 Eylül 1875 tarihinde Bosna'da ilan edilen ilk fermanda, özel
bir Adalet Bakanl~~~'n~n kurulmas~ , bütün halk kitlelerinin genel ve özel
olarak haklar~ n~ n sa~lanmas~, mahkeme usullerinin h~zland~ r~ lmas~ , vergi
toplayanlar~ n hareketlerine dikkat edilmesi ve dürüst çal~~mayanlar~ n cezaland~ r~ laca~~~öngörülüyor.
2 Ekim 1875 tarihli olan ve 8 Kas~ m 1875'te Bosna'da ilan edilen irade, do~rudan Bosna'ya ait olmas~~ itibariyle daha önemlidir. Buna göre,
ayaklanmadan az önce getirilen ve ayaklanman~n görünen nedenlerinden
biri olan onda birin çeyre~i olan vergi kald~ r~l~yor, 1873'e kadar olan vergi
borçlar~~ affediliyor. Bu kararlar Bab~âli'ye göre tar~m~~ geli~tirecek ve halk~n
durumunu iyile~tirecektir.

Bab~âli 12 Aral~k 1875'te de bütün imparatorlu~a ~amil olan 3'üncü
~slahat ferman~n~~ ç~kar~yor. Bu fermana göre, modern usullere göre ba~~ms~z mahkemelerin kurulmas~ , icra makamlar~n~ n mahkeme makamlar~ndan ayr~lmas~ , vergilerin daha adil bir hale getirilmesi ve al~ nmas~, polis
kuvvetlerinin verginin al~ nmas~~ s~ras~nda kar~~mayacaklar~, baz~~ vergilerin
al~nmayaca~~, angaryan~n kald~r~lmas~ , dinlerin serbest b~rak~ lmas~, gayri
Müslim tebaan~ n kamu hizmetlerine girmesi, 2o'den a~a~~~40 ya~tan yukar~~ H~ ristiyan unsurlardan askerlik bedelinin kalkmas~~ ve en önemli olarak
da köylü halk~n devletten ve özel ki~ ilerden toprak sat~n alabilmeleri
öngörülüyordu.
Osmanl~~ Hükümeti ç~ karm~~~oldu~u bu reform önlemleriyle de Avrupa diplomasisinin elinden reform maskesi alt~ndaki müdahale giri~imlerini
önlemede ba~ar~l~~ olamad~. Avusturya-Macaristan ~ansölyesi Kont Andra~i, di~er Avrupa devletleriyle isti~arelerden sonra 30 Aral~ k 1875 tarihinde
Bab~âli'ye ~u önerilerde bulundu:
I. H~ ristiyan halk~ n serbestçe ayinlerini yapmalar~,
~ ltizam usulünün kald~r~lmas~,
Çiftçi halk~n durumunun ~slah~,
Islahat~ n yap~ lmas~na nezaret etmek üzere Müslim ve gayri Müslim
üyeden olu~an bir komisyon kurulmas~,
Al~nacak verginin mahalli ihtiyaçlara sarfedilmesi.
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Sorun art~k Osmanl~~ Devleti'nin bir iç sorunu olmaktan ç~k~p, büyük
devletlerin bir ç~ kar oyunu haline gelecekti. Önceki Türk notalarm~~ Andra~i kabul etmiyordu. Andra~i Notas~~ üzerine Bab~âli ii ~ubat 1876'da yeni
bir irade yay~nl~yor ve notan~ n 5 inci maddesi hariç di~er maddelerini aynen kabul ediyordu.
Andra~ i'nin önerilerine göre, ayaklanmada milliyetçi ve siyasi bir nitelik olmay~ p, sadece bir köylü hareketi oldu~unun belirtilmesi vard~ r.
Ayaklanman~ n siyasi önemi ve ihtilalci karakteri, yeni bir hükümet ve devlet kurmak amaçlar~ , önceden reddediliyordu. Ayaklanma mahalli düzeyde mütalaa ediliyor, yörede Osmanl~~ idaresinin devam edip etmemesi veya Avusturya'n~ n bölgeyi i~gali hakk~nda hiçbir ~ey söylenmiyordu. Avusturya'n~n bu ~slahat önerisinin alt~ ndaki yatan dü~ ünce Türk bölgelerinde
ayaklanan bu Slav topluluklar~n~ n siyasi bir kurtulu~ u olmay~p, bu yerlerin aç~k bir ~ekilde ve Avrupa devletlerinin r~zas~yla sava~s~ z olarak Avusturya taraf~ndan i~gali fikri yatmaktad~ r. Ayaklanmay~~ milliyetçi bir karakterden sapt~r~ p, mahalli k~l~nmas~~ amac~ na yönelik olan, Avrupa ve Osmanl~~ devletlerince kabul edilen Andra~i önerisi, asi liderler taraf~ ndan kabul edilmedi.
Osmanl~~ Devleti'nin kendi toprak bütünlü~ünü korumak, S~ rp ve Karada~~prensliklerinin bölgeyi ele geçirmek çabalar~ na ~imdi Rusya ve Avrupa devletlerinin mutabakat~ n~~ sa~layan Viyana Hükümeti'nin reform
önlemleri çerçevesinde nüfuzunu art~ rmak çabalar~~ eklenmi~ti. Rusya'n~ n
r~zas~n~~ elde eden Avusturya diplomasisi, Bosna ve Hersek'e bir mahalli
muhtariyet verilmesi hakk~ ndaki S~ rp önerilerini bertaraf etmi~ti. Andra~i
önerisi Avusturya'n~n da ayaklanman~ n bast~r~lmas~n~~ istedi~ini, di~er Avrupa devletlerine gösteriyordu. Nitekim Andra~i 28 ~ubat 1876'da askeri
hudut bölgesi komutan~~ General Mollinary'ye gönderdi~i bir talimatta,
ayaklanman~ n bast~r~ lmas~~ amac~yla, ayaklanmaya yard~ m için kurulan komitelerin yasak edilmesini, silah ve cephane yard~ m~n~ n yap~lmamas~n~, asi
çetelerin da~~t~lmas~n~ , yurtlar~na dönecek mültecilere yard~m yap~ laca~~n~~
ve bu konularda Türk yetkilileriyle temasta bulunulmas~n~~ istiyor. Mollinary ise bu önlemlerin zaman kazanmaya yönelik oldu~unu dü~ünüyor.
Bu önlemlerin uygulama alan~ na geçirilmesi halinde reayan~ n Avusturya'ya kar~~~sempatisinin azalaca~m~~ ve buna kar~~, Rusya'n~n, S~rbistan'~n
ve Karada~'~n etkisinin artaca~~n~~ dü~ ünüyor. Bu itibarla bu önleyici
önlemler uygulama safhasma geçirilemiyor.
Bab~âli ii ~ubat 1876 ~radesi'nin uygulanmas~~ amac~yla Bosna'da
Haydar Efendi ba~kanl~~~ nda bir komisyon kuruyor. Bu komisyonda iki
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Müslüman ve iki de H~ ristiyan üye vard~ . Komisyona göçmenlerin temsilcisi olarak Yovo Bilbiya da ça~r~lm~~sa da, bu zat kat~ lmay~~ reddediyor.
Mültecilerin dönü~leri art~k ar~zi ve haz~ rl~ ks~z de~il, bir reform sisteminin
uygulanmas~~ ~eklinde mütalaa edilmeye ba~lan~yor. Haydar Efendi 1876
Mart ay~nda Bosna'ya geldi. Reformlar~ n uygulanmas~nda ve Avusturya
yetkilileriyle ili~kiler kurmada ba~ar~l~~ da oldu. Bosna mültecileriyle
görü~meler yapt~, tavsiyelerde bulundu. Brod'da yap~ lan bir toplant~da
mültecileri evlerine dönmeleri gere~ine inand~ rd~. Yetkili Müslümanlar~ n
reformlara kar~~~olmamalar~m istedi. Tepkileri kuvvetle bast~ r~ lacakt~. Kaçanlar iki k~s~ mda mütalaa ediliyordu: Kendileri ayaklanan köylüler, asilerin etkisiyle kaçanlar. Kaçanlara politik bir karater tan~ nmamakla beraber,
affediliyor, yurtlar~ na dönü~~biçimleri saptarnyor, bunlar~n kilise ve evlerinin yeniden yap~ m~~ için para ve araç verilece~i, tarlalar~n~n ekimi amac~yla da tohum verilece~i, ondal~k verginin bir y~ l, di~er vergilerin de iki y~ l
al~ nmayaca~~~ifade ediliyordu. Haydar Efendi 16 Mart 1876'da Bosna kaçaklar~ n~ n yurtlar~ na dönmeleri hususunda Avusturya hudut yetkililerinin
yard~mlar~~ olabilece~ini Mollinary'ye belirtti ise de, bu zat mültecilerin
dönmek istemedikleri ve bunlar~ n getirilen reform önlemlerine güven duymad~ klar~~ yolunda cevap verdi. Türklerin ba~ar~s~zl~~~ ndan memnuniyet
duyan Mollinary ayn~~ zamanda Bosna'daki reformlara kar~~~hareketleri de
devaml~~ olarak Viyana'ya bildiriyordu. Göçmenlerin dönmeleri için Türk
heyetleri de gönderildi. Bu heyetlerin göçmenlerle temaslar~, bazan Avusturya hudut yetkilileri taraf~ ndan engellendi. Nitekim 1876 May~s~ nda
Brod'a gelen böyle bir heyetin göçmenlerle temas~na ~ehir yöneticisi izin
vermedi~i gibi, göçmenlere adamlar~ n~~ gönderip heyetin dönme önerilerini
reddetmelerini tavsiye etti'.
Bosna'da önce mahkemelerin reformuna geçildi. 17 ~ubat 1876'da reformlar~n nas~ l uygulanaca~~na dair talimat geldi. Hükümet organlar~ ndan
ayr~~ yeni ba~~ms~z mahkemeler kuruluyordu. Mahkeme üyelerini halk seçecekti. Yirmi ya~~n~~ dolduran ve vergisini düzenli ödeyen bütün halk,
mahkeme üyeleri seçimine kat~ labilecekti. Üyeler e~it bir ~ekilde Müslüman ve Müslüman olmayanlardan te~kil olunacakt~. 1876 Mart ay~ nda
polis ve zaptiye organlar~n~n tayinleri hakk~nda talimatlar geldi. Bu organlara halk~ n güvenine haiz kimseler seçilecekti. Hapishanelerin ne ~ekilde olacaklar~~ belirlendi. Angarya kald~ r~ ld~. Hangi dinden olursa olsun,

Milorad Ekmeçiç, Ustanak U Bosni 1875-78, s. 170, S~ rp Hükümetine gizli rapor.
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herkes toprak sat~ n alabilecekti. K~sa bir süre sonra avukatl~ k hizmetlerine
dair mevzuat da yay~nland~ . Bu kararlarla ilgili olarak 22 Mart 1876'da
asilerin dört hafta içinde yurtlar~ na dönmeleri de istenildi. Buna ra~men
asilerin büyük k~sm~~ bu davete uymad~lar.
Yukar~da an~ lan ~slahat komisyonu ilk toplant~s~ n~~ 4 May~s 1876'da
yapt~. Toplant~~ kararlar~ n~n uygulanmas~~ Bosna Valisi ~brahim Pa~a'ya verilmi~ti. Pa~a bu kararlar~~ pek tutmasa da uygulamaya geçti. Ancak komisyon çal~~malar~n~ n belli bir plan~~ yoktu. Yetkinin vali veya Haydar
Efendi'den hangisinde oldu~u iyi bilinmiyordu. Çabalar devletin bir reformundan ziyade ayaklanman~ n bast~ r~ lmas~~ yönünde idi. Önce göçmenlerin
yurtlar~ na dönmeleri, daha sonra da reformlar uygulanmak isteniyordu.
Bununla beraber en fazla ba~ar~ l~~ olunan saha mahkemeler reformunda,
angaryan~ n yasaklanmas~nda ve topraklar~ n serbestçe sat~ n al~ nmas~ nda
görüldü.
Bu kararlar al~ nd~~ ise de ayaklanma yat~~t~r~ lamad~. Avrupa devletleri
~slahat önlemlerinin asiler taraf~ ndan kabul edilmesini arzu ediyordu. Bu
amaçla özellikle Hersek'te çaba harcand~ . 7 Nisan 1876'da asiler Dalmaçya'daki Avusturya Genel Valisi Baron Rodiç'e ve Rus Hükümeti ad~na gelen Veselitski Bojidaroviç'e bir memorandum verdiler. Sütorina toplant~s~ nda ve özellikle Bab~ffli taraf~ ndan kabul edilmemesi amac~ yla tespit edilen istekler ~unlard~r:
~~. Hersek halk~n~ n topraklar~n ~~/3'üne sahip olmas~,
Türk askerlerinin Hersek'ten çekilmesi ve anla~ma ile belirlenecek
6 yerde toplanmas~,
H~ristiyan ailelerinin evlerinin yap~lmas~,
Topraklar~n ekimi için yard~m,
5. Vergilerin üç y~l al~ nmamas~,
Silahlar~ n Türklerden önce ve reformlar uygulanmadan terkedilmemesi,
Andra~i'nin önerdi~i reformlar~n uygulanmas~~ için bir yönetmelik
haz~rlanmas~, reformlar için gelen paran~n bir Avrupa Komisyonu'nun
kontrolü alt~nda da~~t~m~,
Bellelen C. LI, 14
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8. Türk kuvvetlerinin bulunaca~~~alt~~ gamizonda Avusturya ve Rusya
gözlemcilerinin bulundurulmas~.
Sütorina toplant~s~ nda Bosna asilerinin temsilcileri yoktu. Bosna asileri
önderleri reformlara da kar~~~idiler. Daha 1875 Yamnitsa toplant~s~nda
bunlar, reformlara kar~~~olumsuz bir tav~r alm~~lard~. Vaso Pelagiç'in 26
~ubat 1876'da yay~ mlanan bir bildirisinde reformlar~n genel bir özgürlük
getirmedi~inden söz edilerek Hersek asilerinin reformlar~~reddetmeleri isteniyordu. 7 Mart 1876'da kuzeybat~~Bosna asileri reformlara kar~~~protestoda bulundular. Bu protestoyu ba~ta Vaso Pelagiç olmak üzere 20 asi lider
imzalam~~t~ . Bunlar Avusturya reform önerilerini de reddediyorlard~. Bu
protesto Mollinary kanal~yla Avusturya imparatoruna da gönderildi. Ancak asilerin hepsi reform önerilerine kar~~~de~ildiler. özellikle güneybat~~
Bosna asileri reformlar~~ kabul ediyorlard~ . Bu kabulün ise ayaklanmada
bir etkisi olmad~.
1875/76 k~~~aylar~ nda mevsim gere~i önemli askeri hareketler olmad~.
Hersek asilerinin bir k~ sm~~ Karada~'a, bir k~sm~~ da iklim ko~ullar~n~n daha uygun oldu~u güneye çekilmi~lerdi. Bosna yöresinde de k~~~mevsiminde ciddi bir hareket olmad~. Ancak 1876 ilkbahanndan itibaren her iki
bölgede yeniden çarp~~ malar ba~layacakur. Hersek'te özellikle Nik~ik'e giden geçitler üzerinde çarp~~malar olmu~tur. Asiler Duga geçitlerinde A.
Muhtar Pa~a kuvvetleri taraf~ndan da~~t~l~ p, büyük kay~plara u~rayarak
da~lara iltica ettiler. Kuzeybat~~ Bosna'da kar~~~kl~klar ç~karan çeteler de
Kraynal~lardan olu~an ve ba~lar~ nda Pozderats Bey bulunan Osmanl~~kuvvetleri taraf~ndan da~~t~l~ p Trubar'a kaçt~ lar. Hersek'ten gelen Ali Pa~a komutas~ndaki Osmanl~~ kuvvetleri önünden de Golup Babiç çeteleri kaçt~.
Yeniden çeteler kurmak istediler ise de köylülerin ço~u ayaklanmaya kat~lmad~. Bunlar~ n evleri de asi ajanlar taraf~ ndan yalulmakta idi. Korku
Türklerden ziyade Grahoval~~ S~ rplardan ileri geliyordu. Bu durumda yeniden Dalmaçya'ya kaçanlar oldu.
1876 May~ s sonunda asilerin durumuyla ilgili olarak A. Muhtar Pa~a
~u bilgileri vermektedir:
"Halen silah ta~~ yabilecek 700-800 kadar asi bulunmaktad~ r. Geri kalan asiler evlerinden aynlmalann~ n bir sonucu olarak, sefaletin a~~rl~~~~alt~ nda ezilmektedirler. Belli bir yerde toplanmaya muktedir olamad~klan
gibi, büyük kay~ plardan sonra imparatorluk kuvvetlerine kar~~~koymaya
cesaret edemeyeceklerdir. Bunlar aras~ nda yüzde doksan~~ ayaldanmaya devam etmek istememektedir. Yaln~z moral mülahazalan silahlar~n~~ b~rak-
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malar~na engel olmaktad~r. Hersek'te ancak 5-1 o ki~ilik gruplar halinde
görünebilmekte ve hatta bunu dahi yapamamaktad~ rlar. Bir kelime ile ifade edilmek istenirse, asiler ciddi bir hareket yapabilmek için maddi imkans~zl~k içinde bulunmaktad~rlar ve ancak büyük ölçüde Karada~~kuvveleri taraf~ ndan desteklenmedikçe bir harekete te~ebbüs edemeyeceklerdir.
Hersek'ten gelen haberlere göre ise, yaln~ z bu vilayet için Gable ve ciahalisi
Dalmaçya'dan gruplar halinde dönmü~lerdir. A~a~~~ve yukar~~
var~~
Kerasto sakinlerinin büyük k~sm~~ 20 gün var ki evlerindedir. Metkovitç sakinleri 1.5oo ki~iden fazla bir grubun dönmeye haz~r oldu~unu bildirmi~lerdir. Di~erleri Ebgne istasyonu yolu ile kendili~inden gelmi~lerdir. Ragusa (Dubrovnik) taraf~ ndaki göç etmi~~büyük say~da aileler dönü~lerini istemi~lerdir ve e~er bu dönü~~ ~imdiye kadar genel bir hareket mahiyetini
almam~~~ise, bunun nedeni, bir taraftan etraftan yap~lan yard~ mlar~n devam etmesi, di~er taraftan da bu dönü~~istek ve e~ilimine komiteler taraf~ ndan engel olunmas~d~ r. Bu komiteler da~~t~ lm~~~olmaktan uzak, mülteciler aras~ndan toplanm~~~olan asi e~kiya çetelerine para ve yiyecek da~~tmaya devam ediyorlar ve mültecilerin dönü~ lerine de engel oluyorlar" 2.
Haziran ve Temmuz aylar~ nda ayaklanma tam bir buhran içindedir.
Petar Uzelatz'~n Avusturya ç~ karlar~na hizmet etti~i ve Bosna'n~n Avusturya'ya kat~lmas~n~~ önerdi~i anla~~lm~~t~ r. Pelagiç ve birkaç ayaklanma lideri,
Avusturya yetkilileri taraf~ndan tutuklanm~~t~r. Petar Kara Corceviç ayaklanmadan çekilmi~tir. Golup Babiç'in kendi ç~ kan için çal~~t~~~~anla~~ld~~~ ndan, Knin Komitesi ve Belgrad Hükümeti taraf~ndan yap~lan yard~m
kesilmi~ tir. Golup Babiç 20 Temmuz 1876'da Ristiç'e yazd~~~~mektupta
~öyle diyordu: "Bana gelince durumum çok kötüdür. Hayat~mdan hiç
memnun de~ilim. Buralara gelmeyi kabul etti~imde bana çok ~eyler vaadedilmi~ti. Ama bugüne kadar her yönden aldat~ld~m. Bu bölgelere geldim. Halk~~ silahland~r~ p ayakland~rd~m. ~~ oo bin ki~ilik halk~~ peri~an ettim.
Vicdanen huzursuzum. Genel amac~m~ za faydal~~ olmak zaman~~ geldi~inde, i~te ellerim bo~~b~rak~ld~. Ben yard~m beklerken çe~itli engellerle kar~~la~~yorum" 3.
Güneybat~~ Bosna'daki resmi Rus politikas~n~ n etkisi alt~ndaki ayaklanma da küçük kar~~~kl~ klar ~eklinde devam etti ise de kendi aralannda
çe~itli anla~mazl~ klardan dolay~~ ba~ar~s~z kald~lar.
Rashid Pasha to Musurus Pasha, 29 May 1876, No. 324, FO/Londra.
Milorad Ekmeçiç, Ustanak U Bosni 1875-78, s. I92, G.Babiç'ten Ristiç'e 20 Jula
1876 AI1SAN, inv. br. 18/426.
2

3

KEMAL BALTALI

212

Özetle 1876 May~s sonuna gelindi~inde silah ta~~yabilecek çok az say~da asi kalm~~~olmas~ na ra~men, ayaklanma gerilla çarp~~malan biçiminde devam ediyordu. Karada~~ve S~ rbistan'~ n ayaklanmaya yard~m ve
müdahalesi önlenememi~ti. Büyük say~da mülteci dönü~lerini istemi~lerse
de, bu dönü~~genel bir hareket mahiyetini almam~~t~r. Bunun nedeni de
bir taraftan d~~ar~dan yap~lan yard~mlar~n devam etmesi, di~er taraftan da
bu dönü~e Slav Komiteleri taraf~ndan engel olunmas~d~ r. Ayaklanma
bölgesi d~~~ndaki bu komiteler ise da~~t~lm~~~olmaktan uzakt~rlar.
2

— Berlin Memorandumu

Rusya 1876 ilkbahanndan itibaren asilerin isteklerini esas alan ve Karada~'~n geni~lemesini isteyen yeni bir politika izlemeye ba~lam~~t~r. Ayaklanma bölgesine muhtariyet verilmesini ve askeri bir i~gali ileri sürmektedir. Rus ~ansölyesi Gorçakof a göre asilerin istekleriyle, Andra~i Notas~~
ba~da~t~nlabilecektir. Avusturya ise Do~u sorunun çözümünde Viyana'n~n
merkez olmas~ n~~ ve Andra~i Notas~~ çerçevesinde bir uzla~maya varmay~~
dü~ünmektedir. Bosna ve Hersek'in tamam~~ Avusturya'ya ba~lanmal~d~ r.
Avusturya'n~n en fazla ilgi duydu~u Islahat önlemlerinin amac~~ Türk
bölgelerindeki ayaklanan topluluklar~~ durdurmak olmay~ p, bu yerlerin sava~s~z bir ~ekilde ve Avrupa devletlerinin r~zas~yla Avusturya taraf~ndan i~gali idi. Bosna'n~n Vrbas nehri ile ayr~lmas~~ bile Viyana'n~n politikas~ na
uymamaktad~r. Bu yöreleri kendisine katmak isteyen S~rbistan'a kar~~~ da
Avusturya'n~n politikas~~ iki yönde olabilecekti: Ya S~rbistan'a kar~~~kuvvetli
bir tav~ r almak ya da S~ rbistan'~n yapmak istedi~ine müsaade ederek, bu
arada kendi ç~karlar~n~~ korumak.
Alman ~ansölyesi Bismarck ise iki müttefiki aras~nda aç~k bir tercih
yapmaya e~ilimli görünmemektedir. Onun için önemli olan Avrupa bar~~~~
ve Avusturya-Rusya-Almanya aras~ndaki uyumdur. Osmanl~~ imparatorlu~u, onun nazar~nda önemsizdir. Avrupa bar~~~~yarar~na Osmanl~~ imparatorlu~u'nu bölme planlar~~tasarlamaktad~r. Bosna-Hersek'in Avusturya taraf~ndan i~galini ve Besarabya'n~n da Rusya'ya verilmesini önermektedir.
Ona göre bar~~~~fiilen getirecek önlemlerin kabul edilmesine de~in, ayaklanma devam edecektir'.
~ngiltere'nin Berlin Büyükelçisi O. Russell 5 May~s tarihli mektubunda; Alman Hükümetinin konu üzerinde bar~~~ n korunmas~ndan ba~ka
4

Russell to Derby, 28 March and 5 April 1876, FO 64/851 secrets Reports Nos.

In and 145.
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bir özel menfaati olmad~~~ ndan bahisle, müttefikleri olan Avusturya ve
Rusya hükümetlerinin mutab~k kalacaklar~~ bir çözüm yoluna manevi destek vermek istedi~ini yaz~yor'.
Bu durumda Rusya, Alman ve Avusturya hükümetleriyle i~birli~i ederek amac~na ula~man~n yeni yollar~n~~ aramaya ba~l~yor. özetle söylemek
gerekirse Kont Andra~i, Bab~âli taraf~ ndan kabul edilen kendi notas~~ çerçevesinde bir anla~maya varmay~~ dü~ünürken, Prens Gorçakof, Andra~i
Notas~'n~ n asilerin istekleriyle ahenkle~tirilmesinin mümkün olaca~~n~~
dü~ünmektedir 6. Var~ lacak mutabakata ise Alman Hükümeti deste~ini verecektir.
Bu ko~ullar içinde Rus Çar~~ Alexander'in giri~imiyle 1876 May~s
ay~nda Berlin'de Do~u sorunu üzerinde Rus, Alman ve Avusturya-Macaristan ~ansölyeleri aras~nda bir konferans toplanmas~na karar veriliyor.
Gorçakof, Çar ad~na Andra~i'yi May~s ay~ n~n ilk günlerinde Berlin'de yap~lacak görü~ melerde bulunmaya davet ediyor'. Çar'~ n yakla~an Berlin ziyareti s~ras~nda Gorçakof, Bismarck ve Andra~i ile bulu~up ortak önlemler
almay~~ tasarlamaktad~r. Rus ve Avusturya ~ansölyeleri için akla gelen ilk
~ey, Berlin'deki 'Great Main' büyük adam~ n yard~m~n~~ sa~lamakt~r 8.
Berlin'de yap~lacak görü~melerde izlenecek politika hakk~nda Gorçakof un iste~i üzerine ~gnatief bir memorandum haz~ rl~yor. Haz~rlanan bu
memorandumda Gorçakofa ~unlar telkin edilmektedir:
Ayaklanma sorununu çözebilecek iki yol vard~r: Ya Prens Nikola'n~n idaresi alt~ nda Hersek'in muhtar bir eyalet haline getirilmesi, ya da
Karada~'a kendisine biti~ik Hersek bölgelerinin verilmesi ve Bosna/Hersek'in geri kalan k~s~ mlar~~ için geni~~ayr~cal~klar tan~nmas~,
Karada~'~ n topraklar~n~n geni~letilmesi ve ba~~ms~z bir devlet olarak tan~ nmas~,
S~rbistan'a Küçük Zvornik'in verilmesi,
Aral~k ferman~n~ n H~ristiyanlar~n yarar~na ve s~k~~ bir gözetim alt~nda tedricen geni~letilmesi,
Russell to Derby, May 5/1876, No. 188 Conf~dential.
Loftus to Derby, Apr. 26/1876, No. 187.
7 Prince Gortschakoff â M. de Novikov â Vienne, Livadia 23 March/4 April, SA Vana Turquie, 1876.
Andrassy, Il, 276.
5
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5. Bir konferans~n toplanmas~.
Istanbul'da bir konferansa önceden ~iddetle muhalefetini bildiren Ignatief, üç imparatorluk devleti taraf~ndan Osmanl~~ Sultan~'na çok sert ifadelerle kaleme al~nm~~~bir ültimatomun da verilmesini öneriyor9. önerilen
ültimatomun metni de ~öyle olacakt~r:
"Osmanl~~ Hükümeti, devletler taraf~ndan kendisine sa~lanm~~~olan
toprak bütünlü~ü garantisinden faydalanmaya devam etmek istiyorsa, kendi güvenli~i ve Avrupa bar~~~~için bir tehlike te~kil eden ask~da olan sorunlar~n bir konferansta incelenmesini kabul etmelidir. E~er Türkiye bu
öneriyi reddederse, toprak bütünlü~ü garantisinden mahrum edilecek ve
kaderine terk edilecektir. Devletler bundan böyle ancak kendi kar~~l~kl~~ ç~karlar~~üzerinde dan~~mada bulunma hakk~n~~ sakl~~tutarlar".
St. Petersburg'da ignatief in bu önerileri a~~r~~bulundu~undan yeni
bir program haz~rlan~yor. Yeni Rus program~; asilerin isteklerini esas alarak do~rudan görü~melerin yap~lmas~n~, Bab~âli'den ate~kes istenilmesini,
asiler taraf~ndan istenilen kontrol ve garantinin bir Avrupa Komisyonu taraf~ndan icras~~ ve bir Avrupa Konferans~'n~n toplanmas~n~~öngörüyordu.
Bu konferans 186o y~l~ndaki Suriye örne~ine uygun olarak ayaklanma
bölgesi için yabanc~~ bir askeri i~gali önerecek ve Türkiye'ye kar~~~muhtemel zorlay~c~~ önlemleri haz~rlayacakt~.
Andra~i, Çar ve maiyeti gelmeden bir gün önce Berlin'e geliyor. Asl~nda daha önce gelmek istemi~~ise de son anda rahats~zl~~~~buna engel
olmu~tur. Bismarck ile ilk defa Andra~i görü~üyor. Bu görü~meyi Imparator F. Joseph'e ~öyle bildirmektedir:
"Çar~amba günü Bismarck'la üç saatlik bir görü~me yapt~m.
Görü~melerin esaslar~~ ~öyledir: Imparatorluk ~ansölyesi, monar~ik prensiplerin ç~karlar~~ yönünden, üç devlet ittifak~n~n gere~ine s~k~ca sar~llyor.
Almanya herhangi bir öneride bulunmuyor fakat iki devletin mutab~k kald~~~~her~eyi kabul ediyordu. Imparator William'dan bu görü~~üzerinde
durmas~n~~isteyecek ve GorçakoPa üç devlet aras~nda biri taraf~ndan di~erine herhangi bir bask~~olmamas~n~~izah edecekti. Bu nedenden dolay~~ hiç
kimse Almanya'y~, her ikisi aras~nda karar vermeye zorlayacak güç bir duruma dü~ürmeyecekti. Kendisi bizzat, asilerin isteklerinin nazar~~ itibare
9 Memoire du General Ignatief, in private letter, Zichy to Andrassy, 5 May, SA Vana Turquie 1, 1875.
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al~nmas~~ görü~ünde idi. Zira bu husus, bizce otonom devletler yaratmaktan daha uygun idi. Hiçbir sonuca varmayan muhtelif çözüm ~ekillerinin
zorluklar~n~~ ona belirttikten sonra, o bana yaln~z veya Rusya ile beraber
bir müdahalenin kabul edilip edilemeyece~ini sordu. 'Onlardan ikisinin'
de kabul edilemeyece~i cevab~n~~ verdim. Daha sonra Bismarck, Kral V.
Emmanuel'in ordusunu bir yerde müdahaleye haz~rlad~~~n~~ ve Milano'da
kendisinin yat~~t~nc~~ olmas~n~~ önermi~~ise de Kendell'in bunu sükutla kar~~lad~~~n~~ söyledi. Ben, kral~~ bu fikrinden vazgeçirmenin daha iyi olaca~~n~, çünkü Avusturya'n~n buna hiçbir zaman raz~~ olmayaca~~n~~ ve bu giri~imin kolayl~kla kötüye dönü~ebilece~i cevab~n~~ verdim. Bunun üzerine
Bismarck, Almanya'n~n, di~er bir çözüm yolu mümkün olmazsa, Avusturya ve Rusya'n~n Türk ~mparatorlu~u'nun bir k~sm~n~~almas~na kar~~~olmad~~~n~~ belirtti. O zaten Besarabya'n~n iadesinin Rusya'y~~ tatmin edip etmeyece~ini St. Petersburg'dan daha önce sormu~tu. Muhakkak ki, Besarabya çok önemli olan bir yer de~ildi ve çözüm için, Almanya, Tuna a~z~n~n Rusya'ya iadesine de r~za gösterecekti. Bu fikir, St. Petersburg'u memnun edece~e benziyordu. Fakat henüz olumlu bir cevap almam~~t~. Majestelerinin bunu kabul edip etmeyece~ini bilmek istiyordu. Kan~ma göre,
evet diyece~iniz cevab~n~~ verdim, fakat kendimizi bir redde maruz k~lmayal~m ve böyle bir öneriyi ileri sürmektense bekleyelim..nIo.
Çar ve maiyeti ii May~s'ta Berlin'e geldiler. Yap~lan toplant~da Gorçakof ayaklanman~n cereyan~n~~büyük ölçüde asiler lehine hikaye eden ve
Bab~âli'den çarp~~malar~n durdurulmas~n~~ ve asilerle, onlar~n isteklerini
esas alan do~rudan görü~melerde bulunmas~n~~ isteyen, yukar~da esaslar~~
belirtilen Rus program~n~~ Andra~i'ye aç~kl~yor ve do~rudan bir müdahale
ve i~gali öneriyor.
Kont Andra~i, Çar ve Gorçakof ile yap~lan görü~meleri imparatoruna
telgrafia ~öyle anlatmaktad~r:
"Çar beni al~~~lagelmemi~~iltifat ve dostlukla kabul etti. O, evvela,
üzerinde Avusturya ve Almanya ni~anlan olan üniformas~n~~ gösterdi ve i~te benim program~m dedi. Sonra da alt~~ devlet aras~nda bir konferans~n
toplanmas~~ üzerinde kuvvetle durdu. Huzura kabulüm esnas~nda, ~gnatief' ten birçok telgraflar gelmi~ti. Bunlar~n hepsi Türkiye'nin çöküntüye
do~ru gitti~ini belirtmekte idiler. imparator Alexander, Türkiye'nin kendi
kendine y~k~lmas~ yla bize kolayca bir sürpriz yapabilece~ini söyledi. Bunun
") Tel., Andrassy to Emperor Francis Joseph, Berlin, ~ a May, SA Varia Prussia, 1876.
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üzerine, üç devletin s~ k~~ bir ~ekilde birli~inin gere~ini belirttim ve bu ihtimalle ilgili olarak kendi aram~zda yüksek düzeyde bir anla~maya yarmam~z~n kan~m oldu~unu ilave ettim. Bu fikri hararetle kar~~lad~~ ve `evet her~eyden evvel biz ikimiz' dedi.
Bu noktaya kadar her~ey iyi geçti. Çar'dan sonra Gorçakof a gittim.
Gorçakof bana haz~rlanm~~~olan bir memorandum okudu ve Türk elçisi
hariç, alt~~ devletin temsilcilerini beraberce ça~~rmay~~ bana önerdi ve bizim
ad~m~za memorandumu onlara tebli~~etmeyi söyledi. Bu belgenin içeri~i
kesin olarak kabul edilemezdi. Bu belge, anla~~lmayan ifadeler yan~s~ ra,
bir i~gal fikrini, bir konferans taraf~ndan Türkiye'ye kar~~~haz~rlanacak etkin tedbirleri, ayaklanman~n resmen ve abart~lm~~~bir övülmesini ve di~erlerini içeriyordu.
Ak~am Gorçakof, Bismarck ve ben, memorandum üzerinde görü~tük.
Ben, bu ko~ullar alt~nda bu önerileri kabul edemeyece~imi belirttim. Talimat~ m d~~~nda kald~~~n~~ i~aret etti~imde, Gorçakof talimatlar~~ beklemek
için zaman olmad~~~ n~~ve benim imparatorumun güvenini ta~~d~~~ m~~ belirterek itiraz etti. Bana memorandumda de~i~iklik yapabilme ayr~cal~~~n~~ da
tan~may~~ garanti etti. Fakat ben görü~melerimizi özetlemeden evvel, resmen bir kar~~~öneri üzerinde çal~~mam gerekti~ini belirttim.
Kuvvetle inan~yorum ki, bu öneri buraya da, bana oldu~u gibi beklenmeyen ~ekilde geldi. Ben, Bismarck ve imparator Alexander'~n deste~ine
güveniyorum. Ba~ar~ p ba~aramayaca~~m~~ söyleyemem, fakat sorumlulu~umu bilen bir kimse olarak, memorandumun di~er devlet temsilcilerine
tebli~ine, ne pahas~na olursa olsun, r~za gösteremem. Gorçakof dün, isim
vermeden 3' üncü bir devletin müdahalesini ve bir filonun Klek liman~ na giri~ini önerdi. Bu ikili öneriyi kati ~ekilde reddettim ve Bismarck da bunu
destekledi..." ".
Günün ileri bir vaktinde Avusturya ~ansölyesi yeni bir telgraf daha
gönderiyor:
"Majestelerinin talimat~na uygun olarak, bizim veya ba~ka bir devletin
bir i~gal fikri reddedildikten sonra, ancak büyük devletlerin kendi uyruklam~~ ve genellikle H~ristiyanlar' korumak nedeniyle Türk sular~na sava~~gemilerini gönderme plan~~ üzerinde oybirli~i olabilir. Bu fikrin burada tasvip görece~i zannediliyor. Muhtemelen Fransa ve ~talya da kabul edecekTel., Andrassy to Emperor Francis Joseph, 1 2 May, SA Varia Prussia 1876.
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tir. Bunun üzerine biz de muhalefet göstermeyelim. Sonuç olarak, bu
yönde bir anla~maya var~l~ rsa, Majestelerinden Istanbul'a ikinci bir geminin geçici olarak gönderilmesine ve lüzumu halinde kullan~lmak üzere di~er gemileri de haz~r tutmas~~ hususunda donanma komutan~ na gerekli
emirleri vermesini rica ederim" 12 .
Ak~amleyin Andra~i, imparatoruna daha sevinçli bir telgraf gönderdi:
"Durum tamamen de~i~ti. Gorçakof tereya~~~gibi yumu~akt~ . Bize naho~~görünen bütün noktalar~~ ç~kard~. ~imdi bu toplant~dan anla~ma ve
kendi menfaatlerimizin zedelenmeden ç~kaca~~n~~ tahmin ediyorum. Yar~n
sabah Gorçakof, taraf~ mdan kabul ettirilen önerileri di~er devlet temsilcilerine kendi ad~ na okuyacak. Bu öneri iki noktay~~ içermektedir: Reformlar~n
uygulanmas~~ için iki ayl~ k bir mütareke ve sava~~gemilerinin gönderilmesi
için bir anla~ma. Karada~~için anla~ma daha sonra olacakt~ r. Gorçakorla
ilerisi için planlar~~ konu~ tum ve ona Türk H~rvatistan'~= (Croatie)
Avusturya taraf~ndan ilhak~na itiraz~~ olmad~~~n~~ beyan ettirdim. Ba~lang~ ç
için bu kadar yeter"".
Uzla~ ma bir belge üzerine sergilendi. Belge reformlar~n uygulanmas~~
için iki ayl~k bir ate~kes ve sava~~gemilerinin Osmanl~~ karasular~na gönderilmesini öngörüyordu. Bu süre içinde bir anla~maya var~lmazsa devletler
"bar~~~yarar~ na etkili tedbirler" alacaklard~.
Berlin görü~melerinde üç ~ansölye di~er büyük devletlerin de i~ birli~ini elde etmek amac~yla, onlara bu önerileri bildireceklerdir. Berlin'deki
~ngiltere, Fransa ve ~talya büyükelçileri 13 May~ s'ta davet edilerek toplant~n~n sonuçlar~~ kendilerine bildiriliyor ve memorandumun örnekleri veriliyor. Karar~ n desteklenmesi hususunda ayr~ca ki~isel ça~r~ larda bulunuluyor. r 3 May~s, günlerden Cumartesi idi ve Pazartesine cevap isteniliyordu.
Bu önerilere göre, Türkiye'deki durum iki seri tedbirlerin al~nmas~n~~
gerektirmektedir. Bunlardan biri Osmanl~~ devletinin H~ristiyan uyru~u ile,
bu ülkede ya~ayan yabanc~~ devlet uyruklar~n~~ korumak için, bu ki~ilerin
tehdit edilece~i yerlere yabanc~~ devlet sava~~gemilerinin gönderilmesidir.
~ kinci seri önlemler bizzat Hersek ayaklanmas~yla ilgili olup, buna dair 30
Aral~k 1875 tarihli Andra~i Notas~ 'ndan bir müdahale hakk~~ ç~kar~lmaktad~r. Osmanl~~Devleti'nce Avrupa'ya kar~~~giri~ilmi~~olan taahhütlerin yeri12
13

Tel., Andrassy to Emperor Francis Joseph, 12 May 1876.
Tel., Andrassy to Emperor Francis Joseph, 12 May, SA Varia Prussia 1876.
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ne getirilmesi için bu devlet üzerinde ciddi bir bask~~ yap~ lmas~~ istenilmektedir. Bu yolda ilk ad~ m olarak büyük devletler iki ayl~ k bir ate~kes anla~mas~ n~n kabulü için Bab~ali'ye bask~ da bulunacaklard~ r. Bu süre içinde de
Bab~ali ile asiler aras~ nda ~u esaslar üzerinden bir anla~ maya var~lmas~ na
çal~~~ lacakt~ r:
r. Yerlerine dönen mültecilere ve asilere, evlerini ve kiliselerini yeniden yapmalar~~ için malzeme verilecek ve kendi çal~~ malar~~ ile geçimlerini
sa~layacaklar~~ zamana kadar ia~ eleri temin edilecektir.
Yard~mlar~n da~~t~ m~~ Türk Komiseri'nin yetkisine b~ rak~ lm~~t~ r. Bu
komiser reformlar~ n ciddi olarak uygulanmas~ n~~ garanti etmek ve bu uygulamay~~ denetlemek için, al~ nacak önlemler üzerinde 30 Aral~ k 1875 tarihli notada zikredilmi~~olan karma komisyonla mutabakata varacakt ~ r.
Söz konusu komisyona Hersekli bir H~ ristiyan ba~kanl~ k edecektir.
Türk kuvvetleri gerginlik azal~ ncaya kadar uygun görülecek baz~~
noktalara çekilecektir.
H~ ristiyanlar ve Müslümanlar silahlar~n~~ muhafaza edeceklerdir.
Devletlerin konsolos veya delegeleri genel olarak reformlar~ n uygulanmas~~ ve özellikle asi ve mültecilerin yerlerine dönü ~lerine ait olaylar
üzerinde denetimde bulunacaklard~ r.
Büyük devletlerin yard~ m~~ ile, bu esaslar üzerinde bir anla~ma aktedilecektir. Bununla beraber, e~er bu iki ayl~k ate~ kes süresi içinde devletlerin çabalar~~ arzu edilen sonuca ula~amazsa, üç imparatorluk hükümeti,
bu diplomatik aksiyonlarma gerekli ciddi önlemlerin ilave edilmesi kan~s~ndad~ rlar.
Ne gibi önlemlerin al~ nmas~~ dü~ ünülmektedir?
Buna her iki ~ansölye de kaçamakl~~ cevaplar vermi~ lerdir. Konferanstan sonra Lord O. Russell, Prens Gorçakof ve Kont Andra~i'nin daveti
üzerine onlarla ayr~~ ayr~~ birer görü~me yap~ yor. Berlin önerileri ve bu
önerilerin, al~ nacak önlemlere ait olan son maddesi üzerinde yap~ lan
görü~melerde; ~ ngiltere Büyükelçisi ne gibi önlemler al~ nabilece~ini her iki
~ansölyeden de ayr~~ ayr~~ soruyor.
Buna cevaben Kont Andra~ i, bir an tereddüt ettikten sonra, ko~ullar~ n, sorunun durumunu de~i~tirebilece~ini ve bunu ~ imdiden tahmin etmenin imkans~z oldu~unu söylüyor.
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Rus ~ansölyesi ile yap~lan görü~mede Prens Gorçakof, Türkiye'nin bir
k~v~lc~m~n patlatabilece~i bir barut deposu oldu~unu, Istanbul'da her ~eyin vuku bulabilece~ini ve bu sürprizlere haz~r olunmas~n~~ifade ediyor.
Al~nacak olan önlemler hakk~nda ise Gorçakof, bütün devletler taraf~ndan
zaman~n icaplar~na uygun gelen ortakla~a al~nacak önlemler olabilece~i
cevab~n~~veriyor".
Üç imparatorluk ~ansölyesinin Do~u sorunu ile ilgili olarak Berlin'de
alm~~~oldu~u bu kararlara ~ngiltere, Fransa ve Italya hükümetleri kat~lmaya davet ediliyor. Fransa ve ~talya hükümetleri bu kararlara hemen kat~ld~klar~n~~beyan ederken, Ingiltere bunu reddediyor. Fransa bu ara yeterince gücü olmayan bir devlettir. Hafta sonu tatiline bakmaks~z~n 14 May~s
Pazar günü memoranduma mutabakat~n' bildiriyor.
Italya'n~n ~imdilik bar~~a ihtiyac~~ vard~r. Do~u sorununu Adriyatik
Denizinin do~usundaki kendi ç~karlar~n~~savunmak amac~yla daha kuvvetli
bir durumda olaca~~~zamana kadar ertelenmesi görü~ündedir. Ancak Italyan Krah Donki~otvari konu~malarda bulunuyordu. Alman Büyükelçisine
Bosna'da Italyan ordusunun hizmetini öneriyor. Ingiliz Büyükelçisi Pagef e Italya'n~n ~imdiye kadar yapt~~~ndan daha faal bir rol oynamak istedi~ini, bizzat kendisinin pasif kalamayaca~~n~, zira bir~ey yapmaman~n
kendi tabiat~na ayk~r~~oldu~unu belirtiyor". Italya Hükümeti de Fransa
gibi 14 May~s'ta memoranduma resmen kat~ld~~~n~~telgrafla bildiriyor.
Russell'~n raporu Londra'ya 14 May~s Pazar günü ö~le sonu geldi.
Pazartesi ö~leden sonra St. James Palas'ta verilen bir resepsiyonda Disraeli Rus Büyükelçisi ~uvalofla kar~~la~~yor. Disraeli birdenbire "Bizim Berlin
önerilerine verilecek bir cevab~m~z yok" diyor. Zira Ingiltere'ye Karada~~
veya Bosna imi~~gibi muamele edilmi~tir. Daha sonra da Prens Gorçakof
ve Kont Andra~i'nin Pazartesiye kadar Berlin'de kalacaklar~n~~bildirdiklerini ve Ingiltere'ye cevab~n~~bildirmesi için 24 saat süre verdiklerini elçiye
hat~rlanyor. Disraeli'nin çok nazik olmayan tutumundan ~a~~ran ~uvalof,
yan~t~r~c~~bir cevaba çaba gösterirken acele bir ate~kesin lüzumunun haftalar~~gerektirmedi~ine dair telkinine Ba~bakan "Nas~l ate~kes istiyorsunuz?"
diye soruyor ve ilave ediyor: "Yaln~z Türkiye taraf~ndan uygulanan bir
ate~kes de~il mi?" '6.
'4 Russell to Derby, May 15/1876, No. 209 Secret.
Paget to Derby, 5 May/1876, No. 168, FO 45/286.
16 Shuvalov to Gorchakov, 7/19 May, Slavonic Review, III, 664-65, Doc. No. 31.
16
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Ba~bakan~n bu tutumu dolay~s~yla Derby de Berlin memorandumunu
kabul edemiyor. Kabine toplant~s~ndan sonra memorandumun reddine
karar veriliyor. Disraeli'nin kan~s~ na göre Türkiye'nin ayaklanan eyaletleri
tamamen kaybetmesi daha iyidir. Kendi ödünlerinin hududu, Türkiye'nin
kabulü ~art~yla, bir ate~kes ve statükonun yeniden onaylanmas~ n~~ kararla~t~ racak bir Avrupa Kongresi'dir 17. Toplant~dan sonra Derby a~a~~daki telgrafi Russell'e gönderiyor:
~ ngiltere Hükümeti üç devlet taraf~ ndan ileri sürülmü~~planda ciddi
mahzurlar görmekte ve onun Bab~âli'ce kabulü için bask~da bulunmaya
haz~r bulunmamaktad~r 18. Kraliçe Victoria karar~~ istemeyerek onayl~yor.
Ona göre ~ngiltere'nin bu reddi, felaketi önlemekten ziyade çabukla~t~racakt~r lo.
~ ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Derby 15 May~s'ta Londra'daki Alman
Büyükelçisine Berlin önerileri hakk~ndaki ~ngiltere'nin görü~ünü ~öyle ifade etmektedir: Türkler buna uymay~~ taahhüt edecekler ve hiç ~üphe yok,
uyacaklard~r da. Fakat asilerin bu ate~kes karar~na riayetine nas~ l güven
beslenebilir? iyice anla~~lmahd~ r ki ate~kes hakk~nda herhangi bir plan
görü~ülmeden önce, S~rbistan ve Karada~~uyar~lmal~~ ve gere~i halinde,
ayaklanman~ n geni~lemesine yapt~~~~yard~mdan vazgeçmeye zorlanmal~d~r.
Yap~lan önerilerin birinci maddesi, dönen mültecilerin ev ve kiliselerinin yeniden in~aas~~ için gerekli malzemenin verilece~ini ve bunlar~n ia~elerinin gelecek bir zaman için sa~lanaca~~n~~ ifade etmektedir. Fakat bu Bab~âli'nin sahip olmad~~~~ve ödünç de alamayaca~~~önemli miktarda bir para sarf~n~~ gerektirecektir.
Üstelik, asilerin kendilerinin yapt~~~~tahribat~ n tazmininden Bab~âli'nin sorumlu tutulmas~~ da tart~~ma konusu olabilir.
Üçüncü madde ile ilgili olarak, e~er Türk kuvvetleri öneride yaz~ ld~~~~
gibi, belirli yerlerde temerküz ettirilirse, H~ristiyan ve Müslüman halk aras~nda bar~~~nas~l korunabilir? Veya bölgedeki yegane disiplinli kuvvet bu
~ekilde çekilirse, Türk Hükümeti düzenin korunmas~ndan nas~l sorumlu
tutulabilir?

Disraeli, VI, 24-26.
'8 Tel., Derby to Embassies, 16 May, 78/2450.
'9 Ponsonby to Disraeli, 16 May, Buckle, Queen Victoria, 11, 453-54.
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Dördüncü madde ~u sonuca ula~maktad~ r: E~er asiler silahl~~ bir ~ekilde yerlerine dönerler ise, ayn~~ ~ekilde silahlar~n~~ korumakta olan
Müslümanlarla, bir çarp~~ma kaç~n~lmaz olacakt~ r.
Be~ inci madde konsoloslara veya delegelere tevdi edilen kontrol görevlerinin çok veya az ~ey ifade eden yorumuna göre önem arzetmektedir'.
Berlin'de Lord O. Russell Londra'dan gelen bu haberlerden ~a~~rm~~t~ r. Berlin önerileri hakk~ nda ~ngiltere'nin görü~ünü ilgililere tebli~~etmeden önce, bu hareketin ciddi sonuçlar do~urabilece~ini hükümetine hat~rlat~yor: Üç kuzey devleti taraf~ndan önerilen plan~n ~ngiltere Hükümeti taraf~ ndan reddini resmen Alman Hükümetine tebli~~edeyim mi? Sonuçlar~~
çok ciddi olabilir'.
Büyükelçiye göre bu ciddi sonuçlar ~unlar olabilirdi:
Bab~ âli'ye bir mukavemet ve hareketsizlik politikas~~ için cesaret
vermi~~olabilir.
Türkiye sorununda üç büyük devlete kar~~~ba~ar~ l~~ bir politika izlemek güçtür.
Bu itibarla da Türkiye'de en enerjik hareket üç büyük devlet taraf~ nda olmay~~ gerektirmektedir 22.
Disraeli, Kraliçe Victoria'ya yazd~~~~yaz~da Lord Odo'nun aç~ klamalar~ nda hiçbir önemli husus yoktur diyecektir'.
Ertesi gün Buchanan da Viyana'dan ~unlar~~ yazmaktad~ r:
Bugünkü görü~mem esnas~nda Kont Andra~ i, Berlin önerilerinin Bab~âli taraf~ ndan reddinin tehlikeli sonuçlar~~ olabilece~inden söz etti. Bu sonuçlar~~ ~ngiltere Hükümeti'nin katlanabilece~i hudutlar içinde tutmada
güçlüklerle kar~~ la~t~~~n~~ anlatt~~24 .
Derby, 19 May~ s'ta Hükümetin karar~ n~~ muhtelif hükümet merkezlerine bildiriyor: Bu önerilerin hiçbiri ~ ngiltere Hükümeti'yle veya onun bildi~i kadanyle Paris Antla~ mas~'n~~ imzalam~~~olan di~er devletlerle, önceLord O. Russell, May 15/1876, No. 259.
Russell to Derby, 16 May, No. 214, FO 64/852.
22 Lord O. Russell, May 18/1876, No. 216.
Disraeli to Queen Victoria, 18 May, Buckle, Queen Victoria Il 454-255.
23
24 Buchanan to Derby, 17 May, No. 299, FO 7/870.
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den tart~~~lmam~~t~ . Bu itibarla, Kont Andra~i Notas~~ halinde oldu~u gibi
~ ngiltere Hükümeti'yle ayr~nt~lar~ n~ n önceden gözden geçirilmesi veya
onun muhtemel itirazlar~= ilgili üç hükümet taraf~ ndan dikkate al~nmas~~
hususlar~na hiçbir olanak tan~ nmadan bir seri maddeler, Büyük Britanya'n~ n kabulüne sunulmu~ tur. Bu durumdan yeniden uygunsuzluklar
do~maktad~ r. Majesteleri Hükümeti bu gibi konularda ~ekle çok az önem
atfetmektedir. Ayaklanma bölgelerinin yan~t~nlmas~na yararl~~ bir plan oldu~unu gördü~ü takdirde de bu önerileri kolayca kabul edebilecekti. Fakat
s~ rf ahenk içinde görünmü~~olmak için, haz~ rl~ k safhas~ nda dan~~~lmam~~~ve
tertibinden bildirildikleri amaçlar~~ etkileyecek ~ekilde yap~ld~~~na inanmad~klar~~ bir plan~~ kabul edemiyordu 25.
~ngiltere Hükümeti Bismarck'a gönderdi~i çok gizli bir mesajda itirazlar~ n~ n genel ilkeler üzerinde oldu~unu, bar~~~ n ve toprak statükosunun
korunmas~~ hususlar~nda Almanya ile beraber hareket etmeye haz~ r oldu~unu bildiriyor. Odo Russell'a verilen talimatta Londra Hükümeti'nin bu
öneriler konusunda Alman Hükümeti'nin tutumundan ayr~lmaya mecbur
olmalar~ ndan duyduklar~~ üzüntüyü bir vesile ile Prens Bismarck'a iletmesi
isteniyor: ~ngiliz Hükümeti bu önerilerin Alman Hükümeti taraf~ndan ortaya at~ld~~~n~~ zannetmemektedir. Ona itirazlar~~ genel ilkeler üzerine kurulmu~~olup, mümkün mertebe bütün konularda Alman Hükümeti ile
uyum halinde hareket etmekten memnuniyet duyacakt~r. Zira gerek Almanya gerekse ~ngiltere'nin ç~ karlar~~ e~it ~ekilde Avrupa bar~~~n~n korunmas~~ ve toprak statükosunun devam~na yönelmi~~bulunmaktad~r'.
Berlin Konferans~~ önerilerini Istanbul'da desteklememek karar~~ Prens
Gorçakof tan ziyade Kont Andra~ i'ye ciddi bir darbe idi. Zira memorandum daha ziyade Andra~i'nin eseri olmu~tu. Bu nedenle Andra~i ~ngiltere
Hükümeti'nce Berlin Memorandumu'nun reddi üzerine kar~~~bir kampanyan~n liderli~ini yap~yor.
Londra'n~n reddi Alman imparatoru William'~~ sinirlendiriyor. Alman
Hükümeti be~~büyük devletin Istanbul'da izledi~i politikay~~ ~ngiltere'nin
desteklememesinden ve herhangi bir kar~~~öneride bulunmamas~ ndan
üzüntü duydu~unu Ingiltere'ye bildiriyor. Prens Bismarck, ~ngiltere
Hükümeti'nin, devletlerin süratli pasifikasyon yolundaki kombine çabalar~na kar~~~koymas~~ hususunda Türk Hükümeti'ne cesaret vermeyece~i kan~s~ndad~r".
25

26

27

Derby to Russell, 19 May, Draft No. 387, Turkey No. 3(1876), No. 277.
Derby to Russell, 19 May, Draft No. 386, Very conf~dential and secret, FO 64/848.
Lord O. Russell, May 23/1876, No. 286.
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~ngiliz karar~n~n yeniden gözden geçirilmesine dair Andra~i'nin müracaat~~üzerine, Londra'daki Alman Elçisi bir giri~imde bulunmu~sa da
olumlu sonuç alam~yor. Ancak Bismarck ve Bülow Berlin önerilerinin kesin bir de~erlili~ini savunmad~lar.
Andra~i'nin iddias~na göre, e~er Türkler memorandumu reddederlerse
S~rbistan ve Karada~'~~ aç~k bir sava~a girmekten al~koymak çok güç olacakt~r.
~ngiltere'nin reddi, Rus Çar~~ üzerinde de kötü bir tesir has~l etti:
Yüksekten, herkesi, hükümetinin veya kendisinin de~erli olmayan fikir ve
eylemlerini kan~tlamaya davet ediyor, Disraeli ve arkada~lar~na Rusya'n~n
ileri gidece~ini, inançlannda, haks~z suçlamalar nedeniyle, fedakarl~k yapamayaca~~n~~aç~kl~yor 28.
Gorçakof, be~~devletten memorandumu hemen Türkiye'ye zorla kabul
ettirmelerini öneriyor. Istanbul'daki büyükelçiler memorandumu bir noda
beraber Bab~â1Pye vermelidirler. Londra ile daha fazla görü~meler faydas~zd~r ve devletlerin itibar~~ile de tamamen ba~da~amaz".
Viyana Hükümeti ~gnatief in etkisini kontrol alt~nda tutabilmek amac~yla bütün karar ve ifade formüllerinin büyükelçilerin ba~l~~olduklar~~
hükümetlere hasredilmesini istiyor. Andra~i ayn~~zamanda Avusturya-Rusya ili~kilerinin bir buhrana dönü~mesi halinde yard~m sa~lamak ümidiyle
Ingiltere'ye de kur yapmaya ba~l~yor. Fransa'n~n arac~l~~~yla bir giri~imde
bulunmu~sa da Derby, sözkonusu memoranduma kat~lm~yor.
~talya, imparatorluk devletlerinin dümen suyunda gitmekte ve onlarla
i~birli~i yapmaktad~r.
Fransa 14 May~s'ta, ~ngiltere ile dan~~madan, memorandumu kabul
etmi~ti. Berlin'den hemen bir cevap için bask~~yap~ld~~~n~~söylüyor. ~ngiltere'nin memorandumu reddi üzerine Gorçakof un, be~~devletin birlikte
hareketini önermesi Fransa'y~~ daha güç bir duruma dü~ürüyor. 22 May~s'ta bu Rus önerisine isteksiz olarak kat~l~yor. Londra'y~~giri~ime ikna etmek için kendi kesin talimat~n~~biraz erteliyor. ~ngiltere'nin karar~n~~de~i~tirmemesi üzerine, Fransa, Bab~âli'nin ~ngiltere'nin kat~lmas~n~~istemesi
fikrini öne sürüyor. Bu iste~inde de ba~ar~l~~olam~yor. Türklerin olumsuz
davranmas~~halinde büyükelçiye Türkiye'nin giri~imi üzerine bir konferans
Gorchalcov to Shuvalov, 14/24 May, Slavonic Review, 1 1 1, 667/69 D~~c. No. 32.
" Mülinen to Andrassy in Budapest, Vienna, 18 May, SA Varia Turkey 1875.
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toplanmas~~ fikrini dolayl~~ olarak ortaya atmas~~ talimat~n~~ veriyor. D&azes'nin bu planlar~~ sonuca ula~am~yor. Türkiye bu önerilere yana~m~yor.
Konferans önerisi de Derby'nin ku~ku ve ataleti ile kar~~la~~yor. Derby'ye
göre e~er devletler daha önceden bir mutabakata varmazlarsa delegelerin
bir konferans masas~~ etraf~na oturduklar~~ zaman fazla bir ~ey üzerinde anla~malar~~da beklenemezdi x).
Disraeli, bir konferans fikrini daha 16 May~s'taki kabine toplant~s~ na
getirmi~ti. Frans~z önerisi yap~ld~~~~zaman da uzun vadede bir konferans
fikri yegane pratik bir çözüm yolu olarak görülüyordu. Konferansa dair
onun görü~ü hâlâ Türkiye'nin yasal devletlerinin topraklar~n~n geni~lemesini hariç b~rakan, fakat yeni yasal devletler yarat~lmas~n~~ kabul eden bir
programd~ r. Ancak ba~bakan konferans için zaman~n henüz gelmedi~ini
hissediyor ve sonuç olarak da Londra'dan olumlu bir cevap verilemiyor31.
Konferans fikri Avrupa ba~kentlerinde de pek uygun görülmedi. Bismarck elveri~li ko~ullar~n yoklu~u kar~~s~nda Derby ile ayn~~ görü~te idi 32 .
Andra~i onu anormal bir fikir olarak nitelendirdi ve italyanlar da bu
görü~e kat~ld~lar. Rus ~ansölyesi'nin bir kongre fikrine temayülü oldu~u
kabul edilebilir. Fakat onun Frans~z önerisine reaksiyonu hakk~nda olumlu bir atf~~ yoktur. Frans~z D~~i~leri Bakan~~ mümkün olan bütün arac~~yollar~~ denedikten sonra, istanburdaki temsilcisine 28 May~s'ta benzer notalar~n verilmesine kat~lmas~~ talimat~n~~veriyor.
Karada~~sorunu sonraya b~rak~lm~~t~. Baron Jomini, gelecek görü~melere esas olmak üzere, Rusya'n~n görü~ünü içeren bir Karada~~Memorandumu haz~rlad~. Bir Avrupa Komisyonu'nun gözetimi alt~ nda 'adil bir
idareye' yönelen bir tasar~dan söz ediliyordu. Nikola'n~n fikirlerine uygun
olarak haz~rlanan bu projeye göre; Türk kuvvetlerinin çekilmesi, mültecileri bir y~l besleyecek yeterli bir meblâ~~n sa~lanmas~, âdil bir idarenin tesisi, mültecilerin yurtlar~na dönmesine nezaret edecek bir Avrupa Komisyonu'nun kurulmas~~ ileri sürülüyordu. Memorandum ayr~ca, mahalli muhtar hükümetlerden bir çe~it merkezi hükümet kurulmas~n~~ öneriyordu.
Gorçakof gelecekteki bu durumu da görü~mek istiyorsa da Andra~i buna
yana~mad~~ ve yaln~z Berlin Memorandumu üzerinde ~srar etti. Memoran3°

Derby to Adams, 27 May, Draft No. 540, Turkey No. 3(1876) Doc. No. 305.
Disraeli to Derby, 31 May, Disraeli to the Prince of Wales, 29 May, Sir Sidney
Lee, King Edward VII, a Biography, t, 41g.
32 Derby to Russell, to June, Turkey No. 3(1876) Doc. No. 402.
31
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dumun gerçekle~mesi için de Gorçakortan S~ rbistan'~n sava~~haz~rl~klar~n~n önlenmesi hususunda Belgrad'a bask~~ yapmas~n~~ istedi.
Be~~devletin Istanbul'daki büyükelçileri notalar~n metni üzerinde i~birli~i yapt~lar. Belge 29 May~s ak~am~ndaki bir toplant~da son ~eklini ald~~
ve tebli~in ertesi günü ö~le vakti Bab~âli'ye yap~lmas~~ kararla~t~r~ld~. Ancak
gece yar~s~nda Abdülaziz'in tahttan indirilmesi notan~n verilmesini olanaks~z hale getirdi.
3 — Memorandum ve Türkiye
Andra~i Notas~~ iflas etmi~ti. Büyük devletler taraf~ndan yeni müdahaleler bekleniyordu. Berlin toplant~s~n~n amaçlar~~hakk~nda çe~itli söylentiler
vard~. Andra~i, Türkiye sorunlar~n~n Berlin'de tart~~ma konusu yap~laca~~n~~ kabul ediyor ve ancak yeni köklü uyu~malar~n yap~lmayaca~~n~~ ümit etti~ini ifade ediyordu. Gorçakof gittikçe daha çok sab~rs~zlanmakta oldu~undan pek o kadar nazik de de~ildi. Osmanl~~ Büyükelçisine Berlin ziyaretiyle ilgili olarak verdi~i cevapta; 'Berlin'de ne karar verilece~i hususunda
bir tahminde bulunamam, fakat daha fazla kan dökülmeksizin pasifikasyonu çabukla~t~r~c~~bir düzenlemeye gidece~iz' diyecektir'.
Istanbul'da endi~e ve sinirlilik hakimdir. Ayaklanma onuncu ay~na
girdi~i halde hâlâ son bulmam~~t~. Sir H. Elliot, 7 May~s'ta Derby'ye
gönderdi~i bir raporda; e~er Berlin'de toplanacak olan konferans a~~r~~ isteklerde bulunursa H~ristiyan halklar~n güvenli~inin tehlikeye dü~ürülece~ini belirtiyor'.
Bab~âli, Muhtar Pa~a'n~n Hersek'teki yeni ba~ar~s~ndan sevinçli Berlin
kararlar~n~~ kabul edemeyece~ini ihsas ediyor. Lord Derby 16 May~s'ta Osmanl~~Büyükelçisine ~ngiliz Hükümeti'nin, yeni önerilerin kabulü do~rultusunda Bab~âli'yi zorlamaya kat~lmayaca~~n~~ haber veriyor.
Bab~âli, Berlin Memorandumu'nu resmen sunulmas~ndan evvel reddetmeye karar veriyor. Bu husustaki Bab~âli'nin görü~ü uzun bir telgrafla
2 ~~ May~s 1876'da Avrupa ba~kentlerine bildiriliyor. Bu telgrafa göre; Berlin önerileri Bab~âli'de büyük bir üzüntü ve hatta ac~~ bir hayal k~r~kl~~~~
do~urmu~tur. Bu öneriler, büyük fedakârl~klar pahas~na elde edilmi~~olan
sonuçlar~~ heba edecek ve yat~~t~rma çabalar~n~~ da felce u~ratacakt~r. Bu
proje ayn~~ zamanda, Muhtar Pa~a taraf~ndan elde edilmi~~olan büyük askeri ba~anlardan sonra yap~lmaktad~ r. Asiler Duga geçitlerinde ma~lup
33

Tel., No. 125, Zichy to Andrassy, g May, SA Varia Turquie 1, 1875.
Elliot to Derby, 7 May, Report No. 467, Turkey No. 3 (1876) Doc. No. 2 53.
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edilmi~, da~~t~lm~~, büyük kay~plara u~rayarak da~lara s~~~nm~~lard~ r. Binlerce mülteci evlerine dönmeye ba~lam~~t~r. Halbuki ~imdi, Berlin Konferans~~ kararlar~~ ile her ~ey yeniden ortaya konulmaktad~r.
Bu kararlar mültecilerin dönü~ ünü durduracak, cesareti k~ r~lm~~~olan
asilerde a~~ r~~ bir ümit uyand~racak ve onlar~~ kar~~~koymaya davet ederek,
hükümetin yat~~t~rma çabalar~n~~ciddi ~ekilde tehlikey- sokacakt~r.
Önerilen iki ayl~k ate~ kes projesi bir yandan ordunun moralinin bozulmas~na neden olaca~~~gibi, di~er taraftan da asilere kay~plar~n~~ telifi etmek, say~lar~ n~~ art~rmak ve yeniden örgütlenmek için çok k~ ymetli olan bir
dinlenme süresi vermektedir.
Evlerin ve kiliselerin yeniden yap~m~~ ve dönen mülteci ve asilere yap~lacak yard~ mlar için Bablili esasen belli bir süre için, büti.'n gerekli kolayl~klar~~ gösterece~ine sözvermi~tir. Bunlar~n ilânihaye sürmesi ise, yaln~z
hazine için y~k~c~~ bir yük de~il, ayn~~ zamanda ayaklanmaya aç~k bir prim
vermek, tembelli~i özendirmek ve önlenmesine çal~~~ lan ~eyi dolayl~~ yoldan
te~vik etmek olacakt~r.
Hükümet kuvvetlerini baz~~ yerlerde toplamak ve Müslümanlarla H~ ristiyanlann silahlann~~ ta~~malanna müsaade etmek, bar~~ç~~ ve yat~~t~ nc~~ bir
amaç ile yap~labilir mi? En basit bir yarg~lama bile, bize, kinleri yat~~t~racak, mücadeleyi önleyecek ve al~ koyacak kuvvetlerin hareketsiz b~rak~lmas~~
ve tecrit edilmesinin halihaz~r ko~ullar ve hava içinde, ancak kötü fikirli
kimselerin sinsi amaçlar~ n~~ gerçekle~tirmek için meydan~~ bo~~b~rakmak ve
anla~mazl~klar~~ sonsuzla~t~r -naktan ba~ka bir ~eye yaramad~~~n~~ göstermektedir.
Bab~âli ayn~~ zamanda, komisyon ba~kanl~~~nda Hersekli bir Hristiyan~n bulunmas~~ haliyle, konsoloslar taraf~ndan uygulanmak istenilen kontrolun bir arada mevcut olu~unu anlayamamaktad~r. E~er birinci hal, bir
itimad~n delili ve bir uygulama garantisi olarak dü~ünülmü~~ise ikinci hal
bu itimad~n y~k~c~~ bir tezahürüdür. Kald~~ ki bu hal, her~eyden evvel idarenin sayg~nl~~~~ve hükümetin onuru için yaralay~c~d~r da.
K~sacas~~ bütün bu nedenlerden dolay~~ Bablili daha önce kabul edilmi~~olan Kont Andra~i önerilerinin d~~~na ç~kamayacakt~r".
Türk Hükümeti'nin yukar~da aç~klanan görü~lerine Avrupa ba~kentlerinden verilen cevaplar olumlu de~ildir. Berlin'de Bülow, Türkiye'ye res35
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men verilmeyen bir program üzerindeki görü~leri dinlemeyi reddediyor.
Andra~i de henüz verilmeyen memoranduma dair Bab~âli'nin gözlemlerini
reddederek eski tehditlerini yeniden ileri sürüyor. Ona göre Bab~âli yanl~~~
ö~ütlere dayanan hareketinin sorumlulu~unun a~~rl~~~n~~ yaln~z ba~~ na ta~~yacakt~r. Londra da bile Türk sirküleri te~vik görmedi. ~ngiltere'nin reddi
Türkiye'nin de ayn~~ ~eyi yapmas~~ için bir ö~üt de~ildi. Paris'tcn ise Bab~âli'ye, ingiltere'yi, memorandumu desteklemeye davet ö~üdü verildi. Roma'dan Italyan güçsüzlü~üne uygun mutedil mütalaalar geldi.
Avrupa'n~ n her taraf~ndan gelen bu cesaret k~r~c~~ haberlere ra~men
Bab~âli, memorandumu reddetmeye karar vermi~ti.
~ ngiltere Hükümeti, Berlin önerilerini reddetmekle beraber bu hususta Bab~âli'ye de cesaret vermek istememektedir. Lord Derby, Osmanl~~
Büyükelçisi ile yapt~~~~bir konu~maya atfen, 24 May~s 18.76 tarihinde Istanbul'daki ~ngiltere Büyükelçisi Sir H. Elliot'a yazd~~~~mektupta; Majestelerinin Hükümeti'nin Bab~âli'ye Berlin'de haz~ rlanm~~~olan öneriler hakk~ nda acele harekete geçmesi için bir ö~ütte bulunmayaca~~n~, zaten Bab~âli için de izlenecek en iyi yolun, kesin bir kara~ ... varmadan önce sorunlar~~ bütün ayr~ nt~ lar~~ ile incelemek ve bunlar hakk~ nda aç~klama istemek oldu~unun anla~~lm~~~bulundu~unu, fakat Majestelerinin Hükümeti'nin gene de Bab~âli'ye ö~ütte bulunmak sorumlulu~unu yükler~mek
Bab~âli'nin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ç~ karlar~na en uygun gelecek
kararlar~~ kendisinin dü~ünüp almas~n~ n gerekli oldu~unu ifade etti~ini belirtiyor".
Di~er taraftan, Istanbul'daki ~ngiltere Büyükelçisi, Berlin önerileri
hakk~ nda Bab~âli'ce sorulan bir soruya verdi~i cevapta; ~ngiltere Hükümeti'nin bu önerilere kat~lmaktaki isteksizli~inin, Bab~âli'ye bunlar~~ toptan
red için bir ö~üt anlam~na al~nmamas~~ gerekti~ini söylüyor. Büyükelçiye
göre, be~~devlet mutab~k kalm~~~oldu~undan, Bab~âli bu önerileri uzla~~c~~
bir zihniyetle kabul ederek, bunlar için de itiraz edilebilir veya kabule ~ayan olmayan hususlar~~ ve lüzumlu gördü~ü di~er herhangi bir de~i~ikli~i
belirtmelidir 37 .
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, benzer notalann Bab~ âli'ye verilmesini
engelledi. 30 May~s'ta Istanbul'da hüküm süren kar~~~kl~k içinde bakanlar~n yerinde kal~p kalamayaca~~~veya nas~l bir politika izlenece~i belli de~il36
To Sir H. Elliot, May 24/1876, Na. 295.
" Sir H. Elliot, May 23/1876, No. 342.
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di. Bu itibarla büyükelçiler son anda ertelediler ve hükümetlerinden yeni
talimatlar gönderilmesini istediler.
Hükümet darbesi haberleri, Paris'te belirli bir ferahl~ kla kar~~land~.
Decazes istemeyerek kendisini ~ngilizlerden ay~ rm~~~ve be~~devletin izledi~i
politikaya r~za göstermi~ti. ~imdi Istanbul'da Hükümdar~n de~i~mesi Decazes'ye içinde bulundu~u güç durumdan kurtulmas~~ f~rsat~ n~~ veriyordu.
~ ngiliz Kabinesi'nin Avrupa Konsertine kat~lmas~~ hususunda yeni bir giri~imde daha bulundu. Istanbul'daki Frans~ z Büyükelçisine de yeniden
gönderilecek talimat~~ beklemesi bildiriliyor. ~ngiltere'nin karar~ n~~ yeniden
gözden geçirmesi hususunda Londra'ya giri~imde bulunuyor. Üç imparatorluk hükümetine yapt~~~~öneride de Istanbul'daki yeni rejimle resmi ili~kiler tesisine kadar devletlerin, notalar~ n verilmesini ertelemesini istiyor.
Andra~i de 31 May~s'ta notalar~ n ertelenmesinin arzuya ~ayan oldu~unu
kabul ediyor. Bismarck ve Gorçakora da beklemeleri ö~üdünde bulunuyor. Ems'te bulunan Çar ve Gorçakof, Berlin'de olan Bülow buna r~za
gösteriyorlar ve büyükelçilerine de Istanbul'daki giri~imlerini ertelemeleri
talimat~ n~~ veriyorlar.
Türkiye'nin yeni Hükümdann tahta ç~ k~~~n~~ Londra'ya resmen bildirmesi üzerine, ~ ngiliz Hükümeti, Elliot'a evvela yeni Hükümdar~~ tebrik etme talimat~n~~ veriyor 38.
Gorçakof, Istanbul'daki de~i~ ikli~in ~iddet yoluyla yap~ld~~~n~~ bahane
ederek 5'inci Murat'~ n resmen tan~nmas~ ndan evvel, ~ngiltere d~~~ ndaki
devletlerin ortak bir hareketini öneriyor. Andra~i, bu plana mutabakat~n~~
beyan etmekle beraber Zichy'e, hemen Bab~âli ile ili~ kilerine devam etmesini ve Murat'~ n tahta ç~ k~~~n~ n resmen bildirilmesini müteakip de tan~ man~n yap~lmas~n~~ ileri sürüyor'''. Fransa bu sefer Ems'e dan~~madan ~~ Haziran'da Istanbul'daki Büyükelçisi Bourgoing'e yeni hükümet ile hemen
yan resmi ili~ kilere geçmesine izin veriyor 4". Fransa ayn~~ zamanda tan~ ma
konusunda, Rusya'n~n ~ ngiltere d~~~ ndaki be~~devletin anla~mas~~ önerisini
reddediyor. Sultan~~ tan~ma sorunu ~ ngiltere'nin Avrupa Konsertine dönü~ü
için bir köprü kurma ümidinin d~~~ ndad~ r'''. Italyan Hükümeti, Murat'~n
tan~nmas~~ konusunda kendisini, rahats~ z bir durumda buluyor. Roma
Hükümeti'nin ilk tepkisi Ems'ten bir i~aret beklemesi oluyor. Fakat be~~
's Draft No. 345, Derby to Elliot, ~~ June, Turkey No. 3(1876) Doc. No. 331.
Tel., Andrassy to Embassies abroad, June, First Red Book, Doc. No. 391.
D'tcazes to Bourgoing, 2 June, First Yellow Book, pp. 149-50, Tel. 17.
41 W.cazes to Gontaut-Biron, 3 June, Documents Français
~~ , Doc. No. 6o.
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imparatorluk hükümetlerinin niyetleri hakk~nda fazla bir~ey ö~renemeyen
Roma Hükümeti, onlara Italya'n~n Do~udaki ç~karlar~n~n daha fazla gecikmeye müsaade etmedi~ini bildireerek yeni Sultan~~ tebrik etmesi hususunda Kont Gorki'ye talimat veriyor 42.
~ngiltere, Fransa ve ~talya hükümetlerinin bu kararlar~~ Istanbul'daki
Hükümdar de~i~ikli~i konusunu istismar etmek isteyen Gorçakor un ümitlerini yok ediyor. Bu kez Gorçakof, Berlin ve Viyana hükümetlerine Türk
bildirisinden memnun olup olmad~klar~n~~ soruyor ve onlardan da bekledi~i cevab~~ alamay~nca yeni Hükümdar~~ tan~ma yoluna gidiyor.
Gorçakof, ayn~~ zamanda benzer notalar~n Bab~âli'ye derhal tebli~i
görü~ündedir. Bunu bir prestij sorunu yap~yor. Bab~âli'nin bildirdi~i alt~~
haftal~k ate~kesi ve ç~kard~~~~afr~~ aldatmaca olarak görüyor. Bunu memorandumu etkisiz k~lmak için ~ngiltere taraf~ndan esinlenmi~~yeni bir oyun
olarak nitelendiriyor. Hemen hareket için Andra~i'nin nzas~n~~istiyor. Berlin'de büyük ödünler verdi~ini hat~rlat~yor ve bunun son delili olarak da
S~rplara yeniden uyar~ da bulunmaya nza gösteriyor. Bu ~srar üzerine Andra~i memorandumun derhal tebli~ini kabul etmeye mecbur kal~yor.
Gorçakof, Fransa'y~~ da kendi görü~üne çekmek istemektedir. Almanya'daki Frans~z Büyükelçisi ile yapt~~~~görü~melerde Fransa'n~n deste~inin devam~n~~ istiyor ve Türk sular~na bir Frans~z filosunun gönderilmesini öneriyor. ikcazes hâlâ ingiltere'yi yeni görü~melere çekmek ümidinde oldu~u
gibi, Frans~ z kamuoyunun Istanbul'daki yeni hükümet üzerinde acele bir
van~~n~~ da ho~~kar~~lamad~~~n~~ görmektedir. Bu itibarla Ems'e gönderdi~i
5 Haziran tarihli telgrafta son olaylar~ n, bütün nota sorununun yeniden
incelenmesi gerekti~ini bildiriyor.
Yap~lan Rus ve Frans~z temaslar~ ndan Ruslar, memorandumu erteleme konusunda baz~~ ödünlerde bulunmu~larsa da Fransa, bu kez ~ngiltere'yi b~ rakmamaya karar vermi~~görünmektedir.
Sonuç olarak Haziran ortalar~na gelindi~inde pe~lerine Italyan
Hükümeti'nin kat~ld~~~~üç imparatorluk hükümetleri Istanbul'da müteyakk~z bekleme durumunda ve memorandumlann~~vermeye haz~rlanm~~lard~.
Ancak bu kararlar~~da, 16 Haziran 1876 Cuma günü, Istanbul'da vuku
bulan Çerkez Hasan olay~~nedeniyle uygulama düzeyine geçemeyecektir.
42 Tel., Mülinen to Andrassy, 3 June, SA Varia Turquie t, 1875, Paget to Derby, 3
June, FO 45/286.
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