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Say~ n Konuklar~m~z,
Geçti~imiz 1978 y~l~~ sonbahar~nda Berlin Kongresi'nin ~~ oo. y~l~~
münasebetiyle Avrupa'n~ n birkaç yerinde bilimsel nitelikte toplant~lar
düzenlendi. Bildi~im kadar~yla bunlardan ikisi Almanya'da Münih ve
Main~'de ve biri de Yugoslavya'da Sarayevo yani bizim Saraybosna'da
yap~ld~. Almanya'da yap~lanlardan birine Türkiye ad~na bir arkada~~m~zla
birlikte gitmemiz söz konusu oldu; fakat sonra bu gerçekle~ medi. Ben yaln~z
Yugoslav, daha do~rusu Bosna Akademisi'nin daveti üzerine Türk Tarih
Kurumu ad~ na, Sarayevo'da yap~lana kat~ld~m.
~unu da ilave edeyim ki, Bosnasaray'da yap~lan toplant~~ do~rudan
do~ruya, konu olarak, Berlin Kongresi'ni ele alm~~~de~ildir. Fakat Berlin
Kongresi'nin bir karar~yla Bosna ve Hersek'in Avusturyal~lar taraf~ ndan
i~gal edilmesi ve bir de bu i~gale kar~~~yerli halk~ n din ve mezhep fark~, ~ rk
fark~~ gözetilmeksizin H~ ristiyamyla, Yahudisiyle, Müslümamyla ~iddetle
mukavemet etmesidir. Bu direni~~bu toplant~n~ n konusuydu. Uluslararas~~
nitelikte delegeler geldiler ve meseleyi bu aç~dan enine boyuna incelciiler;
ben de bu i~gale kar~~~Osmanl~~Devleti'nin izledi~i siyaseti ayd~nlatmak için
elimden geleni yapt~m.
Bu toplant~y~~ yak~ ndan gördüm; fakat Almanya'da yap~lan öteki
toplant~larda ne yap~ld~~~ n~~henüz bilmemekteyim. Buna dair bir yay~n var
m~d~ r onu da bilmiyorum. Elime geçmedi böyle bir ~ey. Bizden Türkiye'yi
temsil eden arkada~lardan da henüz bir yaz~~ ç~ kt~~~ n~~görmedim.
Görüyoruz ki, Berlin Kongresi'yle ba~l~ca Almanlar ilgilenmektedirler.
Almanlar~ n bu kongre ile ilgilenmesini do~al kabul etmek laz~ m gelir.
Çünkü bu kongre Almanlar~n yeti~tirdi~i en büyük devlet adam~~ olarak
tan~ nan Bismark'~ n bir eseri, hem parlak bir eseri olmu~tur. Almanlar bu
* 23 ~ ubat 1979 tarihinde 'Atatürk Konferanslan' serisinde verilmi~tir.
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inançlar~n~~ ~~oo. y~ldönümünden faydalanarak gene dünya ilim âleminin
gözleri önüne sermek istemi~lerdir zannediyorum ve bu yak~ n bir ihtimaldir.
Gerçekten de Almanlar~n y~llarca önceden beri Berlin Kongresi'ni
anmak için haz~rl~klar yapmakta olduklar~n~~ yak~ndan bilmekteyim.
Bundan a~a~~~yukan 6-7 sene önce Bat~~Almanya'dan bir profesör bana bir
mektup yazd~ . Mektupta Berlin Kongresi'yle ilgili belgelerin, çe~itli
uluslar~n ar~ivlerindeki belgelerin, bir araya toplanarak büyük bir külliyat
halinde yay~nlanmas~n~~ planlad~~~n~~ bunun için çe~itli kolleglerle temasa
geçti~ini ve ayn~~zamanda da ödenek sa~lamak için gerekli makamlara
ba~vurdu~unu bildirmekte idi ve bir de acaba bu gerçekle~ti~i takdirde
bizimle i~birli~i yapar m~s~ n~z; Türk dokümanlan noktai nazanndan diye
soruyordu. Kendisine olumlu yan~t yazd~m; fakat bir süre sonra ald~~~m
ikinci bir mektupta ödene~in ç~kmam~~~oldu~unu esefle beyan ettikten sonra
i~in ilerki bir tarihe b~ rak~lmas~~ zorunlu bulundu~unu bildirmekte idi ve
böylece bu proje gerçekle~medi. Bununla beraber Almanlar~n Berlin
Kongresi'ni anmak için ba~ka ve daha mütevazi bir ~ekilde olsa da
çal~~t~klar~~ ve biraz önce sayd~~~ m bilimsel toplant~lar~~ yapt~klar~~
anla~~lmaktad~ r.
Osmanl~~tarihinde önemli bir yeri olan 93 sava~~~ve bununla ilgili
sorunlar üzerinde eskiden yani 40 y~l önce ben ~ahsen o zaman~n ko~ullar~n~n
elverdi~i ölçüde baz~~ ara~t~rmalar yapm~~t~m; ve ufak tefek yay~nlarda da
bulunmu~~idim. Konuyu tümüyle ele alacak bir yap~t~~ yay~nlamak
hevesinden hâlâ da vazgeçmi~~de~ilim. Demek istiyorum ki, konunun
yabanc~s~~ de~il idim. Ancak o günden beri ar~ivlerimizde ara~t~nc~lann
yararlanmas~na aç~lan yeni belgeler meydana ç~kt~; ve bunlar bir hayli
ço~ald~. Bunlar~~gördükten sonra konuya yeniden dönerek hiç de~ilse
Kurumumuzun y~ll~k Atatürk Konferanslar' serisi içinde bir konu~ma
yapmay~~ yerinde buldum; ve ~u anda da bu maksatla huzurunuzda
bulunmaktay~m.
1878 Osmanl~-Rus sava~~~ki 93 harbi diye tan~ n~ r tarihimizde, hatta
halk aras~ nda, bunun üzerinde çok zengin bir yaz~ n mevcuttur. Biraz sonra
görece~imiz gibi dünyan~n belli ba~l~~uluslar~~özellikle o zaman~n büyük
devletleri bu sorunla do~rudan veya dolayl~~olarak ilgili bulunduklanndan,
daha o zamanda ve sonradan da konu üzerinde çok yaz~p çizmi~lerdir.
Hatta Türkçe yaz~lanlarm say~s~~da epeyce kabankt~r. Ayr~ca Birinci Dünya
Sava~~'ndan sonra bu sava~~n sorumluluklar~n~~meydana ç~karmak amac~yla
'den sonraki zamanlara ait
büyük devletler d~~i~leri bakanlar~n~n 1971
belgelerini, yaz~~malar~n~~ve belge ad~~alt~nda ne anla~~llyorsa, malzemeyi
kal~n cilder halinde sistematik bir biçimde yay~nlam~~lard~ r. Bunlar
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aras~ nda da Berlin Kongresi'ne önemli ciltler dolduracak kadar çok geni~~
yer verilmektedir. Ama tabi bütün bu literatürü burada saymakta bir yarar
görmüyorum.
Asl~ nda konu çok geni~tir; ve dolay~s~ yla tek bir konferans~ n çerçevesi
içinde ancak bir yan~~ ile ele almak mümkündür. Durum böyle olunca
burada yapaca~~m i~i k~saca arz edeyim. Bu i~, Berlin Kongresi'ne götüren
olaylar~ n k~saca bir tablosunu vermek, sonra kongrenin niçin ve nas~l
topland~~~ n~~ ve neler yapt~~~ n~~ anlat~ p sonunda olup bitenlerin bir
de~erlendirmesini vermeyi denemekten ibarettir.
Konuya girmeden önce kongre teriminin anlam~~ üzerinde terminoloji
bak~ m~ ndan bir aç~ kl~~a kavu~mam~z gereklidir. Diplomasi sözlü~ünde
kongre, birçok devlet temsilcilerinin kendileriyle ilgili genel sorunlar~,
ortakla~a sorunlar~~ aralar~ nda tart~~~ p kesin ve ba~lay~c~~ nitelikte kararlara
ba~lamak üzere yapt~ klar~~ toplant~~demektir. E~er kararlar~~ kesin olmay~ p
sadece uyarma niteli~inde ise bu gibi toplant~lara da konferans
denmektedir.
1648 tarihinden beri, Vestfalya Ban~~'n~~ haz~ rlayan çok uluslu
toplant~lardan beri diplomasi dünyas~ nda çok kez kongreler yap~lagelmi~tir.
Bunlar genellikle topland~ klar~~ yerin ad~ n~~ ta~~maktad~ rlar. E~er birkaç
örnek vermek gerekirse 172o'lerde Suason ve Kambre Kongreleri,
~~ 5'te
Viyana Kongresi, 1856'da Paris Kongresi ve son olarak bugünkü konumuz
olan 1878 Berlin Kongresi ilk akla gelenlerdir.
Berlin Kongresi'nin konusu Avrupa'n~ n belli ba~l~~ devletlerinin
tümünü ortakla~a ilgilendiren bir dizi sorunlar kümesi idi ki, bunlar toplu
olarak ~ark Meselesi yahut bugünkü dilimizle Do~u Sorunu diye
adland~ r~lmaktad~ r. Temelinde ~ark Meselesi, Osmanl~~ Devleti ile Bat~~
devletleri aras~ ndaki ili~kilerin düzeni sorunu idi. Yüzy~llar boyunca çe~itli
biçimlerde süre gelen temaslar, kar~~l~ kl~~ etkiler ve etkilenmeler o kadar
çe~itli sorunlar ortaya ç~kartm~~~ idi ki, art~k bunlann zaman~ n
gereksinmelerine göre bir çözüme ba~lanmas~~zorunlu görünmekteydi.
1870 y~ llar~ n~ n ortalar~ nda Osmanl~~Devleti çok bunal~ ml~~bir döneme
girmi~ti. Tanzimat hareketi beklenen sonuçlar~~getirmemi~, devlet d~~a kar~~~
sayg~ nl~~~ n~~ yitirmi~, içerde yönetim son derece bozuk bir hal alm~~, K~r~m
Sava~~'ndan beri sorumsuzca al~ nan d~~~borçlar ve bunlar~ n alabildi~ine bir
savurganl~ kla çarçur edilmesi yüzünden devlet hazinesi iflas etmi~~
bulunmakta idi. Ayn~~ s~ ralarda Hersek eyaletinin Nevesin kasabas~ nda
Osmanl~~ vergi memurlanyla yerli halk aras~ nda ç~ kan bir tart~~ma, k~sa
zamanda büyüyerek bir ayaklanma biçimine girmi~, Panislavizm
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ak~m~ndan kaynaklanan bütün Balkan Slavlan, Osmanl~~Devleti'ne ba~kald~rm~~lard~r. Çok geçmeden S~rbistan ve Karada~~prensleri devlete sava~~
ilan ettiler, öte yandan Bulgaristan'da kan gövdeyi götürüyordu. Böylece
~ark Meselesi diye tarihlere geçen bunal~m meydana gelmi~~idi.
Bu durum kar~~s~nda I 856 Paris Antla~mas~'na imzalann~~koyan büyük
devletler Osmanl~~ Devleti'ne bask~~ yaparak Osmanl~~Imparatorlu~u
içindeki bütün H~ristiyan unsurlar~~~slahat ad~~alt~nda devletin bünyesinden
koparmak yolunu tuttular. Bunlar~n ba~~n~~çeken Rusya idi. Gerçekten
Rusya K~r~m Sava~~'nda yedi~i darbeden sonra Paris Bar~~~Antla~mas~'yla
kendisine yüklenen a~~r ko~ullar~~ ~~87 ~~'de Fransa'n~n Prusya'ya yenilmesinden yararlanarak üzerinden silkip atm~~~ve K~r~m Sava~~'ndan önceki
Osmanl~~Devleti'ni çökertmek siyasetine dönmü~~idi. ~imdi Osmanl~~
Devleti'nin içinde bulundu~u güçlüklerden yararlanarak 185o'lerde kutsal
yerler sorununu ortaya atmak suretiyle elde etmek istedi~i fakat
ba~aramad~~~n~~~imdi elde etmek pe~inde ko~uyordu. Ancak hedefe eri~mek
için silaha ba~vurmadan önce diplomasi yolunu denemeyi yerinde
görüyordu. Giri~ilen müzakereler bir konferans toplanmas~~sonucunu verdi.
Paris Antla~mas~'m imzalam~~~olan devletlerin temsilcileri 1877 y~l~~
sonlar~nda Istanbul'da topland~lar. Bu konferansta Türkler, devletlerce ileri
sürülen önerileri devletin ba~~ms~zl~~~~ve ülkenin bütünlü~ü ilkeleriyle
ba~da~mad~~~ndan reddettiler. Tophane Konferans~~ diye tan~nan bu
toplant~dan sonra büyük devletler siyasi yoldan bir çözüm arama yollar~n~~
sürdürdüler ve Londra'da ikinci bir konferans yapt~lar. Burada
kararla~t~rd~klan bir protokolü Bab-~~Ali'ye gene teklif ettiler; fakat Bab-~~Ali
bunu da reddetti ve bunu da reddedince Rusya da Osmanl~~Devleti'ne harp
ilan etti. Hadiselerin hikâyesi k~saca bundan ibaret.
I~te böylece ba~layan 93 sava~~~Osmanl~~Devleti'nin ac~~bir yenilgisiyle
sonuçland~. Ne ba~lang~çta Do~u Ordular~~Ba~kumandan~~ Gazi Ahmet
Muhtar Pa~a'n~n Rus kuvvetlerine indirdi~i darbeler ne de Gazi Osman
Pa~a'n~n ~an ve ~erefle dolu Plevne savunmas~~gibi parlak ba~ar~lar, sonunda
felaketi önleyemedi. Ruslar, Balkanlan yanp da Istanbul yolunu tuttuklar~~
zaman, Bab-~~ Ali bar~~~istemek zorunda kald~. Bir yanda Rus ordular~~
Istanbul'a do~ru ilerlerken, Ingiltere Devleti'nin arac~l~~~~ile ba~lat~lan bar~~~
müzakereleri haftalarca uzad~. Ancak 30 Ocak 1878'de bar~~~esaslar~~
sözle~mesiyle ate~kes sözle~mesi Edirne'de ve 3 Mart 1878'de de bar~~~
antla~mas~~Istanbul'un bir d~~~mahallesi olan bugünkü Ye~ilköy o zamanki
ad~yla Ayastefanos'ta imza edildi.
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29 maddeden olu~an bu Ayastefanos Bar~~~Antla~mas~'mn Osmanl~~
Devleti'ne getirdi~i yükümlülükler son derece a~~rd~r. Bunlar~~ k~saca
söylemek laz~ m gelirse evvela Tuna'n~ n güney k~y~lar~ ndan ba~lamak üzere
Ege Denizi ve Karadeniz'den ba~lamak üzere Arnavutluk'a, Ohri Gölü'ne
kadar dayanan büyük bir Bulgaristan kurulmaktad~ r. Gerçi bu prenslik,
emirlik deniliyor o zaman, Türkiye'ye vergi vermek zorundad~ r; ama
kendisine halk~n oylamas~yla bir prens seçecektir ve tamam~yla müstakil bir
devlet niteli~ini alacakt~ r; ve Ayastefanos Muahedesi biter bitmez bunun
için gerekli bütün önlemler de al~ nm~~t~ r.
S~rbistan, Karada~~ve Romanya'n~ n topraklar~~ geni~letilerek,
ba~~ms~zl~ klar~~tastik olunuyor. Böylece Balkanlardaki Osmanl~~ topraklar~n~ n büyük bir k~sm~~ elden ç~ km~~~ oluyordu. Geri kalan k~sm~~ da
Bulgaristan'~ n Ege'ye kadar geni~letilmesinin bir sonucu olarak ikiye
bölünmü~~bulunuyor. Sava~tan önce ve sava~a ba~larken defalarca bir
toprak kazanmak niyetinde olmad~~~ n~, sava~~~s~ rf Osmanl~~ yönetimindeki
H~ristiyanlar~~ kurtarmak amac~yla göze ald~~~ n~~ ilan eden ve bu hususta
gene defalarca güvence veren Rusya ~imdi sadece Romanya'dan kopard~~~~
Besarabya'yla yetinmeyerek Türkiye'den de do~uda toprak koparma
yolunu bulmu~ tur. Sava~~tazminat~n~ n bir k~sm~ na kar~~l~ k olmak üzere
do~udan malum elviye-i selase diye an~lan Batum, Kars ve Ardahan
vilayetlerimizi, o zaman~n tabiriyle sancaklar~m~z~, elde etmi~tir. Ruslar
Türklere 1.41o.000.000 ruble harp tazminat~~ yüklemi~tir. Bunu ~srarla
Ayastefanos Muahedesiyle kabul ettirmi~tir. Bunun ~~ oo.000.000'una
kar~~l~k ~imdi söyledi~im topraklar~~kabul etmektedir; fakat geri kalan
3 o.000.000 rubleyi de nakten istemektedir. Ruslar~ n kendileri de Osmanl~~
Devleti'ne yüklemi~~olduklar~~ ko~ullar~n çok a~~r oldu~unu ve bunlar~n
daha önce kendilerinin de imza koyduklar~~ baz~~ antla~malara ayk~ r~~
dü~tü~ünü ve bu antla~malarla ilgili büyük devletlerin buna itiraz
edeceklerini biliyorlar, bunun bilinci içinde bulunmaktad~ rlar; görünmektedirler daha do~rusu. Nitekim Rus kuvvetleri ~stanbul yolunu tutunca
~ ngiliz donanmas~~ Marmara'ya girerek ~stanbul önünde demirledi. Bu
nedenledir ki Ruslar Ayastefanos Ban~~'n~n Bab-~~Ali'yle saptand~~~~biçimi
ile yürürlü~e konulamayaca~~n~~bilmektedirler; ve bunun için bunu bir ön
bar~~~olarak kabul etmektedirler. O zamanki tabiriyle mukaddemat-~~
sulhiye, Frans~zca tabiriyle traite preliminaire olmu~tur ki, bugün ifade
etti~im mana itibariyle ön bar~~~denilebilir. Ruslar büyük devletlerin,
Türkiye'ye dikte ettirdi~i bu bar~~~~kabul etmeyeceklerini bildikleri için as~l
antla~may~~ bilahare yapmay~~ daha ileriki bir tarihe atm~~lard~r.
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Gerçekte bu ön bar~~~antla~masm~ n birçok maddeleri 1856 Paris ve
1871 Londra antla~malar~ na ayk~ r~~ dü~üyordu. Antla~man~n öngördü~ü
yeni s~ n~ rlar mevcut dengeyi alt üst ediyordu. Ba~ ta dengenin
bozulmas~ ndan en çok etkilenen iki devlet yani Ingiltere ile AvusturyaMacaristan Imparatorlu~u olmak üzere Paris ve Londra antla~malar~n~~
imzalayan büyük devletler Ayastefanos Antla~mas~'na kar~~~seslerini
yükseltmekte gecikmediler. Ingiltere Ruslar~n nüfuzlan alt~na ald~klar~~
Bulgaristan yoluyla Ege Denizi'ne inmelerine ve Do~u Anadolu Yaylas~ n~~
ele geçirerek Akdeniz'i ve Basra Körfezi'ni tehdit etmelerine müsaade
etmeyeceklerini aç~ktan aç~~a ilan etmeye ba~lad~lar. Bar~~~görü~meleri
sürdürülürken Rus askerinin Istanbul kap~lar~ na kadar sokulmas~~
kar~~s~ nda Ingiltere'nin donanmas~n~~ Marmara'ya sokmas~~ da Osmanl~~
ba~kentinin bir el çabuklu~u ile i~gal edilip bir olup bitti yarat~lmas~ n~~
önlemek amac~yla giri~ilmi~~bir önlem olarak yap~lm~~t~r. Bütün
hareketleriyle Ingiliz hükümeti Rusya'ya kar~~~bir sava~~~göze alm~~~
görünmektedir.
Ayastefanos Antla~mas~'nda gizli maddelere yer verilmi~~oldu~undan
ku~kulanarak antla~man~ n tümüyle uluslararas~~bir toplant~da incelenmesini ve burada Avrupa'n~ n bütününü ilgilendiren maddelerin de~i~tirilmesini,
yeni bir antla~ma düzenlemesini istemektedirler.
Avusturya-Macaristan'a gelince, Balkanlarda Rus nüfuzunun bu
derece geni~lemesini kendi varl~~~, ekonomisi için tehlikeli bulmaktad~r.
Büyük bir Bulgaristan'~ n meydana getirilmesi ve S~ rbistan ile Karada~~
prensliklerinin topraklar~ n~ n geni~letilmesi kendi s~ n~ rlar~~ içinde ya~ayan
Slavlar~~ imrendirece~inden, onlar~~ da imparatorluktan kopmaya özendirece~inden, Rus nüfuzuna geçecek bölgelerde ekonomik ç~ karlar~n~n zarara
u~rayaca~~ ndan korkmaktad~ r; ve bütün bunlar~~ engellemek istemektedir.
O vakitler Almanya Imparatorlu~u denebilir ki, en parlak dönemini
ya~~ yordu. Alman birli~i kurulmu~, Avusturya-Macaristan ve Rusya
imparatorluklar~~ ile üç imparatorun ba~la~mas~~ meydana getirilmi~;
Ba~bakan Bismark'~n kuvvetli ki~ili~i ile dünya siyasetinin a~~rl~ k noktas~~
Berlin'e kaym~~t~.
Ayastefanos Antla~mas~~ yap~l~ nca Bismark Reichstag'da uzun bir
nutuk söyledi; ve bu nutkunda Do~u Avrupa'da olup bitenlerin, özellikle
yeni kurulan siyasi te~ekküllerin Avrupa siyaseti için bir tehlike te~kil
etti~ini, bunun Avrupa'y~~ yak~ndan ilgilendirdi~ini ve bu nedenle
uluslararas~~ bir toplant~da bu meselenin bir çözüme ba~lanmas~~ zarureti
ortaya ç~kt~~~ n~~ söylemi~tir.
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Gerçekte Almanya, Ayastefanos Muahedesi'yle güç bir duruma
dü~mü~ tü. Hele ondan sonra Avusturya ile Ingiltere'nin Rusya'ya kar~~~
ç~kmalar~ ndan da endi~ e duymaktayd~ . Çünkü Avusturya, Rusya ve Prusya
aras~ nda Üç Imparator Antla~mas~~ diye bir anla~ ma vard~~ve Bismark bu
antla~man~ n her ne pahas~ na olursa olsun çözülmesine, ortadan kalkmas~na
engel olmak istiyordu. ~imdi Ruslar~ n Balkanlara bu derece sarkmalar~~
Bismark'~~ bu siyasi ba~lant~n~ n bozulmas~~korkusuna dü~ ürüyor ve bu
takdirde Avrupa siyasetinin hakemi durumuna gelmi~~olan kendisinin
mevkiini kaybedece~inden korkuyordu. Avusturya ile Rusya kap~~~ rlarsa
bütün kurdu~ u siyasi bina birdenbire çökecektir, yani Üç Imparatorlar
~~
Ba~la~ mas~~ve kendisi siyasi üstünlü~ünü yitirecektir. Onun için ne Rusya'y
ltmak
istememektedir;
çünkü
bu
takdirde
dar~ ltmak ne de Avusturya'y~~dar~
~~
dedi~im gibi bina y~k~lacakt~ r. Bu nedenlerle birbirlerine tabiri caizse di
~t~rma
birbirleriyle
uzla
bilemekte olan Avusturya, Ingiltere ve Rusya'y~~
yolundan ba~ka ç~ kar yol görülmemektedir.
Avrupa'n~ n güneyinde olanlar do~rudan do~ruya onu ilgilendirmemektedir. Ona göre do~u i~ lerinin tümünün Pomeranyal~~ bir neferin
kemikleri kadar bile de~eri yoktur. Ancak Bismark yeni bir sava~~n ç~kmas~n~~
kesinlikle istememektedir; çünkü dedi~im gibi bu takdirde elinde
bulundurdu~u siyasi hegemonyay~~ yitirmek tehlikesi mevcuttur. Ingiltere
ile Avusturya-Macaristan'~~ Rusya ile kap~~t~rmaktan al~ koymak, aralar~ndaki sorunlar~~ bar~~ç~~ yoldan çözmek için elinden geleni yapmaya karar
veriyor ve onun için demin arz etti~im ~ekilde o me~ hur nutkunu söylüyor.
Böylece Viyana, Londra, St. Petersburg ve Berlin aras~nda gayet yo~un
bir diplomatik faaliyet meydana geldi. Ruslar ola~anüstü elçi olarak
General Ignatiyer i ki, Istanbul'daki elçili~inden marufdur, ebul kizb yani
yalanc~ lar babas~~ lakab~yla an~ lmaktad~r, ~ark i~lerini iyi tan~ yan siyaset
uzman~~ s~fat~ yla Viyana ve Berlin'e yollad~ . Elçinin görevi Rusya'n~n
Balkanlarda yapaca~~~baz~~fedakârl~ klarla Avusturya-Macaristan hükümebir
tini yat~~t~ rmakt~ . Nitekim toplanmas~~ dü~ ünülen uluslararas~~
koymamalan
konferansta Türkiye kar~~s~ nda Rus ç~ karlar~na kar~~~
kar~~l~~~ nda Avusturya-Macaristan'~ n Bosna ve Hersek vilayetini kendi
topraklar~ na katmas~~ burada kararla~ t~r~ld~ . Rusya'n~ n Londra elçisi Kont
n
~ uvalof da -ki bu son derece nüfuz sahibi bir siyaset uzmamd~r, Ruslar~
nda;
Korçakof
esasen
büyük siyaset adamlar~ ndan biridir, Korçakor un yan~
hastal~kl~d~ r, Londra elçisidir; ama ikide bir Londra ile St. Petersburg
aras~ nda mekik dokur ve i~leri oradan idare eder idi-paralel olarak Ingiliz
hükümeti nezdinde büyük çabalarda bulundu. Gere~inde St. Petersburg'a
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gidip yetkilileri ikna ederek iki devlet aras~ ndaki gerginli~i yumu~atmay~~ ve
sonunda her iki tarafça kabul edilebilir bir antla~ma yapmay~~ ba~ard~.
Ayastefanos Antla~ mas~'n~ n toplant~ da tümüyle ve serbestçe incelenip,
tart~~~ lmas~~ prensibi Ruslarca da kabul edildi. Ingilizler bu Ayastefanos
Antla~mas~'nda t~ pk~~ Hünkâr Iskelesi Antla~ mas~'nda oldu~u gibi gizli
maddelerin mevcut bulundu~undan ku~kulan~ yorlard~ . Ruslar ise böyle bir
~ ey yoktur; biz metni oldu~u gibi de~il yaln~z Avrupa'n~n do~rudan do~ruya
ilgilenebilece~i meseleleri müzakereye koyaca~~z, diyorlard~. Halbuki,
Ingilizler buna itimat etmiyorlar; hay~ r muahedeyi oldu~u gibi, bütünüyle
ne olursa olsun, ister Avrupa'y~~ do~rudan do~ruya ilgilendirsin yahut
Türkiye ile Rusya'y~~ ilgilendirsin, hepsini görece~iz diyorlar. Ingilizler
bunda dayatt~ lar. Neticede Rusya bunu kabul etmek zorunda kald~.
Iki devlet aras~ nda mühim bir mesele de Istanbul önünde duran Rus
ordusu ile gene Istanbul'un kar~~s~ nda demirli duran Ingiliz donanmas~ n~n
geri dönmeleri ve Istanbul'dan uzakla~malar~d~ r. Bu nas~l yap~lacakt~.
Bunun için büyük bir mücadele yap~lm~~t~ r. Teferruat~ na lüzum yok
burada. Bu siyasi mücadele son derece ate~li olmu~ tur; ve iki taraf da
birbirine güvenememi~ tir. Ruslar Büyük Dere'ye inmi~ lerdi bir ara; ve
Ingilizler k~ yameti koparm~~ lard~, kongre s~ ras~ nda. Nitekim Kongre aç~l~ r
aç~ lmaz, Ingiliz ba~ delegesi Lord Beaconsfield, Istanbul'un tehlikede
oldu~unu, bu tehlike kar~~s~ nda serbestçe müzakere edemeyeceklerini öne
sürmü~, Ruslar kar~~l~ k vermi~, nihayet Bismark ikisini de yat~~ t~ rm~~t~ r.
I~te bu antla~ malar ki, birisi 6, birisi 9 maddelik iki protokol halinde
toplanm~~t~ r. Bu anla~ malar anla~mazl~ k konusu olan bütün sorunlar~n ne
biçimde çözüme ba~lanaca~~n~~saptamaktad~ r. Bunlar~n ba~l~calarm~~Berlin
Kongresi'nin nas~ l çal~~ t~~~~bahsine gelince görece~imizden burada
atl~yorum.
Böylece ~~ 7 Haziran 1878 tarihinde Almanya hükümeti Berlin'de bir
kongre halinde toplanmak için ilgili devletlere davetiye gönderdi. Berlin
Kongresi'nde birinci delege olarak Almanya, Ingiltere, Rusya devletleri
ba~bakanlar~ ; Avusturya-Macaristan, Fransa ve Italya d~~i~leri bakanlar~~
taraf~ ndan temsil edilmektedir. Osmanl~~ Devleti ise ba~delege olarak
Bay~ nd~ rl~ k Bakan~~ Aleksandr Kara Todori Pa~a'y~ , ikinci delege olarak da
Mare~al Mehmet Ali Pa~a'y~~ seçmi~ tir üçüncü delege ki, umumiyetle öteki
devletler de öyle yapm~~t~ r, Berlin'deki Osmanl~~Büyükelçisi Sadullah
Bey'dir.
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~imdi burada Osmanl~~Devleti için hayati bir önem ta~~ yan bu kadar
büyük bir toplant~ya, uluslararas~~toplant~ya, daha yüksek mevki i~gal eden
bir siyasinin gönderilmemesinin nedenleri acaba nedir, diye akl~m~za gelir.
Bu sorunun cevab~n~~ vermek laz~ m. Elimizde, niçin böyle ikinci, üçüncü
derecede insanlar seçilmi~ tir, bunu izah edecek bir belge yoktur. Ama öyle
anla~~l~yor ki ba~~delegenin H~ ristiyan olmas~, Ruslar~n H~ristiyanlar'
himaye için, Osmanl~~ zulmünden kurtamak için ortaya ç~kmalar~~
kar~~s~nda, padi~ah~n, bir H~ ristiyan'~n Osmanl~~Devleti'ni temsil etmesinin
etkili olabilece~i dü~üncesinden kaynaklanm~~~olabilir. Ben öyle zannediyorum. Padi~ah ruhsatnameleri sözlü olarak vermi~tir. Yaz~l~~ talimatlar~~
yoktur. Birinci delege için bu olmu~ tur zannediyorum. Öyle anla~~ l~yor.
~ kinci delege Mehmet Ali Pa~a Prusya soyundand~ r, bir müfteridir.
Almancay~~iyi bilir. O da zannediyorum bunun için seçilmi~tir. Bismark'a ki,
biraz sonra görece~iz bu kongreye tamamen hâkim bulunmaktad~ r,
kongreye etkili olabilmek için bir ~ rkda~~n~~göndermi~lerdir. Halbuki ba~ka
türlü olabilirdi. Saffet Pa~a ki, Ayastefanos Bar~~~ 'na götüren müzakerelerin
içinde bulunmu~tu ba~~ndan sonuna kadar hariciye naz~ r~~olarak, ~imdi de
sadrazamd~ r; Saffet Pa~a gitmiyor, böyle bir naf~a naz~r~, bundan sonra bir
asker, bir de adet yerini bulsun diye Berlin büyükelçisi. Halbuki bu durum
ben zaten ~ imdiki tahminimi bunun üzerine kurdum, oradaki murahhaslar
taraf~ ndan hiç iyi kar~~ lanmam~~ t~ r. Çünkü Lord Beaconsfield'in,
Korçakor un, Prens Bismark'~ n yan~ nda bizim delegeler sönük demeyeyim;
ama pek gölgede kalm~~ lard~ r. Demek oluyor ki, e~er demin tahminen
söyledi~im gerekçe isabetli ise, böyle ikinci derecede insanlar gönderilmi~~
olmakla, umulan~ n tam tersi elde edilmi~ tir. Çünkü mesela Avusturya, Kont
Andra~ i, Fransa, Vadington gibi bir d~~i~leri bakan~~ taraf~ndan temsil
edilmekteydi. Hiç olmazsa bunlar~n yan~ nda bir d~~i~leri bakan~~ gönderilebilirdi; fakat bu yap~lmam~~t~ r.
Berlin Kongresi'nin ilk oturumu ~~3 Haziran'da yap~ld~. Prens Bismark
ba~kanl~~a seçildikten sonra kongrenin çal~~ma yöntemi saptand~.
Ayastefanos Antla~mas~ 'm ele alarak içerdi~i maddeleri s~ra ile de~il,
sorunlar~ n önemine göre incelenip kesin çözümlere ba~lanmas~n~~
kararla~t~rd~ . Böylece tam bir ay çal~~~ld~, 20 toplant~~yap~ld~; ve bu 20
toplant~da i~~bitirildi.
Bu süre içinde verdi~i kararlar 64 maddelik Berlin Antla~mas~~ ad~~
alt~ nda 13 Temmuz 1878 günü imzaland~.
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Oturumlar boyunca yap~ lan görü~ melerin tutanaklan daha o zaman
yay~nlanm~~t~ r. Ayr~ca her oturum hakk~nda ba~~delegemiz Aleksandr
Pa~a'n~n hükümete yollad~~~~raporlar ve sonunda kaleme ald~~~~ayr~nt~l~~
me~hur layihas~~ Mahmut Celalettin Pa~a tarafindan kitab~n~ n sonunda
yay~ nlanm~~t~r. Yukar~da da k~saca de~indi~imiz gibi Ayastefanos
Antla~mas~ 'mn Avrupa devletleri ç~ karlar~na ayk~r~~ dü~en baz~~ sorunlar~~
hakk~ nda kongreden önce ilgili taraflarca bir tak~ m anla~malar yap~lm~~t~r.
Daha önce ilgili taraflar muhabere etmi~ler, temaslar yapm~~ lar ve ihtilaf
konusu olan sorunlar~ n ne ~ekilde çözümlenmesi gerekti~ini daha önce kendi
aralar~ nda saptam~~lard~ r. Kongre müzakelerinde ise, bunlar genellikle
önceki anla~malara uygun ~ekilde kararlara ba~lanarak tescil edilmekten
ilerisine gidilen bir ~ey yap~lamam~~t~r.
Kongrenin ilk ele ald~~~~konu Bulgaristan sorunudur. Ayastefanos
Antla~mas~'mn öngördü~ü Büyük Bulgaristan fikrinden burada vazgeçildi.
~imdi Bulgaristan ikiye ay~-diyordu. Birisi Balkan Da~lar~n~ n kuzeyinde
mümtaz bir eyalet olarak tamam~ yla kendi kendini idare edecek, milli
ordusu bulunacak bir Bulgaristan devleti, bir de Balkan geçitlerinin
savunmas~n~~ Türkiye'de bulundurmak amac~ yla Bulgaristan'~n güneyinde
te~kil olunan ve ~arki (do~u) Rumeli ad~yla an~lan bir eyalet. Mümtaz eyalet
de~il. Osmanl~~Devleti'ne ba~l~~ama Osmanl~~Devleti ordu bulunduramayacak. Valisi H~ ristiyan olacak. Bu vali büyük devletlerin onay~~ ile tayin
edilecek, bunun gibi daha bir tak~ m ~artlar~~ var.
Böylece Ayastefanos Antla~mas~~ile iki parçaya bölünen Rumeli'deki
Osmanl~~ topraklar~~ aras~nda bu do~aya aylc~n durum ortadan kalkarak
yeniden birle~tirilmi~~oldu.
Berlin Antla~mas~ , Yunanistan lehine bir s~n~ r düzenlenmesini,
Karada~, S~ rbistan ve Romanya'n~n ba~~ms~zl~klar~n~ n tasdikini ve
bunlar~ n Romanya müstesna topraklar~n~ n geni~letilmesini, Bosna, Hersek
ile Yeni Pazar sanca~~n~ n Avusturya taraf~ndan i~gal edilerek yönetilmesini,
Besarabya'n~n Romanya'dan al~ narak Rusya'ya geri verilmesini de
kararla~t~ rm~~t~ r.
Berlin Antla~mas~'n~ n 58. ve 6o. maddeleri Do~u Anadolu'da Rusya'ya
b~rak~lan Osmanl~~ topraklar~n~~saptamakta ve bunlann yeni s~ n~rlar~n~~
tespit etmekteydi. Buna göre Batum, Kars ve Ardahan vilayetlerimiz
Rusya'ya verilmekte, Ingiltere'nin itiraz~yla Ele~ kirt Vadisi'yle Bayezit
kenti Bab-~~Ali'ye iade edilmekteydi. Ingiltere, Iran ticaretine Rusya hâkim
olacak, buna müsaade edemem diye dayatm~~t~ r; onun üzerine Ruslar
bundan vazgeçmi~lerdir. Bayezit bize geçmi~ tir; ama Katur Iranl~lara
b~ rak~lm~~t~r.
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Yüzeysel de olsa Berlin Kongresi'nin yapt~ klar~~i~lere böyle göz att~ktan
sonra ~imdi kongrenin nas~l çal~~t~~~~ve Osmanl~~delegelerinin durumlar~~
hakk~ nda birkaç söz söyleyece~im müsaadenizle.
Berlin Kongresi bütün çal~~malar~n~~ ba~kan~n~n dü~ünce ve istekleri
do~rultusunda yapm~~t~r. Yarat~l~~ tan sert mizaçl~~olan Prens Bismark, siyasi
hayat~nda kazand~~~~parlak ba~anlarm etkisi alt~ nda bir üstünlük duygusu
içindedir. Kongre ba~kan~~ olarak kongreyi istedi~i yöne sevketmek,
delegelere istedi~i kararlar~~ ald~rmak gücünü göstermi~ tir. Tutanaklardan
istedi~i k~s~mlar~n yumu~at~lmas~~ya da büsbütün kald~ nlmasm~~sa~lamakta
her hangi bir sak~ nca görmemektedir. Esasen kitabet heyetini kendisi
seçmi~tir; ve istedi~i ~ ekilde bunlara tutanaklar~~ sonradan düzelttirmektedir. Bunun için ne~ redilen ve Türkçeye de çevrilmi~~olan Berlin Kongresi
tutanaklar~~ asl~ na pek mutab~ k de~ildir, birçok bak~ mlardan çok
yumu~at~lm~~ t~ r. Bismark olup bitenleri oldu~u gibi de~il, kendi istedi~i
~ ekilde sonradan düzelttirmi~ tir.
En önde gelen amac~~ ~ngiltere ile Rusya'n~ n bir sava~a tutu~malann~~
önlemektir. Bunu, Avrupa'n~ n menfaat~ na yapmakta oldu~unu defalarca
yinelemi~ tir. Bunun için gerekli gördü~ü anda sert ç~k~~ lar yapmakta, yan
tutmazl~ k maskesi alt~ nda delegeleri incitip incitmedi~ine ald~ r~~~etmemektedir.
nda bir tak~m
Osmanl~ lar ve genellikle do~ ulular, do~u milletleri hakk~
Devleti'nin
gelece~ine
~~
r.
Osmanl
pe~in yarg~ lara sahip bulunmaktad~
,
duruma
göre
~~~
güveni yoktu. Devletin belli ba~l~~ bir siyasetinin bulunmad
na
göre
~artlar~
il
o
günün
politika yapt~~~ , siyasetini belli bir yöne do~ru de~
~tir.
a
söylemi
aç~~
idare etti~i kan~s~ ndad~ r. Bunu bizim delegelere aç~ktan
Osmanl~~devlet adamlar~n~ n sözlerinde durup vaatlerini yerine getireceklerine inanmamaktad~ r. Bunun için bizim islahat vaatlerine falan hiç kulak
hiç de olumlu say~lmaz.
asmam~~ t~ r. Osmanl~~delegelerine kar~~~davran~~lar~~
söylemi~ tir: "Benden
~öyle
Onlarla ilk görü~ mesinde Prens Bismark
~n~ z. Bugünkü
nda
bulamayacaks
görece~iniz yak~ nl~ k ve içtenli~i ba~ kalar~
~~
durumu sizden saklamak istemem. Kongrenin Osmanl Devleti için
n. Ayastefanos Muahedesi, Avrupa
topland~~~ n~~sanarak kendinizi aldatmay~
maddeleri içermekte olmasayd~~
devletlerinin ç~karlar~ na dokunur baz~~
i biçimde düzenlenmesi için
oldu~u gibi b~ rak~l~ rd~. Bu ç~ karlar~ n istendi~
devletler bir kongre toplamaya karar verdiler, ben de o kongrenin
ba~kanl~~~n~~ kabul ettim. Bugünkü güçlüklerin çözümlenmesi Ayastefanos Muahedesi hükümlerinden baz~lar~n~ n yumu~at~lmas~~ ya da
ikliklerden yararlanabilirsiniz; ama
de~i~ tirilmesiyle mümkündür. Bu de~i~
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daha ileriye gitmek isterseniz hiçbir ~eye muvaffak olamazs~n~ z. Berlin
Kongresi'nin Osmanl~~ Devleti için toplanmad~~~ n~~size tekrar ederim.
Kongre Ayastefanos Muahedesi'nde gere~i gibi de~i~iklikler yapacakt~r;
fakat Avrupa'da yeni bir sava~~ç~karsa Osmanl~~ Devleti'nin sonunun
gelece~i muhakkakt~ r" diyerek gerçek durumu aç~ klamak istemi~tir. Fakat
taraflar aras~nda anla~mazl~klar ç~k~ nca Kongre toplant~lar~~ d~~~ nda ço~u
kez kendi yönetimi alt~ nda Ingiliz, Avusturya ve Rusya delegelerini bir
araya getirir. Müzakerelere Osmanl~~ murahhaslann~~ kesinlikle
kan~t~ rmam~~t~ r. Ayastefanos Antla~mas~'n~~ s~rf kendi ç~ karlar~~ aç~s~ndan
gözden geçirip i~lerine geldi~i ölçüde de~i~iklikler yapmakta devletler söz
birli~i etmi~~görülmektedirler. Osmanl~~ murahhaslan özel toplant~lara
ça~~nlmad~ klan gibi, genel toplant~ larda da fikirlerine hiç önem
verilmemektedir. Herkes adeta duymamazl~ktan gelmektedir, ba~ ta tabi
Bismark oldu~u halde.
Genel toplant~larda ise, Osmanl~~ delegeleri itirazlarda bulunurlarsa
ba~kan onlara kar~~~sert hatta kaba davranmaktan kaçmmam~~t~ r. Onlan
dinlemedi~i gibi, söz bile vermeyi reddetti~i olmu~tur. Mesela Varna ve
Sofya'dan Osmanl~~askerlerinin çekilmesi lehinde Lord Salisbury kongreye
bir öneride bulundu~u zaman Aleksandr Pa~a bu hususta ilerde söz
söylemek hakk~n~ n sakl~~ tutulmas~n~~ önermi~tir. O zaman Bismark adeta
hiddetlenmi~~ve aynen ~u sözleri söylemi~tir: "E~er söyleyecek bir sözü varsa
hemen söylesin. Derhal söz almak istese bile sözlerini bir tak~m itirazlara alet
etmesine müsaade edemem. Devleti, Ayastefanos Muahedesi'ni imzalad~~~ndan murahhas~n~ n burada itiraza hakk~~ yoktur. Osmanl~~delegelerinin
engellemelerle kongre müzakerelerini sapt~ rmalanna müsamaha edemem."
Ba~ ka bir örnek daha vereyim. Kongre toplant~lar~ndan birinde
Ivranya'n~n'S~ rbistan'a b~ rak~lmas~ na Aleksandr Pa~a muhalefet eder. Buna
oyunu vermekten kaç~n~r. Ba~kan gayet sert bir tav~ rla ona çat~k ka~larla
bakar fakat sesini ç~ kartmaz. Biraz sonra delegeler tutanaklan gözden
geçirmek üzere yandaki odaya giderler. Aleksandr Pa~a da oraya gider ve
zab~ tlar~~ göz,flen geçirirken Bismark içeri girer, arkas~ndan dürterek: "Bana
bak biraz önce Ivranya maddesine muhalefet edip oy vermekten kaç~nd~ n.
Kongreyi Bab-~~ Ali'deki bakanlar kurulu mu san~yorsun? Oy birli~i ile
verilen karan engelleyemezsiniz. Bunu kabul ve tasdike mecbursunuz"
deyip söz konusu karar~~ister istemez kabul ettirmi~tir pa~aya.
Sözün k~sas~~Berlin Kongresi resmi toplant~lar d~~~ nda Bismark'~n
yönetimi alt~ nda olarak Rusya'yla Ingiltere ve ço~u kez Avusturya
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devletleri aras~nda al~ nan kararlann Avrupa taraf~ ndan tasdik ettirilmesine,
resmi olarak alayi~le tesçil olunmas~ na hizmet eden bir alet niteli~i
ta~~maktad~r.
Berlin Kongresi Osmanl~~Devleti'ne ne getirmi~tir? Bu meselenin
üzerinde biraz durmak gerekir. Bu soruyu özetle yan~tlamaya çal~~ay~m.
Hiç ku~kusuz Ayastefanos Antla~mas~~Osmanl~~Devleti için çok a~~ r
hükümler içeriyordu. Hatta zamamn Papa's~~bile özel bir görevle Roma'da
bulunan ve kendisini ziyaret eden Bedros Efendi adl~~padi~ah~n elçisine bu
muahedeyi pek a~~r gördü~ünü, Avrupa'ca tetkik edilece~i umudunda
bulundu~unu ifade etmi~tir. Bab-~~Ali, zorla kabul ettirilen Ayastefanos
bar~~~hükümlerinin en a~~rlar~n~~de~i~tirmeye ba~tan beri çal~~m~~t~r. Bunun
için özel bir elçi ile Rus Çan'na ricada bulunmu~tur. Berlin Kongresi
kararla~~ nca buna oldukça büyük ümitler ba~lam~~t~r. Padi~ah Berlin'e
gidecek murahhaslara Balkan geçitlerinin savunmas~n~n Türkiye'de
kalmas~n~ , Varna istihkâmlann~ n Türklere b~rak~lmas~n~, Karada~~ve S~rp
s~n~rlar~n~ n fazla geni~letilmemesi bir de Ele~ kirt Vadisi'yle Beyaz~t'~n
Türklere iade edilmesini ve nihayet Ruslar~n istedi~i sava~~tazminat~ndan
kurtulmak talimat~n~~vermi~tir.
Ancak Osmanl~~ Devleti umdu~unu bulamam~~t~r. Kongrede her
devlet Avrupa ç~karlar~~paravanas~~alt~nda kendi ç~karlann~~dü~ünmü~~ve
bunlar~n ço~unu da elde etmi~tir. Gerçi Ayastefanos Antla~mas~'yla
kaybedilen baz~~topraklar Türkiye'ye geri verilmi~tir. Bunlar da do~uda
Ele~kirt Vadisi ve Beyaz~t kasabas~yla bat~da Ege k~y~~~eridinden ibarettir.
Balkan geçitlerinin savunmas~~Türkiye'ye b~rak~ls~ n diye kurulmu~~
olan Do~u Rumeli eyaleti gerçekte Osmanl~~Devleti'ne ancak tabiri caizse
pamuk ipli~i ile ba~lanm~~t~ r. Nitekim ilk firsatta Do~u Rumeli eyaleti
Türkiye'den kopanlarak Bulgaristan'a kat~lacakt~ r. Her ne olursa olsun
birer kazanç olarak say~ labilecek bunlara kar~~l~k do~uda Batum, Kars ve
Ardahan ile bat~da Bosna ve Hersek vilayetlerimiz Kongre karar~~ile elden
ç~km~~t~r. Kongre karar~ yla olmasa bile yine ayn~~günlerde Ingiltere'nin
bask~~ve tehditleriyle Türkiye ve Ingiltere aras~nda gizlice yap~lan bir
ba~la~ma antla~mas~~sonucu Ingilizlerin K~br~s Adas~'na yerle~meleri de
hesaba kat~lacak olursa Berlin Kongresi ile Osmanl~~topraklar~n~n bir tür
payla~~lmas~~yap~lm~~t~r. Böyle bir davran~~~ n, her zaman ve her yerde
maddeten ve manen güçlü olmaya dayanmas~~gereken siyaset uygulamalar~na belki de~il ama, adalet ve hakkaniyet ilkelerine ne kadar ayk~r~~dü~tü~ü
aç~kt~r.
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Size bu gerçe~i dünyan~n uzak bir kö~esinden yans~ tan ufak bir belge
okumakla sözlerimi bitirece~im. Okuyaca~~m belge 8 A~ustos 1878 tarihini
ta~~maktad~ r; ve Ford ad~ nda bir Amerikan vatanda~~n~n Osmanl~~Padi~ah~~
II. Abdülhamit'e yazd~~~~özel bir mektuptur.
"Efendim,
Berlin Antla~mas~'n~n özü oldu~u anla~~ lan maddeleri okudum.
Uluslar~ n son derece ciddi bir mecliste Berlin Antla~mas~ 'nda meydana
getirildi~i gibi, bir prensibi kabul etmi~~olmalar~~son derece hayret vericidir.
Bu, dünya milletlerinin egemenlik ve ba~~ms~zl~klar~ na indirilmi~~bir
darbedir. Topraklanndan bir k~ sm~ n~~~u millete, di~er bir k~sm~n~~ba~ka bir
ulusa vermek suretiyle Türkiye'nin topraklar~n~~ elinden almak ve
halklar~ndan bir k~sm~ na ba~~ms~ z hükümetler kurdurmak hakl~~ ise, ayn~~
biçimde bir davran~~~ n ba~ ka milletler için de geçerli olmas~~ gerekir. E~er
Berlin Antla~mas~ 'na taraf olan uluslar bu prensibin kendilerine de
uygulanmas~ n~~ kabul etmezlerse bu Prensip Türkiye'ye de uygulanamaz.
Böyle bir prensip geçerli ise dünya bir karga~aya sürüklenecek ve sürekli
kopmalara yol aç~lm~~~olacakt~ r. Bu taktirde yönetimde bir istikrar ve
kesinlik olmas~~mümkün de~ildir. Milletlerin kendileri için kabul edecekleri
yönetimde kesinlik ve istikrar sa~layacak ve yönetimin amaçlann~~
gerçekle~ tirecek biricik prensip her ulusun tüm topraklar üzerinde egemen
olmas~~ ve tümüyle d~~~kaynaklar~ n müdahale ve buyruklan olmadan
ba~~ ms~ z bir biçimde yürütülmesidir. Bu prensip gere~ince Türkiye tüm
topraklar~~ üzerinde egemen olmal~~ ve böylece Türkiye yaln~z hakl~~
oldu~unu göstermekle kalmayacak üstelik hükümetlerin varl~klar' için
gerekli temel prensibi savunarak dünya milletlerine yarar~~ dokunacakt~ r.
Berlin Kongresi'nin seçkin bir üyesi yap~lan antla~may~~kendi ülkesine
sunarken ~öyle demi~ tir: "Kongre, padi~aha topraklar~n~ n üçte ikisini geri
vermi~tir. Bu, padi~ahtan topraklar~n~ n elinden al~nmas~n~ n do~ru olmad~~~~
demek oluyor. ~u halde topraklar~n~ n üçte birinin elinden al~ nmas~~ hangi
hakka dayan~ yor."
Bu mektubun yazar~n~ n herhangi bir resmi s~fat~~ yoktur. O, özel bir
ki~idir. Mektubu, ba~ ka bir kimsenin bilgisi ya da istemi olmadan tamamen
kendi iradesiyle kaleme alm~~t~r. O, yaln~z Türkiye'nin de~il bütün dünya
milletlerinin haklar~n~~korumak için bu sat~ rlar~~ yazm~~t~ r.

