ORTA AFRIKA'DA NÜFUZ MÜCADELESI
VE
OSMANLI IMPARATORLU~U
(1893 - 1895)
Dr. ~ DR~S BOSTAN*
XV. asr~ n sonlar~ ndan itibaren Avrupa devletlerinin ilgisini çeken ve
giderek yeni bir pazar olmaya ba~layan Afrika k~ tas~, sonraki yüzy~llarda
bir yandan misyoner faaliyetleriyle Avrupa'n~ n kontrolü alt~ na girerken,
di~er yandan ekonomik sebeplerle etki alt~ na al~ nmaya çal~~~ld~ . XIX.
yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ndan itibaren Afrika, Büyük Avrupa devletleri taraf~ ndan payla~~lmak üzere antla~ malara sahne oldu. Önceleri sahil kesimlerinde faaliyet gösteren ve esir ticareti, maden i~letmecili~i ve ticari maddelerin temini için k~taya sokulan Portekiz, ~spanya, Fransa, ~ngiltere ve Belçika gibi devletlere sonralar~~ Almanya ve ~ talya kat~ ld~. Bat~ l~~ devletler,
XIX. yüzy~ lda gönderdikleri ke~if heyetleriyle Orta Afrika'y~~ ö~renmeye,
özellikle Nil ve Kongo gibi nehirlerin kaynaklar~ n~~ bulmaya yönelik çal~~malar ba~latt~lar. Bu çabalar sonucu meydana gelen i~ galler, hemen her
Avrupa ülkesine pekçok toprak kazand~rd~. Afrika'n~ n taksimi ve özellikle
Kongo Havzas~~ üzerindeki çal~~malar, çok geçmeden Avrupa devletleri aras~ nda anla~mazl~klar~ n do~mas~ na sebep oldu. Bunun üzerine, Afrika'da
yeni yeni toprak elde etmeye ba~ layan Almanya, Fransa'n~ n da deste~i ile
bir konferans toplanmas~ n~~ istedi. 1884-1885'de Almanya Ba~bakan~~ Bismark'~ n daveti üzerine Berlin'de toplanan Avrupa devletleri, imzalad~ klar~~
antla~ma ile Kongo ve Nijer nehirleri üzerinde gemi i~letebilme ve her
devlete e~ it haklarda ticaret yapabilme serbestisini getirdiler Afrika'da
topraklar~~ bulunmas~~ sebebiyle Osmanl~~ Devletinin de kat~ ld~~~~bu konferansla Avrupal~~ devletlerin Afrika'y~~ taksimi ba~lam~~~oluyordu. Bundan
sonra ikili antla~malar imzalanarak k~ tamn taksimi gerçekle~tirilmeye çal~MÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
I Berlin Konferans~ nda imzalanan antla~man~ n Frans~zca metni ve Osmanl~ca
tercümesi Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Y~ld~z Esas Evrak~~ (YEE), k~ s~m 25, evrak
52/5, zarf 52, karton 73'de, sadece Osmanl~ca tercümesinin bir sureti ise, BOA, Nâme-i
Hümâyün, nr. 14, s. '13-125 aras~ nda bulunmaktad~ r.
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~~ld12. Bu ara~t~ rmada Güney Sudan topraklar~~ üzerinde ~ngiltere ile Belçika'n~ n nüfuz mücadelesi ve Osmanl~~ imparatorlu~unun buna müdahalesi incelenecektir.
Belçika'n~n Hatt-~~~stivâ (Ekvator) Eyâletini ~~gal Te~ebbüsü
Özellikle Orta Afrika'daki sömürgele~tirme hareketleri ke~if heyetlerinin faaliyetleriyle geli~ti. Bunlar aras~ nda Belçika ke~if heyetinin Kongo
Ba~~ms~z Devleti (Congo Free State) arac~l~~~ yla Albert gölünün kuzeyinde
yer alan ve Güney Sudan topraklar~~ içinde bulunan bölgedeki çal~~malar~~
önemlidir. Belçika'n~ n bu bölgedeki varl~~~, di~er Avrupa devletleri ve
özellikle ~ngiltere taraf~ndan yak~ndan takip edilmi~~ve bu devletler geli~meleri kendi menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çal~~m~~lard~ r. Bilhassa Belçika kral~~ II. Leopold'un Kongo havzas~ nda destekledi~i ve yeni
topraklar elde etme amac~~ güden ke~if faaliyetleri k~sa zamanda sonuçlar~n~~ vermeye ba~lad~. XIX. yüzy~l~n sonlar~ nda Belçika'n~ n himayesinde Orta Afrika'da bulunan bir ke~if heyeti Yukar~~ M~s~r topraklar~ na ula~arak
buray~~ Kongo Ba~~ms~ z Devletine ilhak etmeyi planlamaktayd~. Bu sebeple bölgede hakimiyet meselesini gündeme getiren ciddi bir durum söz konusu oldu. Nitekim Viyana'da ç~kan Cor~espondance Politik gazetesinin 27
A~ustos 1893 tarihli nüshas~ nda Güney Sudan bölgesinin i~gal ve ilhak~~
ile ilgili olarak yer alan bir haber pekçok tart~~ malara yol açt~. Gazetenin
iskenderiye kaynakl~~ bu haber hakk~ ndaki yorumu oldukça önemliydi.
Gazetede, M~s~ r Hidiviyeti hizmetinde bulunan Emin Pa~a'n~ n bizzat i~gal ve idare etti~i Hatt-~~ ~stiva (Ekvator) Eyaletinin Kongo'ya ba~lanmas~~
meselesi Devletleraras~~ Hukuk noktas~ ndan ele al~ n~yor ve M~s~ r Hidiviyetinin böyle bir durumu protesto etmeden kabul edemeyece~i sebepleriyle
aç~ klan~yordu. Ayr~ca Belçika'n~ n Berlin Konferans~'na kat~ lan devletler taraf~ndan protesto edilece~i ifade ediliyordu. Gazetenin yorumuna göre,
M~s~ r k~ tas~ n~ n bir parças~~ olan Hatt-~~ ~stiva Eyaleti sahipsiz bir yer de~ildi. Bu eyalet, 20 sene evvel M~s~ r askerleri taraf~ ndan zaptedilmi~~ve bundan sonra M~s~r memurlar~~ taraf~ ndan idare edilmi~ti. Sudan'~n devaml~~
kar~~~ kl~~~~sebebiyle son zamanlarda ili~kiler kesilmi~~ise de, bir müddet
2 Afrika'n~ n bat~ l~~ devletler taraf~ ndan sömürülmesine ait tarihi bir özet için bk. E.A.
Boateng, A Political Geography of Africa, Cambridge 198o, s. 54-79. Afrika'n~ n taksimi konusu, Osmanl~~ Devletinin M~s~ r Komiserli~i ikinci kkibi Mehmed Muhsin taraf~ ndan da de~erlendirilmi~tir. O'na göre, Avrupal~~ devletler baz~~ farazi haritalar bast~ rarak Afrika'da yeni
s~ n~ rlar tesbit ettiklerinden bunlara aldan~lmamal~d ~ r. Bunun için O, gerçek durumun bilinmesi maksad~ yla Afrika Delili adl~~ kitab~ n~~ kaleme alm~~t~ r (Kahire 1312, s. 31-32).
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önce M~s~ r Hidiviyetinin atad~~~~Emin Pa~a ile Selim Bey taraf~ndan yeniden kontrol sa~lanm~~~ve Hatt-~~ ~ stivâ Eyaleti, Hidiv ile onun ba~l~~ oldu~u
Osmanl~~ padi~ah~~ ad~na idare edilmi~ti. Ayr~ca Osmanl~~ Devleti, Berlin
Konferans~n~ n 31 Ocak 1885 tarihli oturumunda Hatt-~~ ~stivâ Eyaleti üzerindeki hukukun kendisine ve M~s~ r Hidiviyetine ait oldu~unu kabul ettirdi~inden Kongo Hükümetinin yani Belçika'n~n bu eyaleti topraklar~ na
katmaya hakk~~ olamazd~ . Çünkü Kongo hükümeti, Berlin Konferans~ n~ n
9 ~ubat 1885 tarihli karar~ na göre tarafs~ z bir hükümet olarak di~er devletlerin himayesine al~ nm~~~ve s~n~rlar~~ aç~k bir ~ekilde tesbit edilmi~ ti. Bu
s~n~ r ancak yeni bir antla~ ma ile de~i~ebilirdi. Berlin Konferans~n~ n 1 Aral~ k 1884 tarihli oturumunda, Osmanl~~ murahhas~~ Said Pa~a'n~ n tavr~ndan
anla~~ld~~~ na göre Osmanl~~ Devleti, Orta Afrika meselelerine kay~ ts~z kalmayacakt~. E~er Belçika Devleti, Hatt-~~ ~ stivâ Eyâletini Kongo'ya ilhak etme dü~üncesinde ise bu M~s~ r meselesinin yeniden gündeme gelmesi demekti 3.
Hatt-~~ ~ stiva Eyaleti, 1870-1876 seneleri aras~ nda Samuel Baker ve
Gordon Pa~a taraf~ ndan kurulmu~tu. Özellikle idari te~kilat Sudan-~~ M~sri'nin bir eyaleti olarak Emin Pa~an~n valili~i s~ras~ nda (1878-1889) tamamlanm~~t~ '.
Hatt-~~ ~ stivâ Eyaletinin Kongo'ya ilhak edildi~i haberi, eyalet üzerinde
hukuku bulunmas~~ sebebiyle esas olarak Osmanl~~ Devletini ilgilendiriyordu. Bu sebeple Correspondance Politik gazetesinin haberi Bab~ati'ye ula~~nca
Sadrazam Ahmed Cevad Pa~a, Londra ve Brüksel elçilerinden bu konuda
bilgi toplamalar~n~~ istedi'. Bunun üzerine Osmanl~~ Devletinin Londra
büyükelçisi Rüstem Pa~a ~ngiltere D~~ i~leri bakan~~ Lord Rosebery ile
görü~ erek bir bilgisi olup olmad~~~n~~ sordu. Rosebery verdi~i cevapta. Belçika heyetinin faaliyetlerinden haberdar olduklar~n~, hatta ~ngiltere'nin
BOA, Mümtâze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ ra nr. 8.
Gordon Pa~a'n~ n Sudan'daki görevi ve Mehdi kuvvetleriyle mücadelesi konusunda
London
bk. A.B. Theobald, The Mahdiya, A History of the Anglo-Egyptian Sudan 1881-1899,
1951, S. 67-139; P.M. Holt, The Mahdist State in the Sudan 1881-1898, Oxford 1958, s. 79-97.
konusunda
Hatt-~~ istivâ Eyâletinin kurulu~u ve Emin Pa~a zaman~ nda te~kilatland~ nlmas~~
Oxford 1972.
The
Emin
Pasha
Relief
Expedition
1886-1890,
bilgi
için
bk.
Iain
R.
Smith,
geni~~
Hatt-~~ ~ stivâ Eyâletinin tarihçesi konusunda ayr~ca bk. ~evki el-Cemal, Tdrihu Sudani
II, 231-294.
Viidz'n-Nil, Kahire 1969,
Sadâretten Hâriciye Nezâreti'ne gönderilen 25 Rebi`ülevvel 1311 (6 Ekim 1893) tanr. 1036/
rihli tezkire: BOA, Bâb~âli Evrak Odas~~ (BEO), M~s~ r Hidiviyetinin Tezakir Defteri,
68-8, s. 69.
3
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nüfuzu alt~ ndaki bölgelere girmelerinden endi~e ettiklerini ve bu sebeple
Belçika'y~~ protesto etti~ini bildirdi. Yine Rosebery, heyetin ~u s~rada nerede oldu~unun kesin olarak bilinmedi~ini, ancak Vadelay (Vadi Ulya)'da
bulundu~unun tahmin edildi~ini sözlerine ekleyerek "Belçika kral~~ da bu
konuda bir bilgisi olmad~~~n~~ ifade etti" ~eklinde aç~ klamada bulundu.
Londra büyükelçisi Rüstem Pa~a, Belçika Kral~~II. Leopold'un bu konudaki tavr~n~ n Ingiltere'de hayret ve süpheyle kar~~land~~~n~~naldetmi~tir. Bu
görü~me s~ras~ nda Rosebery, M~s~ r Hidiviyeti'nin Belçika'y~~protesto etmeyi tasarlad~~~n~ , ancak sonra bundan vazgeçti~ini bildirince Rüstem Pa~a,
M~s~ r Hidiviyetinin di~er devletler nezdinde siyasi bir te~ebbüste bulunma
hakk~na sahip olmad~~~n~~ve protesto etmesi gerekti~i takdirde bunu ancak
Bab~ali arac~l~~~yla yapabilece~ini söylemi~tir. Büyükelçinin bildirdi~ine göre,
Ingiltere D~~i~leri Bakan~n~ n tavr~ndan, Osmanl~~Devletinin Belçika'y~~protesto etmesine kar~~~ç~ kmayacaldan anla~~ lmaktad~r6.
Bab~all'ye Correspondance Politik gazetesinin haberi hakk~ nda ikinci bilgi
Brüksel sefaretinden geldi. ~~g Kas~ m 1893 tarihinde Brüksel'deki Osmanl~~
sefiri Kara Todori Efendi'nin verdi~i bilgiye göre, gazetenin muhabiri Belçika askeri f~rkas~n~n Hatt-~~ Istivâ Eyaletine ula~t~~~n~~ bildirmi~~ve Van
Kerckhoven kumandas~ ndaki f~rkan~ n durumu hakk~ nda malumat vermi~tir. Belçika'daki bilgilere göre, bu kumandan önceki sene öldü~ünden askerlerinin ne oldu~u bilinmemekte ve f~rkan~n da~~ld~~~~iddia edilmektedir. Belçika kral~ , bu bölgedeki faaliyederiyle Hatt-~~ Istiva Eyaletini ele geçirmek ve Kongo topraklar~~ ile Nil nehri aras~ nda bir birle~me noktas~~
sa~lamak istemektedir. Ingiltere ise, bu konuyu aç~kl~~a kavu~turmak hususunda ~srar etti~i gibi, sald~r~dan dolay~~ da Belçika'y~~ protesto etmi~tir.
Asl~ nda bu topraklar üzerinde me~ru bir hakk~~ olmayan Ingiltere'nin niyeti, Uganda meselesini çözdükten sonra bölgeyi i~gal ederek di~er devletlere Nil yolunu kapamakt~ r. Brüksel'deki Osmanl~~ elçisine göre, asl~nda M~s~ r Hidiviyetinin tasarrufunda olmas~~ gereken bu bölgede M~s~r'~n hak iddia edebilmesi için hiç olmazsa Hartum'u yeniden zaptetmesi gerekmektedir. Ayr~ca Osmanl~~ Devleti de, M~s~ r Hidiviyetinin bölgedeki lcazan~ lm~~~
haklar~n~~savunmal~~ ve di~er devletlere bunu kabul ettirerek Kongo ve
Belçika kral~n~n istek ve dü~üncelerine sed çekmelidir 7.
6 27 Ekim 1893 tarihinde Londra Sefaretinden Hariciye Nezketine gelen yaz
~: BOA,
BEO, Mümtitze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr. 6.
7 Brüksel Sefaretinden Hâriciye Neziretine gelen ~ g Kas~
m 1893 tarihli cevâbi yaz~:
BOA, BEO, Mümtk.e-i M~s~r, nr. 5/A, 135, iç s~ ra nr. 7. Belçika askeri kumandan~~ Van
Kerchkoven'in A~ustos 1892'de Vadelay'~ n bat~s~na yak~ n bir yerde bulunan Lehmin'e ula~-
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Güney Sudan'da meydana gelen olaylar üzerine diplomatik alanda bu
geli~ meler olurken ayn~~ günlerde Osmanl~~ Devleti, M~s~ r'~~ i~gal eden ~ ngiltere'nin buradan tahliyesini gündeme getirmeye çal~~maktayd~ . Bunun
sa~lanmas~~ için kendisine emir verilen Londra büyükelçisi Rüstem Pa~a,
Lord Rosebery ile bir görü~me yapt~~ ve sonucu 1 Kas~ m 1893'te Hariciye
Nezâretine bildirdi. Buna göre, ~ ngiltere M~s~ r'~ n tahliyesi i~ini geciktirmeye çal~~ makta ve meselenin görü~ ülmesini sonraya b~ rakmaktayd~. Bu durum, Osmanl~~ Devletinin hukukuna ve menfaatine uymad~~~ndan Lord
Rosebery'yi görü~meye raz~~ edecek bir ön antla~ma haz~ rlanmas~~ gerekiyordu. Bunun üzerine Sadrazam Ahmed Cevad Pa~a, Adliye ve Hariciye
nâz~rlanyla biraraya gelerek be~~maddeden olu~an bir mukavelenâme
müsveddesi haz~ rlad~ lar. Bu mukavelenâmeye göre, Osmanl~~ Devleti M~s~ r
üzerindeki bütün haklar~ n~~ korumay~~ plânl~yordu 8
Böylece Osmanl~~ Devleti bir yandan M~s~ r'~~ i~gal eden ~ ngiltere'yi
bölgeden uzakla~t~rmay~ , di~er yandan da yeni i~ gal olaylar~na kar~~~tedbirli olmay~~ dü~ ünüyordu. Nitekim Bâblâii, Belçika ke~if heyetinin Yukar~~
M~s~ r topraklar~ n~~ Kongo'ya ilhak etme dü~ üncesini Devletleraras~~ Hukuk
aç~s~ ndan inceletti. 20 Ocak 1894 tarihli Bâblâll Hukuk Mü~avirinin raporuna göre, Hatt-~~ ~stivâ Eyaletinin korunmas~~ M~s~ r Hidiviyeti'nin sorumlulu~unda olup, o da Bâblâti arac~ l~~~ yla hareket etmek mecburiyetinde
idi. Son zamanlarda Yukar~~ M~s~ r Bölgesi, merkezi. M~s~ r hükümetine kar~~~isyankâr davranm~~~olsa bile, bu topraklar M ~s~ r'~ n bir parças~~ say~ ld~~~ndan, buralar~ n i~gali M~s~r Hidiviyeti ile onun ba~l~~ oldu~u Osmanl~~
Devletine kar~~~ dü~ manca davranmak demekti. Hukuk mü~aviri bölgenin
i~ gali ile ilgili kesin bilgi temini için M~s~ r Hidiviyeti'ne ba~vurmadan
önce, M~s~ r Fevkalade Komiseri Ahmed Muhtar Pa~a'dan bilgi al~ nmas~ n~~
tavsiye etti 9 .
Osmanl~~ Devletinin M~s~ r'daki hukukunu ~ ngiltere'ye kar~~~temsil etmek ve tahliye i~ lemlerinin ba~lat~ lmas~ na yard~ mc~~ olmak üzere M~s~ r'da
u~~~bilinmektedir (G.N. Sanderson, "Contributions from African Sources to the History of
European Competition in the Upper Valley of the Nile", journal of African History, III/1,
1962, s. 81. Onun kazâen öldürüldü~üne dair bk. P.M. Holt, The Mahdist State, Oxford
1958, S. 199, not

2.

8 M~s~r'~n ~ngilizler taraf~ ndan tahliyesi ile ilgili olarak haz~ rlanan bu taslak 6 Gernâziyelevvel 1311 (15 Kas~ m 1893)'de padi~aha sunuldu (BOA, Y~ld~z Tasnifi, Sadâret Resmi
Mâruzat Evrak~, nr. 68/3).
9 23 Receb 131 ~~ (20 Ocak 1894) tarihli Bab~ âli Hukuk Müsavirli~inin mütâlaanâmesi
s(.~ reti: BOA, BEO, Mümtâze-i M~ s~r, 5/A, 135, iç s~ra nr. 9.
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kurulan M~s~ r Fevkalade Komiserli~i (1885), Gazi Ahmed Muhtar Pa~a'n~n ba~kanl~~~ nda önemli hizmetler vermi~tir. Son devrin en önemli asker ve devlet adamlar~ ndan biri olan Ahmed Muhtar Pa~a, M~s~ r'dan
gönderdi~i mektup, telgraf ve raporlarla M~s~ r, Orta ve Do~u Afrika ile
Hicaz ve Yemen bölgelerinde meydana gelen siyasi olaylar hakk~nda bilgi
ve görü~lerini aktararak sömürge devletlerinin siyasi faaliyetleri ve bunlar~ n
Osmanl~~ Devleti bak~m~ ndan do~uraca~~~sonuçlar~, al~nmas~~ gereken tedbirleri büyük bir vukulla kaydetmi~tir 1°. Nitekim Güney Sudan'da meydana gelen olaylar hakk~ nda da onun bilgi ve görü~lerine ba~vurularak 22
~ubat 1894'te bir mektup gönderildi. Bu mektupta, Kongo hükümetinin
Hatt-~~ ~ stiva bölgesini ilhak etme niyetinde oldu~u anla~~ld~~~ ndan Kongo'nun Sudan'a do~ ru ilerlemek istedi~i yerlerin M~s~ r'a ait olup olmad~~~n~n ara~t~r~lmas~~ ve bu konudaki mütalaan~n yaz~lmas~~ istendi 11. Ahmed
Muhtar Pa~a'n~ n gönderdi~i 6 Mart 1894 tarihli cevapta ~u görü~lere yer
veriliyordu. Bölgedeki Osmanl~~ hukukunun korunmas~~ için Mütemehdi
hadisesinden önce Sudan'daki M~s~ r idaresinin nerelere kadar uzand~~~ n~ n
resmen bilinmesi gerekti~inden Bab~ali, M~s~ r Hidiviyetinden bölgenin bir
haritas~ n~~ resmen istemeliydi. Bu sa~land~~~~takdirde, harita Bab~ ali taraf~ndan sa~lam bir sened kabul edilebilece~i gibi, ilerde meydana gelebilecek Sudan meselesinde de sahih bir huccet olabilecekti ' 2.
Ahmed Muhtar Pa~a'n~ n tavsiyesi üzerine 15 Mart 1894'te M~s~ r Hidiviyetine bir mektup gönderilerek Han-~~ ~stiva Eyaleti'nin ve Sudan s~n~r~n~ n nerelere kadar uzand~~~n~~ gösteren bir haritan~ n haz~rlan~ p yollanmas~~ istendi 13. Ayr~ ca Sultan II. Abdülhamid, 17 Mart tarihli iradesinde M~s~ r'a ait olan bu topraklar~n korunmas~~ için M~s~ r Hidivine mektup gönderilmesini Sadrazam Ahmed Cevad Pa~a'ya emretti
Bab~ali bir taraftan M~ s~ r'daki Fevkalade Komiseri ve M~s~r Hidivi
arac~l~~~ yla bilgi toplarken di~er yandan ~ ngiltere'nin konu ile ilgisini ve
ne gibi bilgileri oldu~unu ö~renmeye çal~~~ yordu. Bu maksatla Londra
I° Ahmed Muhtar Pa~a hakk~nda daha geni~~bilgi için bk. Rifat Uçarol, Bir Osmanl~~
Pa~as~~ ve Dönemi; Gazi Ahmet Muhtar Pa~a, ~stanbul 1976; Selim Deringil, "Ghazi Ahmed
Mukhtar Pasha and the British Occupation of Egypt", Al-Abhath, XXXIV, Beirut 1986, s.
13-19.

BOA, BEO, M~s~r Hidiviyetinin Muharrenit Defteri, nr. ~~ o32/68-4, S. ~~2.
BOA, BEO, Mümtâze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr.
13 BOA, BEO, Mümtâze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr.
1412
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sefiri Rüstem Pa~a, ~ ngiltere D~~i~ leri Bakan~~ Lord Rosebery ile bir görü~me
daha yapt~ . Büyükelçi, Kongo'nun Yukar~~ M~s~ r bölgesini ilhak etme
dü~üncesinden dolay~~ birkaç ay önce Belçika hükümetine gönderdi~i protestoya ne cevap verildi~ini ve kendilerine gelen son bilgileri ö~renmek istedi. Ancak bakan~ n cevab~ ndan yeni bir bilgisi olmad~~~~anla~~lmaktayd~.
Bakan'a göre Belçika heyeti, Lado ve Vadelay'da bulunuyordu. Osmanl~~
Devletinin Belçika'y~~ protesto etmesinde ise ~ngiltere bak~ m~ndan hiçbir
sak~ nca yoktu ".
Osmanl~~ Devleti, Hatt-~~ Istivâ Eyaleti üzerinde haklar~~ oldu~u konusunda
~srarl~~ idi. Nitekim 21 Mart 1894'te Ahmed Muhtar Pa~a'ya tekrar bir mektup gönderildi ve Sudan k~tas~n~ n sahipsiz olmad~~~~gerekçesiyle aç~kland~.
Bu mektupta, Sultan Abdülaziz'in saltanat~~ s~ ras~ nda (1871-1876) ve Hidiv
~smail Pa~a zaman~ nda (1863-1879) Darfur, Hartum vs. yerlerin fethi için
padi~ah~ n emriyle (irâde-i seniyye) M~s~ r ordusunun görevlendirildi~i ve
k~ sa zamanda bölgede düzenin sa~land~~~~anlat~ld~. Ayr~ ca daha önceleri
burada mahkemeler kuruldu~u, ahalisinden vergi al~ nd~~~~ve asker topland~~~~izah edilerek bölgenin M~s~ r Hidiviyeti'ne ilhak olundu~u hat~rlat~ld~.
Bu sebeple Kongo taraf~ ndan meydana gelecek sald~r~lara kar~~~ M~s~ r idaresinde bulunan bu arazinin korunmas~ na gayret edilmesi ve gerekirse di~er devletler nezdinde giri~imlerde bulunulmas~~ için M~s~ r Hidivine baz~~
tavsiyelerde bulunuldu~u bildirildi ve komiserlik makam~n~n da bu konuda gerekeni yapmas~~ istendi 16. Ayr~ca ayn~~ gün, ayn~~ mealde bir mektup
da M~s~ r Hidivine yaz~ larak önceki mektupta bahsedilen haritan~n en k~sa
zamanda gönderilmesi ve bölgenin muhafazas~~ için gerekenin yap~lmas~~ iste~i tekrarland~~ ". Bu mektuplara sadece Ahmed Muhtar Pa~a 3 Nisan'da
cevap gönderdi. Osmanl~~ Devleti ad~ na hareket eden M~s~ r'~n, bir ara Sudan'~ n içi kesimlerini ve Hatt-~~ ~ stivâ Eyâletini idare ve kontrolü alt~ na ald~~~n~~ belirten Ahmed Muhtar Pa~a, i~ gal edilmek istenen yerlerin bu
bölge içinde kald~~~ ndan bahsederek gerçek s~n~rlar~n M~s~ r Hidiviyeti vas~~: BOA,
15 2 Mart 1894 tarihinde Londra Sefaretinden Hariciye Nezaretine gelen yaz
M~s~r ~ radeleri, nr. 1585, lef 2.
nr. 1032/68-4, S. 15. Hidiv ~smail
16 BOA, BEO, M~s~ r Hidiviyetinin Muharrerda Defteri,
n
bu
bölgedeki
fetihleriyle
ilgili
olarak
bk.
Mekki
Shibeika,
"The Expansionist MoPa~a'n~
to the Lakes", Sudan in Africa, (ed. W~suf Fadl Hasan), Khartovement of Khedive
um 1971, s. 142-155. Hidiv ~smail Pa~a zaman~ ndaki Sudan idaresi için bk. P.M.HoltM.W. Daly, A History of the Sudan, London 1988, S. 74-82. K~sa biyografisi için bk. ~inasi
Altunda~~"~smail Pa~a", ~sliim Ansiklopedisi, 5/II, 1115-1119.
nr. 1032/68-4, s. 15-16.
17 BOA, BEO, M~s~ r Hidiviyetinin Muharrerdt Defteri,
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tas~ yla resmen tesbitinin ta~~d~~~~önem konusundaki kanaatini tekrarlad~~18.
Bunun üzerine Bâb~ âli, 5 Nisan'da M~s~ r Hidivine yeni bir mektup
gönderdi. Osmanl~~ Hükümeti bu mektupta da Belçika'n~n protesto edilmesi için sözü geçen heyetin bulundu~u mevki hakk~ nda Hidiviyetin
görü~ünü yazmas~ n~~ ve bahsedilen haritay~~ göndermesini istemekteydi 19.
Ancak bu yaz~~malara ra~men M~s~ r Hidiviyetinden herhangi bir bilgi al~namad~~~~anla~~lmaktad~ r.
Olaylar~n bu ~ekilde geli~ mesi ve Kongo'nun Sudan'a do~ru ilerlemesi üzerine II. Abdülhamid, to Nisan'da sâd~ r olan iradesinde daha fazla
beklemeden Belçika hükümetinin protesto edilmesini ve ilhak dü~üncesine
kar~~~ tedbir al~ nmas~ n~~ emretti. Ayr~ ca bu konuda, Fransa hükümetinin
Osmanl~~ Devletini destekleyece~i anla~~ld~~~ ndan Istanbul'daki Fransa elçisiyle görü~ ülmesini sadrazama tavsiye etti'.
Di~er taraftan Ahmed Muhtar Pa~a, 24 Nisan ~~ 894'te Istanbul'a yeni
bir mektup gönderdi. Pa~a mektubunda Orta Afrika'da meydana gelen
olaylar hakk~ nda M~s~ r'dan mahalli bilgiler toplanmas~n~ n mümkün olamad~~~n~, M~s~ r'a da haberlerin Avrupa kanal~yla geldi~ini anlatm~~~ve Sudan'a dair baz~~ bilgiler vererek bir harita gönderdi~ini belirtmi~tir. Bu
mektubunda, özellikle Nil nehrinin kaynaklar~~ ve bunlar üzerinde in~a
edilmesi dü~ünülen barajlar ile bunun Sudan ve M~s~r bak~m~ ndan önemini siyasi ve ekonomik aç~dan uzun uzad~ ya anlatm~~t~ r. Ayr~ca Ingilizlerin bölge üzerindeki tasavvurlanndan da bahseden Ahmed Muhtar Pa~a,
~ talya ve Almanya ile yap~lan Afrika'n~ n taksimi antla~malanna temas etmi~tir. ~ ngiltere'nin Afrika'n~ n güneyinden kuzeyine do~ru Sudan ve M~s~r'~~ tamamen ele geçirmeyi dü~ündü~ünü, ancak bunu ~imdilik aç~klamad~~~n~~ anlatan Ahmed Muhtar Pa~a, Vadelay ve civann~ n daha önceleri
idare alt~na al~nd~~~n~ , bu bölgelerin hukukunun korunmasm~n M~s~ r için
çok önemli oldu~unu belirtmi~tir".
BOA, BEO, Mümta~e-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, ~Ç s~ ra nr. 21-23.
BOA, BEO, M~s~ r Hidiviyetinin Muharrerat Defteri, nr. 1°32/68-4, S. 17. Bu konu ayn~~ zamanda M~s~ r Fevkalade Komiseri Ahmed Muhtar Pa~a'ya da yaz~lm~~~
ve mütalaas~~ istenmi~tir (Ayn~~yer. s. 18).
20
BOA, M~s~ r ~ radeleri, nr. 1585. Belçika Hükümetine bir protesto gönderilmesi için
sad~ r olan irade üzerine Sadaretten Hariciye Naz~ r~ na gönderilen 6 ~evval 1311 (12 Nisan
1894) tarihli tezkirede gere~inin yap~lmas~~ istenmi~ ti (BOA, BEO, M~s~ r Hidiviyetinin Tez~ikir
Defteri, nr. 1036/68-8, S. 82).
18

19

21 Ahmed Muhtar Pa~a 18 ~evval 1311 (24 Nisan 1894) tarihli mektubunda bölgenin
co~rafi ve siyasi durumu hakk~ nda çok önemli bilgiler vermektedir (BOA, BEO, Mümtaze-i
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~ngiltere'nin Vadelay'~~(Vadi Ulya) ~~gali
Osmanl~~ Devletinin bölgede meydana gelen olaylar~~ yak~ndan ve dikkatle izledi~i s~ rada Ingilizlerin Vadelay'l i~gal ettikleri ve buraya ~ngiliz
bayra~~~diktikleri haberleri yay~ lmaya ba~lad~ . Bunun üzerine Londra'daki
Osmanl~~ büyükelçisi derhal harekete geçerek 9 May~s 1894'te ~ngiltere
D~~i~leri Bakan~~ ile bir görü~me yapt~ . Büyükelçi, D~~i~leri Bakan~na bu
bilgilerin do~ru olup olmad~~~n~~ ve kendilerine bu konuda bir haber ula~~p ula~mad~~~n~~ sordu. Bakan cevab~nda ~ngiliz subay~~ binba~~~Owen kumandas~nda Sudanl~~ bir müfreze askerin Vadelay'a ~ngiliz bayra~~~dikti~ine dair bir telgraf ald~klar~n~~ bildirdi ve sebebini ~öyle aç~klad~. "Galiba
Emin Pa~a Vadelay'dan ayr~l~ rken orada Sudanl~~ iki tabur asker b~rakm~~t~ . Bunlardan Selim Bey'in idaresinde olanlar isyan ederek da~~lm~~, di~erleri aileleriyle birlikte Uganda'ya gitmi~lerdi. Bu askerler itaatten ç~kt~klar~~
gibi geçimlerini sa~lamak için ya~mac~l~~a ba~lam~~lard~ . Uganda'daki ~ngiliz subay~~ bunlar~~ kontrol alt~ na alarak ülkeyi yöneten ~ngiliz kumpanyas~~ hizmetine alm~~ , Uganda'ya sald~ran kom~u eyâletin reisine kar~~~kullanm~~lard~. Anla~~ld~~~ na göre, bunlar ~u s~rada sald~rganlar~~ geri
püskürttülderi gibi, ~ngiliz subaylar~ n maiyyetinde Albert gölünü geçerek
Vadelay'a ula~m~~ lar ve buray~~ i~gal etmi~lerdi". D~~i~leri bakan~~ sohbet s~ras~ nda büyükelçiye M~s~ r Hidiviyetinin bölgedeki hukukunun korunaca~~na dair teminat vermi~tir. Büyükelçiye göre, ~ngiltere'nin Vadelay'l i~galinin as~ l sebebi, önemli bir noktada bulunan Vadelay'~n bir ba~ka devlet
taraf~ndan i~gal edilmesini önlemektir. Nitekim, Berlin Konferans~na
(1885) göre, Belçika kral~~ Kongo'yu terk etti~i takdirde, bölge Fransa'n~n
eline geçebilecektir. Kongo'ya sahip olan bir devlet ise, Hatt-~~ ~stivâ Eyaletine, dolay~s~ yla Vadelay ile buna ba~l~~ olan yerlere de kolayl~ kla sahip
olabilecektir 22 .

M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ ra nr. 25). Ahmed Muhtar Pa~a'n~ n gönderdi~ini yazd~~~~haritay~~
bulmak mümkün olmad~. Ancak, 29 May~ s 1310 tarihinde S~ rri isimli Mabeyn katibi taraf~ ndan kaleme al~ nan ve antla~ maya sahne olan bölgeyi gösteren bir harita çizilmi~~ve padi~aha takdim edilmi~tir (Y~ ld~z Tasnifi, Perakende Evrak~, Mabeyn K~sm~ ). Halen tasnif edilmekte olan Y~ ld~z Tasnif~ , Perakende Evrak~ 'ndaki konuyla ilgili belgeleri görmemi sa~layan
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi Daire Ba~kan~~ Prof. Dr. Yusuf Halaço~lu'na ve evraklar~~ istifademe sunan uzman Yusuf ~ hsan Genç'e te~ekkür ederim.
Târihu
22 Binba~~~Owen'in bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak bk. Ömer Tosun,
III, 326-33 ~~. ~~ o May~s ~~ 894.'te
Miidin:yyeti Hatti'l-tslivai7-114:snyye, iskenderiye ~~ 356/ 1937,
Londra Sefaretinden Hariciye Nezaretine gelen yaz~: BOA, BEO, Mümtaze-i M~s~ r, 5/A,
Bellek?: C. LIV, 43
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~ngiltere'nin Vadelay'~~ i~gal etti~i s~rada binba~~~Beart kumandas~ndaki Kongo ordusu da Lado'ya do~ru ilerliyordu. Kongo askerinin bölgeyi
i~gal edece~ini anlayan Uganda'daki ~ngiliz kuvvetleri daha önce davranarak kendilerinin hukukunu öne sürmek için Vadelay'a ~ngiliz bayra~~~çektiler. Nitekim, Ahmed Muhtar Pa~a'dan ve Brükserden gelen haberlere
göre, binba~~~Beart kumandas~ ndaki Kongo müfrezesi Lado'ya do~ru ilerlerken Sudanl~ lar taraf~ ndan yenilmi~ler ve yard~mc~~kuvvet beklemek üzere geri çekilmi~lerdir. Sudanl~ lann bu direni~inde, Vadelay'a ~ngiliz bayra~~~çeken ve bölgedeki nüfuz taksimi konusunda Kongolularla anla~amayan
Ingiliz kumandan~n~n rolü oldu~u anla~~lmaktad~r23.
Güney Sudan Bölgesi Konusunda imzalanan 12 May~s 1894
tarihli Ingiltere-Belçika Mukavelesi
Güney Sudan bölgesinde ~ ngiltere ve Belçika aras~nda ba~layan nüfuz
mücadelesi bir antla~ma ile çözümlenmek istendi ve ~ngiltere ile Kongo
Ba~~ms~z Devletinin hükümdar~~ s~fat~n~~ ta~~yan Belçika kral~~II. Leopold
aras~nda 12 May~ s 1894'te Brüksel'de bir anda~ma imzaland~ ". Anda~man~ n birinci maddesinde Kongo Hükümeti ile Ingiltere sömürgeleri aras~ndaki s~n~r aç~klan~ yordu. ikinci maddesine göre ~ngiltere, Albert gölünün
bat~s~nda bulunan Mahaci'nin güneyindeki bir nolctadan ba~layarak Fa~oda'n~n kuzeyine kadar devam eden 25 km.lik bir araziyi i~gal ve idare
edilmek üzere Belçika'ya terkediyordu. Bu anda~ma II. Leopold kral oldu~u sürece devam edece~i gibi Kongo'nun müstakil bir devlet veya Belçika'n~n sömürgesi olarak kald~~~~sürece de devam edecekti. Buna kar~~l~k
antla~man~ n üçüncü maddesine göre Belçika, Tanganika gölünün kuzeyindeki limandan Edward gölünün en güney noktas~ na kadar uzayan 25
km.lik bir araziyi Ingiltere'ye b~rak~yordu. Dördüncü maddeye göre ~ngiltere ve Belçika, kiralad~ klan bu bölgelerde hiçbir siyasi hakka sahip olmad~klar~n~~kabul ediyorlard~ . Be~inci maddeye göre Kongo Ba~~ms~z Devleti,
135, iç s~ ra nr. 29. Londra Sefaretinin bu yaz~s~~ 2 1 Zilka`cle 1311 (26 May~
s 1894) günü
Hariciye taraf~ ndan Sadrizama takdim edilmi~tir (BOA, BEO, Mümtâze-i M~s~r, 5/A, 135,
iç s~ra nr. 28).
23 Ahmed Muhtar Pa~a'dan gelen ~~~~ Zilkaccle ~~31 ~~ (16 May~
s 1894) tarihli mektuptan
ve ~irket telgraflann~ n Brükserden verdi~i haberden bahseden yaz~: BOA, BEO, Mümnize-i
M~s~r, 5/A, 135, iç s~ra nr. 26. Vadelay'daki çarp~~malar hakk~nda bk. O. Tosun, ayn~~
eser,
III, 329-330.
24 Bu anda~man~n metni Londra Sefaretinden Hariciye Nezöretine gönderilmi
~~ve Osmanl~ca tercümesi Bib~8B-Hariciye Neulreti Tercüme Odas~'nda yap~lm~~t~
r (BOA, YEE,
k~s~m, 5, evrak 2115, zarf 83, karton 2, ~ç s~ra nr. 5/2).
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~ ngiltere'nin Güney Afrika'daki sömürgeleriyle Nil vadisindeki nüfuz
bölgesi aras~ nda irtibat~~ sa~lamak için bir telgraf hatt~~ in~as~ na müsaade
ediyordu. Alt~nc~~ maddede ise her iki taraf kiralad~ klar~~ bölgelerde kendi
tebealar~ na kar~~l~ kl~~ olarak e~ it haklar tarnyorlard~.
Antla~man~ n imzaland~~~~gün, ~ ngiltere'nin Brüksel Büyükelçisi Belçika D~~i~leri Bakanl~~~ na bir nota göndererek ~ngiltere D~~i~leri Bakan~ n~ n
Osmanl~~ Devleti ile M~s~ r Hidiviyeti'nin Yukar~~ Nil vadisi üzerindeki hukukunun nazar-~~ dikkate al~ nmas~ n~~ istedi~ini bildirdi. Ayn~~ gün Belçika
D~~i~leri Bakanl~~~~bu hususu kendilerinin de kabul ettiklerini ifade etti.
~ ki ülke aras~ nda bu antla~man~ n imzalanmas~ ndan sonra yine ayn~~
gün kar~~l~ kl~~ notalar gönderilerek Belçika'ya b~ rak~ lan topraklar~ n süratle
i~ gali için lüzumlu askeri toplamak amac~yla ~ngiltere, Bat~~ Afrika
25
Sömürgeler Bakan~ na tavsiyede bulunaca~~ n~~ taahhüd etti
12 May~ s 1894 Mukavelesine Tepkiler
Bu antla~ma, ba~ta ~ ngiltere'deki muhalefet kanad~~ olmak üzere Almanya, Fransa gibi Avrupa devletleri ve özellikle Osmanl~~ Devleti taraf~ ndan tepkiyle kar~~land~.
Avrupa Devletlerinin Tepkisi
~ ngiltere ve Belçika aras~ nda imzalanan antla~ma ~ngiltere Parlamentosunda birçok defa görü~ülmü~~ve pekçok ele~tirilere maruz kalm~~t~ r. Nitekim, Parlamentonun 31 May~s 1894 günü yap~lan toplant~s~ nda Sir
Charles Dilke, Hariciye Müste~ar~~ Sir Edward Grey'e Kongo Hükümetinin
Tanganika gölünden Albert-Edward gölüne kadar olan arazinin kiralanmas~ n~~ ~ ngiltere'ye ne zaman teklif etti~ini, M~s~ r Hidiviyeti'nin ~~~ A~ustos
1892 tarihli yaz~s~yla Hatt-~~ ~stivâ Eyaleti üzerindeki tasarruf hakk~ n~~ koruyup korumad~~~ n~~ ve Almanya ile Fransa'n~ n bu antla~may~~ protesto edip
etmedi~ini sordu.
~ ngiltere Hariciye müste~ar~~ ilk iki soruya hemen cevap veremeyece~ini, Fransa'n~ n antla~may~~ protesto etti~ini, Almanya'dan ise böyle bir nota
sri Müdürlükleri aras~ nda
25 Ayn~~ yer. Fa~oda'n~ n M~s~ r Hidiviyeti'ne ba~l~~ Sudan-~~ M~
yer ald~~~ , yine Bahrül-gazal bölgesinin de Sudan-1 M~sri s~ n~ rlar~~ içinde bulundu~u
o dönemde Osmanl~~ Devletince haz~ rlanan co~ rafya kitaplannda da yer alm~~t~. Bu konuda
geni~~bilgi için bk. Ömer Subhi b. Edhem, Afrika-y~~ Osmâni-M~s~ r Hidiviyeti, ~stanbul Universitesi K~itübhanesi (~ ÜK), Türkçe Yazmalar (TY.), nr. 4123.
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gelmedi~ini bildirdi'. Ertesi gün yap~lan toplant~ da ise, Hariciye müste~ar~~sorular~~ ~öyle cevaplad~ . "Sözü edilen arazinin kira yoluyla terki meselesi Sir William McKinnon ile imzalanan antla~mada vard~ . Ancak bu antla~ma ~ ngiltere Devleti'nce resmen tasdik olunmad~~~~gibi, kiralama meselesi 1 2 May~ s 1894 antla~mas~~ öncesinde yap~ lan müzakerelere kadar da
görü~ülmemi~ ti. M~s~ r Hidiviyeti'nin Ekvator Eyaleti üzerindeki hukukunu
korudu~u ise do~ruydu". Bu cevap üzerine Labouchere, "~ngiltere
hükümeti M~s~ r Hidiviyetinin Ekvator Eyaleti üzerindeki haklar~ n~~ fiilen
tasdik etmi~~midir?" ~eklinde bir soru sormu~~ve müste~ar antla~mada bu
haklar~ n korundu~unu bildirmi~tir 27.
~ ngiltere Parlamentosunda bu antla~ma hakk~ nda yap~ lan görü~melerin çok geçmeden yeniden gündeme geldi~i görülmektedir. Mesela, 8 Haziran 1894 tarihli toplant~ da, Sir E. Ashmead Bartlett, Fransa'n ~ n bu antla~may~~ tamamen reddetti~inin do~ ru olup olmad~~~ n~~ sordu. Hariciye
müste~ar~~ bunun do~ru oldu~unu, ancak ~ imdilik bir yorum yapamayaca~~n~~ bildirdi. Bu defa Sir Charles Dilke, "Almanya'n~ n Brüksel'deki protestosu Ingiltere'ye bildirildi mi ve Osmanl~~ Devleti bu antla~may~~ protesto
etti mi?" ~ eklinde bir soru yöneltti. Hariciye mü~te~ar~ , Almanya'n~ n protesto etmedi~ini, ancak Tanganika gölüne kadar uzanan bölgede s~ n~ r de~i~ikli~i yap~ lmamas~ n~~ ve ülkesinin buradaki ticari haklar~n~n korunmas~~
için teminat verilmesini istedi~ini, Osmanl~~ Devletinden ise hiçbir tebligat
yap~ lmad~~~n~~ söyledi". 14 Haziran 1894 tarihli toplant~ da ise Sir Charles
Dilke, Almanya ve Osmanl~~ Devleti hakk~ ndaki sorular~ n~~ tekrar gündeme
getirdi. Hariciye müste~ar~ , birkaç gün önce bu konuda verilen cevaptan
sonra, Almanya'n~ n antla~man~ n üçüncü maddesini protesto etti~ini bildirdi. Osmanl~~ Devletinden ise henüz bir protesto gelmedi~ini ancak, ingilterenin Vadelay'~~ i~gal etmesi üzerine buna kar~~~ ç~ kt~~~ n~~ Londra büyükelçisi vas~ tas~yla bildirdi~ini aç~ klad~~ 29 .

26 1 Haziran 1894 tarihli Londra Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen yaz
~: BOA,
YEE, k~s~m 5, eyralc 2115, zarf 83, karton 2, iç s~ ra nr. 4.
27 2 Haziran 1894 tarihli Londra Sefaretinden Hariciye Nezaretine gelen yaz
~: Ayn~~
yer, iç s~ ra nr. 2.
28 9 Haziran 1894 tarihli Londra Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen yaz
~: BOA,
BEO, Mümtâze-i M~s~ r, 5/A, 135, iç s~ ra nr. 42.
29 15 Haziran 1894 tarihli Londra Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen yaz
~: BOA,
BEO, Mümtâze-i M~s~ r, 5/A, 135, iç s~ ra nr. 43. 9 ve 15 Haziran tarihlerinde Londra Sefaretinden gelen yaz~lar 21 Zilka`cle 1311 (25 Haziran 1894)'de Hâriciye Nâz~ n Said Pa~a taraf~ ndan Sadârete takdim edildi (Ayn~~yer, iç s~ ra nr. 41).
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Almanya, antla~man~n Belçika taraf~ndan Ingiltere'ye b~rak~lan topraldarla ilgili k~sm~na itiraz etmi~~ve bunun üzerine Ingiltere hududun Almanya'n~n istedi~i ~ekilde düzeltilmesini kabul etmi~tir 3°. Ancak, Almanya bu karar~~yeterli bulmay~p, anda~man~ n üçüncü maddesinin Ingiltere
ile Almanya aras~nda imzalanan 1890 anda~mas~na ayk~r~~ oldu~unu iddia
ederek 12 Haziran 1894'de Ingiltere'yi protesto etti 31. Ingiltere-Belçika
aras~nda imzalanan bu anda~man~ n üçüncü maddesine itiraz eden Almanya'n~n iste~inin yerine getirildi~i ve bu maddenin iptal edildi~i
görülmektedir. Nitekim, 22 Haziran 1894'de Ingiltere ve Belçika hükümet
yetkilileri Brüksel'de bir araya gelerek bu maddeyi iptal ettiler 32.
Ingiltere-Belçika aras~ndaki antla~ma Fransa taraf~ndan da reddedildi
ve bu durum Brüksel elçisi arac~l~~~yla Kongo'ya bildirildi 33. Anda~ma ayr~ca Fransa parlamentosunda ele al~nm~~~ve D~~i~leri Bakan~, bu anda~may~~ hiç yap~lmam~~~kabul ettiklerini ve önemsiz bir mesele oldu~unu söylemi~tir. Ayr~ca Fransa Devleti antla~may~~protesto etti~i gibi Osmanl~~ topraklar~n~n bütünlü~üne önem verilmesi gerekti~ini de vurgulam~~t~r34.
Osmanl~~Devletinin Tepkisi

Ingiltere ve Belçika aras~ nda imzalanan anda~ma Berlin antla~mas~n~~
imzalayan devletler taraf~ndan önemle tart~~~lmaya ba~land~. Hatta baz~~elçiler Berlin anda~mas~n~~ imzalayan bir devlet olarak Osmanl~~Devletinin
Berlin sefiri Ahmed Tevfik Pa~a'dan bu konudaki fikrini sordular. Çünkü
antla~mada bahsedilen topraklar Afrika'daki Osmanl~~ mülküne yak~n bulunuyordu 35.
" 6 Haziran 1894'te Londra'dan Ingiltere'nin Istanbul elçisine gelen telgraf: BOA,
M~s~r Mideleri, nr. 1592, lef 11.
31 13 Haziran 1894'te Ingiltere'nin Istanbul büyükelçisinden Bf~b~âfi-Hariciye Nezfiretine gönderilen tezkire: BOA, M~s~r Irf~deleri, nr. 1592, lef 8-g.
' m~n yaz~s~~ ile Hâriciye Nk~nn~n
32 1 Eylül 1894 tarihli Londra Maslahatgiizar
Rebicillevvel 1312 (~o Eylül 1894) tarihli Sadkete gönderdi~i yaz~: BOA, BEO, Mümtke-i
M~s~r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr. 53.
33 Brüksel Osmanl~~Sefirinden 29 May~s 1894'te Hariciye Nezâretine gelen yaz~: BOA,
MISIF Irideleri, nr. 1592, lef 3.
34 5 Zilhicce 1311 (g Haziran 1894) tarihli Hariciye Nk~nn~n Sadarete gönderdi~i tezkire: BOA, YEE, k~s~m 5, evrak 2115, zarf 83, karton 2, iç s~ra nr. 4. Afrika'da cereyan
eden olaylar 7 Haziran 18g4'de Fransa Parlamentosu'nda da taru~~lm~st~r (Y~ld~z Tasnifi,
Perakende Evrak~, Bir Konu Hakk~nda Çe~itli Makamlann Sunduklar~~Marfizât).
33 5 Haziran 1894 tarihli Berlin Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen telgraf: BOA,
MISIr Irâdeleri, nr. 1592, lef 12.
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Bu antla~ma, Fransa ve Almanya'n~ n menfaatlerini zedeledi~i gibi
özellikle Osmanl~~ imparatorlu~unun hukukunu çi~niyordu. Bu sebeple
Osmanl~~ imparatorlu~u, gerek Londra ve gerekse Brüksel sefaretleriyle
yapt~~~~çe~itli yaz~~ malarda haklar~n~ n savunulmas~ na u~ra~t~. Konu o derece yak~ ndan takip ediliyordu ki, ~ngiltere Parlamentosunda yap~lan bir
görü~ me veya ilgili bir gazete haberi aynen ~ stanbul'a bildiriliyordu. Ayr~ ca M~s~r'daki Osmanl~~ temsilcisi Ahmed Muhtar Pa~a'dan da do~ru haberler al~nmas~ na çal~~~ llyordu. ilgili Osmanl~~ belgelerinden anla~~ld~~~ na
göre devlet bu konu üzerinde dikkatle durmu~~ve haklar~n~ n korunmas~~
için gerekenin yap~ lmas~n~~ istemi~tir. ~ngiltere-Belçika aras~ nda imzalanan
antla~man~ n metni 24 May~ s 1894'te Londra'dan Bâblâii-Hariciye Nezâretine gönderildi. Londra büyükelçisi Rüstem Pa~a'n~n yorumuna göre ~ ngiltere bu antla~ ma sayesinde, Afrika'n~ n güneyindeki sömürgeleri ile yeni
kurulan Uganda eyâletini birle~tirmek dü~ üncesindeydi. Çünkü Uganda'da ~ ngiltere himayesi ilan edilmek üzere idi. Ayr~ca, ~ngiltere Nil vadisi
ile Sudan'~ n Frans~ zlar elinde bulunan k~ sm~~ aras~na, idaresi Kongo
hükümetine b~rak~ lan topraklar~~ koymakla Frans~zlar~ n Yukar~~ Nil vadisine
girmesini engellemek istiyordu 36 .
Bâblâlrye bu antla~ ma hakk~ nda ikinci bilgi Brüksel sefaretinden geldi. 28 May~ s 1894 tarihli mektupta 37 ~ u hususlara yer veriliyordu. "~ngiltere, bu antla~ madan önce Belçika'n~ n Nil havzas~~ üzerindeki baz~~ tasavvurlar~~ sebebiyle bölgeyi Kongo'ya ilhak etmek isteyi~ine ~iddetle itiraz etmi~ti. Bunun üzerine Belçika kral~~ dü~üncelerini gerçekle~tirmek için
Fransa ile anla~maya çal~~m~~~ise de, ba~ar~l~~ sonuç alamad~~~ ndan tekrar
~ngiltere ile temasa geçmi~~ve sonunda bu antla~ ma imzalanm~~t~ '.
36 Londra Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen 24 May~s 1894 tarihli yaz~: BOA,
YEE, k~s~ m 5, evrak 2115, zarf 83, karton 2, iç s~ ra nr. 5/1. Fransa'n~ n antla~maya olan
muhalefetini ~ngiltere gazeteleri baz~~ Frans~z gazetelerinden alarak ne~retmi~lerdi (Ayn~~ yer ).
Hariciye Nâz~ n Said Pa~a, 4 Haziran 18g4 günü Sadarete gönderdi~i tezkiresinde, antla~ma
maddelerini özetlemi~, antla~man~ n metni ile ~sti~âre Odas~ n~ n mütalaas~ n~~ takdim ederek
takip edilecek politikan~ n bildirilmesini istemi~tir (Ayn~~ yer, iç s~ ra nr. 5). Londra Sefaretinin
yaz~s~ nda bahsedilen Uganda'da Ingiliz himayesinin resmen ilan ~~ 18 Haziran 1894'te gerçekle~ti (~evki Atâullah el-Cemal, Târihu Sudân ~~ Vâdi'n-Nil, Kahire 198o, III, 108).
37 BOA, M~s~ r ~ râdeleri, nr. 1592, lef 3. Bu numarada kay ~ tl~~ irade ve 12 leffinin birer
süreli BOA, BEO, Mümtâze-i M ~ s~ r, 5/A, 135, iç s~ ra nr. 35-40 aras~ nda ve BOA, Y~ ld~z
Tasnifi, Sadâret Resmi Mâruzât Evrak ~ , nr. 7o/34'te bulunmaktad~ r. Berlin sefiri Ahmed
Tevfik Pa~a da konuyla ilgili 7 Haziran 1894 tarihli bir ~ifre telgraf göndermi~tir (Y~ ld~ z
Tasnif~ , Perakende Evrak~ , Bir Konu Hakk~ nda Çe~itli Makamlar~ n Sunduklar~~ NlarUzât).
38 Brüksel Sefiri bu bilgileri 19 Ocak 18.93'te Hariciye Nezâretine bildirdiginden bahsetmektedir (BOA, M~s~ r ~ râdeleri, nr. 1592, lef 3).
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Brüksel Büyükelçisinin ifadesinden anla~~ld~~~na göre böyle bir antla~man~n geçerli olmas~~ mümkün de~ildi. "Çünkü ~ngiltere'nin bu arazi üzerinde hiçbir me~ru hakimiyeti yoktu. ~ngiltere, Bahrü'l-gazal civann~n bir k~sm~n~~ bile hiçbir zaman i~gal etmemi~, Kongo hükümeti de, antla~ma metnine göre bu topraklar~~ ~ngiltere'den kiralad~~~n~~ kabul ederek arazinin
kendisine ait olmad~~~n~~ tasdik etmi~ti"39.
12 May~s 1894 antla~mas~~ Bab~ati'de de de~erlendirildi ve Hariciye
Nezareti-isti~are Odas~n~n 2 Haziran tarihli mütalaas~nda konuyla ilgili ~u
görü~lere yer verildi. "5 May~ s 1894'te ~ngiltere-~talya ve 12 May~s 1894'te
~ngiltere-Belçika aras~nda Afrika'n~ n taksimi konusunda imzalanan antla~malardan anla~~ld~~~~üzere ~ngiltere, M~s~r Hidiviyeti'nin, dolay~s~yla Osmanl~~ Devletinin hukuku bulunan Afrika'daki baz~~ topraklar konusunda
di~er devletlerle antla~malar yapmaktad~r. ~ngiltere'nin Kongo Ba~~ms~z
Devleti ad~na Belçika ile imzalad~~~~antla~mada dikkat çeken hususlar aras~nda i~gal etme ve lciralama konular~~ üzerinde özellikle durulmaktad~r. Antla~ma metnine ilave edilen notalarda Yukar~~ Ni! vadisi üzerindeki
M~s~r Hidiviyeti'nin hukukuna vak~ f olduklar~n~~ bildirmelerinin sebebi, Osmanl~~ Devleti ve Fransa'y~~ gücendirmek istemedikleri içindir. Bu antla~ma
hukuki bak~ mdan incelenecek olursa, sahibi olan hükümetin müsaade ve
izni olmaks~z~n baz~~ topraklar~~ bir ba~ka devlete kiralamak ve i~galine izin
vermek asla caiz de~ildir. Bu sebeple ~ngiltere, böyle bir antla~ma için
M~s~ r Hidiviyeti'nden bir vekaletname alm~~~m~d~r, M~s~r Hidiviyeti de Bablâtrye bu konuda ne yap~lmas~~ gerekti~ini sormu~~mudur bilinmemektedir. Antla~mada sözü geçen topraklar~n büyük ço~unlu~u daha önce Gordon Pa~a, Emin Pa~a ve di~er M~s~rl~~ kumandanlar taraf~ndan M~s~r Hidiviyeti ad~na i~gal ve idare edilmi~, fakat sonralar~~ buradaki yönetim zay~flam~~t~r. Bu sebeple Osmanl~~ Devleti, önce Yukar~~ Nil vadisindeki nüfuz
sahas~n~~ tesbit etmek zorundad~r. Bunun ara~t~r~lmas~~ için de M~s~r Fevkalade Komiserli~inden bilgi istemelidir. Netice olarak ya antla~mada ad~~
geçen topraklar~ n iadesini isteyerek Londra ve Brüksel kabinelerini protesto etmek veya Ahmed Muhtar Pa~a'dan gelecek cevab~~bekleyerek ~imdilik
kuytid-~~ ihtirdziyy~~ile yetinmek gerekmektedir'.

39 29

May~s 18.94'te Brüksel Sefaretinden Hariciye Nezâretine gelen yaz~: Ayn~~yer.

" BOA, YEE, k~s~m 5, evrak 2115, zarf 83, karton 2, iç s~ra nr. 5/3. Afrika'n~n taksimi için çe~itli devletler taraf~ndan imzalanan antla~malann bir de~erlendirmesi ~akir Pa~a
taraf~ndan yap~lm~~~ve II. Abdülhamid'e arzedilmi~tir (Y~ld~z Tasnifi, Perakende Evrak~, Bir
Konu Hakk~nda Çe~itli Makamlar~n Sunduklan Maruzat).
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Böyle bir antla~may~~ imzalad~~~~için protesto edilmesi dü~ünülen ~ ngiltere ile herhangi bir yaz~~ma yap~lmadan önce Bab~ali'den M~s~r Hidiviyetine ve M~s~ r Fevkalade Komiseri Ahmed Muhtar Pa~a'ya alt~~ mektup
gönderildi.
~stanbul'da bu görü~me ve yaz~~malar olurken, Londra'da ç~kan Standard gazetesinde Osmanl~~ Devletinin antla~may~~ protesto edece~ine dair ~stanbul'dan gönderilen bir telgraf ne~redildi ve protestonun önemi üzerinde yorumlar yap~ld~. Çünkü, Kongo'ya kiralanmas~~ söz konusu olan
bölgede ya~ayan a~iretler bir süreden beri ihtida ettiklerinden ~slam Dini
buralarda giderek yay~lmaktayd~. Bu sebeple ~ngiltere-Belçika aras~nda imzalanan antla~maya Osmanl~~ Devletinin müdahale etmesi önem kazanmaktayd141. Royter Haber Ajans~n~ n bir haberinde ise, bu antla~ma ile
~ ngiltere'nin, Ümid Bumu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bir demiryolu
in~as~~ imkan~ n~~ elde etti~i belirtiliyordu 42 .
Bab~ali, meselenin ~sti~are odas~nda yeniden de~erlendirilmesini 6 Haziran 1894.'te Hariciye Naz~r~ndan istedi 43. Bunun üzerine Bablâti Hukuk
Mü~aviri Gabriel bir rapor haz~ rlad~. Bu raporda devletler aras~ nda arazi
kiralaman~ n gerçekle~mesi için gereken ~artlar tekrar edildi. ~ngiltere'nin
böyle bir antla~ma yapmaya yetkisi olmad~~~ n~, Albert gölüne kadar uzayan bölgenin vaktiyle M~s~ r Hidiviyetinin idaresinde bulundu~unu belirten
hukuk mü~aviri, Berlin Konferans~~ s~ ras~ nda (1885), Osmanl~~ temsilcisinin
Nil vadisi üzerindeki devletinin haklar~n~~ savundu~unu belirtti. Yine bu
konferans~ n kararlar~ na göre, bir devletin Afrika'da toprak i~gal edebilmesi
için o arazide Berlin Antla~mas~n~~ imzalayan devletlerden hiçbirinin alakas~~ olmamas~~ gerekmekteydi. Halbuki Beyaz Nil'in M~ s~ r ile ba~lant~s~~ oldu~u ve M~s~ r Hidiviyeti'nin bu arazi üzerinde hukuku bulundu~u bilinmekteydi. Bu sebeple ~ngiltere ve Belçika'n~ n bu antla~malar~~ geçersizdi.
4 I 9 Haziran 1894.'te Madrid Sefareti Maslahatgüzânndan Hariciye Nezâretine gönderilen telgraf: BOA, M~s~ r ~râdeleri, nr. 1592, lef 6. Hariciye Naz~ r' Said Pa~a, 6 Zilhicce
1311 ( 1 o Haziran 1894) günü Madrid Maslahatgüzann~ n telgraf~ n~~ Sadrazama takdim etmi~tir (BOA, M~ s~ r ~râdeleri, nr. 1592, lef 5).
4 2 2 Zilhicce 1311 (6 Haziran 1894) tarihli Sadâretin Hariciye Nezaretine gönderdi~i
tezkire: BOA, BEO, M~s~r Hidiviyetinin Tezakir Defteri, nr. 1036/68-8, S. 99. Cape Town-~skenderiye aras~ nda in~a edilen ve in~as~~ dü~ünülen demiryollar~ n~ n hangi hatt~~ takip etti~i
konusunda geni~~bilgi ve bir harita için bk. Afrika-y~~ Cemlbi Cumhariyetleri ve Afrika'da ~imdiden Cenaba Murnted ~imendnfer Layihasz, ~ ÜK, TY, nr. 9480-9482.
BOA, BEO, M~s~ r Hidiviyetinin Tezakir Defteri, nr. 1036/68-8, s. 99.
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Ayr~ ca her iki ülkenin antla~ma metnine ilave ettikleri notalarda yer alan
hususlar aç~ k ve yeterli olmad~~~ ndan bunun aç~kl~~a kavu~turulmas~~ sa~lanmallyd~. Hukuk Mü~avirine göre, bu önemli konuda Bab~ali, kendi
görü~üne uygun bir karar ald~ rtamazsa ilerde bu notan~n belirsizli~inden
ve Osmanl~~ Devletinin sükfitundan yararlanarak o bölgedeki hakk~ndan
vazgeçti~i iddia edilebilirdi. Bu sebeple antla~man~ n geçersiz oldu~u ve
bölgedeki Osmanl~~ haklann~ n mevcudiyeti ~ ngiltere ve Belçika'ya bildirilmek zorundayd~ . Raporda yer alan bir di~er husus, Afrika'daki nüfuz sahalann~~ geni~leten ve k~tay~~ taksime çal~~an Avrupa Devletleri kar~~s~nda
Osmanl~~ Devletinin de kendi nüfuz sahas~n~~ kesin bir ~ekilde belirlemesi
idi. Osmanl~~ Devletinin bu maksatla co~rafi incelemeler yapt~rmas~~ ve
bölgeye ke~if heyetleri göndermesi gerekmekteydi".
Böylece Osmanl~~ Devleti, ~ ngiltere'nin Vadelay'~~ i~gali ve Belçika ile
ve
antla~ma imzalamas~~ kar~~s~ nda dikkatli bir siyaset takip etmeye ba~lad~~
.
Sultan
II.
~~t~
meselenin bir oldu bittiye getirilmesini önlemeye çal
Abdülhamid, 3 Haziran 1894 tarihli iradesinde i~gal olay~n~ n Vadelay
Hidiviyeti'ne
hakk~ ndaki görü~lerini de~i~tirmeyece~ini ve buras~n~n M~s~r
ait oldu~unun ingiltere'ye bildirilmesini istedi 45 . Bunun üzerine Londra
Büyükelçisi Rüstem Pa~a, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Kimberley'e
hükümetinin görü~lerini aktarm~~~ve i~galin sebeplerini ö~renmek istemi~tir. Kimberley, bölgedeki Onyoro vilayeti reisinin Uganda'ya sald~rmas~~
üzerine bir ~ ngiliz müfrezesinin kar~~~sald~r~ya geçti~ini ve harekat s~ras~nda Vadelay'a girdi~ini belirtmi~tir. Bakan~n ifadesine göre, ~ngiltere buray~~
i~gal etmeyi dü~ünmedi~inden çekilen bayra~~ n indirilmesi ve askerlerin
geri dönmesi emredilmi~tir".
Orta Afrika üzerindeki niyetleri ötedenberi bilinen ~ngiltere'nin buradaki faaliyetlerinin di~er Avrupa devletleri taraf~ ndan da dikkatle takip
edildi~i anla~~ lmaktad~ r. Nitekim, Vadelay'~n i~ gali haberleri Berliner Ta~nn~ n Sadkete gönderdi~i tez~ : BOA, YEE, k~s~ m 5, evrak
ünü
bildiren
yaz
kire ve ayn~~tarihte Hukuk Mü~avirinin görü~
2 I 15, zarf 83, karton 2, iç s~ ra nr. 3.
cle 1311 (3 haziran 1894) tarihli irâcle-i husüsiyye: BOA, BEO, Mümtâze-i
45 29 Zilkac
~ndan
ra nr. 32. II. Abdülhamid'in bu emri, ayn~~ gün Sadrazam taraf
M~s~ r, 5/A, 135, iç s~
Hariciye Nezaretine ula~tinlm~~t~ r (Ayni yer, iç s~ra nr. 27).
~:
" 14 Haziran 1894 tarihli Londra Sefaretinden Hariciye Nezaretine gönderilen yaz
z Tasnifi, Perakende Evra~~
Y~ld~
ifre
telgraflann
asl
~
BOA, M~s~ r irâcleleri, nr. 1608, lef
Sunduklar~~ Maruzat, bölümünde bulunmaktak~ , Bir Konu Hakk~nda Çe~itli Makamlar~n
d~r.

44 5 Zilhicce 1311 (9 Haziran 1894) tarihli Hariciye Nâz
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geblatt gazetesinin 4 Haziran 1894 tarihli nüshas~nda da yer alm~~t~ r. Gazeteye göre, Vadelay'~ n ~ngilizler taraf~ ndan i~ gali, ilerde bölgenin i~gali
için bir ba~lang~ç say~lacakt~ r. Buna engel olmak için M~s~ r'~ n Sudan'~~ tekrar idaresi alt~ na almas~~ büyük önem ta~~maktad~ r. Gazetenin verdi~i habere göre M~s~r Hidiviyeti, ~ngiltere'nin bask~s~~ kar~~s~ nda Sudan'~~ terketmeye mecbur olmu~~ve reis-i nuzzâr olan ~erif Pa~a'n~ n bütün itirazlar~
na
ra~men M~s~ rl~~ asker ve memurlar geri çekilmi~tir. Ingilizlerin bu ~ekilde
davranmalar~ = sebebi, bir f~ rsat bulup bölgeyi i~ gal etmek ve Orta Afrika'da sömürgeler kazanmak istemeleridir'.
Bâblâii, Sudan konusundaki bu haberin do~ru olup olmad~~~ n~~ ö~renmek üzere Ahmed Muhtar Pa~a'ya bir mektup gönderdi". Pa~a'dan 2
Temmuz'da gelen cevapta Sudanl~lar~ n Hartum'u nas~ l ele geçirdikleri ve
M~s~ r'~n Sudan'~~ terketmesi için ~ ngiltere'nin yapt~~~~bask~~ anlat~ llyordu.
Buna göre reis-i nuzzâr ~erif Pa~a, Bâblâlrden izinsiz toprak terk etmeye
hak ve yetkileri olmad~~~ n~~ savundu~undan ~ ngiltere'nin bask~ s~~ kar~~s~ nda
istifa etmek zorunda kalm~~t~ . Onun yerine geçen Nubar Pa~a, buray~~ terk
ve tahliye i~lemlerini ba~latm~~t~ . Ahmed Muhtar Pa~a'ya göre Ingilizlerin
bu ~ekilde davranmalar~~ Sudan'~ n ekonomik verimlili~ine duyduklar~~ ilgiden ve Osmanl~~ Devletinin Afrika'n~ n dörtte birine sahip olan nüfuzundan
ho~lanmamalar~ ndan ileri geliyordu 49 .
~ ngiltere, Vadelay'daki askerlerinin derhal geri çekilece~ini bildirdi~i
halde hiçbir de~i~ ikli~in olmamas~~ kar~~s~ nda Osmanl~~ Devleti, bu durumdan rahats~zl~ k duymaya ba~lad~ . Hatta, Vadelay hakk~ ndaki görü~ünü beGazetenin yorumunda M ~ s~ r Hidiviyetinin hiç olmazsa Do~u Sudan'~~ ele geçirmesi
gerekti~i ve buna yetecek kuvvette askerinin bulundu ~u görü~üne yer verilerek Hartum'un
i~galinin bölgede süküneti sa~ layaca~~~belirtiliyordu. Aynca M~ s~ r idaresinde iken ticari durumu çok iyi olan Sudan'~ n, Mehdi'nin isyümyla kötü bir duruma dü~tü~ü, Ingilizlerin buna göz yummas~ yla halk~ n büyük bir zulüm gördü~ü anlat~ llyordu (BOA, BEO, Mümtüze-i
M~s~r, 5/A, 135, iç s~ ra nr. 47). Berlin Sefaretinden gelen bu gazete haberi tercüme ettirilerek Hariciye Nüz~ n taraf~ ndan 17 Zilhicce 1311 (21 Haziran 1894)'de Sadrüzam'a takdim
edildi (Ayn~~ yer, iç s~ ra nr. 46). Orta Afrika'da meydana gelen olaylar hakk ~
nda bir haber ve
yorum da Moskova'da ç~ kan Moskovsk~j~a V~yadomasti gazetesinin ~~ Haziran 1310 (13 Haziran 1894) tarihli nüshas~ nda da yer alm~~t~ r (Y~ ld~ z Tasnifi, Perakende Evrak ~ , Defterler
Grubu).
48 26 Zilhicce 1311 (3o Haziran 1894) tarihli mektup: BOA, BEO, Mümtüze-i M
~ s~ r,
5/A, 135, iç s~ ra nr. 45.
44 29 Zilhicce 1311 (2 Temmuz 1894) tarihli Ahmed Muhtar Pa
~a'n~ n Sadrazam'a
gönderdi~i mektup: Ayn~~yer, iç s~ ra nr. 48.
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lirtirken ~ngiltere'nin M~s~ r'da bulunu~undan duydu~u memnuniyetsizli~i
de dile getirmeye çal~~ t~ . Nitekim, II. Abdülhamid, 9 Temmuz 1894 tarihli iradesinde Vadelay'~n Osmanl~~ Devletinin bir parças~~ oldu~unu ve
Ingilizlerin buraya bayrak çekmeye hak ve yetkileri olmad~~~n~~ bildirdi.
Padi~ah~ n irâdesinde yer verilen ikinci konu da M~s~r'daki ~ngiliz varl~~~~
idi. ~ ngiltere, geçici olarak i~gal etti~i M~s~ r'da hükümranl~ k hakk~n~n Osmanl~~ Devletine ait oldu~unu kabul etti~i halde, M~s~ r'daki orta alayda bir
~ngiliz bayra~~~bulundu~u ve Hidiv'in bütün üzüntüsüne ra~men buna
kar~~~koyamad~~~~haber al~nm~~t~. E~er bu do~ru ise, M~s~ r'daki Osmanl~~
hükümranl~~~~konusunda ~ngiltere'nin verdi~i sözü tutmad~~~~anla~~lmaktayd~ . II. Abdülhamid, bu konudaki endi~elerini ifade ettikten sonra, meselenin aç~kl~~a kavu~turulmas~~ için ~ngiltere'den bilgi al~nmas~n~~ Sadrazam'dan istedi". Ancak bizim ara~t~rmalanm~z s~ras~ nda bu konuda ne
gibi geli~meler oldu~u tesbit edilememi~tir.
Bâblâfl'nin 12 May~s 1894 tarihli antla~may~~ protesto etme karar~~ sadrazam Ahmed Cevad Pa~a taraf~ndan ~~ o Haziran 1894'te Sultan II.
Abdülhamid'e arzedilmi~~ve bu konuda iradesi sorulmu~tur5~ . Ertesi gün
sadrazam yine padi~aha müracaat etmi~~ve görü~ünü belirtmesini istemi~tir 52. Bunun üzerine 12 Haziran 1 894.'te sâd~ r olan iradede ~u görü~lere
yer verildi. "Vaktiyle Kongo hükümeti kurulurken, bölgede birçok
müslüman ya~ad~~~ ndan bunlar~n h~ ristiyan bir hükümet taraf~ndan idare
edilmesinin kabülü, halk~n dini hislerine dokunaca~~ndan bu konuda dini
ve siyasi mahzur görülmü~~ve bu sebeple Kongo hükümeti, devletimiz taraf~ ndan tasdik edilmemi~ti. Ayr~ ca Sultan Abdülaziz devrinde Hidiv ~smail Pa~a taraf~ ndan Nubye, Sudan ve Kordofan taraflar~~ asker ve memur
gönderilerek ke~f ve i~gal edilmi~, ~smail Pa~a'ya gönderilen fermanlarda
bölgenin idaresinin M~s~ r'a ait oldu~u belirtilmi~ti. Hatta buralara giden
yabanc~~ seyyahlar, Osmanl~~ Devleti bayra~~~çekmedikçe emniyetle seyahat
edemiyorlard~ . Bu sebeple, Osmanl~~ Devletinin imtiyazl~~ eyâletlerinden
olan M~s~ r ve mülhakat~~ üzerindeki hükümranl~ k haklar~n~ n inkân
mümkün de~ildir. Buna ra~men ~ngiltere'nin me~ru hiçbir hakk~~ olmayan
Hariciye Nâz~ nna 7 Muhar5° BOA, M~s~r ~ râdeleri, nr. 1608, Sadrâzam Cevad Pa~a,
rem 1312 (11 Temmuz 1894)'de bir tezkire göndererek gerekenin yap~lmas~n~~ istedi (BOA,
BEO, Ayniyat Defterleri, nr. 1634, s• 47).
51
BOA, YEE, k~s~ m 5, evrak 2115, zarf 83, karton 2, iç s~ ra nr. 1. Kongo meselesine
dair Sadrazam Cevad Pa~a'n~ n am ve konu ile ilgili di~er eklerin takdimi 13 Zilhicce 1311
(17 Haziran 1894) tarihli irade ile istenmi~tir (BOA, ~ râde-Husüsi, 13 Zilhicce 1311, n~'. 57).
52

BOA, M~s~r ~râdeleri, nr. 1595.
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topraklar üzerinde mukavele yapmas~~ asla caiz de~ildir. Osmanl~~ Devleti
e~er bu konuda sessiz kal~ rsa, bölge hakk~ nda uygulanan muamele M
~s~ r
hakk~ nda da uygulanmak istenece~inden ve ~ ngilizlerin bu arazileri i~gal
etmesi M~s~r'~ n gelece~ini tehlikeye dü~ ürece~inden üzerinde önemle durmak gerekmektedir". Bu antla~maya kar~~~ ç~ kan di~er devletlerle birlikte
hareket edilmesi tavsiye edilen iradede, Londra sefareti arac~l~~~yla ~ngiltere'nin bölgeyi istilas~n~ n protesto edilmesi ve antla~ma hakk~nda aç~ klama
istenmesi emredildi. Ayr~ ca bu konuda nas~ l hareket edilmesi gerekti~i hususunda Meclis-i Mahst~s-~~ Vükelâ'n~n görü~ ünün al~ nmas~~ istendi 53. Bir
gün sonra sad~ r olan bir ba~ ka iradede ~ ngiltere'nin henüz protesto edilmedi~inin ~stanbul'daki Frans~ z elçisi taraf~ ndan bildirildi~i ve bunun gecikmesinin M~s~ r üzerinde baz~~ mahzurlar do~uraca~~~anlat~larak en k~sa
zamanda gere~inin yap~ lmas~~ emredildi 54. 13 Haziran 1894'te Osmanl
~~
hükümeti (Meclis-i Mahstls-~~ Vükela) de ayn~~ istikamette karar ald~~ ve Almanya ile Fransa bu antla~may~~ protesto ettiklerine göre Bab~alrnin de
aç~ klama istemesi ve antla~may~~ kabul etmedi~ini bildirmesi kararla~t~r~ld~ "
Bab~alrnin aç~ klama istemesi üzerine Belçika D~~i~leri Bakan~, ~ngiltere-Almanya aras~ nda imzalanan antla~mada (189o) bu bölgeden bahsedildi~ini ileri sürerek Osmanl~~ Devletinin, ~ ngiltere'nin buradaki hukukunu
z~ mnen kabul etti~ini savundu. Buna kar~~l~k Osmanl~~ Devletinin Brüksel
sefiri ~ ngiltere-Almanya antla~mas~n~ n ne Osmanl~~ Devleti ne de di~er
devletler taraf~ ndan onayland~~~ n~~ hat~rlatt~~56.
53 8 Zilhicce 1311 (12 Haziran 1894) tarihli irade: BOA, M
~s~r ~radeleri, nr. 1595.
Kongo'da ya~ayan müshimanlann hemen tamam~n~~ araplar te~
kil ediyordu. Kongo araplar~~
hakk~nda geni~~bilgi için bk. Sidney Langford Hinde, The Fall of the Congo Arab:,
London
1897. Muhammed Mihri Bey, Kongo'nun do~u ve kuzeyindeki müslümanlar~n ço~unun
Zengibar'dan gelmi~~beyaz arablar oldu~unu yazar (Sudan Seyâhatnâmesi, ~stanbul
1328, s.
330). Kongo müslümanlar~~ için ayr~ ca bk. Mehmed Muhsin, Afrika Delik s. 116.
34 9 Zilhicce 1311 (13 Haziran 1894) tarihli irade: BOA, M
~s~r ~ radeleri, nr. 1596. 9
Haziran ~~ 894.'te Londra Sefaretinden Hariciye Nezaretine gelen telgrafta da Osmanl
~~ Devletinin antla~may~~ henüz protesto etmedi~i anla~~lmaktad~r (BOA, M~s~r
~radeleri, nr. 1592,

lef 4)-

55 9 Zilhicce 1311 (13 Haziran 1894) tarihli mazbata: BOA, Meclis-t Viikelâ Mazbatasz,
nr. 378; BOA, M~s~r ~radeleri, nr 1592, lef ~ . Sadrazam Cevad Pa~a, Meclis-i Mahsils'un
bu karar~n~~ 13 Haziran 1894Ste II. Abdülhamid'e arzetmi~~ve I 2 Zilhicce 1311 (16 Haziran
1894) tarihli irade ile gere~inin yap~lmas~~ emredilmi~ti (Ayn~~ yer ). 17 Haziran 1894.'te Sadrazam, Hariciye Naz~r~ na bir tezkire göndererek gere~inin yap~lmas~n~~ istedi (BOA, BEO,

M~s~r Hidit~tyetinin Tezlikir defteri, nr. 1036/68-8, S. o 1).

BOA, ~rade-Hususi, 2 I Zilhicce 1311, nr. 100. Almanya ile ~ngiltere aras~ndaki ant!a~man~n 1890 y~l~nda yap~ld~~~~ ~ ngiltere'nin Istanbul'daki elçisi taraf~ndan Hariciye Naz~r~ -
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Osmanl~~ Devletinin ~ngiltere-Belçika antla~mas~ n~~ protesto etmesine
~ngiltere'nin pek önem vermedi~i Londra'dan gelen bir telgraftan anla~~ld~~
ve ~talya'da ç~ kan Tnbuna gazetesinde bu konuya dair bir yaz~~ ne~redildi". Öyle anla~~l~ yor ki, daha önce Fransa ve Almanya'n~ n antla~may~~
protesto etmeleri ve baz~~ maddelerini iptal ettirmelerinden sonra ~ ngiltereBelçika antla~mas~n~ n bir ehemmiyeti kalmam~~t~. Bu sebeple art~k uygulanmas~~ mümkün olmayan böyle bir antla~man~ n Osmanl~~ Devleti taraf~ndan protesto edilmesinin etkili bir önemi olamazd~. Ancak Osmanl~~ Devleti yine de bu konunun incelenmesine çe~itli idari birimlerinde devam etmi~~ve herhangi bir vesile ile kendisinin kabul etti~i topraklar~ n i~gal edilmesine müsaade etmemi~ tir. II. Abdülhamid, ~ ngiltere'de protestoya neden önem verilmedi~inin ö~renilmesini ~~ Temmuz 1894 tarihli iradesiyle
Sadrazama emretti 58. Bb~ li, padi~ah~n uyar~ lar~ n~~ dikkate alarak ~ngiltere
ve Belçika'n~n protestoya tepkilerini ö~renmeye çal~~t~.
Sadrazam~n 22 Temmuz ~~ 894'te padi~aha takdim etti~i arz~ nda, Londra ve Brüksel'den ald~~~~habere göre ~ngiltere ve Belçika, imzalad~ klar~~
antla~mada Osmanl~~ Devletinin hukukuna ve menfaatine ayk~ r~~ bir~ey olmad~~~ n~~ iddia ediyorlard~ . Bunun üzerine II. Abdülhamid, 23 Temmuz
tarihli iradesiyle konunun Meclis-i Vükelâ'da görü~ülmesini istedi 59.
~ngiltere-Belçika Antla~mas~n~n Sonucu
~ngiltere ve Belçika aras~ nda imzalanan 12 May~s 1894 antla~mas~,
Fransa ve Almanya'n~ n reddi ve Osmanl~~ Devletinin haklar~n~~ ~srarla savunmas~~ ile neticesiz kald~ '. Ancak, sömürgeci devletlerin Afrika'daki faaliyetleri durmad~ . Belçika himayesindeki Kongo Ba~~ms~z Devleti, çok geçna gönderilen bir tezkirede zikredilmektedir (BOA, Y~ld~z Tasnif~ , Sadâret Resmi Maruzât
Evrak~ , nr. 70/34, iç s~ra nr. 6). Ertesi gün Sadrazam Cevad Pa~a, Hariciye Nâz~rma bir
tezkire göndererek bu antla~ma hakk~ndaki bilgilerin kendisine yollanmas~n~~ istemi~tir
(BOA, BEO, Ayntyat Defter/eri, nr. 1634, s. 3).
57 Tribuna gazetesinde Trablusgarb'~n ~talya taraf~ndan i~gal zaman~n~n geldi~i ve Osmanl~~ Devletinin buna mani olamayaca~~~görü~lerine de yer verilmi~tir (BOA, BEO,
Mümtâze-i M~s~r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr. 55).
58

BOA, irâde-Husüsi, 27 Zilhicce 1311, nr. 122.

BOA, ~rade-Husüsi, ~ g Muharrem 1312, nr. 81. Ayn~~ konuda bir di~er irade 28
Muharrem 1312 (1 A~ustos 1894) tarihinde sâd~r olmu~tur (BOA, ~râde-Husüsi, 28 Muharrem 1312, nr. 1:32).
erlendirmesi için bk.
89 12 May~s 1894 ~ngiltere-Belçika antla~mas~n~ n özet bir de~
P.M.Holt, The Mahdist State, Oxford 1958, s. 206-2137; ~evki Atâullah el-Cemal, Tdrihu Su59

dan,111, 108-109.
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meden Belçika'n~ n idaresine al~ nmak istendi'. Osmanl~~ Devleti böyle bir
karar~ n Berlin Konferans~ na i~ tirak eden devletler taraf~ ndan nas~ l kar~~land~~~n~~ ara~t~rd~~ ve konuya olan ilgisini sürdürdü. Osmanl~~ Devletinin Avrupa'daki elçilerinden ald ~~~~habere göre, Kongo'nun ilhak~ na Avusturya,
Almanya, ~ ngiltere ve Italya'n ~ n itiraz etmedi~i, Rusya'n~ n ise ilgisiz kald
~~~~anla~~l~ yordu. Ayr~ ca, Fransa'n~ n bölge topraklar~ ndan en fazla yararlanma hakk~n~ n di~er devletlerce kabul edildi~i görülüyordu. Osmanl~~
Meclis-i Vükelâ's~ nda 14 ~ ubat 1895 günü al~ nan kararda, bu konuda takip
edilecek politika di~er devletlerin tutumuna göre belirlenmesi ~eklindeydi 62. Meclis-i Vükelâ'n~ n bu karar~~ üzerine Sultan II. Abdülhamid 25 ~ubat 1895 tarihli iradesinde Fransa'n~ n bu konudaki görü~lerinin resmen
ö~renilmesini istedi".
Bu dönemde Avrupa Devletleri aras~ nda Orta Afrika topraklar~~ üzerinde devam eden nüfuz mücadelesi özellikle Fransa ve ~ ngiltere aras~ nda
cereyan ediyordu. Osmanl~~ Devletinin Güney Sudan topraklar~ ndaki
hukuku bilhassa Fransa taraf~ ndan destekleniyor ve ~ ngiltere'nin bölgedeki
nüfuzu önlenmek isteniyordu. Nitekim, 5 Nisan 1895'te Fransa Meclis-i
Acyân~'nda M~s~ r ve Afrika konular~~ üzerinde yap~lan müzakereler bu noktalara ~~~ k tutacak mahiyettedir. Bu toplant~ da Mösyö Lamarzil, Fransa
D~~i~leri Bakan~'na Nil vadisi ve havzas~~ üzerindeki hukukun M~s~ r'a, M~s~ r'~n da Ingiltere'ye ait oldu~u konusundaki ~ngiliz iddias~ n~ n geçerlilik
derecesini sormu~~ve gerçekte M~s~ r'daki hükümranl~ k haklar~ n~ n Osmanl~~
Devletine ait oldu~u Paris (1856), Londra (1870 ve Berlin (1878) antla~malarmda bütün Avrupa devletleri taraf~ ndan kabul edildi~i halde ~ ngiltere'nin bu iddialar~ n~n sebebini ö~renmek istemi~tir. Fransa D~~i~leri Bakan~~ bu soruya ~öyle cevap vermi~ tir. "Nil havalisi üzerindeki Göller ülkesiyle
Vcidi-i Halfd aras~ ndaki geni~~arazi 2000 km.dir. Mütemehdi'nin idaresi alt~ ndaki bu bölgede hiçbir Avrupa devletinin nüfuzu yoktur. M~s~ rl~lar, bu61 20 Receb 1312 (17 Ocak 1895) tarihli Il. Abdülhamid'in husüsi iradesinden bu konuda bir antla~ma imzaland~~~~anla~~lmaktad~r (BOA, irâcle-Husfisi, 20 Receb 1312, nr.
7o).
62 18 ~a`ban 1312 (14 ~ubat 1895) tarihli Meclis-i Vükelâ karar~ : BOA, Meclis-t Viikeld
Mazbatas~, nr. 83. 18 ve 25 Ocak 1895 tarihlerinde Ahmed Muhtar Pa~a'n~n gönderdi~i
mektuplarda Vâdi-i Halfâ'da Sudanl~ larla M~s~r askerleri aras~ ndaki mücklelenin sürdü~ü
anla~~lmaktad~r (Y~ld~z Tasnif~, Perakende Evrak~, Müfetti~lik ve Komserlik Marüzk~, 21 ve
28 Receb 1312 tarihli belgeler).
63 29 ~a`ban 1312 (25 ~ubat 1895) tarihli husüsi irade: BOA, irade Husüsi,
1312, nr. 116.
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ray~~uzun müddet i~gal ettikten sonra kuzeye çekilmi~ler ve Emin Pa~a da
bölgeyi terketmeye mecbur olmu~tur. Bugün Sudan'~ n bu havalisi ile Ekvator boyunda Osmanl~~ Devletinin hükümranl~ k hakk~~ ve M~s~r Hidiviyetinin nüfuzu vard~r. ~ngiltere 12 May~s ~ 8g4'te Belçika Hükümeti ile imzalad~~~~antla~mada bu arazinin bir k~sm~n~n devaml~~ veya geçici olarak kiralanmas~na muvafakat etmi~tir. Ancak Fransa'n~n antla~maya itiraz etmesi üzerine Kongo hükümeti kendisine ait kiralama i~inden vazgeçmi~,
Fransa da Ubang~-~~ Ulya üzerindeki haklar~n~~ kabul ettirmi~tir. Bunun
üzerine Ingiltere, 18go antla~mas~ nda yer alan Yukar~~ Nil vadisi üzerindeki nüfuzunu ortaya atm~~ , ancak Fransa bu konuda hiçbir görü~ meye girmemi~tir"64.
28 A~ustos 1895'te M~s~r Fevkalade Komiseri Ahmed Muhtar Pa~a,
Royter Haber Ajans~'na dayanarak uzun süredir tart~~ma konusu olan
bölge hakk~nda Bablâtrye yeni haberler gönderdi. Royter Ajans~'n~n Kongo askeri kuvvetleri kumandan~~ Baron Dhanis'den naklen Londra'dan verdi~i habere göre Kongo askerlerinden '000 ki~i, krup ve maksim toplanyla donanm~~~olarak Lado'ya, 500 ki~i de Kavall~'ya ula~m~~lard~r. Kavall~,
Albert gölünün güney ucundan yakla~~k ~ , kuzeyde, Lado ise Nil'in
kuzey enleminde bulunmaktad~r. Bu bölge, vaktiyle Hidiviyet'in idare etti~i topraklar aras~nda yer ald~~~ndan ve bu topraklarda Osmanl~~ Devletinin
hükümranl~k hakk~~ oldu~undan Kongolular~n bu sald~r~s~~ dikkat çekicidir.
Ayr~ca, Kongolulann Lado civar~nda Mütemehdinin askerleri ile çarp~~t~~~~
söylenmektedir. Ahmed Muhtar Pa~a'n~n son olarak bildirdi~ine göre, M~s~r'~n Orta Afrika ile karadan ve denizden hiçbir resmi alakas~~ kalmad~~~ndan gelen haberlerin tahkiki mümkün olmamaktad~r. Bu sebeple haberler,
Avrupa'daki haber kaynaklar~na dayanmaktad~r65. Bu haberler üzerine
Sadrazam, Hariciye Naz~n'ndan Kongo sald~r~s~n~n do~ru olup olmad~~~n~n tahkik edilmesini istedi". Hariciye Nezareti'nin Belçika'daki Brüksel
sefaretinden ald~~~~5 ve 15 Ekim 1895 tarihli mektuplara göre bu haberler,
Belçika kral~n~n Paris'e yapt~~~~seyahatten ho~lanmayan ~ngiltere gazeteleri
" Paris Sefaretinden 7 Nisan 1895'te Hariciye Nezketine gelen yaz~: BOA, BEO,
Mümtâze-i M~s~r, 5/A, 135, iç s~ra nr. 79. Bu yaz~~ ~ o Zilka`cle 1312 (5 May~s 1895)'de Hariciye Naz~n Said Pa~a taraf~ndan Sadrazama takdim edildi (Ayn~~yer).
65 Ahmed Muhtar Pa~a'n~n 7 Rebi`ülevvel 1313 (28 A~ustos 1895) tarihli mektubu:
BOA, BEO, Mümtke-i M~s~r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr. 83; BOA, BEO, Mümtâze-i M~s~r,
nr. 13/79. Kongo'nun Güney Sudan'da Mehdi kuvvetleriyle olan mücadeleleri konusunda
bk. P.M.Holt, The Mahdisi State, s. 197-203.
66 BOA, BEO, Mümtâze-i M~s~r, nr. 5/A, 135, iç s~ra nr. 89.
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taraf~ ndan gündeme getirilmi~~ve Kongo Devletinin herhangi bir sald~ r~da
bulunmad~~~~anla~~lm~~t~ r67.
Bab~ali, Ahmed Muhtar Pa~a'ya da 2 Eylül 1895'de bir mektup
göndererek Kongo arazisinin önemli noktalar~ n~~ gösterecek bir harita yapt~ r~ lmas~ n~ , bunun üzerinde çe~itli devletlerin el koyduklar~~ yerlerin belirtilmesini, önceleri M~s~r Hidiviyeti'nin s~ n~ rlar~ n~ n nerelere kadar ula~t~~~ n~n
i~aretlenmesini istedi 68 . 21 Eylül'de Ahmed Muhtar Pa~a, Kongo ve havalisinin o günkü durumunu gösteren bir harita göndermi~~ve Meclis-i
Vükelâ'da al~ nan bir kararla bu harita incelenmek üzere Seraskerli~e havale edilmi~tir". Daha sonraki geli~meleri takip etmek ise, ~imdilik
mümkün olmamaktad~r.
Bu konunun incelenmesi s~ras~ ndaki tesbitlerimize göre, bu dönemde
Osmanl~~ Devleti, uzak bölgelerdeki s~ n~ rlar~ n~ n korunmas~ nda art~ k askeri
gücünü ortaya koyabilecek ve bir müdahale yapabilecek durumda de~ildi.
Bu sebeple d~~~politikas~ n~~ Avrupa Devletlerinden kendisini destekleyenlere
göre belirlemek ve sadece hukuki statünün korunmas~~ ile yetinmek mecburiyetinde idi. Ancak ilerde emsal gösterilece~i endi~esi ile Merkez'e çok
uzak olan bir yerde bile hakk~ ndan vazgeçmeyen veya hak elde etmeye
çal~~an bir tutum tak~nan Osmanl~~ Devleti, daima müteyakk~z olmu~~ve
her bilgiyi de~erlendirmeye ve her haberi çe~itli mercilerden tahkik ederek
kendi aleyhine olabilecek bir ad~m atmamaya çal~~m~~t~r. Bunu yaparken
bölgedeki idari haklann~~ söz konusu etti~i gibi, oralarda müslümanlar~ n ya~ad~~~ n~~ ileri sürerek onlar~ n h~ristiyan bir idareye terkedilemeyece~ini savunmu~tur. Ayn~~ zamanda müslümanlann halifesi s~ fat~yla hareket eden
II. Abdülhamid, böylece hilafet politikas~ n~~ da de~erlendirmek istemi~tir.
Güney Sudan'da meydana gelen olaylara gösterdi~i yak~n ilgi, bu dönemde son derece ihtiyatl~~ bir d~~~politika izleyen Osmanl~~ Devletinin kendi
lehine olabilecek her meseleden yeterince yararlanmak istedi~ini göstermektedir 7°.
67

BOA,
teri, nr. (>36/68-8, s. 144.

Mazbatas~, nr. 85; BOA, BEO, M~s~r Hidiviyetinin Tezair Def-

68 12 Rebi`iilevvel 1313 (2 Eylül 1895) tarihli M~s~ r Fevkalade Komiserli~ine gönderilen mektup: BOA, BEO, Mümtaze-i M~s~ r, 5/A, 135, iç s~ ra nr. 82.
69 19 Cemaziyelevvel 1313 (7 Kas~m 1895) tarihli Hariciye tezkiresi: BOA, BEO,
Mümtaze-i M~s~ r, 5/A 135, iç s~ ra nr. 8g.
7° Bu dönemdeki Omanl~~ D~~~politikas~ n~ n belirgin özellikleri için bk Selim Deringil,
"II Abdülhamid Dönemi D~~~Politikas~ nda Me~ruiyet Kavram~ ", X. Türk Tarih Kongresine
sunulan bildiri; Kemal Karpat, "Pan-~ slamizm ve ~ kinci Abdülhamid: Yanl~~~Bir Görü~ün
Düzeltilmesi", Türk Dünyas~~ Ara~t~ rmalar~, 48, ~stanbul 1987, s. 13-37.

BELGELER
—I—
Hatt-~~ ~sti~~ii Eydletinin Kongo Hükümeti Taraf~ ndan Ilhak Edildi~ine Ddir
Ca~respondance Politik Gazetesinin Haber ve rorumu
Bât~lâri
Dâire-i Sadâret-i Uzmâ
Divân-1 Hümâyan
Vilâyât-1 Mümtâze ve Muhtâre Kalemi
Viyana'da ç~ kan Correspondance Pohtik gazetesinin 27 A~ustos 893 tarihli
nüshas~nda ~skenderiye'den ald~~~ n~~ bi'l-beyân ne~ r eyledi~i mektubun tercümesi
süretidir.
Belçika hey'et-i seferiyyesinin M~sr-~~ Ulyâ'ya muvâsalat~ , bundan evvel Emin
Pa~a taraf~ ndan idâre olunan Hatt-~~ ~ stivâ Eyaletinde temekkün ve takarrür niyetinde bulunmas~ , Eyâlet-i mezkürenin Kongo hükümeti memâlikine ilhâk~~ hukuk-~~
umiuniye nokta-i nazanyla ~âyân-~~ kabul müdür? Ve Hidiviyyet bunu protestosuz
kabul edebilir mi? meselesini ç~karm~~d~ r. Burada i~bu suallere nefy ile cevab verilmekde ve binâenaleyh Afrika müstemlekât~~ hakk~ nda Berlin'de ictimâ edüp
1884 senesi Te~ rinisânisinin onbe~ inden 1885 senesi ~ubat~n~ n yirmi yedisine kadar imtidâd eden konferansa i~tirak etmi~~olan devletler nezdinde protesto edilmek meyli me~hüddur. Mezkür protesto evvel be-evvel ~u noktaya mübtenidir ki,
Hatt-~~ ~ stivâ Eyaleti sâhibsiz olmayup H~ tta-i M~ sriyye'nin eczâ-y~~ mütemmimesinden biridir. Zira i~ bu eyâlet bundan yirmi sene evvel asâkir-i M~sriyye taraf~ndan zabt u teshir ve o vakitdenberü memtirin-i M~ sriyye cânibinden idare olunagelmi~dir. Vâk~ â Hatt-~~ ~stivâ Eyaleti ile M~s~ r beynindeki münâsebât Sudan'~n ~~lri~-i dâimisi hasebiyle el-yevm münkatic bulunmu~~ise de bundan biraz vakit evveline gelinceye kadar taraf-~~ Hictivi'den mansüb Emin Pa~a ile Selim Bey taraf~ ndan idare olunmakta idi. Ne Emin Pa~a ne de Selim Bey hiçbir vakit hükümdar
s~ fat~yla tan~ nmam~~~oldukla~-~~ cihetle bunlar M~s~ r ile do~rudan do~ ruya mevciid
olan münâsebât~ n ink~ tâ~ yla beraber eyâlet-i mezkilreyi ancak Hidiv ile Hidiv'in
metbüu olan Saltanat-1 Seniyye nâmlanna olarak idare edebilmi~ lerdir. Binen alâ
zâlik Devlet-i Aliyye ile Hidiviyyet-i M~ sriyye Berlin Konferans~n~n 31 Kânun~sâni
1885 tarihli ictimâlnda Amerika müstemlekât~ na dair ittihâz etdi~i karar mi~cebince Hatt-~~ ~ stivâ Eyâleti üzerinde hukük-1 kâffe-i tasarrufiyyeye mâlikdirler. Sahanat-~~ Seniyye ile Hidiviyyet-i M~sriyye'nin Sudan-~~ ~arki ve Hatt-~~ ~stivâ Eyaleti
üzerindeki hukfikunu hiçbir vakitde terketmemi~~olduklan ve hukük-1 mezktirenin
icrâs~ nca hâs~ l olan fas~lan~ n ise Hidiviyyet-i M~ sriyye'nin hatas~ ndan ne~'et etBelleten C. LIV, 44

6go

~ DRIS BOSTAN

meyüp münhas~ ran ~ngiliz i~gâlinden münbais oldu~unu unutmamal~d~ r. Ahvâl-i
me~rûhaya nazaran M~s~ nn hakk~~ pek sarih olup Kongo hükümetinin yani Belçika'n~ n Hatt-~~ ~ stivâ Eyâletini ilhâka salâhiyeti ise bilakis pek me~kükdur. Zira
Kongo Hükümeti Berlin Konferans~ n~n 9 ~ubat 85 tarihli karar~~ mûcebince bi-taraf hükümet tabiriyle urr~t~ m devletlerin himâyesi taht~na yaz` edilmi~~ve hudfidu
sf~ ret-i vâ~lhada kararla~m~~d~ r. Binâenaleyh hudiic1-1 mezkûre ancak yeni muâhedât-~~ düveliyye ile tacctil edilebilür. Vâlc~â M~s~r'~ n müddeiyyât-~~ me~nias~n~n
cânib-i hükümet-i seniyyeden tervic edilüp edilmeyece~i ve ne müddet tervic olunaca~~~~imdilik buraca maeltim de~il ise de Said Pa~a'n~ n Berlin Konferans~ nda ve
husûsan 1884 senesi Kânun~ evvelinin biri târihlü ictimâlnda gösterdi~i tavr u hareketden anla~~ld~~~ na göre Devlet-i Aliyye vasati Afrika i~lerine pek de nazar-~~ bikaydi bakmamaktad~ r. Eger Belçika'da Hatt-~~ ~ stivâ Eyaletinin Kongo Hükümeti
memâlikine ilhâk~~ tasavvuru hakikaten mevcûd ise bütün M~s~ r meselesinin yeniden meydana ç~ kmas~ n~~ men etmek mü~ kil olacakd~ r.
(BOA. Mümtâze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135, iç s~ ra, 8)
~~~
Bizb~dli Hukuk M~4avin. Gabriel'in ~ngiltere ve Belçika Aras~ nda Yap~ lan
Antlapna ~le ilgili Ailtildlaasz
Bâblâlî
Dâire-i Hâriciye
Isti~âre Odas~~
~ ngiltere ve Kongo hükümetleri aras~ nda Brüksel'de akdolunan mukavele
hakk~ nda M~s~ r Fevkalade Komiseri Devletlü Ahmed Muhtar Pa~a hazretleriyle
cereyan eyleyen muhâbere evrâk~~ ~eref-vâk~c-~~ emr-i âti-i hazret-i sadâretpenâhi
mûcebince mukavele-i mezkûre ile birle~dirilerek ariz u amik tedkik ve mütâlaa
olundu.
2 Haziran 94 tarihiyle takdim k~l~ nan Frans~ zca mütâlaanâmede dahi
mücmelen arz olundu~u vechile bir memleketin âhara icâr veya terk olunabilmesi
m~ûcir veya târikin o memleket üzerinde hukük-1 tasarrufiyyesinin sabit bulunmas~ na mütevakk~ fd~ r. ~ ngiltere hükümetinin mezkür mukavele ile Kongo hükümetine icâr eylemek istedi~i Nil-i Ulyâ cihetindeki arazi üzerinde hukük-~~ tasarrufiyyesine dair ~imdiye kadar hiçbir sened görülmemi~dir. Halbuki Hidiviyyet-i M~sriyye taraf~ ndan Gordon ve Emin Pa~alar ve sair ümerâ kumandas~ nda Asakir-i M~sriyye-i ~âhâne iczâmiyle Vâdi'l-ulyâ ve hatta Albert gölüne kadar i~gal edilmi~~oldu~u gibi Berlin Afrika Konferans~ nda Saltanat-~~ Seniyye murahhas~ n~ n Nil Vadisi
üzerinde hukûk-~~ saltanat-~~ seniyyeyi muhâfazaten bi'd-defeât der-meyân eyleyüp
protokollerde münderic bulunan kuyûd-~~ ihtirâziyyeye mebni Hükümet-i seniyyenin arâzi-i mezkürede daha ziyâde hakk~~ olmak laz~ m gelür. Bâ-husils ki mezkûr
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konferans sened-i umüm~siyle mevzü-1 kâide mücebince bir devletin Afrika'da i~gal-i arâzi edebilmesi o arâzide âk~ d hükümetlerden hiç birinin alâkas~~olmamas~na vâbeste olup halbuki Nil-i Ebyaz'~n M~s~r ile irtibât~~noktas~nca arâzi-i mezküre üzerinde Hükümet-i M~sriyye'nin alâkas~~ â~ikârd~r. ~u ahvâl pi~-i nazara al~nd~kda mukâvele-i mebhüse âk~deynden birinin temellük-i sahih ile mülkü olmayan bir arâziyi kar ve taraf-~~ digerin de böyle bât~l bir icâreyi kabul etmesinden
ibâret demek olmas~na göre bunun hükmü yaln~z âludeyne ~âmil ve binâenalyh
Hukuk-~~ Saltanat-~~ Seniyyeyi gayr-~~ muhill olmak tabiidir. Ve di~er tarafdan
hükümeteyn-i mezküreteyn beyninde mezkür mukâveleye müteferrian teâti k~l~nan
notalarda Devlet-i Aliyye ile Hidiviyyetin Nil-i Ulyâ vâdisi hakk~ndaki metâlibine
tarafeyn-i âk~deynin vâluf olduklar~~muharrer olup bu süret-i iffide mübhemiyyetden kide olmamakla beraber oralar~~ baccle'l-i~gal tahliye etmi~~olan Hükümet-i
M~sriyye tekrar taht-~~ i~gale almak ister ise mukâvele-i mebhüsenin buna mâni
olarnayaca~~~süretinde telakki edilebilür. Ancak bu babda âk~ deynden izâhât talebiyle bu nokta-i mühimme hakk~nda nokta-i nazanm~za muvâfik süret-i tefsiriyye
resmen takarrür etdirilmez ise ilerüde mezkür noktan~ n mübhemiyyetinden ve
Hükümet-i Seniyyenin sükütundan bil-istifâde o havâlideki huk~ikdan keff-i yed
iddiâsm~n ortaya konulmas~~muhtemeldir. Nil nehrinin menba~na do~ru sular~~ kesilüp M~s~r'a ~râs-~~zarar edilebilmek ihtimâline dair Pa~a-y~~mü~kiin-ileyhin dermeyan eyledikleri mütâlaâta gelince, maclüm-~~ Mi oldu~u üzere bin sekiz yüz onbe~~târihinde müncakid Viyana Kongresinde enhâr-~~ mü~tereke hakk~nda vaz olunan ve muahharen birçok muküvelâtla te'yid k~l~ nan kâide-i umümiye mücebince
bu misillü enhâr-~~ mü~terekenin yaln~z sâhildâr olan devletlerin de~il hattâ um~lm
hükümetlerin tebeasiçün kü~âde tutulmas~na ve bunlar~n ticâret ve seyri sefâininin serbestli~ine mâni olacak ahvâlin izâlesi alâkadar devletlerle senedde taht-~~karâra almmakda bulunmas~na ve düvel-i mü~tereke-i medeniyyeye taalluk eden
mevâdda menfaat-i husüsiyyeden ziyâde hidmet-i medeniyye ve menfaat-i umiimiyyeye atf-~~ âmâl eylemekde bulunmalanna göre Nil'in menba~~Avrupa düvel-i
mütemeddinesinden birinin elinde bulundukça Pa~a-y~~ mü~ârünileyhin dermeyân
eyledilderi mehâzire ne hukuk ve ne de ahvâl-i câriye noktalar~ ndan pek de imkân görülemedi~i gibi Nil menba~ndaki Avrupa müstemlekât~n~n murür-~~ zamanla
Amerika hükümetleri gibi kesb-i istiklâl eylemeleri ihtimâl-i baldine kar~u dahi
böyle Afrika ortas~ nda Avrupa devletlerinin hâkimiyetinden kurtulabilmek için
medeniyetde katc-~~mesâfe eylemeleri lk~m gelüp o hal ise
oradaki akvâm~n
medeni hükümetlerin Nil gibi menâfiden umümun istifâde edece~i bir tarik-i servet hakk~nda ~râs-~~zarar mütahammil görünmez. Mâmâfih Avrupa devletleri Afrika'da dâire-i nüfüzlann~~temdid yolunda son zamanlarda akd eylemekde olduklar~~
mukâvelât ile Afrika'n~n taksim-i âtisini ~imdiden tehyie etmekde olmalar~na göre
birçok ahâli-i islâmiyeyi hâvi bulunan k~tca-i mezkürede gerek M~s~r ve gerek
Trablusgarb ve Bingazi cihetlerinden büyük bir menfaat ve mevkii hâiz bulunan
Saltanat-~~ Seniyyenin dahi dâire-i nüfüzunu süret-i katciyyede tacyin eyleyerek
düvel-i mü~ârünileyhimin te~ebbüsât-~~âtiyesine kar~u kendüsüne ~imdiden tacyin-i
mevki buyurmas~~elzemdir. Ancak bu sürede tacyin olunacak dâire-i nüfüz Fran-
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sa, ~ngiltere, ~ talya, Almanya ve Kongo hükümetlerinin daire-i nüfüzuyla hem-hudüd bulunaca~~ndan nereye kadar ~amil ad edilmesi laz~m gelece~inin tacyini
muktazi ve bu ise tedkikat-~~ co~rafiyyeye mütevakk~ fd~r. Binaenaleyh bir tarafdan
bu babda tahkikat-~~ laz~ me-i fenniyye icras~ yla neticesine göre o hayalinin umân~ u
hakk~ nda Berlin kongresi sened-i umümisini imza eden devletler nezdinde te~ebbüsat icra ve di~er cânibden Zeylac ve Massava hakk~nda oldu~u gibi metn~kiyyet iddias~n~ n önünü almak içün mümkin oldu~u halde iktizâ eden yerlere
hey'et-i ke~fiyye iczarn edilmek üzere ~imdilik mezkür mukavelenin hükümet-i seniyyece mucteber addedilmeyece~inin ve vaktiyle Asâkir-i sat-tane taraf~ ndan i~gal
veya Memül'in-i M~ sriyye taraf~ ndan ke~f edilmi~~olan hayali üzerindeki hukuk-~~
saltanat-~~ seniyyenin mahfüz idü~ünün ~ ngiltere ve Kongo hükümetlerine tebli~i
münasib gibi varid-i hat~ r oluyor ise de icra-y~~ icab~~ menüt-~~ re'y-i âli bulunmu~dur. Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 5 Zilhicce sene 311 ve fi 28
May~s sene 310.
Bab~ ali Hukuk Mü~aviri
Gabriel
(BOA, YEE, k~s~ m 5, evrak 2 I 15, zarf 83, karton 2, iç s~ ra 3)

— III —

Hatt-~~ ~stiva Eyaletinin idari durumu hakk~ nda Ahmed Muhtar Pa~a'n~ n mektübu
Makam-~~ Celil-i Sadâret-i Uz~naya
Macrüz-~~ çâker-i kernineleridir
Ziver-i mefarik-i taczim u tekrim olan 14. Ramazan 31 ~~ tarihli ve bir numaral~~ emirnâme-i sâmi-i hazret-i sadaretpenahilerinde Hidiv-i esbak ~smail Pa~a hazretlerinin hidiviyyeti hengam~ nda Darfur ve Hartum ve mevki-i sâire Asalcir-i
M~ sriyye-i Sahane marifetiyle feth u zapt ile tasarruf ve idaresi M~s~ r'a ilhaken ihsan buyuruldu~u feramin-i aliyede tasrih ve beyan buyurulmu~~olmas~yla k~ tca-i
mezk~:~reye bacz~~ taraflardan ve Kongo cihetinden tecayüze meydan verilmeyerek
hudud-~~ M~sriyye'nin muhafazas~ na itinâ edilmesi lüzümunun ba-irade-i seniyye-i
hazret-i padi~ahi Hidiviyyet-i Celile'ye tebli~~buyuruldu~ undan taraf-~~ acizanemden de o yolda muâmele-i lazime icras~~ emr u irade buyurulmu~dur.
Muhafazas~~ müterettib-i uhde-i bendeganem olan hukük-~~ mukaddese-i devlet
içün âcizlerince tasavvur edilen tarik-i tevessül 28 Sacban 311 tarihli ve alt~~ yüz
k~ rk alt~~ numaral~~ ariza-i çakerânemde dermeyan olunan haritan~ n elde edilmesiyle tavazzuh edece~i ve binâenaleyh müsmir olaca~~~zann~ nday~ m. Çünki ~ 6 Sacban tarihli emirnâme-i sami-i hazret-i sadaretpenâhilerinde Kongo Hükümetinin
Sudan'a do~ru ilerlemek istedi~i cihetlerin M~s~ r'a taalluku olup olmad ~~~~istifsar
buyurulmu~~idi. Buna dâir olan mütalaat arz edilebilmek üzere idare-i M~sriyye'ye geçen arazi neden ibaretdir. Evvel emirde an~~ bilmek içün bu bâbda sahih
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ve resmi haritan~ n elde edinilmesi lüzrimunun cevaben takdim k~ l~ nan ariza-i
mezk~:~rede dermeyan olunmas~~ mütalaat-~~ atiyeden ne~'et etmi~idi. Zira 21 Zilhicce 1256 tarihli ferman-~~ li ile Nübye, Darfur, Kordofan ve Sennar k~t'alann~n M~s~ r'a ilhaken idaresi Mehmed Ali Pa~a'ya verilmi~~ve 12 Muharrem 1283 tarihli
fermân ile de mac a mülhakat Massava ve Sevakin kaimmakaml~ klan ve 27 Cuma-deli:Ila 1292 tarihli hatt-~~ hümayun ile Zeylac iskelesi ~smail Pa~a hazretleri idaresine b~ rak~lm~~~oldu~u maclöm ise de ahiran Hidiviyyet-i M~sriyye Sudan içinde ve
Hatt-~~ ~stiva'ya do~ ru tevsi ve tesis-i idâre ederek oralan fersah fersah ilerü geçüp
Devlet-i Aliyye nam~ na daha bir hayli yerleri taht-~~ inzibâta alm~~~oldu~u ve bu
defa taarruz edilmek istenilen yerler ise o yerler içinde bulunmu~~olaca~~~cihetle
hudöd-~~ M~ sriyye o cihetden nerelere kadar %/as~ l olabilmi~dir. Buralanna dair
mezköredevletce bir maclûmat-~~ sahiha ve hakikiyyenin fikdân~~ mütalaas~~
nin takdimine esas idi. Bu esas bilinmedikçe temhid ve te'yid-i müddean~ n kesb-i
kuvvet edemeyece~i ve belki kabil olamayaca~~~zann-~~ acizlerince hala bakidir.
Çünki M~s~r'a merbüt Sudan mülhakat~n~~ yaln~z eyalat-~~ erbaa-i mezküreden ibaretdir der isek pek mühim olan Hatt-~~ ~stiva Müdiriyyeti gayb edilmi~~olur. Has~l~~
Sudan'~ n hal ve istikbaline müteall~ k olan mütalaat hep öyle resmi bir haritan~ n
elde edinilmesiyle tehassün ve kesb-i kuvvet edece~i re'yinde oldu~um muhat-~~
ilm-i sami-i hazret-i sadaretpenahileri buyuruldukda ol babda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fi 27 Ramazan 3 ~~ , fi 23 Mart 31().
M~s~r Fevkalade Komiseri
Gâzi es-Seyyid Ahmed Muhtar
(BOA, Mümtâze-i M~s~ r, 111". 5/A, 135, ~ç s~ra 21)

— IV —
~ngiltere ile Belçika aras~ nda imzalanan antla~man~n geçersiz oldu~u ve protesto edilmesi gerekti~i konusunda II. Abd~ilhamid'in iroldesi
Y~ld~z Saray-~~Hümây~rau
Ba~~Kitâbet Dairesi
8354
~ ngiltere ve Belçika hükümetleri beyninde Kongo'ya müteall~ k akd olunan
mukavelenâmeye dair Londra ve Madrid ve Brüksel ve Berlin sera. ret-i seniyyelerinden gelen telgrafnâmeler ve tahrirat ile Almanya Sefareti tercüman~ n~ n sefiri
nam~ na k~ raat eyledi~i telgrafnâmenin takdimini ve bunlann mündericat~ na ve
Fransa hükümeti taraf~ ndan dahi ol babda temhid-i ictirazat edilmi~~olmas~ na nazaran mezkür mukavelenâmeye mütefenian ~ ngiltere ve Belçika hükümetleri aras~ nda teki edilen notalann Nil-i Ulyâ vadisine âid f~kra-i mübhemesinden dolay~~
hükümeteyn-i mü~arünileyhimadan taleb-i izahat olunmas~~ ve bu mukavelenâme
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~imdilik muc teber addedilmeyece~inin ve vaktiyle Asâkir-i M~sriyye-i ~ahane cânibinden i~gal yâhud memürin-i M~ sriyye taraf~ ndan ke~f olunmu~~olan hayali üzerindeki hukük-~~ saltanat-~~ seniyyenin mahfüz idü~ünün dahi sf~ ret-i müessirede
tebli~~ve ihtâr k~ l~ nmas~~ hakk~nda tekrir-i istizan~~ hâvi 7 Zilhicce 311 tarihli ve
4356 numaral~~ tezkire-i husüsiyye-i sadaretpenahileri melfûflanyla lede'l-arz manzür-~~ âli buyuruldu. Afrika'da Kongo Hükümeti te~ekkül eyledi~i zaman çünki
orada birçok nüffis-~~ ~slâmiyye sakin olarak bunlar~ n bir h~ ristiyan hükümet taralindan idare edilmesi husûsunun Makam-~~ Celil-i Hilâfet-i Uzma'dan tasdik buyurulmas~~ nüff~s-~~ mezkürenin hissiyyat-~~ diniyyelerine dokunaca~~~cihetle bu
babda dini ve siyasi mahzür mütalaa edilüp Hükümet-i mezküre cânib-i Saltanat-~~ Seniyye'den tasdik buyurulrnam~~~olmas~ na ve cennet-mekan Sultan Abdülaziz
Han hazretlerinin ahd-i saltanatlannda ~smail Pa~a Hazretleri Hidiv-i M~sr iken
Nubye ve Sudan ve Kordofan taraflanna Asâkir-i M~sriyye-i ~aliâne ve Memûrin-i
M~sriyye gönderilerek oralan i~gal ve ke~ f edilüp Hidiviyyet-i Celile-i M~ sriyyeye
ilhak ve mahall-i mezkürede birçok emakin-i askeriyye ve emiriyye ve cevarni-i ~erife ve sâire in~a olunmu~~ve mü~arünileyh ~smail Pa~a hazretlerine itâ buyun~lmu~~olan ferman-~~ afilerde dahi mahâll-i mezkürenin idare-i M~sriyye'ye aidiyeti
musarrah bulunmu~~oldu~u ve hatta o cihetlere giden seyyâhin-i ecnebiyyenin
Devlet-i Aliyye sanca~~~ke~ide eylemedikçe emniyetle seyahat edemedikleri umür-~~
maiümeden bulundu~u cihetle Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'nin bir eyâlet-i
mümtâzesi olan M~s~ r h~ttas~ yla beraber müteferriat~ ndan olan mahâller dahi eczây~~ mütemmime-i Saltanat-~~ Seniyyeden olarak mahall-i mezküre üzerinde dahi
derkar olan hukük-~~ hükümrâni-i Hazret-i Hilafetpenahi gayr-~~ kabil-i i`tiraz bulunmu~~iken ~ ngiltere hükümetinin üzerinde hukük-~~ me~ruas~~ olmad~~~~arazi-i
mezkfireyi istic rnalen akd-i mukavele eylemesi asla câiz olamayaca~~~ve gerçi h~tta-i M~sriyye ~ngiltere'nin i~gal-i muvakkat~~ alt~ nda ise de Saltanat-~~ Seniyyenin
M~s~ r üzerindeki hukük-~~ hükümrânisi baki ve ~ ngiltere hükümeti dahi dahil oldu~u halde bilcümle devletler taraf~ ndan ahden musaddak olarak binâenaleyh zikr
olunan mahallerin dahi hükümet-i seniyyeye olan aidiyyeti halelden masün oldu~u ve ~ ngiltere hükümetinin hareket-i vak~as~ na sükut ile mukabele edildi~i halde
mahall-i mezküre hakk~ nda icras~ na te~ebbüs olunan muamele M~s~ r hakk~ nda dahi tatbik edilmek istenilece~i ve ~ ngilizler taraf~ ndan arâzi-i mezküreye istilâ edilmek istenilece~i ve ~ ngilizler taraf~ ndan arâzi-i mezküreye istilâ edilmesi k~ t`a-i
M~ sriyye'nin âtisini diger cihetlerde hak tehlikeye yaz` eyleyece~i derkar bulunmas~ na mebni bu madde fevkalade ehemmiyetle telakki edilme~e ~ayan oldu~undan ve bu hususda muc teriz olan düvel-i sâire ile birlikde hareket olunmak daha
münâsib ve Londra Sefâret-i seniyyesi vas~ tas~yla ~ ngiltere hükümetinin mahall-i
mezküreye istilas~ na mukabil protesto ve mukavelenâme-i mezbür hakk~ nda dahi
hükümeteyn-i mü~arünileyhimadan taleb-i izahat edilmesi muvafik-~~ maslahat olaca~~ ndan bu babda ne yap~ lmak ve ne yolda hareket olunmak laz~ m gelece~inin
Meclis-i Mahsfis-~~ Vükelâ'ca müsâraaten
teemmül ve müzakeresiyle ittihaz edilecek karânn bâ-mazbata arz-~~ atabe-i ulyâ k~ l~ nmas~~ mukteza-y~~ irâcle-i seniyye-i cenab-~~ Hilafetpenahiden bulunmu~~ve evrak-~~ macrilza tak~ m~yla leffen iâ-
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de k~ l~nm~~~olma~ la ol babda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fi 8 Zilhicce 311 ve fi 31 May~s 310.
Serkâtib-i hazret-i ~ehriyari
bende
Süreyya
(BOA, M~s~ r iradeleri,nr. 1595)
—V—
~ngiltere ve Belçika aras~ nda Kongo ile ilgili olarak imzalanan antla~ma konusunda Meclis-i Mahsiis-~~ V~ikeld 'n~ n Mazbatasz
BM3IMI
Mahsüs
2849
~ ngiltere ve Belçika hükümetleri beyninde Kongo'ya müteall~ k akdolunan
mukavelenâmeye dair Londra ve Madrid ve Brüksel ve Berlin selaret-i seniyyelerinden gelen telgrafnâmeler ve tahrirât ile ~ngiltere sefareti tercüman~n~n sefiri nam~ na k~ raat eyledi~i telgrafnâmenin takdimini ve bunlar~ n mündericat~ na ve
Fransa hükümeti taraf~ ndan dahi ol bâbda temhid-i ic tirazat edilmi~~olmas~ na nazaren mezkür mukavelenâmeye müteferrian ~ngiltere ve Belçika hükümetleri aras~ nda teki edilen notalarm Nil-i Ulya vâdisine âid f~ kra-i mübhemesinden dolay~~
hükümeteyn-i mü~ârünileyhimadan taleb-i izahat olunmas~~ ve bu mukavelenâme
mucteber addedilece~ inin ve vaktiyle Asakir-i M~sriyye-i ~ahane canibinden i~gal
ve memürin-i M~sriyye taraf~ ndan ke~f olunmu~~olan hayali üzerindeki hukük-~~
Saltanat-~~ Seniyyenin mahfüz oldu~unun süret-i müessirede tebli~~ve ihtâr k~ l~nmas~n~~ havi olan tezkire-i husüsiyye manzür-~~ Mi buyurularak Afrika'da te~ekkül
eden Kongo hükümeti bacz~~ mütalaat-~~ mühimme ve siyâsiyyeye mebni cânib-i
Saltanat-1 Seniyyeden tasdik buyurulmu~~ve mukaddemâ Nubye ve Sudan ve
Kordofon taraflarma Asâkir-i M~sriyye-i ~ahane ve memürin-i M~ sriyye gönderilerek oralarm i~gal ve ke~f edilüp h~tta-~~ M~ sriyye'ye ilhak ve mahâll-i mezkürede
birçok emakin-i askeriyye ve emiriyye ve cevâmi-i ~erife vesâire in~a olunmu~~ve
Hidiviyyet-i M~sriyye'ye ita buyurulan ferman-~~ Milerde zikr olunan mahallerin
idâre-i M~ sriyye'ye âidiyyeti musarrah olup Devlet-i Aliyye'nin bir eyâlet-i mümtâzesi olan M~s~ r hittas~yla beraber müteferriat~ ndan olan mahaller üzerinde derkar
bulunan hukük-~~ hükümrâni-i hazret-i Hilafetpenahi gayr-~~ kabil-i ictiraz bulunmu~~iken ~ngiltere hükümetinin hukük-~~ me~rüas~~ olmayan arazi-i mezküreyi isticmâlen akd-i mukavele eylemesi caiz olamayaca~~~ve Saltanat-~~ Seniyye'nin M~s~ r
üzerinde olan hukük-~~ hükümranisi ~ngiltere Devleti dahi dahil oldu~u halde
bilcümle devletler taraf~ ndan ahden musaddak oldu~una binen zikr olunan mahallerin Hükümet-i Seniyye'ye âidiyyeti halelden masün oldu~u ve ~ngiltere
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hükümetinin hareket-i vâk~as~na süküt ile mukabele edilür ise H~tta-i M~sriye hakk~nda âtiyen mehâzir-i siyâsiyyeyi mücib olaca~~~cihetle bu madde fevkalade hâiz-i
ehemmiyet oldu~undan bu husilsda mucteriz olan düvel-i sâire ile beraber hareket
olunmak ve Londra sera'ret-i seniyyesi vas~tas~yla Ingiltere hükümetinin mahâll-i
mezküreye istilâsma mukabil protesto ve mezkür mukavelenâme hakk~nda
hükümeteyn-i mü~ârünileyhimâden ~zâhât taleb edilmek muvâfilc-~~maslahat olmas~yla bu babda ne yap~lmak ve ne yolda hareket olunmak laz~m gelece~inin bi'letrâf teemmül ve müzâkeresiyle ittihâz edilecek karann bâ-mazbata arz-~~atebe-i
ulyâ k~l~nmas~~emr u fermân buyuruldu~unu mübelli~~tezkire-i husüsiyye meyâne-i bendegânemizde mütâlaa ve ~câb-~~ kül vazc-~~mevki-i müzâkere edildi. Tedkiküt-1 vâk~ aya göre zikr olunan Kongo mukavelesi ile Ingiltere hükümeti Vâdi-i Ulyâ cihetini icâr etmi~~ve mahall-i mezkür ile Hatt-~~ ~stivâ Eyâlât~~ esâsen M~s~r'a
âid bulunmu~~oldu~unu ve Ingiltere Devleti buralardaki hukülc-~~ Saltanat-~~ Seniyye'yi tasdik ve Belçika Hükümeti dahi bu madde hakk~nda Devlet-i Aliyye'nin arzusu h~lâfina hareket olunmayaca~~n~~ tebli~~etmi~~olduklan halde mahall-~~ mezki~n~n ick ve isticân hakk~nda mukavelenâme akdi hukük-~~ hükümrâni-i Saltanat-~~
Seniyye'yi muhill olaca~~ na ve Almanya ve Fransa devletlerinin protesto eyledikleri Hariciye Neziretinin cümle-i i~cânndan bulundu~una mebni Hükümet-i Seniyyece dahi Ingiltere ve Belçika devletlerinden taleb-i izâhât olunmakla beraber yap~lan mukavelenin Devlet-i Aliyye'ce mucteber olmad~~~n~n tebli~i ve al~nacak cevâba göre iktizâsuun bil-müzükere arz-~~ atabe-i ulyâ k~l~nmas~~muvâfik-~~ hâl ü
maslahat görünmekle bu sûret nezd-i âlide rehin-i kabul oldu~u halde Londra ve
Belçika seraret-i seniyyesine tebligât-~~lâzime icrâsm~n Hâriciye Nezâreti'ne havâle
olunaca~~~muhât-~~ilm-i âli buyuruldukda ol babda ve kâube-i ahvâlde emr u fermân Hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir. Fi 9 Zilhicce 311, ü 1 Haziran 310.
(BOA, M~s~r irüdeleri, nr. 1592, lef. 1)

mzalar

— VI —
Sudan'daki M~s~r idaresinin kald~r~lmas~ n~~isteyen Ingilizlerin makwelan konusunda Ahmed Muhtar Pa~a'n~n görü~lerini ihtiva eden mektub
Maküm-~ Celil-i Sadâret-i Uzmâ'ya
Macrüz-1 çâker-i kemineleridir.
~ngiltere Devleti taraf~ndan Sudan'~n terki hakk~ nda vukubulan taleb-i katclye
kar~u reis-i nuzzâr-~~ sâb~k müteveffâ ~erif Pa~a'n~n ictira.z
. ât-~~ ~edidesine bak~ lmayup asâkir ve memikin-i M~ sriyye'nin Sudan'dan geri celbedildi~ine dâir Berliner
Tageblatt Gazetesinin 4 Haziran 94 tarihli nüshas~nda Kahire'deki muhbirine atfen görülen ne~riyâtdan bahisle Hidiviyyet-i M~ sriyye'ce fi'l-vâki öyle bir teklif vukubulmu~~mudur ve vukubulmu~~ise ne muâmele cereyân etmi~dir. Bu babda
olan machimât-~~ çâkerânemin arz u i~cânn~~âmir 26 Zilhicce 311 tarihli ve alt~~ nu-
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maral~~ tezkire-i samiye-i Sadaretpenahileri zib-efza-y~~ enamil-i taczim oldu. ~ ngiliz
i~galinden evvelce esbab-~~ adide neticesi olarak ser-zede-i zuhür olan Sudan k~yam~ = M~s~ r'~ n Deha k~sm~ ndaki Urabi Pa~a vukuat~~ hasebiyle teskinine Hidiviyet-i M~ sriyye'ce vakit bulunamayup i~gali müteakib Abdülkadir Pa~a kumandas~~ ve
~ ngiliz hey'et-i askeriyyesinin inzimam-aras~~ ile sevk olunan kuvve-i M~ sriyye'nin
da~~ n~ k ve gayet yolsuz bir halde sevk ve idare olunmas~ ndan dolay~~ vukuât-~~
müteaddideden sonra nihayet ~ ngilizli Gordon Pa~a'n~ n bir f~ rka-i askeriyye ile
Hartum'da kapanup kalmas~~ ve kuva-y~~ sâirenin taraf taraf ma~lub-~~ müte~ettit olmas~~ üzerine ~ ngilizler taraf~ ndan güya Gordon'un tahlisi içün bir ordu sevkine
kalk~~~ larak bu da yar~~ yolda iken Hartum Suclaniler eline geçmesiyle ~ ngiliz ordusu da gerü ça~~ nld~~~ n~~ müteakib Sudan'~ n terk ve tahliyesi meselesi ~ ngilizler
taraf~ ndan ortaya sürülmü~~ve o s~ rada riyaset-i nuzzarda bulunan mü~arünileyh
~erif Pa~a merhirm da hucli~d-~~ salahiyetlerine düstür-~~ hareket olan ferman-1
hürnayun ahkam-~~ celilesince arazi terkine salahiyet ve hak ve kudretleri olmad~~~~
ve keyfiyetin Bab~ ali'den istizan~~ lüzümu cevab~ n~~ verdi~i halde H~ tta-i M~sriyye'de
~ ngiliz i~gali devam etdikçe ~ ngiltere elkanna hidmet etmeyecek kimselerin i~ba~~ nda duramayacaklan ~ ngilizler taraf~ ndan müheddidane sürede dermeyan olunmas~yla Pa~a-y~~ mü~ârünileyh riyasetden bil-isti`fa yerine Nubar Pa~a gelüp derakab Sudan'~ n idaresine Hidiviyyet'in muktedir olamayaca~~n~~ bil-iclan terk ve
tahliyeye müsaraat olunmu~~ve Dongola ile Vadi Halfa aras~ ndaki mevakii bi'ttedric hatta askeri ~imendöfer hatt~ n~~ bile terk ve tahrib ile idare-i mahalliye-i
M~sriyyeyi ~ imdiki halde hudüd denilmek istenilen ondokuz derece arz-1 ~imalisine kadar darlatd~ nlm~~d~ r. Sudan'~ n aktar-~~ istivaiyyesiyle cihat-~~ ~arkiyye ve yasatiyyesindeki isti`dad-~~ umran ve servet-i tabiiyyenin vaktiyle idare-i M~sriyye'ce
edilen ke~ flyyat ve fritühat ile seyyahin raporlanndan ~ ngilizlerce maclürn ve Hila
fet-i kübran~ n Afrika'n~ n rubcuna karib bir k~sm~ nda ve vahdet-i kelimeden na~i
cihat-~~ sairesinde tevsi-i claire-i satvet eylemesi mahsüd olarak bu babdaki menviyyat-~~ harisânelerinin tatbikatiçün mukaddime-i te~ebbüsleri Sudan-~~ M~sri-i Osmani'yi Hidiviyyet-i Celileden tefrik ile zaman ve mekan ve imkandan bilah~ re ~stifde etmek emelinde olduklar~~ egerçi defatir ve evrak~ n merkez-i memünyyet-i acizide b~ rak~ lmas~~ hasebiyle kati de~ il ise de bu babda 7 Rebiciilah~ r 303, 6; ve 17
Cumadelah~ ra 303, 24; Ve 8 Receb 303, 34; ve 7 ~evval 304, 168; Ve 12 Rebiciilah~ r 305, 204; ve 29 ~evval 307, 398 tarih ve numaralanyla muvazzahan ve kezalik
15 Cumadelüla 304, 13o; ve ~ 8 Receb 304, 152; ve gurre-i Safer 305, 186; Ve 17
~evval 305, 251; ve 29 Cumadelüla 307, 370 tarih ve numaral~~ macrüzatla dahi
münasebeten arz-~~ mahsüsat ve malâmat edilmi~~oldu~u hat~ r-~~ ni~an-~~ çakeri
olup macrüzat-~~ mezkürenin Bab~ali'ce kay~ dlan bulunmakda tabii olma~ la icra-y~~
icab~~ menüt-~~ emr u irade-i aliyye-i fahametpenahileridir. Ol babda emr
u ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fi 29 Zilhicce 311, Fi 21 Haziran 310.
M~s~ r Fevkalade Komiseri
bende
Ahmed Muhtar
(BOA, Mümtaze-i M~s~ r, nr. 5/A, 135,

iç s~ ra,

48)
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