1877 — 78 OSMANLI - RUS HARBININ SEBEPLERI
YULUG TEKIN KURAT Ph. D.
Doksanüç harbi diye an~lan 1877— 78 Osmanl~~ Rus sava~~,
Rusya'n~n büyük avantajlar ve Bab~âli'nin de büyük s~k~nt~lar içinde
çarp~~t~klar~~bir muharebedir. Bu harbin bir özelli~i de XIX uncu
as~r boyunca Orta Do~uda temin edilmeye çal~~~lan dengenin, di~er
bir deyimle "~ark Meselesi" siyasetinin bir an için bile olsa Rusya
lehine geli~mi~~olmas~d~ r. K~r~m sava~~ndanberi ma~lubiyet ac~s~yla
k~vranan Rusya, Akdeniz'in bekçisi Ingiltere'yi tarafs~z kalmaya mecbur k~lan sebeblerden faydalanm~~, Balkanlardaki amans~z rakibi
Avusturya - Macaristan ile de gizli bir andla~ma yaparak Bulgaristan
üzerinden Istanbul'a yürümeye kallu~m~~t~r (24 nisan 1877). Rus
genel kurmay~~en çok üç ay içerisinde Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun
ba~kentine varacaklar~n~~hesaplam~~sa da, sonuç hiç de öyle ç~kmam~~t~. Gazi Osman Pa~a ve askerlerinin cansiparene müdafaas~~ Rus
ordusunu 19 temmuz ~~877'den ~~o aral~k 1877'ye kadar Pilevne önünde
ldlitlemi~ti. Ancak Romen takviyeleri alan Ruslar, harbe giri~lerinden on ay sonra Istanbul için tehlikeli olmaya ba~lam~~larsa da, en
büyük hedeflerine ula~amam~~lard~. Çünkü Gazi Osman Pa~a'n~n
ba~ar~s~, ayn~~zamanda siyasi bir zaferdi. Bir müddet gaflet uykusuna
yatm~~~bat~l~~devletler, Rusya'n~n Bulgaristan ~slahat~~için de~il, kendi gayeleri için sava~t~~~n~~nihayet anlam~~lard~. Bu harbi takibeden
Ayastefanos andla~mas~n~~ (3 mart 1878) bozan Berlin konferans~~
(13 haziran- ~~ 4 temmuz 1878) Orta Do~udaki dengeyi yeniden
düzene koymu~tu. Sava~tan sonraki siyasi. geli~melerde oldu~u kadar, harbten önceki diplomatik münasebetlerin de önemi büyük
olmu~tur. Zira 1875 ile 1877 aras~ndaki olaylar Rusya'ya rahatça
harbe girmek f~rsat~n~~vermi~ti.
Harbin k~v~lc~mlan 1875 y~l~nda Hersek eyâletinin Nevesine
kasabas~nda kopan bir ayaklanma ile parlamaya ba~lam~~t~. Zaten
1829'dan sonraki olaylar, Osmanl~lar~n Balkanlardaki idari ve siyasi hâkimiyetlerinin gittikçe zay~flad~~~n~~göstermekte devam ediyordu. Teselya ve Epir hatt~n~n güneyinde müstakil bir Yunanistan
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kurulmu~, Tuna nehri ile Karpat da~lar~~ aras~ndaki otonom Etlik
ve Bu~dan beylikleri 1861'de birle~erek, resmen tan~nm~~~olmasa bile
ba~~ms~z bir Romanya devletinin temelini atm~~~bulunuyorlard~.
S~rbistan ise 183o'da muhtariyetini tan~tm~~~ve Osmanl~lar 1867
de S~ rbistan kalelerindeki bütün kuvvetlerini çekerek S~ rplara istiklallerini z~mnen vermi~lerdi. Dinarik Alplerinin kenar~ndaki
Karada~~ise co~rafi yap~s~~ve cenkçi halk~~yüzünden hiçbir zaman
Osmanl~lar taraf~ndan tamamen i~gal edilemedi~inden, muhtariyetini Bab~ali'ye tan~tm~~t~. Böylece 1875 y~l~na geldi~imizde, Balkanlardaki Osmanl~~topraktan kuzey bat~ da Bosna ve Hersek eyaletleri, biti~i~indeki Yeni Pazar sanca~~, Arnavutluk, Makedonya,
Teselya, Bulgaristan ve Trakya'dan ibaretti.
Balkanlardaki durumun istikrars~zl~~~n~n ba~l~ca sebebini buradaki Osmanl~~tabas~mn büyük bir ço~unlu~unun Ortodoks kilisesine
ba~l~~hiristiyanlar olmas~nda aramak laz~m gelir 1. 1789 Fransa ihtilâli ile do~an ve bilhassa 1848 y~l~ nda Orta Avrupa ve Macaristan'~~
saran hürriyet ve milliyetçilik prensiplerinin yava~~yava~~Balkanlara
akmas~~ile, bu bölgedeki ayr~~bir kültür ve dine mensup zümrelerin
Bab~ali taraf~ndan idaresinin hiç de kolay olm~yaca~-~~görülüyordu.
Yunan istiklâli Balkanlarda milliyetçilik prensibinin temellerini atm~~~ve 1848 ihtilalleri ise di~er gayri müslim zümrelerin arzular~n~~
kamç~lamaya ba~lam~~t~. Bu durumun Osmanl~~imparatorlu~u üzerindeki müsbet tesiri, idarecileri devlet s~n~rlar~~ içinde ciddi bir
idari ~slahat yapmaya sevketmi~~olmas~yd~. Yeni bir hükümet anlam~~
içinde, ~slahatç~~ Sultanlar~ n en çok dikkat ettikleri nokta tabalanna kanun nazar~ nda baz~~ e~it haklar tammakt~. Fakat as~rlardanberi yerle~mi~~imparatorluk ananesi Türk ve Türk olm~yan, müs
lim ve gayri müslim unsurlar aras~ ndaki ayr~l~k mefhumunun kald~nlmas~nda en büyük engeli te~ kil ediyordu. Kültür yönünden
bak~ lacak olursa hiristiyanlar ve müslümanlar aras~nda büyük bir
uçurum vard~.
Osmanl~~ idarecileri güçlükleri bilmiyor de~illerdi. Bütün iyi
niyetlere ra~men, Imparatorlu~un geni~~topraklar~nda, hele demiryolu irtibann~n hiç olmad~~~~bir zamanda, merkezi idareyi d~~~eyaletlerde gerçekle~tirmek hakikaten imkans~z bir ~eydi. Bu güçlükler
I W. L. Langer, European Alliances and Alignments (2 nd Edn. New York, 1956),
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yan~nda, Bab~ali'n.in bir siyasi buhrandan di~erine sürüklenmesi,
kendisine ~slahat hareketlerine geçmesi için rahat bile vermiyordu.
Neticede reformlar~n' yapam~yan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun y~k~lmas~~ çok tabi kar~~lanabilirdi. Fakat Asya ve Avrupa aras~nda
i~gal etti~i k~ymetli stratejik durumu dolay~sile Bab~ali, büyük devletlerin siyasi ve iktisadi menfaatlerini e~it a~~rl~ klara bölen bir devlet
~eklinde ya~amas~na devam ediyordu. 2
1875 y~l~~ ~ark Meselesi diplomasisine bir yenilik getirmemi~ti.
Ingiltere'nin ~~ 869'da aç~lan Süvey~~kanalm.dan geçen ticaret trafi~inin emniyeti için tarafs~z bir Osmanl~~Imparatorlu~u'nun varl~~~na
her zamankinden daha fazla ihtiyac~~vard~. Rusya'n~n do~u Avrupadaki bekçisi Avusturya - Macaristan ise ticaretini Tuna nehrir~e borçlu
oldu~undan, buradaki statükonun f~ rsat koll~yan kom~usunun lehine
de~i~mesine hiç de izin verece~e benzemiyordu. 3 Rusya ise f~ rsat
kollamakta devam ediyordu.
I~te Rusya için ilk ümit p~nit~lan Hersek'in ücra kasabas~~ Nevesine'de belirmi~ti. Bu gibi ayaklanmalar Bosna ve Hersek eyaletlerinde s~k s~k görülmeye ba~lanm~~t~. Fakat ba~kald~ nlan merciin
hükümet olmay~p, orada vazife gören idare amirlerine kar~~~duyulan
öfkeden ileri gelmesi ayr~ca ilgi çeker. Bab~ali 1839 ve 1856 y~llar~nda tebli~~etti~i ~slahat fermanlannda, müslüman toprak sahiplerinin imtiyazlann~~ lus~ p hiristiyan rençberlerinin durumlar~n~~
düzeltmek istemi~se de, al~nan netice müslüman agalar~n hükümete
kar~~~duydu~u öfke ve buradaki idare amirlerinin kötü idarelerine devam~ndan ba~ka bir ~ey olmam~~t~. Hal böyle iken Hersek'te 1874
y~l~nda mahsul çok Int olmu~, bu~day, tütün, sebze, meyva ve samandan al~nan verginin keyfi olarak artt~r~lmas~~ f~rt~nay~~koparm~~~
ve ikiyüz ki~inin Karada~'a s~~~nmasile büyük dram~n ilk perdesi
oynanm~ya . ba~lanm~~t~~4.
Bu mahalli ayaklanma Bosna ve Hersek eyaletlerini bir yang~n
gibi sarm~~t~. Asilerin amac~~ Karada~~ve S~rbistan ile birle~mekti.
Böyle bir gaye kar~~s~nda Bab~alPnin bu iki muhtar eyaleti ilgisiz kalamazlard~. Fakat her iki prenslik bir türlü Osmanl~larla harbi göze
2 Ayn~~ eser, S. 61
s A. J. P. Taylor, Struggle for Mastery in Europe (Oxford, 1934), S. 228.
W. Miller, T7~~~O ttoman Empire and Its Suce~ssors (IV th. Edn. Cambridge,
1936) S. 360-1.
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alam~ yorlard~~ (bk. sh . 44). Bu sessizli~in kar~~s~nda S~ rp halk~n~n
tazyiki büyük olmakla beraber, Prens Milan'~~nihayet harekete geçiren daha büyük bir sebeb vard~. Obrenoviç sülâlesinin rakibi ve
sürgündeki hanedan ailesinden Petro Karayorgi Bosnada'daki bir
asi çetesinin ba~~na geçmi~ti. E~er Milan hala sükût edecek olsayd~,
bu onun yaln~z taht~na de~il belki de hayat~ na mal olurdu 5 . Böylece
Nevesine'de kopan ayaklanmadan tam bir y~l sonra (~~ temmuz
1876) S~ rbistan ve ertesi günü Karada~~Bab~ ali'ye resmen harb ilan
ederek asilerin yan~ nda yerlerini ald~lar.
Balkanlardaki bu geli~ melerde Rusya'n~ n Panslavizm siyasetinin
tesiri büyük olmu~ tur. Diplomasi lisamnda Panslavizm Rus önderli~i
bir Slav birli~i anlam~ na gelir, yoksa bu ideoloji tamamen
akademik olup Slavlar aras~nda bir kültür birli~i kurmak amac~n~~
gütmekteydi. Asl~ nda Rus politikas~~Panslavizmi daima kendi menfaatlerine hizmet eden faydal~~bir silah olarak kullanmak istemi~tir.
Nikola I (1825-55) K~ r~ m harbi patl~yaca~~~anda bütün Slavlar~~Osmanl~~ Imparatorlu~u'na kar~~~birle~ meye ve cephe almaya davet
etmi~ti 6 .
Rusya'n~n K~r~ m harbindeki ma~lûbiyeti umumiyetle prestijinin k~r~ lmasile son bulmu~ tu. Fakat bu k~r~ lan prestijin tamir
edilmesini Avrupa'n~ n 187o-71 y~llar~ ndaki durumu haz~rlam~~~ ve
Rusya Bab~ali'ye kar~~~takip etti~i mütecaviz siyasetine geri dönebilmek f~rsat~ n~~elinden kaç~ rmam~~t~. Ilk ad~ m Karadeniz'de Rus donanmas~~ bulundurulmas~n~~ yasak eden 1856 Paris andla~mas~n~n
XI, XII, XIII ve XIV üncü maddelerinin kald~r~lmas~~ ile at~lm~~~
ve hukuki formalite 1871 Londra konferans~ nda tamamlanm~~t~.
Rusya'n~n bu tek tarafl~~ te~ ebbüslerine ancak Ingiltere kar~~~koyabilirdi. Fakat Paris andla~mas~n~~imzal~yan di~er Avrupa devletlerinin durumu, Ingiltere'yi yaln~ z oldu~u kadarda çaresiz b~ rak~yordu.
Avusturya -(Macaristan) hala 1866'da Prusya'ya kar~~~u~rad~~~~ma~lubiyetten kendisini toparlamaya çal~~~yordu. ~~ 866'dan sonra art~k
Almanya ad~n~~ benimseyen Prusya ile harb halinde olan Fransa'n~n
milletleraras~~konulara ay~racak zaman~~hemen hemen hiç yok gibiydi.
Italyan birli~inin önderi Sardinya ise bütünlü~ünü tamaml~yacak
Roma arazisini ele geçirmek davas~na dü~mü~tü.
5 R. W. Seton-Watson, Britain in Europe (Cambridge, 1955) S. 513.
° B. H. Sumner, Russia and The Balkans (London, 1937) S. 6o.
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Bu geli~melere paralel olarak Ruslar Balkanlarda Panslavizm
politikas~n~~ vas~ ta olarak kullanmaya ba~lam~~lard~. Nitekim I870
y~l~nda Panslavizm Rusya'n~n askeri gücü ile Slav siyasi birli~inin en
büyük iki engeli Osmanl~~ve Habsburg Imparatorluklann~n y~k~lmas~~ anlam~na geliyordu. Yani Panslavizm demek Panrusizm demek oluyordu 7.
Rus siyasetinde böyle bir zihniyetin uyanmas~nda iki ki~inin
büyük rolü olmu~tur. General Fedaiev ve yazar Danilevski. Fedaiev
1869 'da bas~lan "~ark Meselesi Uzerinde Dü~ünceler" adl~~ kitab~nda, bu konunun art~k bir Panslavizm davas~~ haline geldi~ini belirtmi~ti; Rusya'n~n ba~~dü~manlar~n~n K~ r~m harbinde oldu~u gibi Fransa ve Ingiltere de~il, Habsburg Imparatorlu~u oldu~unu iddia etmekteydi. Bulgar hududundan harekete geçecek Rus ordusunun
alt~~ hafta içinde Istanbul'a varabilece~ini ileri sürüyor, fakat
bütün ula~t~ rma hatlar~n~n Avusturya - Macaristan kontrolü alt~nda
bulundu~unu görmesi, Habsburg Imparatorlu~u'nu bir numaral~~
dü~man mertebesine ç~kanyordu. 'Istanbul yolu Viyana'dan geçti~inden' Avusturya - Macaristan yenilmedikçe Slav birli~i projesi
hayalden ibaret kal~ rd~. Bunun için Rusya'n~n Avusturya'dan Galiçya'y~~ ve Romanya'dan Besarabya'r almas~~ ~artt~, çünkü bu iki bölgedeki Slav topraklar~~Rusya'y~~ güneydeki Slavlarla birle~tirecekti.
Böylece Rus liderli~i alt~nda büyük bir Slav Konfederasyonu kurulacak, Istanbul ve bo~azlar bu konfederasyonun serbest bölgesini
te~kil edecelderdi 8.
1871 y~l~nda Danilevski'nin "Rusya ve Avrupa" adl~~ve Panslavizmin incili say~lan kitab~~ bas~lm~~t~. Danilevski politikaya klasik
kültür meselesinden girmi~~ve Rusya'n~n zay~f Slav topluluklar~n~n
ba~~na geçerek, sözde do~u Avrupa'y~~ ezen bat~~medeniyetine kar~~~
mücadele etmesini tavsiye etmi~tir. Böyle bir mücadelede çizilen
plan Istanbul'un ele geçirilmesi, Habsburg ve Osmanl~~Imparatorluklanna hücum edilmesiydi. Ancak bundan sonra Balkanlarda ve
merkezi Avrupa'da Slav Konfederasyonunun haritas~n~~çizmek mümkün olabilecekti. Fedaiev her ne kadar Istanbul için beynelmilel
bir statü dü~ünmekteyse de, Danilevski bu tezi red etmi~, Çariçe
Katerina II.'nin (1762-95) Ayasofya üzerine haç koyma iddias~n~~
Ayn~~ eser, S. 65
W. L. Langer, European Alliances and Algnments, S. 66.
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benimsiyerek buras~n~~ Slav Konfederasyonunun merkezi ilan
etmi~ti 9.
Bu yeni Panslavizm fikirleri yukardaki kitaplarla umumi efkara yay~lmadan çok önce, Rusya'n~n Istanbul elçisi Ignatief gibi
müfrit panslavist bir diplomat~, Bab~ali'deki vazifesine ba~lam~~~
bulunuyordu (1864). Ignatierin can~n~~ en çok s~kan meselelerden biri Rum ve Bulgarlar~~ uzla~t~rma gayretlerinin bir semere
vermemesi idi. Rusya'n~n Bulgaristan için çizdi~i plan, kültür
reformu, milli kilise, Rus yard~m~~ ve ihtilal sabotajlanndan
te~ekkül ediyordu. Birinci faktör ortaya sosyal bir problem koyuyordu. Bulgar ahalisini say~lar~~dört milyonu bulan rençber ve
kendilerine çorbac~~ ad~~verilen ayd~n ve aristokrat bir az~nl~k te~kil
ediyordu. Ayd~nlar ise Fener Patrikhanesile s~k~~ s~luya ba~da~m~~lard~. Dolay~sile kültürlü olmak demek Rum metotlann~~benimsemek
demek oluyordu ki, bu da az~nl~ktaki Bulgar münevverlerinin Helenizme kayd~~r'nu aç~kca gösteriyordu. Bulgaristan'daki Rum ruhbanlarnun hiç sevilmeyi~leri Helenizm ve Panslavizmin ba~da~am~yaca~~n.1 ispat etmi~ti. I~te Ignatief Rumlar~~ve Bulgarlan ba~da~t~rmak isterken, her iki taraf~n da dü~manl~~~n' kazanm~~t~. Rus
elçisini daha mü~kül durumda b~rakmak isteyen o zaman~n sadr~azam~~Ali Pa~a ise bütün Bulgaristan'~~14 bölgeye ay~ran ve Fener
Patrikhanesine ba~l~~ olm~yan Bulgar Ekzarkl~~~n~n kurulmas~na
karar vermi~ti. Ali Pa~a'n~n bu "böl ve idare et" siyasetinin müsbet
ve menfi taraflar~~çok geçmeden ortaya ç~kt~. Babiali Rumlar ile
Bulgarlan birbirlerinden tamamile ay~rmaya muvaffak olarak Ignatieri gafil avlam~~t~. Hattâ 1878 ~ubat~nda Rus ordular~~ Trakya'ya do~ru ilerlerken Rumlar lullarnu dahi lup~ rdatmam~~lard~~ ".
Fakat kendili~inden kurulan Bulgar milli kilisesiyle Rusya'n~n Bulgaristan planlar~~gerçekle~meye ba~lam~~t~. Ali Pa~a'n~n vefat~ndan
sonra (1870) sedaret mühürlerini alan Mahmud Nedim Pa~a Moskova ilahiyat seminerin.den ç~km~~, dolay~sile Panslavizmi çok iyi
benimsemi~~yeni Bulgar ekzarlun.a kilisesinin ferman~n~~vermi~ti Il.
Milli kilise Rumelinde bir Bulgaristan kurulmas~~fikrini halk tabakas~~
aras~nda geli~tirmi~tir.
g Ayn~~eser, S. 67
10 Ayn~~eser, S. 85
11 Ali Haydar Midhad, Midhad Pa~a'n~n Hayat-~~Siyasiyesi (Kahire, 1322)
S. 143.

1877- 78 OSMANLI -RUS HARB~N~N SEBEPLER/

573

Bulgaristan meselesi demek Rusy'an~n desteklemesiyle yap~lacak
bir Bulgar ihtilâli demekti. Nitekim Bosna ve Hersek'teki ayaklanmalar üzerine ihtilal liderlerinden Botjev "Bu k~v~lc~m bütün Balkanlar~~ate~e verecek, art~k Osmanl~~Imparatorlu~u'nu y~kmak zaman~~ geldi" demi~ti!. 12. Botjev'i bu kadar cesaretlendiren sebeblerden bir tanesi de ihtilal için gerekli te~kilât~n kurulmu~~olmas~yd~.
Te~kilât~n birinci derecedeki merkezleri Moskova ve Cenevre olup,
ikinci derecede Bükre~, Odesa ve Belgrad gelmekteydiler. Bu d~~~
te~kilat Bulgaristan içerisindeki gizli bir te~ekkülle irtibat halindeydi.
Umumiyetle kasabalar bu te~ekkülün ~ubeleri olup her ~ubeye bir
voyvoda ile, bir veya iki voyvoda muavini atanm~~t~. Iç te~kilat d~~ar~sile haberle~ecek ve ald~~~~talimat~~yerine getirecekti ".
Gereken ihtilal zemininin haz~ rlanmas~~için havan~n gerginle~tirilmesi laz~md~. Dolay~siyle saf Bulgar köylüsüne müslümanlar~n
kendilerini öldürecekleri ve müslümanlara ise reayan~n kendilerine
böyle bir akibet haz~rlad~klar~~haberi uçuruldu. Bulgar köylülerini biraz daha k~~k~rtmak için, onlara Bulgaristan'daki müslümanlar~~
sürmeye muvaffak olduklar~~takdirde ellerine geçecek toprak kazanc~ n~~ bir kere olsun dü~ünmeleri tavsiye ediliyordu. Bu entrikalar~n
yay~lmas~nda Filibe'deki Rus konsolosu Nadiyon Kroni büyük bir
rol oynuyordu. Bab~ali'nin hatalar~ndan birisi de K~r~m harbinde
casusluk yapmaktan san~k bu kimsenin Filibe'deld Rusya konsoloslu~unu tan~m~~~olmas~yd~. ~ayet Rusya'ya kaçamasayd~~alubeti dar.
a~ac~ olacak bu kimseyi, Çar hükümeti adeta misilleme yaparm~~~
gibi Filibe'ye konsolos tayin etmi~ti 14.
1875 eylülünde ç~kan ayaklanma süratle bast~r~ld~~~ndan., Bulgarlar ikinci defa i~i daha s~k~~tutmu~lard~. Asiler iki Rus taburunun
da himayesinde harekete geçmek istemi~lerse de, Rusya'n~n milletleraras~~durumu da göz önüne alarak böyle bir ~eye yana~m~yaca~~n~~
anlad~klar~ndan, gereken yard~m~ n ihtilal ç~kt~ktan sonra yap~laca~~n~~ümid ederek, tekrar ayaklanmaya karar vermi~lerdi. Ihtilal
günü olarak kararla~t~r~lan 24 nisanda haz~rl~klar tamamlanmad~~~ndan hareket 12 may~sa al~nm~~t~. Yaln~z ayni tarihde, Filibe yak~nlar~ndaki Otluk köyünde yap~lan kongreye 68o köyden temsilci
W. L. Langer, S. 85.
Ahmet Halil, ~ark Muharebatt (~stanbul, 1321) S.
14 Ayn~~ eser, S. 203.
12

13
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gelmi~, Filibe ile Sofya ~ehirleri ve dolaylar~ndaki bütün kasabalar~n
yak~lmas~na karar verilmi~ti. Bunun üzerine Bulgarlar kad~n, çocuk
ve ihtiyarlan bu bölgelerden ç~kart~p, onlar~~tahkim etmi~~olduklar~~
ba~ka köylere naldetmeye ba~lam~~lard~ . Bu olaylar~~haber alan
Pazarc~k kaymakam!, Avretalan adl~~bir köye baz~~as? eleba~larliu
teslim almak için gidince, köyün silahl~~mukavemetiyle kar~~la~m~~,
o s~rada köyde bulunan ve ata binip kaçmas~m bilmeyen bir nahiye
müdürü ihtilalin birinci kurban~~olmu~tu.15 Böylece 12 may~sta
ba~layacak ihtilal ~~may~sta kendili~inden patlak vermi~, Bulgarlar
Pazarc~k ve Filibe civar~ndaki müdafaas~z müslümanlar~~merhametsizce öldürmeye ba~lam~~lard~.le
Ancak bundan sonra Bab~ali meselenin ciddiyetini kavrad~.
Hükümetin o zamana kadar ilgisiz davram~~nda 1875 a~ustosun.da
yeniden sadnazam tayin edilen Mahmud Nedim Pa~a'y~~sorumlu
tutmak laz~m gelir. Kendisi Bulgaristan'daki k~p~rdanmalardan
hükümetin dikkatini çeken raporlara ehemrniyet vermedi~i gibi,
isyan ç~kt~ktan sonra, Ignatierin tavsiyesine daha do~rusu entrikas~na
kap~larak Bulgaristan'a asker göndermemi~tir. Isyamn iyice yay~lmas~n~~isteyen Ignatief asker gönderilmemesini, gönderildi~i takdirde
Bulgarlan vah~ete dü~ürüp Bab~ali'ffin kan dökülmesine sebep olaca~~n~~söylemi~ti." Mülld erkan da müslüman ahaliyi k~talden
kurtarmak için silahland~rmak zorunda kalm~~lard~r ki, böylece ba~~~
bozuk askeri te~kil edilmi~ti.
Sonunda isyan bast~r~lm~~t~. Fakat Avrupa umumi efkar' zulme
u~rayan müslüman ahaliyi göz önüne alm~yarak Bulgaristan meselesini yaln~z Batak köyü hadisesi olarak yorumlamak istemi~tir. Batak köyü Rodop da~lar~~eteklerinde müslüman köylerine yap~lan
ak~nlann karargalllyd~. Ba~~bozuk askeri ve jandarma kuvvetleri
çok iyi tahkim edilmi~~bu köyü 12 may~sta =hasara ederek teslim
olmas~~için bir gün mühlet vermi~ler, fakat köy mukavemet etmi~~
ve ahalisi de katliama maruz kalm~~lard~. Bu hadiseyi Avrupa'ya ilk
defa duyuran (23 Haziran 1876), Londra'daki Daily News gazetesinin Istanbul muhabiri Mac Gahan. olmu~tur. Yaln~z kendisine
Batak köyü hakk~nda ilk bilgiyi veren kimsenin Bebek'deld kom~usu
16

Arl~~eller, S. 208.

17

W. L. Langer, S. 85.
Ahmet Halil, S. 216.
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ve Robert Kolejde hocal~k yapan bir Bulgar oldu~u meydana ç~karsa, Ingiliz muhabirinin verdi~i haberlerin tarafs~z olam~yaca~~~
anla~~l~ r." Bu konuyla ayn~~ zamanda Amerika konsolosu Schuyler
me~gul olmu~, fakat her iki ~ah~s ne Türkçe ne de Bulgarca bilmediklerinden tercüman kullanm~~lar ve sonunda Batak'taki ölü say~s~~
15.000 gibi mübalâgal~~ bir rakkama yükselmi~tir." Batak çarp~~mas~n~~ tarafs~z bir mü~ahit takip etmedi~inden gerek Osmanl~~ gerek
Bulgar kaynaklar~n~n verdi~i bilgi birbirini tutmamaktad~ r. ~üphe
yoktur ki birinci derecede sorumluluk Bulgarlar~n ve onlar~~ k~~k~rtanlar~nd~ r. E~er bu hadiseden dolay~~Türkler haks~z yere suçland~ r~lm~~larsa, bunun sebebi Mahmud Nedim Pa~a'n~n Rus elçisinir' tuza~~na dü~erek asker göndermemesinden ileri gelir. Nihayet
Bulgar reayas~n~n katliama ba~lamas~, müslümanlara öldürü
karde~lerinin intikam~n~~almak arzusunu a~~lam~~t~r. Yaln~z ba,
b~rak~lan ahalinin hareketinde nizam ve kanun aramak fazla iyimserlik olur.
Bulgaristan ihtilâli haberinin Istanbul'da yay~lmas~~ üzerine
softalar ve medrese talebelerine kat~lan bir k~s~ m halk sadr~azama
kar~~~nümayi~~yapm~~lard~. Ayaklanan bu gurup Mahmud Nedim
Pa~a'y~~Rus elçisinin bir kuklas~~ gibi gördüklerinden, ister istemez
sadr~azam~n ve Ignatierin amans~z dü~manlar~~ Mithad, Mehmed
Rü~tü ve Hüseyin Avni Pa~alar gibi ~slahatglan desteklemek zorunda
kalm~~lard~. Sultan Abdülaziz'ir~. (1861-1876) müsrifli~ine hiç müdahalede bulunm~yan sadr~azam~n~~ azletmeye niyeti yoktu. Fakat
Bulgaristan hadiselerinin yapt~~~~tepkiler üzerine umumi efkârm
bask~s~ na dayanam~yaca~~n~~ anlad~~~ndan Mehmed Rü~tü Pa~a
sadr~azam, Hüseyin Avni Pa~a harbiye naz~ r~~ve Midhad Pa~a aza
olmak üzere yeni bir kabine kurulmu~tu ( ~~ May~s 1876). 20
Midhad Pa~a ve ~slahatç~~ arkada~lar~~ kar~~lar~nda en büyük
engel olarak Sultan Abdülaziz'i görmekteydiler. Saray~n büyük
masraflar~, devlet idaresinde al~p yürümü~~rü~vet ile valilik elde
eden kimselerin idaresi alt~nda inleyen vilâyetlerin Osmanl~~ imparatorlu~u'nu inkiraza sürükledi~ini anlad~klar~n.dan, tehlikenin önlenebilmesi için bir me~rutiyet idaresine gidilmesine kani olmu~lard~.
Ayn~~eser, S. 241.
W. L. Langer, S. 85.
20 Ali Haydar Midhad, Midhad Pa~a'n~n Hayat-~~Siyasiyesi, S. 166.
18
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Kurulacak mecliste din ve cins mefhumlanrun gözetilmemesiyle
Osmanl~l~k doktrininin temeli at~lm~~~oluyordu. Islahatç~lann çekindikleri tek nokta Padi~ah~n tahttan indirilmesi te~ebbüsünde, Mahmud
Nedim Pa~a taraftarlann~n kar~~~koyarak harekete bir ihtilal havas~~
vermeleri ve Rusya'n~ n da Sultan Abdülaziz'i korumak bahanesiyle
müdahale etmesi ihtimaliydi. Rusya'n~n böyle bir hareketine Ingiltere
mani olabilirdi, nitekim Midhad Pa~a daha 1875 aral~~~nda elçi
Sir Henry Elliot (1869-1877) ile yapt~~~~gizli bir görü~mede me~rutiyet plan~m aç~klam~~t~ . Büyük Türk dostu olan Elliot Ingiltere'nin
me~rutiyeti destekliyece~i hakk~nda teminat verince 21,
may~sta
iktidara gelindikten sonra Padi~ah~n tahttan indirilmesi art~k güç
bir~ey de~ildi. Nihayet Sultan Abdülaziz 29 may~sta nezaret alt~na
al~nm~~~ve yerine ~slahat hareketlerini yürütmeyi kabul eden Murat
V geçmi~ti (30 may~s 31 - a~ustos 1876).
1876 may~s~ nda Istanbul'da siyasi de~i~iklikler ve Balkanlarda
kayn.a~ malar devam ederken, Avusturya - Macaristan'~n gözleri do~uya çevrilmi~ti. Habsburg Imparatorlu~un'un Macar ahalisi Slav
nüfusunun kendilerine rekabet edemeyecek kadar az olmas~n~~istediklerinden, Balkanlarda daha fazla toprak kazazulmas~n~n aleyhindeydiler. Imparatorlu~un Macar ~ansöliyesi Andra~i bu fikre i~tirak
ediyorsa da, bir taraftan Panslavizm politikas~~ güder' Rusya'y~,
di~er taraftan iktisadi sebepler dolay~sile Selanik'e kadar uzanmay~~
gaye edinen Avusturyahlan kollamak zorunda idi. Imparator Franz
Jozef'e iktisatç~ lardan daha fazla tesir eden askerler, Dalmaçya'run
emniyeti için Bosna ve Hersek gibi bir hinterland~n i~gal edilmesi
fikrini ileri sürüyorlard~. Andra~i bu iki eyaletin Osmanl~lar~ n elinden ç~k~p da Rusya'n~n veya S~rbistan'~ n eline geçmesine müsade edemezdi. Osmanl~lar~ n asileri yen.melerini ümid ederken, Balkanlarda
da Avusturya'n~ n sesini duyurmak zaman~n~ n geldi~ini anlam~~t~.
Andra~i bu takti~i çok zeki bir görü~le, sanki Osmanhlarla asiler
aras~ nda arabuluculuk yapmak istermi~~ ~eklinde kullanm~~t~. Nitekim 30 aral~ k 1875 tarihli bir muht~ rasnu Almanya, Fransa, Ingiltere, Italya ve Rusya hükümetlerine göndermi~ti 22 .
21 Bk. Ali Haydar Midhad, S. 163-5. Ali Haydar Midhad, Henry Elliot'un
XIXth Centzny 1888 ~ubat nüshas~nda yazd~~~~makaleden pasajlar ne~reder.
22 A. J. P. Taylor, Struggle for Mastery in Europe, S. 234, R. W. Seton-Watson,
S. 516 'da, herhalde matba hatasile bu tarihi 30 aral~k 1876 olarak gösterir.
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Bu muht~rarun be~~maddesinde din hürriyeti, tah~l vergisinin
kald~r~lmas~, al~nan vergilerin tahsil edildikleri vilâyetlerde umumiyetle kamu hizmetinde kullan~lmalar~, toprak reformu ve bu icraata
mü~ahit s~fat~~ ile kat~lacak bir Avrupal~~komisyonun te~kili yer almaktayd~~23.
Rus ~ansöliyesi Gorçakof eski diplomasi mektebinden oldu~undan, her nekadar Balkanlarda otonom Slav devletlerinin kurulmas~n~~
istiyorsa da, Ignatief de dahil baz~~ müfrit panslavistler gibi Avusturya - Macaristan ile çat~~ mak istemiyordu. Gorçakof gayelerinin
Almanya'n~n Viyana'ya bask~~ yapmas~yla gerçekle~ece~ini ümid
ediyordu. 24 Almanya, Avusturya - Macaristan ve Rusya 1872 denberi
Dreikaiserbündniss yani üçlü ittifakla birbirlerine ba~l~~ bulunuyorlard~. Alman ~ansöliyesi Bismark'~~~ark Meselesi hiç ilgilendirmiyordu,
tek büyük ilgisi üçlü ittifak~n bozulmamas~yd~, bunun için de Avusturya
ve Rusya'n~n beraberce bulacaklar~~bir hal çaresine imzas~ru koymaya
haz~rd~. Hatta en kestirme yol olarak Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
payla~~lmas~n~~ görüyor, bu projeye muhalefet edebilecek Ingiltere ve
Fran.sa'r susturabilmek için de birincisine M~s~ r (Ingiltere 1875 'de
M~s~r hidivinden Süvey~~kan.al~n~n hisse senetlerini sat~n alm~~t~)
di~erine de Suriye'yi vererek meseleyi kapatmak istiyordu 25. Bismark bu görü~leri ile ~ark Meselesinden s~n~fta kal~rd~.
Bosna ve Hersek isyan~~ bütün ~iddetiyle devam edince Andra~i,
Bismark ve Gorçakof ii may~s 1876 'da Berlin'de bir araya geldiler.
Bu konferansta Bismark ne Andra~i'ye Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
taksimi projesini kabul ettirebilmi~, ne de Gorçakof'un Balkanlarda
muhtar Slav devletlerinin kurulabilmesi için Ingiltere, Fransa,
Italya ve üçlü ittifak~n Bab~âli'yi zorlamalar~~teklifi kabul olunmu~tu.
Zafer Andra~i'nindi. 30 aral~k beyannamesin.e benziyen yeni bir
muht~ra haz~ rlay~p konferansa sundu (12 may~s) ve program~n~~
kabul ettirdi.
Andra~i'nin istedi~i ~slahat~n yap~labilmesi için Bab~âli ve
asiler aras~nda en az iki ayl~k bir mütarekenin yap~lmas~~gerekti.
Mütareke s~ ras~nda ileri sürülen alt~~maddenin tatbik edilmesiyle
buhramn bitece~i san~l~yordu; a) Bab~âli ihtilâl yüzünden yerlerinR. W. Seton-Watson, Britain in Europe, S.
A. J. P. Taylor, S. 236.
25 Ayn~~eser, S. 235.
33

516.

24

Belleten C. XXVI, 37
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den olan mültecilerin tekrar mallar~na kavu~mas~n~~sa~l~ yacak, b)
Bu mallar~ n sahiplerine iadesin.de müslüman ve hiristiyanlardan
kurulu bir karma komisyon çal~~acak ve heyetin ba~ kan~~ Hersekli
bir hiristiyan olacak, c) Osmanl~~ taburian bulunduklar~~mevkiin
d~~~na ç~kam~ yacaklar, d) Hiristiyanlar ~imdilik silahlar~n~~
teslim
etmiyecekler, e) Büyük devletlerin konsoloslan, mültecilerin vatanlar~ na dönmesi ve yap~lacak ~slahat i~ lerini yerinde tetkik edeceklerdi.
26
Berlin beyannamesi ad~~verilen bu muht~ra Bab~ âli ve Ingiltere hariç,
konferans d~~~ nda kalan Fransa ve Italya tarafindan uygun görülmü~tü.
Bab~âli, S~ rbistan ve Karada~'dan yard~ m gören asilerle mütareke
yapamazd~ . Zaten asilerin de istedi~i mütareke de~il, hattâ muhtariyet ~ öyle dursun, istiklâllerinin tan~nmaslyd~ . Bunun için de çarp~~man~ n daha çok ~iddetlenmesini istiyorlard~.
Ingiliz ba~ vekili Disraeli ise Berlin beyannamesinde bir hal
çaresi de~il, adeta Bab~ ali'ye yap~ lacak müdahelelerle onun y~lul~~~m haz~ rlayan bir formül görmü~ tü. Bir kere Bab~ ali'nin geri dönecek
mültecilerin ia~ e ve ibadelerinin teminine içinde bulundu~u iktisadi
durum dolay~sile de imkan yoktu. Sonra yard~mlar~ n bir karma
komisyon tarafindan düzenlenmesi Bab~âli'nin itibar~n~~sarsacak ve
askerlerin ise adeta garnizonlar~ nda hapis edilmeleri eyaletlerde
asayi~~ve emniyeti sa g. l~yam~ yacakt~ . Konsoloslar~ n da birer müfetti~~
hüviyetine bürünerek bütün reformlar~~denetlemeleri Padi~ah~ n otoritesini dü~ürecekti. 27 Disraeli'nin bu endi~elerinden dolay~~ Malta'daki Ingiliz donanmas~na 24 may~sta Çanakkale aç~klar~na hareket etmesi emri verilmi~ ti. Buna itiraz eden Kraliçe Viktorya'ya
(1837- ~~go ) donan.marun hiristiyan veya müslümanlar~n hakk~m
korumak için de~il Britanya Imparatorlu~u'nun menfaatlerini gözetmek için Ege denizine aç~ld~~~~söylenmi~ti. 28 Disraeli'yi böyle bir
tepki göstermekte hakl~~ ç~karan di~er bir sebeb de Midhad Pa~a'n~n
~slahat hareketlerine geçece~i ümidinden ileri geliyordu. Fakat
Dailj
News gazetesinin Batak olay~n~~kendi aç~s~ ndan yay~nlamas~, Ingiliz
umumi efkar~nda bir ~ok tesiri yapt~~~~kadar Disraeli'nirt de yava~~
yava~~Osmanl~~Imparatorlu~u'na kar~~~olan tutumunu de~i~
tirmesine
sebeb olmu~tu.
W. L. Langer, S. 82-3.
G. Buckle and W. F. Monypenny, The Life of Benjamin Disraeli (New York,
1920) cilt VI, S. 25.
28 R. W. Seton-Watson, S. 517.
28

27
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Batak hadisesi ~ngiliz donanmas~n~ n Ege'ye hareketinden önce
olmu~sa da, havadisin Ingiltere'de 23 haziranda duyulmas~, hükümetin Berlin beyannamesini kabul etmiyerek Bab~ ali'yi cesaretlendirip, i~i Bulgarlar~~ öldürtecek kadar ileriye götürdü~ü kanaatini uyand~rm~~t~. Ignatierin entrikalar~n~~ çok iyi bilen Elliot'un Batak olay~na
gereken önemi vermemesi Disraeli'yi mü~ kül bir durumda b~ rakm~~t~. Iktidardaki muhafazakarlar~ n kar~~la~t~~~~bu büyük zorlu~u,
halk~n da hislerini kabart~ p istismar etmek isteyenler, muhalefetteki
liberal parti mensuplanyd~lar. Partinin ne~riyat organ~~ Daily News'un
vermi~~oldu~u mübalagal~~haberler Disraeli'nin de gözünden kaçm~~~
de~ildi. 29 Liberaller a~ustos ve eylül aylar~nda Bab~ali aleyhinde
mitingler tertiplemi~lerdir. Me~ hur Gladstone'un "Bulgar mezalimi
ve ~ark Meselesi" adl~~bro~üründen ilk ç~kt~~~~gün (6 Eylül) 200.000
nüsha sat~lm~~t~. Meseleye s~rf insan haklar~~ yönünden e~ildi~ini
iddia eden Gladstone, reayan~n haklar~n~n korunmas~nda Rusya'n~n
hakl~~oldu~unu ve Avrupa k~tas~nda bir tek Türk dahi b~ rakmamak
tezini savunuyordu." Bu tek tarafl~~ hümanizmi içerisinde daha
da ileri giden Gladstone, 9 eylülde Londra'n~ n Blackheath semtinde
yap~lan bir mitingde Rusya'y~~Osmanl~lar~~Bulgaristan'dan ç~kartmaya davet etmi~ti. 31
Gladstone hadiseye tarafs~z bakacak olsayd~~ Rusya'n~n insanl~k
a~k~yla hareket etmedi~ini görebilirdi. Bulgaristan olay~na kar~~~
olan tepkisinin, 12 mart 1873 denberi sessiz bir muhalefet mebusu
olarak otururken, kendisi için bir ~öhret kayna~~~bulmas~~ve iktidar~~ y~pratmak arzusundan ileri geldi~i de görülür. Insanl~ k a~k~ na
gelince; 1877-80 y~llar~~ aras~nda ~stanbul elçili~inde bulunan Sir
Henry Layard, 1877-8 sava~~nda Bulgar ve Ruslar~n müslümanlara
yapt~klar~~zulmün, Osmanl~lar~n 1876'da Bulgarlara yapt~ klar~ndan
daha fazla oldu~u halde, Gladestone'un neden sustu~unu kendisine
yazarak sormu~, Gladstone ise cevab~n~~ ~~88o nisamnda tekrar iktidara
gelince elçiyi geri ça~~rmak suretiyle vermi~ti. 32
Liberallerin ~ngiliz umumi efkann~~ Osmanl~~ Imparatorlu~u
aleyhine çevirmeyi ba~ard~ klar~~ve muhafazakâr hükümetin ~ark
29

S. 42.

Disraeli'den Lady Bradford'a, 13 Temmuz 1876, Monypenny and Buckle,

P. Magnus, Gladstone (London, 1954) S. 239, 242.
Ayn~~ eser, S. 2 43.
32 Bu meseleden ilerdeki bir tetkikimde bahsedece~im.
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siyasetinin kabul edilmedi~i, Buckinghamshire eyaletinde yap~lan
ara seçiminde muhalefet aday~n~n kazanmas~yla ortaya ç~ km~~t~. 33
1876 yaz~nda Ingiltere'deki bu geli~ meler, Disraeli'nin Bab~âli'nin
müdafaas~~ için silaha sar~lam~yaca~~n~~Rusya'ya göstermi~ti. Rusyan~ n tutumunu luymetlendirebilmek için yaz devresi içerisinde Rusya
ve Balkanlara bir göz atmak lâz~ md~r.
Bosna ve Hersek isyan~~üzerine Belgrad'daki Panslavist Rus konsolosu Kartsov S~rplar~~harbe sokmak için k~~k~rtmaya ba~lam~~t~.
Kendisi 1876 ilkbahar~ nda St. Petersburg'a giderek Balkanlardaki
durumu mümkün oldu~u kadar karanl~k tasvir etmi~, fakat elleri
bo~~olarak geri dönmü~ tü. Bununla beraber Gorçakof'un davran~~~~
Kartsov'u ümitsizli~e dü~ürmü~~de~ildi. Çünkü çal~~mas~~takdir edilmi~ti. Daha do~rusu Rusya'n~ n resmen Avusturya-Macaristan ile
i~birli~i yap~ p meseleyi sulh yolu ile hal etmek istemesi, ancak bu
te~ebbüs bir semere vermeyince, S~ rplar~n haz~ r olmalar~~ ~eklinde
verilen bir beyanat, resmi Rus politikas~~ve gizli Par~slavizm cereyanlar~~ aras~nda söylenmi~~bir ~eydi. S~rplar ise Rusya'n~n bu tutumunu kendileri için bir cesaret kayna~~~sanm~~lar ve Prens Milan
nihayet harbe girmi~ ti (bk. S. 37). 34
Çar Aleksander II (1855-81) ve Franz Josef yanlar~nda ~ansöliyeleri oldu~u halde Reichstadt'da bir araya gelerek durumu müzakere ettiler. 8 temmuzda var~ lan gizli bir andla~mada, her iki devlet sava~~~Osmanl~lar kazand~~~~takdirde, Bab~âli'nin zaferin meyvalar~n~~toplamas~ na müsade etmiyerek, Andra~i veya Berlin memorandumlar~~üzerinde hiç olmazsa baz~~ ~slahatlar~~yapmas~n~~isteyecelderdi. Andla~man~n en gizli taraf~~ise Osmanl~lar sava~~~kaybettikleri takdirde, ortaya ç~ kacak durum üzerine yürütülen fikirlerden
te~ekkül ediyordu. S~rbistan'~n liderli~i alt~nda büyük bir Slav
devletinin kurulmas~ na Avusturya - Macaristan muhalifti. Sonra taraflar bu andla~may~~farkl~~ ~ekillerde anlad~klar~n~~iddia etmi~lerdi.
Andra~i'nin anlay~~~na göre S~rbistan Bosna'y~~ alamazd~ ; çünkü o
zaman Dalmaçya ve H~ rvatistan tehdit edilmi~~olacaklard~. S~rplar
ancak Yeni Pazar sanca~~n~~ Karada~hlar ile aralar~nda bölü~ebilirlerdi. Avusturya buna kar~~l~ k Bosna ve Hersek eyaletlerini alacakt~.
33

Lord Sâlisbury'den Disraeli'ye, 23 Eylül 1876, Monypenny and Buckle,

S. 70.
34

B. H. Sumner, Russia and the Balkans, S. 179-84.
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Gorçakof'un anlay~~~na göre ise Avusturya - Macaristan s~n~rlar~n~~
Bosna arazisinde biraz daha uzatacak, geri kalan k~sm~~S~rbistan'a
b~rakacak ve bütün Hersek Karada~~n olacakt~~35. Andla~mafi~n iki
farkl~~ ~ekilde yorumlanmas~~ iki devlet aras~na so~ukluk sokmu~sa
da, Osmanl~lar~n S~rbistan'daki zaferi, belki Rusya ve AvusturyaMacaristan aras~nda kopacak büyük bir kavgay~~ önlemi~~oluyordu.
1914 'de ise böyle bir kavgan~n önüne geçilememi~ti.
S~rbistan'~n harbe girmesi üzerine Rusya'dan 4000 kadar gönüllü
gitmi~~ve 1858 de kurulan "Slav Yard~m Komitesi" 1876 kas~m~na
kadar 1, 5 milyon dolarl~k bir para yard~m~nda bulunmu~tur. Fakat
gönderilen gönüllüler S~rbistan'da hiç de iyi bir tesir b~ rakmad~lar.
Birçoklan ald~ktan borçlar~~ödemedikleri gibi, Belgrad kahvelerinde
kafalar~~tütsüledikten sonra S~rplara hakaret etmekten geri kalmam~~lard~. Rus panslavistleri ise, S~rp köylüsünün ne harbe ne de
Panslavizme hiçbir ilgi beslemedi~ini görmü~ler, bat~~Avrupa kültürü ile yeti~mi~~S~rpl~~ ayd~nlar ise Ruslar ile aralar~nda mü~terek
hiç bir ~ey bulamam~~lard~. ~~te 1876 kas~m~~ ba~~nda mütareke
yap~ld~ ktan sonra Rusya'ya dönen çapulcu giiruhu ve kötümser
panslavistler, yapt~klar~~propaganda ile S~rbistan'~~ Rusya'dan ay~rm~~lar, " bunun üzerine Rusya bütün nazarlann~~Bulgaristan'a
çevirmi~ti; k~sacas~~Osmanl~~ S~rp harbinden en karh ç~kan Bab~ali
idaresinden slyr~lmak isteyen Bulgarlard~.
Murat V 'in saltanat~~k~sa sürmü~tü. Sultan Abdülaziz'in ölümü
ve Çerkez Hasan isimli eski bir saray muhafiz~mn kabine toplant~s~n~~
bas~p Hüseyin Avni Pa~a'y~~öldürmesi haziran ay~n~n ilk iki haftas~~
içinde olmu~tu. Bu hadiseler, tahta zaten sinirleri gergin bir ~ekilde
ç~kan Padi~aha büsbütün tesir ederek aldi muvazenesini bozmu~ tu.
Padi~ah~n hastal~~~~ise Midhad Pa~a ve arkada~lar~n~n uzun zamandanberi haz~rlamakta olduklar~~ me~rutiyet idaresini geciktirmekle
kalmay~p, Avrupa devletleri de durumu kurcalamaya ba~lam~~,
elçilerinin itimadnamelerini kime verecekleri hususunda bilgi istemi~lerdi. 37 Durumun bu ~ekilde daha fazla devam edemiyece~-'ini
anl~yan Midhad ve Mehmed Rü~tü Pa~alar, Padi~ah~n karde~i Abdülhamid Efendi ile Maslak çiftli~inde yapt~klar~~ görü~mede me~ru" Ayn~~ eser, S. 174.
36 Ayn~~eser, S. 19o, 192.
37 Ali Haydar Midhad, Midhad Pa~a'n~n Hayat-: Siyasiyesi, S. 186.
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tiyet rejimini kabul etti~i takdirde, kendisini tahta ç~karmaya haz~ r
olduklar~n~~bildirmi~lerdi. Var~lan andla~madan sonra Abdülhamid
II. 31 a~ustos 1876 'da Osmanl~~taht~na ç~ kt~. Padi~ah~n tahta ç~k~~~ n~~
Osmanl~~ kuvvetlerinin ~~ eylülde S~rplara kar~~~ kazand~klar~~ zafer
süslemi~~bulunuyordu.
Osmanl~lar~n bu zaferi S~ rplar~~ve Ruslar~~mü~kül bir durumda
b~ rakm~~t~. Bab~ali büyük s~k~nt~lar içinde kazand~~~~bu zaferi ucuza
mal etmeye hiç de niyetli de~ildi. Istanbul'daki umumi efkar kazan~lan zaferin ma~lublar lehine de~i~tirilmemesi fikrinde ~srar ederken, as~lan baz~~ meçhul ilânlarda S~ rbistan, Karada~~ve Romanya'n~n yeniden düzenlenecek Imparatorlukta muhtar eyaletler olarak
tan~nmas~~ hariç, ba~ka hiçbir yenilik yap~lmamas~, bunun aksine
hareket edilirse naz~rlar~n kaz~~a oturtulaca~~~yaz~l~yd~. 39 Bu arada
Elliot mütarekenin yap~lmas~~ hakk~nda Bab~ali ile temasa geçmi~~
ve hükümetinin tekliflerinin. a) Sava~tan önceki durumun tesisi,
b) Vilayetlerin durumunun tetkik edilmesi, c) S~rbistan'~n ödiyece~i
harb tazminat~n~ n tesbit edilmesi oldu~unu bildirmi~ti.39
Bab~ali ise sulh görü~melerine ba~lanaca~~na dair taahüdde
bulunulmas~~ ~artiyle mütarekenin en fazla on gün sürmesini teklif
etmi~ti. 12 eylülde bildirilen Osmanl~~ ~artlar~~ ~unlard~~: ~~ ) S~rp
kuvvetleri ~~ o,000 ki~iye indirilecek, 2) Milis kuvvetleri kald~r~lacak,
3) S~rbistan harb tazminat~~ödeyecek veyahut da Bab~ali'ye verece~i
vergi artacak, 4) Belgrad ve Ni~~aras~ndaki demiryolu Osmanl~lar
taraf~ndan i~letilecek, 5) Prens Milan Istanbul'a giderek Padi~ah~~
tan~d~~~n~~ resmen teyid edecek, 6) Karada~~ise sava~tan önceki s~n~rlar~na çekilecek.4° Bu teklifler üzerinde görü~melere gidildi~i
takdirde Osmanl~~kuvvetleri 15 ile 25 eylül aras~nda ate~~keseceklerdi. Fakat Ingiltere de dahil olmak üzere, büyük devletler Bab~ali'nin bu ~artlar~n~~her nedense çok a~~r bulmu~lard~.
Osmanl~lar~n S~rbistan'daki büyük ba~ar~s~~üzerine, Aleksander
II. ve maiyeti Bab~ali'ye kar~~, sonunda i~i harbe sürükleyecek sert
bir politikan~n tatbik edilmesine karar vermi~lerdi. Uzun zamandanberi bütün ç~kmazlan diplomasi yolu ile hal etmek isteyen Gorçakof da kariyerini parlak bir zaferle bitirmek yolunu tutmu~tu.
W. L. Langer, European Alliances and Alignments, S. ~ oo.
Monypenny and Buckle, The life of Benjamin Disraeli, VI, S. 54.
40 B. H. Sumner, S. ~~9g.
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Art~ k Bulgaristan olaylar~n~n Ingiltere'de yapt~~~~yank~lar ve Gladestone'un ortal~~~~kas~p kavurmas~, Bab~ali taraftar~~ bir Ingiliz
manias~n~~ortadan kald~ rm~~t~. Fakat Avusturya - Macaristan ile andla~maks~z~n harekete geçmek hatalann en büyü~ü olurdu. Gorçakof
bundan önce de Avusturya engelinin Almanya'n~n bask~s~~ ile ortadan kald~nlaca~~m dü~ünmü~tü. Bismark da sanki böyle bir e~ilmeyi
sezmi~~gibi, Manteufel ad~nda bir temsilcisini 2 ile 7 eylül aras~nda
Var~ova'ya Çar'~n yan~na göndererek, Rusya Almanya'ya Alsas
ve Loren'de Fransa'ya kar~~~teminat verdi~i takdirde, Rusya'n~n Orta
Do~udaki bütün siyasetini Almanya'n~n destekleyece~ini belirtmi~se
de, Çar bu teklife yana~mam~~t~.41 Böylece Rusya Avusturya ile tek
ba~~na hesapla~mak zorunda kal~ yordu. Çar ~~ o ekimde Franz
Josef'e yazd~~~~bir mektubta, kendisini Babiali'ye kar~~~birlikte harekete geçmeye davet etmi~~ve büyük bir S~rbistan'~n kurulm~yaca~~na
da söz vermi~ti.42
Babiali'nin y~k~lmas~n~~ çabukla~t~rmak gibi bir siyaseti Avusturya - Macaristan asla benimsiyemezdi. Habsburg Imparatoru 23
ekim tarihli cevab~nda Rusya'n~n böyle bir te~ebbüsüne Avusturya'n~n
i~tirak etmiyece~ini belintikten sonra, Viyana'daki Rusya elçisi
Novikov ile gizli bir andla~ma yapmaya haz~r oldu~unu bildirerek,
ortaya bir pazarl~k konusu da atm~~~oluyordu." Yani AvusturyaMacaristan bir taraftan oyalama siyaseti gütmek isterken, bir taraftan da Bosna - Hersek'i kendi hissesine dü~ürmek istiyordu.
Öte yandan 25 temmuzdanberi Rusya'da y~ll~k iznini kullanan
Ignatief ise eylül ay~nda Çar'~n sayfiye yapt~~~~K~r~m'a geçerek en k~sa
bir zamanda sava~~n ba~lamas~~için faaliyette bulunuyordu. Ignatief'in Avusturya dü~manl~~~n' iyi bilen Gorçakof ise önce Çar'~n
mektubuna Franz Jozef'in cevap vermesini bekliyordu. Gorçakof'un bu politikas~~ yüzünden Ignatierin te~ebbüsleri bir semere
vermediyse de, Çar'~n tutumunun biraz daha sertle~mesine de
sebeb oldu. Dolay~sile mütareke ve uzla~ma ~artlar~~ hakk~nda
bat~l~lar için fazla a~~r~~olm~yan tekliflerle ortaya çdulacak, Bab~ali
ise bu teldiflere dirsek çevirdi~i takdirde harbe girmek mümkün
olacakt~. Çünkü böyle bir durum kar~~s~nda ortada bat~l~lar~n ileri
' Ayn~~ eser, S. 202.
Ayn~~ eser, S. 208.
43 Ayn~~ eser, S. 2 10.
4
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sürecekleri hiçbir hukuki iddia kalm~ yacakt~. ~gnatief de Bab~ali'yi
~srarla mütarekeye zorlamak talimat~n~~alarak 16 ekimde Istanbul'a
gönderilmi~ti. 44
Rus genel kurmay~ndan General Obruçef'in plan~na göre
~stanbul üç veya dört ay içerisinde dü~ebilirdi. Bu hesaba göre Edirne'ye 8o günde vanlacakt~ . Yukardaki projelerin gerçekle~mesi için
dört kolordu ve Romanya'n~n da Rusya'ya yard~m etmesi gerekiyordu. Böylece bir taraftan Kafkaslardan aç~lacak ikinci bir cepheye,
sonra Karada~~ve S~rbistan'a kar~~~asker gönderilece~inden, Bulgaristan üzerinden yürüyecek Rus kuvvetleri kar~~lar~nda bölünmü~~
bir Osmanl~~ordusu bulacaklar& Yaln~z bu plan~n tatbiki ancak
20 kas~ ma kadar mümkün olabilirdi, çünkü bu tarihden sonra kar
ya~~~~~yüzünden Rusya'daki demiryollanndan yap~lacak askeri nakliyat aksayacakt~. Obruçefin sundu~u bu plan~~Çar 15 ekimde kabul
etmi~se de, k~smi seferberlik ancak 15 kas~ mda ilan edilmi~ti."
Çar Viyana'dan menfi cevap almadan Osmanl~~ordusu S~rplara
ikinci bir darbe indirmi~~(27 ekim) ve Belgrad yolunu ele geçirmi~ti.
S~rplar~n ba~kentini art~k ancak bir mucize kurtarabilirdi. Prens
Milan Aleksander II'ye çekti~i telgrafta müdahale etmesi için yana
yak~la yalvanyordu. Bunun üzerine Ignatief 31 ekimde Bab~ali'ye
vermi~~oldu~u bir ültimatomda, derhal alt~~haftal~k bir mütarekenin
kabul edilmesini, aksi takdirde Rusya'n~ n siyasi münasebetlerini gerginle~tirece~i tehdidini savurmu~tu.
Rusya S~rbistan lehine yapt~~~~müdahelede kendisini hakl~~
ç~kartamazd~. Bab~ali isyan bayra~~n~~çeken muhtar bir eyaletini
ma~lub etmi~ti. Buradaki hiristiyan ahalinin ezilmesine gelince,
Rusya'n~n 1863'de ayaklanan Lehistan'a nas~ l bir muamele yapt~~~~
unutulmarru~t. Ültimatomun sertli~ini farkeden Çar ~ngiliz elçisi
Loftus'a, ~stanbul üzerinde herhangi bir iddias~~olmad~~~n~, ald~~~~
tedbirlerin s~rf Balkanlardaki buhra~un biran • evvel hal edilmesi
için oldu~unu söylemi~ti."
~ngiliz hariciye naz~n Derby, Rusya'ya bir telgraf çekerek, Çar'~n
verdi~i teminat üzerine kabinede beliren memnuniyeti bildirmi~ti.
Fakat Disraeli olaylara Derby kadar nikbin bir gözle bakmay~p,
44 Arl~~MCI, S. 217.
44 Arl~~eser, S. 22 1.
4. W. L. Langer, S. 103.
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Gorçakof'un dahi cengaver tutumunu farketmekte gecikmemi~ti.
Onda hakim olan görü~, meselenin ilkbahara kadar sürüncemede
kalaca~~~ve sonra da Rusya'n~n harbe girece~i merkezindeydi. 48
Ruslar~n mali vaziyeti her ne kadar bozuksa da, Ingiltere'yi daha
uygun bir zamanda bu kadar pasif bir ~ekilde yakal~yamazlard~.
Çar'~n Istanbul için verdi~i teminata da günvenilemezdi. Rusya
Istanbul'u kendisi için istemiyor gözülcse bile, orada kendisine tabi
olacak bir kimsenin bulunmas~ nda kararhyd~. 49
Disraeli'yi her ~eyden fazla korkutan, Bab~ali'nin tek ba~~na
kalmak çaresizli~i içerisinde 1833'de oldu~u gibi Rusya ile andla~arak bo~azlar~~açmas~~ihtimali idi. Nitekim durumu harbiye naz~r~~
Hardy ile müzakere ettikten sonra, askeri bir ke~if için Istanbul'a
baz~~subaylar~n gönderilmesi ve gerekti~i zaman bo~azlar~n müdafas~nda elde haz~r bir tabyarun bulunmas~na karar vermi~lerdi. Hattâ
Disraeli bahriye naz~n Ward Hun.t ile de donanman~n oymyaca~~~rol hakk~nda görü~mü~tü. Fakat Derby Ruslar harbe girseler
bile donanmarun Çanakkale bo~az~n~~geçmesi hakk~nda bir emir
haz~ rlanmamas~nda ~iddetle ~srar etmi~ti. 50 Derby'nin gayesi meselenin bir konferans yolu ile hal edilmesiydi, zaten Disraeli de bu
konu üzerine bütün gayretiyle eyilmi~ti. Ingiliz hariciye naz~ r~~
konferans~n gündeminin ~öyle olmas~n~~teklif ediyordu, a) S~rbistan
ve Karada~'~n harbten önceki ~ekilde kalmalar~, b) Bosna ve Hersekte muhtariyet, c) Bulgaristan'da se?f-government, ona yak~n bir ~ey."
Rusya'n~n ~artlar~~ aras~nda Bosna'n~n Avusturya ve Bulgaristan'~n
da Rusya tarafindan askeri i~gali gelmekteydi ki, bunun üzerine
S~ rplar cesaretlenerek sava~~~ ~iddetlendirmi~~ve sonunda Belgrad'~~
ancak Ignatief'in ültimatomu sayesinde kurtarabilmi~lerdi.
Art~k bir konferans~n toplanmas~~elzemdi. Toplant~n~n Istanbul'da
yap~lmas~n~~Ingiliz kabinesi kabul etmi~, Paris konferans~~ devletleri
ve Almanya'da bunu uygun görmü~lerdi. Bu konferans için Disraeli'nin buldu~u ve di~er devletlere kabul ettirdi~i ~ekilde çok ince
bir politika vard~. Her devletin konferansa Bab~ali'deki elçileri ya" Monypenny and Buckle, S. 87.
49 Derby'den Salisbury'ye, 4 Eylül 1876, ayn~~ eser, S. 52.
49 Lord Barrington'un muht~ras~, ayn~~eser, S. 83.
50 Monypenny and Buckle, S. loo.
41 Ayn~~ eser, S. 73. Bk. I. H. Uzunçar~~l~~`Tersane Konferans~n~n Mukarrerat~~Hakk~nda ~üra Mazbatas~, Belleten cilt VI, say~~ g, S. 124.
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n~nda birer ola~anüstü temsilci ile kat~lmalar~~ müzakereleri bir
yüksek kademe toplant~s~~ ~ekline sokmu~~oluyordu. Asl~nda Disraeli'nin bütün gayesi fazla Türk dostu oldu~unu gördü~ü Elliot'u bu konferansta tek ba~~na b~ rakmamakt~. Kas~m~n ilk haftas~ nda konferanstaki Ingiltere ba~~temsilcili~ir~ e Lord Salisbury seçilmi~ti.52
Hindistan i~ leri genel sekreteri Lord Salisbury'r~in tâyininde
parti politikac~l~~~~da gözetilmi~ ti. Bulgaristan meselesinde ayaklanan liberaller ve onlar~~ destekliyen ruhbanlar bu konuda Salisbury'nin kendilerine ne kadar sempati besledi~ini unutmam~~lard~. ~~te
bu tayin muhalefeti çok memnun etmi~ ti. Salisbury'nin Balkan h~ristiyanlar~~için istenilen hükümet ~ekli tezini elinden geldi~i kadar
savunaca~~n.a inan~yorlard~.
Salisbury gizliden gizliye Gladstone'un siyasetini desteklemekteydi. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~~ ve Ruslar~n bo~azlardaki hakimiyetine kendi fikrince hiçbir engel yoktu. Yaln~z Hindistan i~leri sekreteri s~fatile, Ruslar~ n Akdeniz'e ç~kmas~ yla Ingiltere'nin Orta Do~udaki durumunu dü~ ünmek zorundayd~ . Buna da
çare olarak Do~u Akdeniz'de de Malta gibi bir üs ele geçirmek istiyordu ki, böyle bir dü~ünce ilerde K~br~s~ n seçilmesinde büyük
rol oynayacakt~ r. Yaln~z Istanbul konferans~~ arifesinde kendisinin
Rusya lehine güttü~ü politikay~~ Disraeli'nin asla kabul etmiyece~ini
de biliyordu."
Bab~ ali bir ara konferans~ n toplanmas~n~~kabul etmiyecek gibi
olmu~tu. Elliot taraf~ ndan eylülde getirilen tekliflerle Derby'nin
çizdi~i yeni gündem aras~ nda çok fark vard~ . Gündemin maddeleri
Bab~ali'nin do~rudan do~ruya iç i~lerini ilgilendiriyordu, bu esasa
göre konferans~n olam~yaca~~~kanaatine var~lm~~t~ . Fakat bu durumda Rusya'n~ n da baslus~yla Osmanl~~temsilcileri olmaks~z~ n bir tak~m
kararlar al~nabilece~i dü~ünüldü~ünden konferansta kalmaya karar
verilmi~ti."
Rus teklifleri ise Derby'nin gündeminden çok daha a~~rd~.
Çar 6 kas~ mda Ingiliz hariciye naz~ ruun gündemini müzakerelerde
Disraeli'den Lady Bardford'a, 8 kas~m 1876, ayn~~ eser, S. 89.
A. L. Kennedy, Salisbury, 1903-11330, Portrait of a Statesman (London, 1953)
S. 104
54 ~ . H. Uzunçars~l~~ `Tersane Mukarrerat~~ Hakk~ nda.
Belleten cilt VI, say~~
9. (1954) S. 124.
52
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esas olarak kabul etmi~se de 'Osmanl~~ topraklar~n~n dokunulmazl~~~' teklifine yana~mam~~t~. Rusya Bulgaristan'~ n i~galini ileri sürüyor
ve örnek olarak da Fransa'n~n 186o da Suriye'ye yapt~~~~ ç~karmay~~
gösteriyordu. 55 Ba~~temsilcili~e getirilen Ignatief de Bulgaristan
topraklar~ n~n geni~letilmesi ve bu arazinin Rus kuvvetleri taraf~ ndan i~gali projesi üzerinde çal~~~yordu. Konferansa sunulmak üzere
iki taslak haz~ rlam~~t~. Birincisinde i~gal ve otonomi (maksimum
~art) di~erinde ise yaln~z Bulgaristan muhtariyeti yer almaktayd~~
(minimum ~art). Gorçakof'dan ald~~~~talimatda ise, minimum kabul
edilmeyip de ortaya buna yak~n garantileri olan ba~ka bir teklif ç~karsa müzakerelere devam etmesi bildiriliyordu. Bu yaz~~madan
da müfrit ve ihtiyatl~~ iki Rus diplomat~~ aras~ndaki mücadele kolayca
anla~~l~r.
Salisbury temsilcilik vazifesini memnuniyetle alm~~, kar~s~na
ise yeni i~inin deniz tutmas~, frans~zca ve ba~ar~s~zl~ k oldu~unu söylemi~ti. Bu sözler rastgele söylenmi~~bile olsa, Salisbury kendisi için
daha iyi bir kehanette bulunamazd~. Ingiliz temsilcisi Paris, Berlin,
Viyana ve Roma'da temaslarda bulunduktan sonra 5 aral~kta Istanbul'a gelmi~ti. Salisbury'nin Ignatief ile kurdu~u arkada~l~k Istanbuldaki ~ngiliz kolonisi taraf~ndan iyi kar~~lan.mam~~t~ ; yan~nda Elliot
olmaks~z~n Rus sefaretine gitmesi ve bir gün Ignatief ile birlikte Beyo~lu sokaklar~nda kol kola dola~~ rken görülmesi, ba~ta sefir oldu~u
halde bütün koloniyi çileden ç~karm~~t~. Salisbury'nin Ignatief'e
Elliot'dan fazla gösterdi~i yak~nl~ k Rus sefirinin kurnazl~~~~ve hilebazl~~~n~n ho~una gitmesinden ileri geliyordu. 56 Iki Ingiliz diplomat~n~n aras~~ da gittikçe aç~lmaktayd~. Padi~ah Salisbury ile konu~arak konferansta Ingiltere ile i~~birli~i yap~l~p yap~lm~yaca~~n~~ anlamak istiyordu. Elliot böyle bir görü~menin faydas~~üzerinde durmu~,
fakat Abdülhamid II.'nin yapmak istedi~i yemek davetine Salisbury
yana~mak istememi~ti.57
Fransa, Avusturya, Almanya, Ingiltere ve Italya temsilcileri
elçileriyle birlikte ii aral~kta Rus sefaretinde toplanarak konferans~ n
gündemini tesbit etmek için hususi görü~melere ba~lad~lar. Bir hafta
süren bu görü~melerde Ignatief askeri i~gal teklifini geri alm~~, fakat
B. H. Sumner, S. 217.
A. L. Kennedy, Salisbury, S. 96.
57 Ayn~~ eser, S. 97.
55

58
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ortaya koydu~u Bulgaristan arazisinin geni~li~ine Avusturya itiraz
etmi~ti. Sonunda Salisbury'nin de arac~l~~~~ile Bulgaristan iki eyalete
ayr~ld~, bu pürüz de hal edildikten sonra, konferansta müzakere için
Bab~ali'ye bildirilecek maddeler haz~ rlanm~~~bulunuyordu : a) Karada~, Hersek ve kuzey Arnavutluk'ta harb s~ras~nda kazand~~~~topraklar~~ alacak, S~ rbistan hududlar~~ise harbten önceki ~ekilde kalacak, b) Bulgaristan Tuna'dan Edirne yak~nlar~na kadar ve Balkan
da~lar~n~n kuzey ve güneyinde olmak üzere iki eyalete bölünecek,
c) Bosna ve Hersek bir eyalet halinde birle~tirilecek, d) Her vilayete
Bab~ali taraf~ndan ve alt~~ devletin tasdiki ~artiyle birer umumi vali
tayin edilecek. Bulgaristan için tayin edilecek vali mutlaka hiristiyan olacak, e) Asayi~in muhafazas~~için yabanc~~kuvvetler bulundurulacakt~. Bu büyük ~artlar~n yan~nda mahalli halktan polis te~kilat~~ yap~lmas~, ecnebi kontrol komisyonu ve mütarekenin 28 marta
kadar uzat~lmas~~ gibi maddeler de yer alm~~t~. 58
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'na ait bir konuyu görü~mek üzere toplanacak bir konferansta, Avrupal~~ murahhaslar~n Osmanl~~temsilcilerini aralar~na almadan yapt~klar~~ hususi görü~meler Bab~ali'de
bir ~ok tesiri yapm~~t~. Bab~ali itibar~n~n sars~lmas~na tahammül
edemezdi. Osmanl~~siyasetinin müstakil olarak de~il, yabanc~~ devletlerin nezareti alt~nda yürütülmesi, Bab~ali'yi çok küçük bir mevkie dü~ürmü~~olurdu. Sonra yukardaki ~artlar~n kabul edilmesine
imkân yoktu. Bulgaristan'~n iki vilâyete bölünüp oradaki reaya
taraf~ndan selfgovernment sisteminin tatbik edilmesi, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun di~er eyâletleri için de bir örnek te~kil edecek ve
böylece Imparatorlu~un fiziki varl~~~~tehlikeye girecekti. Ayn~~ hal
Bosna ve Hersek için de variddi. Bu vilayetlerde muhtar bir idare
kurulsa bile, Bab~ali geride kalacak Türklerin hak ve hukukunun
korunaca~~n~~ hiç sanm~yordu; gerek S~ rbistan gerek Eflâk ve Bu~dan'da muhtar bir idare kurulduktan sonra, bu eyaletlerden göç
eden müslümanlar~n say~s~~gittikçe artm~~t~. 59 Konferans, 24 aral~ kta
Bahriye Nezaretinin üst salonunda çal~~malar~na ba~lay~nca, Osmanl~~ temsilcileri Safvet Pa~a (Hariciye naz~r~) ve Edhem Pa~a, (~uray~~
Devlet reisi) alt~~ devletin tekliflerini red ettiler.
58 W. L. Langer, Ew:opean Alliances and Alignments, S. 105, ~. H. Uzunçar~~l~ ,
Belleten, VI, g, S. 125.
59 Ali Haydar Midhad, Midhad Pa~a'n~n Hayat-~~ Siyasiyesi, S. 241.
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19 aral~ kta Midhad Pa~a sadnazaml~~a getirilmi~~ve 12 ekimde
ilân edilen me~rutiyet metni esaslann~n yürürlü~e girdi~i konferans~n topland~~~~saatlerde aç~klannu~t~. At~lan toplar~~ Avrupal~~
diplomatlar da duymakta gecikmemi~lerdi. Safvet Pa~a me~rutiyetin ilan edildi~ini, tabalann cins ve din gözetilmeksizin kanun
teminat~~ alt~na girdi~ini ve konferans~n da zaten varmak istedi~i neticenin has~l oldu~unu söyledi. °° Dolay~sile Avrupal~~ yazarlar me~rutiyetin ilân~n~~ Mithad Pa~a'n~n konferans~~ dü~ürmek için
ortaya att~~~~bir vas~ta olarak tasvir ederler. E~er me~rutiyetin amac~~
bu olsayd~, Osmanl~~temsilcilerinin derhal salondan ç~kmas~~ laz~m
gelirdi. Burada as~l maksat Avrupal~~temsilcilere Bab~Mi'n.in ba~~ms~z bir politikas~~ oldu~unu anlatmakt~. Midhad Pa~a en büyük arzusunu gerçekle~tirmi~ti, fakat tek ~anss~zl~~~, yanl~~~yorumlanan
Bulgaristan hadiseleri yüzünden bat~l~lar~n me~rutiyet rejimini çekimser kar~~lamalanyd~. Nitekim Ignatierin de teklifi üzerine müzakerelere geçilmi~, fakat konferans derhal ç~ kmaza girmi~ti.
Bab~âli'nin bu tutumu kar~~s~nda, Salisbury'nin Ignatieri ikna
etmesiyle Avrupa devletleri ~artlanm biraz daha hafifleterek, umumi
valilerin büyük devletler vas~tasiyle tayinlerinin be~~seneye indirilmesi ve ~slahat~~ denetlemeye Osmanl~~ hükümetinin de kat~lmas~ n~~
teklif etmi~lerdi. Yukardaki ~artlar~~ biraz da zorla kabul ettirmek
için bunlara son taviz denilmi~~ve red olunduklan takdirde alt~~devlet
elçilerinin ola~anüstü temsilcilerle birlikte Istanbul'u terk edecekleri
ültimatomu verilmi~ti (i5 Ocak). Art~k milli ~uur uyanm~~~ve Bab~âli itibann~ n sars~lmamas~~ için her türlü çareye katlanmak karann~~
18 ocakta sadnazam~n gösterdi~i lüzum üzerine toplanan ~ 6o ki~ilik bir ~i.ira meclisinde vermi~ti. 61 Konferans ültimatomun red edilmesi üzerine 20 ocakta da~~ld~. Sultan Abdülhamid II. üç gün sonra
Rus elçisini huzuruna ça~~rarak, Osmanl~~devletinin hak ve hukukuna müdahale edilmesiyle bundan do~acak sorumlulu~un ve hattâ
muharebenin di~er devletlere aid olaca~~n~~bildirmi~ti."
Konferansa i~tirak eden temsilciler ve elçiler 25 ocaktan itibaren Istanbul'u terketmeye ba~lad~lar. Müzakereler s~ras~nda ikinci
planda kalm~~~olan Elliot ise hiddetinden. köpürüyordu. Salisbury
80 Ayn~~ eser, S. 219.
81 Bk. I. H. Uzunçarsill, Belleten, VI, 9, S. 125-30.
82 Ali Haydar Midhad, S. 244-5.
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Ruslar~n oyununa gelmi~ti, zaten Ignatief'in de istedi~i konferans
~artlar~n~n Bab~âli taraf~ndan kabul olunmamas~~ ve Rusya'n~n da
rahatça harbe girmek f~rsat~n~~ elde etmesiydi. Elliot daha görü~melerin ba~lang~c~ nda Disraeli'ye Ingiltere'nin konferanstaki politikas~ n~n de~i~tirilmesini istiyen bir mektup yazm~~~ve müsveddesini
amirine bile göstermekten çekinmemi~ti. Salisbury elçiye mektubu
göndermemesi için rica etmi~, Istanbul'daki Ingiliz delegasyonu
aras~ndaki görü~~ayr~l~~~run meydana ç~kmas~yla memleketlerinin
itibar~ n~n sars~laca~~n~~söylemi~ti. Fakat Elliot mektubu gönderdi~i
gibi, Salisbury de Disraeli'den Istanbul'daki elçisinin geri ça~~r~lmas~m istemi~tir.63 Bab~âli'ye verilen ültimatomdan sonra iki diplomat aras~ndaki geçimsizlik son safhaya varm~~~ve Elliot Salisbury
ile bember Istanbul'dan ayr~lmay~~red etmi~ti. Disraeli durumu kurtarabilmek için elçiyi Salisbury gittikten sonra, senelik iznini
kulland~rmak üzere geri ça~~rm~~t~r. Zaten elçilerin gitmesiyle diplomatik münasebetler kesilmi~~olmay~p, yaln~z siyasi bir gösteri yap~lm~~~oluyordu. Zira elçiler bir ay sonra tekrar vazifelerinin ba~~na
dönmü~lerdi.
Ocak ba~~nda Istanbul konferans~n~n ç~kmaza girmesi üzerine,
Viyana'daki Rus elçisi Novikov, Andra~i ile gizli bir andla~ma yapmak için harekete geçmi~ti (bk. sh 46). Rusya 15 ocak ve 18 mart
1877 'de imzalanan gizli Budape~te konvansiyonlar~~ ile Balkanlardaki
en amans~z rakibi Avusturya'y~~ da tarafs~z hale getirmi~ti. Birinci
askeri andla~mada, Avusturya ç~kmas~~muhtemel bir Osmanl~~- Rus
harbinde tarafs~z kalmay~~taahüd ediyor, buna mukabil Bosna ve
Herse~i istedi~i anda i~gal etmek hakk~n~~ kazanm~~~oluyordu. Bu
askeri andla~mada Rusya Panslavizm politikas~nda baz~~ de~i~iklikler yapm~~t~. Gorçakof Bosna ve Herse~in Avusturya - Macaristan'a
b~rak~lmas~ndan, Bab~âli ile Habsburg Imparatoru aras~nda bir harb
ç~karak, Osmanl~~ordusunun kuvvetinden daha fazla dü~ece~ini de
hesaplam~~t~. 64 S~ rbistan'a da eskisi kadar önem verilmedi~i, biraz
da Andra~i'nin basiusile Rusya'n~n buraya kuvvetlerini sokmamay~~
kabul etmesinden de anla~~llyordu. 18 martta imzalanan siyasi konvansiyonda ise, Osmanl~~Imparatorlu~u Balkanlarda çöktü~ü takdirde Bosna ve Hersek Avusturya'n~n mal~~oluyordu. Görüldü~ü
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gibi, Andra~i'nin teklifleri daha a~~ r basm~~~ve Rusya Balkanlardaki
Panslavizm Konfederasyonu emellerinden vazgeçmek zorunda kalm~~t~. ~öyle ki, Balkanlarda kurulacak Arnavutluk ve Bulgaristan
gibi yeni devletler yan~ nda di~erleri de siyasi bak~mdan tamamile
ba~~ms~z olacaklar, yani Balkanlarda bir Rus hegemonyas~~ meydana gelmiyecek ve Istanbul için de bir serbest ~ehir statüsü dü~ünülecekti.65 Bu gizli andla~malarla kuzey bat~~ Balkanlar~~ AvusturyaMacaristan'~n nüfuz sahas~na b~rakan Rusya, do~u Balkanlarda serbestçe hareket etmek f~ rsat~n~~kazanm~~t~.
Rus program~~ aksamadan yürüyordu. Mithad Pa~a'n~ n da
5 ~ubatta azledilmesi az rastlanan f~rsatlardan bir tanesiydi. Islahatç~~
bir insan olarak Avrupa devletlerince de tan~nm~~~bu insan~, Abdülhamid II kendi hesaplar~na uygun gelmedi~inden, me~rutiyetin ilan~ndan alt~~hafta sonra Istanbul'dan uzakla~t~rm~~t~. Bu olay Avrupa'da de~il Balkan h~ristiyanlar~~ için dü~ünülen ~slahat~n, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nda giri~ilmek istenen demokrasi hareketlerinin bile
tehlikede oldu~u intiba~n~~uyand~ rm~~t~. Böyle bir görü~ten de en çok
Rusya faydalanm~~t~r.
Fakat mart sonunda Bab~ali ve S~ rbistan'~n harbten önceki ~artlar üzerinde andla~malar~, bir bak~ma Avrupa devletlerini Balkanlardaki ~slahat~~zorlamaya sevketmi~ti. Londra'daki Rus elçisi ~uvalov
ve Derby'r~in mü~terek çal~~mas~~ sonunda, Ingiltere, Almanya,
Avusturya-Macaristan, Fransa, Rusya ve Italya 31 martta Londra
protokolü ad~~ verilen bir beyannameyi imzalam~~lard~. Bu protokolde
S~rbistan ile yap~lan andla~ma memnuniyetle kar~~land~ktan sonra,
Bab~ali'nin Karada~~ile de andla~mas~~ (tabi harb s~ ras~ndaki toprak
kazanc~m tan~mak ~artiyle), seferberli~i kald~rmas~~ve Istanbul konferans~nda görü~ülen esaslar üzerinde Balkanlarda biran evvel ~slahat hareketlerine geçmesi isteniliyordu Bab~ali bu ~artlar~~yerine
getirece~ini kabul ve ispat ettikten sonra, Rusya da ordusunu
silahs~zland~rmaya ba~l~yacakt~. Istenilen netice elde edilmezse, o
zaman alt~~devlet Avrupa'n~n menfaati icab~~olarak laz~m gelen tedbirleri alacaklar~n~~ da ilave ediyorlard~. 66 Disraeli Londra protokolünün ültimatom de~il, ancak bir bildiri olaca~~~hususunda ~srar
W. N. Medlicott, The Congress of Berlin and After (London, 1938) S. 2-3.
Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühim~ne-i Siyasiye (haz~rl~yan, Prof. Dr. Bekir
S~tk~~ Baykal, T. T. K, Ankara, 1957) S. 261-2.
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etmi~ti. Rusya ise bu beyannamede harbe giri~ini me~ru k~lacak çok
k~ymetli bir vesika bulmu~tu. Sonra Bab~âli için de bu protokolün.
15 ocak ültimatomundan hiçbir fark~~yoktu. ~lkbahann gelmesiyle
Balkan karlan erimeye ba~lad~~~ndan, Rusya'n~n harb ilan etmeden
önce yapaca~~~mühim bir i~~daha vard~ ; Romanya ile an.dla~mak.
Romanya 1856 Paris an.dla~masile Besarabya'y~~kaybeden Rusya'n~n bu arazide gözü oldu~unu bildi~inden, kom~usuna kar~~~çok so~uk davranmaktayd~. Bilhassa Reichstadt görü~meleri s~ras~nda Rusya
ve Avusturya - Macaristan'~n Romanya'y~~aralannda bölü~mek için
andla~maya çal~~t~klan zanedilmi~ti. Bunun üzerine Romenler Bab~âli'ye yakla~mak istemi~lerse de, 12 ekim ~~876'da ne~redilen me~rutiyet beyannamesinde Romanya'n~n muhtar bir eyalet olarak ilan
edilmesi, kendilerini ba~~ms~ z hisseden Romenleri ister istemez
Rusya'n~n kuca~~na atm~~t~. ~stanbul konferans~~ve Londra protokolü
~artlar~n~n kabul edilmemesi üzerine Rusya'n~n harbe girece~i ve
Romanya topraklar~n~~da geçit olarak kullanaca~~~bilinmeyen bir
~ey de~ildi. 16 nisanda yap~lan askeri andla~mada, Romanya demiryollar~n~~harb süresince geçit ücreti alt~n para ile öden.mek ~artile
aç~yor, siyasi olan ikinci bir andla~mayla da Rusya Romen topraklann~n bütünlü~ünü taahüd ediyordu. 67 E~er Romenler 1877-8
sava~~~sonunda Besarabya'n~n ellerinden gidece~ini bilselerdi tutumlar~~
herhalde ba~ka türlü olurdu. Nihayet siyasi ve askeri bütün avantajlar~~eline geçiren Rusya tek ba~~na b~rak~lm~~~Osmanl~~imparatorlu~u'na kar~~~24 nisanda sava~a girmi~ti.
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