RUSLARIN ISTANBUL VE BO~AZLAR HAKKINDAKI
GAYELERI ÜZERINE BAZI HATIRALAR
ESAD FUAD TUGAY
1909 senesi mart ay~ nda, Petersburg Büyükelçili~i Üçüncü
Kâtibi tayin olunmu~ tum. O devirde Çarl~ k Rusya'da câri protokola
göre, baz~~milli ve dini say~l~~günler münasebetiyle, senede bir veya
iki defa Imparator "Corps Diplomatique" i toplu olarak kabul ederdi.
Te~rifat Umum Müdürlü~ü taraf~ ndan Hariciye Nezareti vas~tasiyle
vuku' bulan davet üzerine, tespit olunan gün ve saatte, elçiler maiyyetleriyle birlikte saraya gelirler, te~rifatç~lar taraf~ndan kar~~lan~rlar,
salonlardan birine al~n~ rlar. Burada elçiler k~demleri s~rasiyle, arkalar~nda maiyyetleri oldu~u halde arz~~mevki ederlerdi.
Bir müddet sonra bir te~rifatç~~kap~ya gelir ve yüksek sesle, ha~metlu Imparator Hazretlerinin gelmekte olduklar~n~~ilan eder; haz~r
bulunanlar ihtiram vaziyeti al~ rlar, Imparator da içeri girer. En kidemli Büyükelçi'nin yan~na gelir, elini s~ kar, iltifatta bulunur, maiyyetini de bir kaç kelime ile tatyip ettikten sonra, s~rada ikinci gelen
heyete geçer ve böylece bütün heyetlerle görü~tükten sonra salonu
terk eder. ~ ki saat kadar devam eden bu kabul resmini müteakip,
saray erkan~~ taraf~ ndan izaz ve ikram edildikten sonra, diplomatlar
da saraydan ayr~l~rlard~.
Bu kabul resminde, ilk defa olarak May~s ~~gog'da haz~ r bulundum. S~ ra bizim heyete gelince, II. Nikola Büyükelçimiz Turhan
Pa~a'ya iltifatta bulunduktan sonra : Maiyyetinizde yeni tayin olunmu~~kimse var m~ ? diye sordu. O da beni takdim etti. Muhtelif tarihlerde muvakkat memuriyetlerle Rusya'da bulunan pederimi yak~ndan tan~ yan Imparator, "Pederiniz Mare~al~n s~hhat~~ nas~ld~r?"
diye sorduktan sonra, Turhan Pa~a'ya dönerek : "Son defa Livadya'da görü~tü~ümüzde size fevkalade bir büyükelçiden bahs etmi~tim,
o büyükelçi, bu genç kâtibinizin pederidir. O tarihte menküp bulundu~undan, ismini zikretmeyi münasip görmemi~tim" dedi ve ayr~ld~.
~mparatorun bu sözleri merak~m~~mucip oldu. Ne münasebetle
Livadya'da II. Nikola pederimden bahsetti~ini Turhan Pa~a'dan
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ö~renmek istedim : "19o4.'te bahar mevsimini Livadya'da geçiren
Imparator'a, selam-1 ~ahanelerini iblâ~a Sultan Abdül-Hamit beni
memur etmi~ti" dedi ve a~a~~daki tafsilât~~verdi : "Imparatorla görü~ürken, gözüm sahile yak~ n bir mevkide demirli bulunan harb gemilerine ili~ti. Fark~na varan Imparator yan~ ma gelerek : "Pederim zaman~nda gelen bir fevkalade büyükelçi ayn~~pencereden bak~yordu;
pederim kendisine hitaben : Ne zaman z ~t-~~ ~ahane arzu ederse bir
filo emirlerine tabi ve yard~ma haz~rd~ r, dedi. 'O zat, bu sözleri anlamazl~ ktan geldi. Ümid ederim ki, siz bu teklifi hüsn-ü telâkki
edersiniz", sözlerini ilave etti. Turhan Pa~a ne cevab verdi~ini söylemedi ise de, Ruslar~ n bir askeri müdahale için f~ rsat kollad~klar~na
kanaat getirmi~~olacak ki, 31 Mart hâdisesi esnas~nda hiç bir maliimat~m~z olmad~~~~halde, Rus Hariciye Nezaretine telefon ederek :
‘Köstence-Istanbul seferini yapan Romanya postalar~n~n Bo~az methalinde Rus harb gemilerine tesadüf ettiklerini haber ald~k, bu hususta bizi tenvir eder misiniz? diye iki defa müracaat etti~ine ~ahit
oldum.
• *
1877-78 harbini müteakip on sene kadar Petersburg Büyükelçisi bulunan Mü~ir Ahmet ~akir Pa~a, III. Alexandr nezdinde
kazand~~~~teveccüh dolay~siyle, Rusya ile münasebetlerimiz zahiren
samimi bir ~ekil alm~~t~ . Bu vaziyetin idamesi ve mümkün mertebe
hakiki bir dostlu~a ink~lab~~için ba~ ta Hükümdar olmak üzere Türkiye hiç bir zaman gayret sarfetmekten geri kalmam~~t~r. Karadenizi,
Rusya ile aram~zda mü~ terek bir saha sayan Sultan Abdül-Hamid,
ilkbahar mevsiminin bir k~sm~n~~K~r~ m sahilinde Livadya'da geçirme~i adet edinmi~~olan Alexandr III.'e iki devlet aras~ ndaki iyi münasebetlerin idamesi hakk~ ndaki temennilerini ve zuhur edecek ihtilaflar~n iki hükümdar~ n tavassutu ile bertaraf edilebilece~ini arz etmek
üzere bir fevkalade büyükelçi maiyyetinde bir heyet gönderme~i
usul ittihaz etti.
Bu vazifenin ifas~ m Sultan Abdül-Hamid bir kaç defa ve son
olarak 1894'te, Ermeni meselesinin hâd bir devrine tesadüf etti~i
s~rada yine Fuad Pa~a'ya tevdi etti.
• *
Berlin muahedesiyle, akalliyyette olmakla beraber ahalisinin
oldukça mühim bir k~sm~~Ermenilerden ibaret olan Do~u vilayetle-
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rimizde büyük devletlerin murakabesi alt~nda baz~~ idari ve mali
~slâhat yapmay~~taahhüt etmi~tik. Bu havalide meskûn muhtelif unsurlara mensup halk~n menfaatlar~n~~ göz önünde bulunduran bir
program~n tanzimi ve ~slâhat~n tatbiki zamana ihtiyaç gösterdi~inden,
baz~~gecikmeler vuku buluyordu. Bu gecikmeden, Hükümetin hüsnüniyeti hakk~nda ~üpheye dü~en Ermeniler, Patriklerinin tasvibi ve
Mekitarist'ler müessesesi gibi hariçte bulunan baz~~te~ekküllerin yard~miyle H~nçak nam~~alt~nda bir cemiyet kurdular. H~nçak'lar~n gayesi,
1890 senesinde Kumkap~~Patrikhane Kilisesinde vuku bulan nümayi~~
gibi gösteriler ve propaganda ile ~slâhat~n tacili hususunda büyük
devletlerin müdahalesini temin etmekti. Bu gösteriler Kayseri, S~vas,
Erzurum, Trabzon gibi daha baz~~yerlerde kanl~~çat~~malara sebep
oldu.
Bu durum kar~~s~nda, büyük devletler asayi~in temini ve ~slahat~n daha süratle tatbiki hususunda Bab-~~Ali nezdinde te~ebbüse
karar verdiler.
Do~u vilâyetlerini kendi nüfuz m~nt~kas~~sayan ve Ermenileri
himaye bahanesiyle bir askeri müdahale f~rsat~n~~kollayan Rusya,
di~er büyük devletlerin müdahalesini ho~~görmemekle beraber milletleraras~~siyasi durum dolay~siyle onlarla i~birli~i yapmak zorunda
kald~.
Bab-~~Ali ile cereyan eden müzakereler esnas~nda, di~er hükümetlere, bilhassa Ingiltere'ye nispeten Rusya'n~n daha mutedil bir
dil kullanmas~, izzet-i nefsimizi ve gururumuzu rencide etmekten
çekinmesi dikkati çekiyordu.
Bir taraftan bu hareket tarz~n~~Türkiye'ye kar~~~bir dostluk
tezahürü olarak de~erlendirme~e çal~~an Ruslar, di~er taraftan
Ermenileri tahrikten geri durmuyordu.
Islâhat~n tatbik edilmiyece~ini, edilse dahi tatminkâr olm~yaca~~n~, Ermenilerin hür ya~amalar~~ve millet olarak inki~af edebilmeleri için ba~~ms~z bir Ermenistan'~n te~kilinden ba~ka çare olmad~~~n~~
ileri sürüyorlard~.
1877-78 harbini müteakip çekilen Rus ordulariyle Kafkasya'ya
hicret eden ve rivayetlere göre say~lar~~40.000 e bali~~olan Ermenilerin
bir k~sm~~ bu fikri benimseyerek Ta~nak cemiyetini kurdular. Merkezi
bir komitenin idaresine tabi olan bu cemiyet, nihilist usulleriyle müstakil bir Ermenistan için mücadeleye karar verdi. Ru3 pasaportu ile
veya kaçak olarak hudutlar~m~z~~ a~an Ta~nak komitac~lar~, zengin
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Ermenilerden ölüm tehdidi ile s~zd~rd~klar~~para ve Ruslardan gördükleri yard~m ile memleket dahilinde ~ubeler kurdular, isyanlar ç~karma~a koyuldular.
Rusya Hariciye Nâz~r~~Lobanov'un 1 Frans~z Büyükelçisine :
"Her memlekette Ermenilere tesadüf edilir, Ermeniler bütün dünyaya
yay~lm~~lard~ r, fakat küre üzerinde Ermenistan ismi verilecek en
ufak bir kö~e yoktur" dedi~ini Ta~naklar ö~renmi~~olsalard~, herhalde
daha teenni ile hareket ederler, Ermeni milletine çok pahal~ya mal
olan böyle bir sergüze~te gözü kapal~~ at~lmazlard~.
Ta~naklar~n te~vik ve tertibiyle vuku bulan isyanlar, Ruslar~n
bekledikleri gibi, Ermenileri himaye bahanesiyle bir askeri müdahaleyi mazur gösterecek mahiyet kazanmadan bast~r~ld~. Bu kanl~~
hâdiselerin eleba~~lar~ mn Rus pasaportu ile memlekete girdikleri
anla~~ld~. Bâb-~~Ali'nin bu husustaki ~ikâyetlerine kar~~~ Rus makamlar~, bu kimselerin Rusya'da cürüm i~leyip takibattan kurtulmak için Türkiye'ye iltica eden ~ah~slardan ibaret olduklar~n~~ ileri
sürdüler.
Bu vaziyet kar~~s~nda Ruslar hedeflerine vas~l olmak için yard~mc~~bir vas~ta olarak "Muslihane Nüfuz" politikas~na müracaata
karar verdiler.
Uzun seneler Istanbul Rus Büyükelçili~i ba~tercümam makam~n~~
i~gal eden ve buradaki hizmetlerine mükâfat olarak Meksiko Elçili~ine
tayin olunan Maximov, memleketimize kar~~~hay~rhah görünerek bir
çok kimselerle ve bu meyanda saray muhitine mensup baz~~zevatla
ahbapl~k tesisine muvaffak olmu~tu. Büyükelçi Nelidov talimatiyle
ahbaplariyle bulu~tukça, her iki memleketin asayi~ini ihlâl eden
komitac~lardan söz açma~a ve bunlar~n faaliyetine mani olmak için
hükümetlerin i~birli~i yapmalar~, hattâ kendi kanaat~na göre aralar~nda kar~~l~kl~~bir yard~mla~ma anla~mas~~akt etmeleri lüzumundan
bahs etme~e ve bu fikri muhataplar~na telkine koyuldu.
Bu s~ralarda Alexandr III. istirahat etmek üzere 1894 senesi ilkbahar mevsimini geçirmek üzere Livadya'ya gelmi~~bulunuyordu.
Sultan Abdül-Hamid, ittihaz etti~i usule uyarak, Imparatora
selâm-~~~âhânelerini iblâga ve iki memleket aras~ndaki iyi münasebetlerin idamesi hakk~ndaki temennilerini arza, üçüncü defa olaak Fuad
Pa~a'y~~memur etti.
Geschichte des Osmanischen Reiches, S. 609.
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Hareketinden evvel padi~ah~n müsaadesini almak ve emirlerini telâkki etmek üzere huzura kabul olunan Fuad Pa~a'ya Sultan
Abdül-Hamid, Imparatorla ve maiyyeti erkamyla vuku bulacak temaslar~~esnas~ nda, her iki memleketin asayi~ini ihlal eden komitac~larm
icraat~ na sed çekmek için aralar~ nda kar~~l~kl~~bir yard~mla~ma anla~mas~ na zeminin müsait olup olmad~~~n~~tetkik etmesini tavsiye etti.
Kendi aralar~ nda Istanbul'u "Czar~grad" (Czar~n ~ehri)
ismiyle anan Ruslar~n yüzy~ llardan beri kendilerini bu ~ehrin
câzibesinden kurtaramad~klar~n~, bu hedefe eri~ebilmek için Bo~az
methalinde bir köprüba~~~kurmak f~rsat~n~~kollad~klar~n~~ve aram~zda
bir kar~~l~kl~~yard~mla~ ma onlara böyle bir vesile temin edebilece~ini
göz önünde bulunduran Fuad Pa~a, Livadya'da bu meseleye temas
etmeme~e karar verdi.
Dört gün devam eden ziyareti esnas~nda Imparator ve maiyyeti
erkarnyla vuku bulan müteaddid mülâkatlarda katiyyen bu mevzua
temas etmedi. Hatta Livadya'dan ayr~laca~~~gün mazhar oldu~u
hüsnü kabulden dolay~~ ~ükranlar~n~~arz etmek üzere Imparatorun
huzuruna ç~kt~~~ nda, Alexandr III.'~ n bu konuya mukaddime te~ kil
eder maksadiyle saray~ n önünde demirli bulunan harb gemilerine
i~aretle : "Ne zaman zat-~~ ~ ahane arzu ederlerse, bu filo emirlerine
amâde ve muavenete haz~rd~ r" sözlerini de anlamazl~ ktan gelmi~tir.
Emirlerine harfiyen itaat etmedi~inden Sultan Abdül-Hamid'in
mu~ber olaca~~n~~ tahmin eden Fuad Pa~a, memleket için felaketi
mucip olabilecek bir anla~ maya alet olmad~~~ ndan huzuru kalb ile
Istanbul'a döndü. Kendisine tevdi buyrulan vazifenin ifas~~sureti hakk~ nda tafsilât vermek üzere huzura kabul olundu~unda, ma'ruzat~~
aras~ nda : "Rusya Imparatoriçesi, Ingiltere Kraliçesinin l~em~iresi
oldu~undan, Rusya ile aram~zda kar~~l~kl~~yard~mla~ ma hususuna dair
müzakere cereyan etti~i haberi Ingiltere'ye aksetti~i takdirde, Devleti Aliyyenin bir tak~m mü~ külâta maruz kalmas~~ihtimalini nazar
itibare alarak bu mevzua temas etmedim" demesi üzerine Sultan
Abdül-Hamid heyecanla tekrar tekrar : "Çok iyi ettiniz, çok iyi ettiniz" dernekle, fevkalade bir memnuniyet izhar etmi~tir. Fuad Pa~a'n~n kanaatine göre, evhaml~~olmakla beraber daima teenni ile hareket
eden Sultan Abdül-Hamid, her nas~lsa etraf~ ndaki baz~~kimselerin
telkiniyle bir aral~k Ruslarla kar~~l~kl~~bir yard~mla~ma anla~mas~na
taraftar olmu~, meseleyi kendi ba~~ na teemmül ettikten sonra bunun
do~urabilece~i mahzuru nazar~~itibare alarak fikrini de~i~tirmi~,
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verdi~i talimat~~iptale imkân olmad~~~ndan derin bir üzüntüye duçar
olmu~tur. Bu haleti ruhiye içinde iken hiç beklemedi~i bir anda ve
emri hilâfina endi~esini mucip olan tehlikenin bertaraf edildi~ini haber
al~nca memnuniyetini bu tarzda ifade etmi~tir.
Bu suretle Ruslar~n as~l maksatlann~~maskelemek için müracaata
karar verdikleri "Muslihane Nüfuz" politikas~~tatbik mevkiine konmadan iflas etti. Ta~nak komitac~lan da hâmilerinin te~vikiyle yeniden
faaliyete geçtiler. Anadolu'da Ermenilerin meskün bulunduklar~~
~ehir ve kasabalarda isyanlar, Istanbul'un baz~~semtlerinde de nümayi~ler tertibine koyuldular. Cüreti Osmanl~~Bankas~n~n Galata'daki
merkez binas~n~n i~galine kadar vard~rd~rlar. Binay~~tahliye ettirmek
üzere gelen inzibat kuvvetlerine ve askere kar~~~silah istimalinden
çekinmediler. Bu davran~~lariyle bir menfaat temin edemiyece~ini
anlay~nca, teslim olmaktansa ta~~d~klar~~bombalarla binay~~berhava
etme~i ve ekserisi ecnebi tabiiyetinde bulunan memurlarla birlikte
enkaz alt~nda ölmeyi tercih ettiklerini, bankan~n Umum Müdürü
Sir Edgar Vincent'a bildirdiler. O da vaziyetten Hükümeti ve ecnebi
elçilikleri haberdar etti. Teb'alann~n selâmeti için Bab-~~Ali nezdinde te~ebbüse geçen elçiler, i~gale i~tirak eden komitac~lar~n hudud
harici edilmeleriyle iktifa edilmesini temine muvaffak oldular. Muhafaza alt~nda, Banka Umum Müdürünün maiyyet stimbotuna götürülen komitac~lar, bu vas~ta ile bir ecnebi postas~na nakil edilerek
memleketi terk ettiler.
Ermenilik nam~na irtikâp edilen bu tecavüzlere kar~~~halk~n
tepkisi çok ~iddetli oldu. Hükümet kuvvetlerinin müdahalesine kadar,
mücrim ve masum bir çok Ermeni linç edildi.
Bu kanl~~ve hazin neticeden Ta~naklar mütenebbih olmad~lar.
Medeni usullerle, Ermeni cemaat~~için baz~~haklar teminine çal~~an
H~nçaklar ise, bütün Osmanl~lar için, bilâ tefriki cins ve mezhep,
hürriyet, adalet ve müsavat talep eden ve yar~m asr~~mütecaviz bir
zamandan beri bu u~urda mücadele eden me~rutiyet taraftar~~Türklerle bir anla~ma zemini arama~a koyuldular. Ruslara gelince, onlar
için bu hadiseler yak~n bir tarihte mevkii icraya koymak istedikleri
büyük çapta bir isyan~n provas~ndan ibaretti.
XIX. yüzy~l~n son senelerinde Maliye Naz~r~~bulunan Witte bu
isyan tertibat~~hakk~nda hat~rat~nda a~a~~daki tafsilât~~veriyor 2 :
2

Wmoires du Comte Witte (149-1915). Paris 1921. S. 164 v. d.
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"1896 senesi Ekim ay~ nda Imparator memleket haricindeki seyahatinden avdet etti. Istanbul Büyükelçimiz Nelidov da Petersbourg'a
geldi. Büyükelçinin geli~i Türkiye'ye kar~~~baz~~tedbirler almaca~~na
dair ~ ayialara sebep oldu. Ben de menfaatlerimizin korunmas~~için
baz~~zecri tedbirler tavsiye eden bir muht~ra kaleme ald~ m ve Imparatora takdim ettim.
"3 Aral~ kta Nelidov taraf~ ndan tanzim olunmu~~mahrem bir
lâyiha ald~ m. Büyükelçimiz müphem bir tarzda, Türkiye'nin vahim
bir durumda bulundu~unu, bu vaziyetten istifade ederek bir tak~m
isyanlar tertib etmemizi ve bu vesile ile müdahalemizi hakl~~göstererek
Bo~az'~ n methalini i~ gal etmemizi tavsiye ediyordu.
"Üç gün sonra Nelidov'un tekliflerini müzakere etmek üzere
Imparator'un ba~kanl~~~~alt~ nda bir konferans topland~.
Nelidov, pek yak~ nda Türkiye'de gayet geni~~çapta bir ayaklanma vuku bulaca~~n~~ ~srarla iddia etti ve menfaatlerimizi emniyet
alt~na almak için Bo~az'~ n methalini i~gal etmemizin elzem oldu~unu ileri sürdü. Harbiye Naz~r~~ve bilhassa, kendisi için Bo~az'~n,
hatta Istanbul'un i~ gali bir sabit fikir ~eklini alm~~~bulunan Genel
Kurmay Ba~kan~~General Obruchev, pek tabii olarak bu teklifi desteklediler. Di~er naz~rlar fikirlerini aç~ klamaktan çekindiler. Söz bana
dü~ tü. Cesaretle ileri sürülen tekliflerin tatbiki, memleketimizi Avrupa
devletleriyle harbe sürükleyebilece~ini ve Alexandr III. devrinde
ula~t~~~ = parlak siyasi ve iktisadi durumumuzu heder edece~ini
ileri sürdüm.
"Konferans hitam~ nda Imparator, Büyükelçinin fikrine i~tirak
etti~ini bildirdi ve böylece Bo~az'~n i~ galini temin maksadiyle Istanbul'da büyük mikyasta bir isyan tertip etmek prensip olarak kararla~t~r~ld~.
"Türkiye'ye kar~~~bir askeri ihraç hareketi için laz~m gelen tertibat~n al~nmas~~hususunda Odessa ve Sivastopol kumandanlar~na emirler gönderildi. Askeri hareketin ba~ lang~ ç tarihinin tespiti Nelidov'a
havale edildi.
"Büyükelçili~in te~viki ve yard~ miyle tertib olunacak ayaklanmalar, i~ gale müsait bir durum sa~lad~~~~anda Nelidov, Londra'daki
Maliye ajan~m~ za büyük miktarda hububat mübayaas~na dair bir
telgraf çekecek, ajan~m~ z da vakit kaybetmeden vaziyetten Devlet
Bankas~~(Banque Imperiale) Umum Müdürünü haberdar edecek, o
da derhal Harbiye ve Bahriye Naz~rlar~na telgraf~~ald~~~n~~bildire-
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cekti. Bu yolda bir telgraf~ n her an gelmesi ihtimaline binaen bankada
uzun geceler bir memur bekletildi.
"Konferans~n zab~ tnamesini tanzim eden Hariciye Naz~r~~Shishkin
kararlar~ n oybirli~i ile al~nd~~~ n~~ yazm~~t~ . Bu kararlar~ n memleketi
felakete sürükleyece~inden, tarih huzurunda bu yolda bir maceraya
i~ tirak mesuliyetini kabul edemiyece~imi bildirdim. Bu yolda bir kay~t
ilâvesi hakk~ nda ~ mparatordan müsaade al~nmas~n~~ rica ettim.
"Shishkin bir mektupla Imparatora müracaat etti. Imparator da :
'Maliye Naz~r~~ Witte'nin kanaatine göre di~er büyük devletlerle
anla~madan Bo~az~~ i~gale te~ ebbüs etmek vaziyeti haz~ra dolay~siyle
memleket için felaketi mucip olur' cümlesinin dercine müsaade etti
ve kendisi de ‘ekseriyetin kararlar~na i~ tirak ediyorum' tarz~nda bir
derkenar ilave ederek zab~ tnameyi imza etti.
"~mparatorun itimad~n~~haiz en yak~nlar~ndan baz~~kimseleri ve
bunlar aras~ nda bilhassa Gran Dük Wladimir Alexandroviç ile Sen
Sinod Müddeiumumisi Pobiedonostzev'i endi~elerime i~tirake çal~~t~ m.
"Bunlar~ n tesiri ile mi, yoksa kainat~~idare eden ve Allah ismiyle
yad etti~imiz o muazzam kudretin iradesiyle mi, Imparator fikrini
de~i~ tirdi, Istanbul'a avdet eden Nelidov'a ittihaz olunan karardan
sarfinazar edildi~ini bildirdi."
Istanbul'un Ruslar üzerinde icra etti~i câzibe, siyasi havan~n
tebeddülü ile nüks eden marazi bir haleti ruhiye oldu~undan sükünet devrinin uzun müddet devam~~beklenemezdi.
Birinci Cihan Harbinde Rusya için ma~lü' biyet belirdi~i ve
memleket dahilinde Çarl~ k idaresi aleyhinde ayaklanmalar ba~lad~~~~
bir devirde umumi karargâhta, hariciye nezareti mümessilinin de
i~ tirakile inikat eden konferansta, fiilen ba~kumandanl~ k vazifesini
ifa eden Genel Kurmay Ba~kan~~General Alexiev, harbin neticesinin
bat~~cephesinde taayyün cdece~inden bahisle Kafkas ordular~ n~ n bu
cepheye aktar~lmas~n~ n yerinde olaca~~n~~ileri sürerek, bunu temin için
gayet müsait ~artlar teklif iyle Türkleri bir münferit sulhun akdine ikna
etmek tavsiyesinde bulunduktan sonra 'Bu tavsiyemin ezeli emelimizden sarfi nazar etti~imiz manas~na al~nmamas~n~~hasseten rica ederim.
Umumi sulhu müteakip, istedi~imiz zaman herhangi bir vesileyle
Türkiye ile bir hadise ç~ karmak ve kolayca hedefimize ula~mak mümkün olur' sözlerini ilave etmesi Ruslar~ n marazie haleti ruhiyeleri
hakk~ndaki te~ hisi teyit eder 3.
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