93 HARB~~ESNASINDA MUHTELIF TAVASSUT VE
SULH ~AY~A VE TE~EBBÜSLERI
Dr. Bekir S~tk~~BAYKAL
Yenizamanlar Tarihi Doçenti (Ankara)
Önümüzdeki sahifeler < Ayastafanos'dan Berlin'e » unvaniyle haz~ rlamakta oldu~um ve baz~~aral~ klar ve ufak tefek noksanlar~~ile
hemen bütün malzemesi elimde bulunan uzunca bir etüdûn yedi faslindan birincisini te~kil etmektedir. Bu fas~llar ~unlar olacakt~ r:
1 — 93 harbi esnas~ nda muhtelif tavassut ve sulh ~ayia ve te~ebbüsleri.
2 — Sulh ~artlar~n~ n kabulü ve mütareke.
3 — Sulh milzakereleri ve Ayastafanos Muahedesi.
4 — Ayastafanos Muahedesinin akisleri ve bunu tadil karar~.
5 — Berlin Kongresi haz~rl~klar~.
6 — Berlin Kongresi ve mukarrerat~.
— Berlin Kongresi mukarrerat~n~n tatbikat~.
Etüdün miltaleas~ndan da anla~~laca~~~veçhile, burada istifade
edilen kaynaklar~ n hemen hepsi ar~iv vesikalar~ , binaenaleyh birinci
elden belgelerdir. Frans~ z ve Alman hariciye nezaretlerinin ne~retmi~~olduklar~~1871-1914 tarihlerine ait dokümanlar serisinden ba~ka
matbu olarak yaln~z Wertheimer'in Andrassy Biyografisi ile Schulthess Geschichtskalender'den istifade ettim. Mezkûr biyografi, ne~redilmemi~~dok~imanlara istinat etti~i gibi birçok vesika parçalar~~da
ihtiva etti~i cihetle gayet mühim bir eser olup birinci derecede
ehemmiyeti haiz bir kaynak say~lma~a bihakk~ n lay~kt~ r. Schulthess'
Geschichtskalender nam~ ndaki esere gelince, bu da hadisan günü gününe kaydeden bir mecmua olup s~hhati inceden inceye tetkik edilmesi
~artiyle ayni k~ ymeti haizdir. Adetleri pek çok olah di~er matbu kitaplar~~ise bile bile referans kitab~~olarak kullanmad~m. Esasen bunlar a~a~~~yukar~~ ayni mahiyette olup hiçbiri, bu meselelere gayet

352

S~tk~~ Baykal

k~sa olarak temas eden Gorianoff müstesna, resmi vesikalara ~s~tnat
etmemektedir. Maksad~ m, orijinal ar~ iv vesikalar~ ndan ve bilhassa bugüne kadar kimsenin görmedi~i Türk ar~ivlerindeki vesikalardan
hadiselerin cereyamn~~takip etmek ve Türk noktai nazar~ndan meselenin inki~af~ n~~ve safhalar~n~~tesbit etmektir. Buna muvaffak olmak
için yaln~z orijinal vesikalara inanmak ve bunlardan gayrisine itimat
etmemekten daha do~ru bir yol olam~yaca~~~a~ikard~r.
Malum oldu~u üzere bizdeki gibi pek da~~n~k bir halde bulunan
ar~iv vesikalar~n~~toplamak kadar bunlardan ilmi bir ~ekilde istifade
etmek te pek yorucu ve uzun zamana ihtiyaç gösteren bir mesaiyi
icap ettirmektedir. Bu sebepledir ki yukarda söyledi~im ve üç senedenberi üzerinde çal~~ makta oldu~um fas~llar~ n ikmali için daha bir
hayli zaman geçeee~inden ~imdilik eldeki vesikalara nazaran tamam
olan birinci fasl~ m ortaya atmak zaruretini hissediyorum. Bir parça
olmas~~ itibariyle mevzuun umumu hakk~ nda tam manasiyle derli
toplu bir fikir veremiyece~i bedihi olan bu etüt, cihan~ ümul bir tarihi meselenin ancak bir safhas~n~~ayd~ nlatmaktad~ r. Bununla beraber
bu, yaln~z ba~~ na olsa da, ortaya at~ lma~a lay~ kt~r; çünkü bugüne
kadar hiç yap~ lm~ yan bir mahiyette olup tamamen orijinaldir.
Uzun metin her ~eyden evvel okuyacaklar~n aleyhine oldu~u
gözönünde bulundurularak yaz~l~§ tarz~ nda metnin mümkün mertebe
k~sa tutulmas~ na, bunun neticesi olarak ta meselelerin elden geldi~i
kadar teksif edilmesine çal~~~lm~~t~r.
Nihayet ~unu da söylemek isterim ki bu merhale mesaimin ink~ta~na bir sebep te~kil ederniyeeek ve di~er k~s~mlar~n da en k~sa bir
zamanda ikmali için laz~ mgelen gayretlerin sarf~ na hiçbir veçhiyle
mani olam~ yaeakt~r.

1876 buhran~~ortaya ç~kt~~~~zaman Avrupan~ n büyük devletleri
Yak~n ~arkta alevlenen bu meseleyi mü~terek bir deva addetmi~ler,
bunun halli için evvela ~stanbulda toplanan maruf sefirler konferans~ nda ve daha sonra Londra protokolu ile Bab~aliyi mü~tereken tazy~k etmi~lerdi. Bütün bu tazy~klara boyun e~miyen Osmanl~~hükümetine kar~~, tekmil demonstrasiyonlar~ na ve tehditlerine ra~men,
mezkü'r devletlerin hepsi de~il, yaln~ z bir tanesi, Rusya, harbe
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mi~ti. I~~bu safhaya dökülünce Rusya, Avrupa decletlerinin icra
kuvveti rolünü üzerine alm~~a benziyor ve bunu pek ~eref ii bir vazife
telâkki ederek cihan tarihinde h~ristiyanl~ k nam~ na gayet mühim bir
hareket yapm~~~olmakla iftihar etmek istiyordu. Fakat hakikaten i~in
iç yüzü böyle mi idi? Harbin devam~~müddetince Avrupa büyük devletlerinin takip ettikleri siyaset gözden geçirilecek olursa hemen görülecektir ki Çar devletinin böyle muazzam bir rol oynamak istemesi
(ayni zamanda di~erlerinin de de~il) s~ rf kendi arzusudur. Hakikatte
Petersburg kabinesi böyle bir maske alt~ nda gizlenerek esas hedeflerine bu f~ rsattan bilistifade biraz daha yakla~ mak emelindedir.
I~te Rusyan~ n evvelâ diplomatik tazyik ve tehdit ile, bunda muvaffak olamay~ nca harp ile Türkiyeye kabul ettirmek istedi~i ~artlar~ n, di~er büyük devletlerin mü~terek ~artlar~~olmad~~~, Rusyan~n
ileri sürdü~ü harp sebeplerinin ancak zahiri olup hakiki sebepler
olmad~~~, yani bütün hareketlerinde Çar hükümetinin samimi olmad~~~~
dierlerince malûm oldu~u içindir ki, harbin devam~~müddetinee Avrupa devletlerinin takip ettikleri siyaset te Ruslar~nkinden ayr~~ bir
siyaset olmu~tur. Bütün bunlar~~ayr~~ ayr~~tebarüz ettirmek bu etüdün
vazifesi olmad~~~~eihetle ancak büyük devletlerden her birinin tuttu~u
siyasi istikametlere hulâsaten i~aret etmekle iktifa edece~iz:
Rusyan~ n hakiki harp gayesi, Karadenize kay~ts~z ve ~arts~z hâkim olmak, bu denizi bir iç deniz haline koymak, ~stanbulun müdafaa hatlar~n~ , yani Tuna'y~~ve mümkün oldu~u takdirde Balkanlar~~
ortadan kald~ rarak Rus nüfuzu ve himayesi alt~ nda kuvvetsiz ve iradesiz bir Türkiyeyi ~imdilik ya~atmak ve bu suretle gelecek bir Avrupa ihtilâf~ nda istedi~i ~ekilde kolayl~kla Istanbul ve Bo~azlar~~eline
geçirme~e en müsait bir zemin haz~rlamakt~ r [11 Osmanl~~tebaas~~
bulunan h~ ristiyanlar' ve bunlardan bilhassa ~slavlar~~korumak zahlren öne sûrûlürdü ise de, hakikatte bu ikinci derecede geliyordu,
Rusyan~ n Balkanlara ve Akdenize do~ru ilerlemesiyle menfaatleri en
ziyade haleldar olan iki devletin, yani Avusturya-Macaristan Imparatorlu~u ile ~ngiltere'nin bu harp esnas~ nda takip ettikleri siyasette
gaye itibariyle bir birlik mevcut oldu~unu görüyoruz: Bunlar her
f~ rsatta kâh anla~mak yolu ile ve kâh harbe müdahale etmek tehdidi
ile Ruslar~n a~~r~~emellerine set çekmek gayretindedirler. 1870 - 71
Alman darbesinden sonra Avrupadaki nûfuz ve itibar~~çok dü~mü~~
[1] Kont ~uvalof (Schuyaloff)'un Londrada mahremane olarak Ingiliz devlet

adamlar~ na teklif etti~i sulh ~artlar~; Graf Münster an Bismarck, London, den 28.
Juni 1877, Grosse Politik der europaeischen Kabinette, Bd. II, S. 156, No. 295.
Belleten C. V F. 23
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olup henüz kendini toplayamam~~~olan Fransa ise bu devirde dahili
i~leriyle me~gul olmas~na ra~men Yak~n ~ark'ta statükonun de~i~mesine, mesela her hangi bir ~ekilde M~s~r'~n ~ ngilizler eline geçmesine
raz~~de~ildir; ve bunun için buhran~ n bir an evvel bitmesi için, tali
derecede olsa bile, faal bir gayret sarfetmektedir. O zaman Avrupa
siyasetinin naz~m~~olan Bismarck'~ n Almanyas~ na gelince, bu devletin
maksad~~Ruslar~~hiç bir veçhile gücendirmemek, di~er yandan Ruskr~n muar~z~~olan Av~~sturyay~~ok~amak ve kendi ittifak~ndan uzakla~t~rmamak, ~ark buhramn~ n neticesinde Fransadan maada bütün
devletleri kendine muhtaç bir vaziyete sokmak ve böylece Almanyaya
kar~~~bir koalisyona mani olmakt~ r [2]. Avrupada sonuncu büyük
devlet olan ~talya, ittihad~ ndanberi kat~lm~~~oldu~u büyük devletler
camias~ nda henüz pek silik bir rol oynamaktad~r. ~ark buhran~~esnas~nda bu k~rall~~~~biz müstakil bir politika yapan bir devlet olarak
de~il, fakat di~erlerinin, bilhassa Almanyan~ n arzularma tabi ve onlar~n arkas~ ndan yürüyen bir devlet olarak görüyoruz.
~ark buhran~~nam~~ile maruf olan bu büyük siyasi krizde devletlerin takip etmi~~olduklar~~siyaseti ~u ~ekilde hulasa ettikten sonra 93
harbi esnas~ nda vaki olan muhtelif tavassut te~ebbüslerine ve sulh
~ayialarma gelelim:
Görüyoruz ki bu kadar muhtelif siyaset takip eden büyük devletler, arzular~~hilalma yap~ lan bir harp ba~lad~ktan sonra ne mü~tereken ve ne de biri veyahut di~eri muharipler aras~nda, harp taliinin
tecellisine göre, do~rudan do~ruya tavassut edip sulhu yeniden tesis
etme~e te~ebbüs etmemi~lerdir. Bunun sebebi sulhun teessüsünü arzu
etmemeleri de~il, ancak, ilerde mufassalan görece~imiz gibi, kimsenin
kendili~inden önayak olup ta bilahare tahaddüs edebilecek mesuliyeti
üzerine almak istemeyi~idir. Fakat buna ra~men harp ba~lad~ ktan
(24 Nisan 1877) daha birkaç hafta sonra büyük devletlerin muharipler
beyninde tavassut etmekte olduklar~~ve sulh ~ayialar~~ortada dola~ma~a ba~lam~~t~ r ki elimizdeki vesikalara göre bunlar~~ s~ras~~ile ve ayr~~
ayr~~gözden geçirece~iz.
Sulhun yeniden tesisi hakk~ nda ilk defa olarak 1877 senesi haziranunn ilk haftas~ nda, yani cephelerde tarafeynce zikre de~er mühim
bir muvaffak~ yet henüz elde edilmeden, bir ~apa ç~km~~t~. Bu ~ey~aya
sebebiyet veren hadise, Baron Orczi'nin Viyana sefirimiz Aleko Pa~aya
söyledi~ine göre, Londraya, makam~ na, dönmekte olan Rus sefiri ~u154. [2] Bismarck'~n dikte ettirdi~i bir vesika, 15 haziran 1877; G. P. Bd. II, S
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valof'un ~ngiltere hükümetine tevdi edilmek üzere Petersburg'tan bir
nota getirmesidir [3]. Malûm oldu~u üzere mezkûr nota ~ngiliz hükümetinin M~s~r, Süvey~, Bogazlar vesair mühim mevkiler hakk~nda
Rusyan~n harp gayelerini anlamak maksadiyle 6 May~sta verdi~i notaya cevap te~kil eden Gorçakof'un Lord Derby'ye bu hususta teskin
edici teminat veren maruf mektubudur [1. Ayni günlerde di~er büyük devletlerin a~ag~~yukar~~ ~stanbul Konferans~ndaki esaslar dahilinde, Rus silahlar~n~n ilk muvaffak~ yetini müteakip, yapacaklar~~ bir
sulh tavassutu te~ebbüsüne ~ngiliz hükümetinin de i~tirak edece~i pek
mümkün addolunmakta idi [41. Filhakika harp hakk~nda konu~urken
Lord Derby Londra sefirimiz Musurus Pa~aya, bundan böyle sulhu
iade etme~i art~k imkan dahilinde zannettigini söylemi~~bulunuyordu.
Sefir ise Türkiyenin her an sulha haz~r oldu~u, ancak istiklal ve
haysiyetini rencide edebilecek ~artlar~~hiçbir zuman kabul edemiyece~i cevab~ n~~ vermi~ti [5]. Yine ayni günlerde Almanyan~ n kendi
menfaatlerini gözeterek rnutavass~t rolü oyn~yaca~~~da söylenmekte
idi [**].
Bundan sonra gerek diplomasi mahfillerinde ve gerekse matbuatta sulh ve tavassut hakk~nda s~k s~k ~ay~alar dola~m~~t~r. Temmuz
ortalar~na dogru Bismarck ~ng,ilterenin Berlin sefirine, hali haz~rda
kiçbir karar vermenin imkan~~olmad~~~n~, kendi haddi zatinde muharipler beyninde tavassuta giri~me~e haz~r bulundu~unu, fakat
bunun için ancak kendine müracaat edilmesi ~art olaca~~n~~ifade
Aleko Pacha â Safvet Pacha, Ministre des Affaires Etrangres de la Suslime Porte, Vienne, le 4 Juin 1877; Ar~iv. 18 May~s tarihli olan bu nota: Schulthess'
Europâ. Geschicktskalender, Bd 18, 1877, S, 385 te vard~r. Yine bak: D. D. F.
Tome II, p. 181, 182, No. 178.
Musurus Pacha â Safvet Pacha, Londres, le 6 jouin 1877, Ar~iv.
. . .que la Sublime Porte 5tait de tout temps et constamment contraire â
la guerre; mais que j'etais sür qu'Elle ne voudrait jamais d'une paix qui aurait
pour condition une atteinte port5e â son ind5pendance sans laquelle il n'y aurait
pour l'Empire ni prestige du souverain, ni respect de l'autorit5, ni repos, ni
progrs, ni avenir, mais confusion, anarchie, fflordres et dissolution. Musurus P.
Safvet P. Londres, Le 9 juin 1877; Ar~iv.
[s] Bu cevabl nota: Schulthess' Europilischer Geschicktskalender, Bd 18,
1877, S. 255 te vard~r; Yine bak : D. D. F; tome II, p. 171, No. 165 et p. 175, No
171.
[e] G. P. Bd. II. No. 293.
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ediyordu 161 Bismarck'~n fikrine göre meseleyi halletmenin henüz
zaman~~gelmemi~tir ve gelecek seneden evvel de hadiseler vaziyeti
kat'l bir surette de~i~tirmi~~olm~yacakt~r.
Bismarck'~n her hangi bir ~ekilde harekete geçmek zaman~n~ n
henüz gelmedi~i merkezinde olan bu noktai nazar~na mukabil Frans~z kabinesinin di~er devletler nezdinde sulhun tekrar teessüsü için
hayli gayretler sarfetmekte oldu~unu görüyoruz. Ruslar temmuz ortalar~ nda Balkanlar~~ a~~p ta Yeni Za~ra'ya vard~klar~~esnada Frans~z
Har~ciyesi ~ngiliz kabinesinden tavassuta giri~mesi va ktinin gelip
gelmedi~ini soruyordu. Duc Decazes'in fikrine göre Ingiltereye bu
hususta Avusturya - Macaristan~n da yard~m~n~~temin etmek güç bir i~~
olm~ yacak, bunun kazan~lmas~~için Almanyan~n, Rusyay~~Avusturya ya kar~~~tahrik etmekte ve Avrupada onu yaln~z b~rakmak gayesiyle
çal~~makta oldu~unu Viyanada ihsas etmek kafi gelecekti [1. Bununla
beraber vaziyeti daha etrafl~~ve derin gören ~ngiliz hariciye naz~r~~
Lord Derby tavassut teklif etmek zaman~n~n henüz gelmemi~~oldu~u
kanaatinde idi. Zira Prens Gorçakof ve Kont ~uvalorun sulhu arzu
ettikleri her nekadar malûm idi ise de general ~gnatief ve Imparator
Aleksand~r'~n etraf~ ndaki askerler harbe devam etmek kat'i karar~ nda
idiler, ve imparator ise bu harp taraftar~~zümreye mütemayil görünmekte idi. Bundan ba~ka Türkler \Taba strateji bak~m~ndan ma~l~lp
bir vaziyete dü~mü~lerdi [1, fakat katiyen nihai bir hezimete duçar
olmu~~de~illerdi. Balkanlar~n bir geçidini ele geçirmekle Ruslar, tekmil Balkanlar~~ i~galleri alt~na alm~~~olmaktan çok uzak idiler; ve hatta
Edirne bile hali haz~ rda tehdide maruz bulunmamakta idi. Binaenaleyh
Türklerin kendilerini harbi kaybetmi~~addetmiyecekleri, Rus emelle(6] M. Tiby, Charge d'Affaires de France â Berlin, â M. le Duc Deeazes, Ministre des Affaires Etrangâres, Berlin, le 14 juillet 1877; Documents Diplomatiques
Français, I er sene, tome second, p. 192.

[7] Le Duc Decazes au Marquis d'Harcourt, Ambassadeur de France l~~
Londres, D. D. F., I er sene, II, p. 192.
["] Ruslar 21 haziranda Kalas, 27 haziranda Simnitza ve 29 haziranda TurnMagerelli mevkilerinden Tunay~~geçmi~ler, 6 temmuzda T~rnovay~~zaptetmi~lerdi.
General Gurko 13 temmuzda ~~pka geçidinden Balkanlan a~~yor ve Yeni Za~raya
do~ru ilerliyordu. 16-19 temmuz günlerinde Rauf P~. ve sonra Süleyman P~. Gurko
kuvvetleriyle harbediyorlard~, fakat Ruslar tüli geçitlerden geçerek K~zanl~k, Yanbolu ve Eski Za~ra civarlar~na kadar gelme~e muvaffak oluyorlar; neticede ~~pka
Ruslar~n elinde kal~yordu. Schulth. G. Klar. Bd. 18, S. 408-410.
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rini tatmin edebilecek her hangi bir tavassut teklifini reddecekleri
a~ikard~~[8].
Kabineler aras~ nda böyle fikir teatisi devam ederken bir taraftan
da Bab~alinin te~ebbüsü ile sulh mürahhaslarm~n tayin edilmi~~ve
mütarekenin kararla~t~r~lm~~~oldu~u ~ay~as~~ her tarafta deveran etmekte idi [9]. Bütün mahremiyetine ra~men Fransan~n Ingiliz kabinesini bir tavassut için kazanmak istedi~ine Ruslar kanaat getirmi~~
bulunuyorlard~ . Bismarck ta Frans~z Hariciyesinin bu yolda gayret
sarfetmekte oldu~unu muhakkak addediyordu. Fakat beri taraftan
Ruslar hakikaten bir tavassut kabul etme~e hiç te meyil göstermiyorlard~. Kendi fikirlerince, e~er böyle bir ihtiyaç hissedecek olurlarsa, ancak bir Alman tavassutunun kabulü mevzubahs olabilirdi [10].
1870 senesinde Paris'in muhasaras~~uzay~ p durdukça bitaraf devletlerin Almanya ile Fransa aras~nda bir tavaF~.suta te~ebbüs etmeleri ihtimalinin kendini nekadar üzdü~ünü ve endi~eye dü~ürdü~ünü, o
günlerde nekedar mü~kül bir vaziyette bulundu~unu bütün deh~etiyle
hat~rl~yan Alman ~ansölyesi ise, böyle bir hareketin ~imdi de Rusya
taraf~ndan dostane olm~yan bir hareket olarak telakki edilece~inin
tabii olaca~~n~~tamamen takdir etti~inden, Rusya mahremane veyahut
resmen tavassut talebinde bulunmad~kça hiçbir harekette bulunmay~p
hadiselerin inki~af~n~~bekleme~i Alman siyasetinin icab~~olarak kabul
ediyordu. Onun noktai nazar~na göre, e~er Ruslar de~il de Türkler
Almanyadan tavassut talebinde bulunacak olurlarsa ~üphesiz bu Almanyay~~biraz mü~kül vaziyette b~rakacakt~. Fakat Almanya böyle
bir müracaati reddetmekte tabiatiyle hiç tereddüt göstermiyecekti[11]
Bismarck~n da mülahazas~, o zamanki Alman ~ark siyasetinin
vechesini göstermesi itibariyle gayet karakteristik ve enteresand~r.
Filhakika mezkür noktai nazar, büyük siyasette Türkiyeyi birinci
Le Marquis d'Harcourt â M. le Duc Decazes, Londres, le 18 juillet 1877,
D. D. F. I er s., II, p. 193.
Khalil Pacha, Ambassadeur de la Sublime Porte â Paris, âAarifi Pacha,
Paris, le 21 juillet 1877; Ar~iv.
la seule mediation acceptee serait celle de l'Allemagne, et dans le
e,as oh la Russie croirait devoir la demander. D. D. F., I. s., II, p, 197-98; Noallles, Ambassadeur de France â Rome, â M. le Duc Decazes, Castallamare, le 16
aoilt 1877.
Aufzeichnung dee Hilfsarbeiters im Auswaertigen Amte von Kurowski,
z. Z. in Varzin; Varzin, den 21. Juli 1877; G. P., II, S. 159, 160.
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derecede ehemmiyeti haiz olm~yan bir memleket say~ p, ayni zamanda
Avusturyaya kar~~~en mühim müvazene unsuru addetti~i büyük
kom~usu Rusyay~, Türkiyenin cüz'i bir menfaati u~runda da olsa, en
ufak derecede bile incitmeme~i hedef ittihaz edinen Bismarck'~n ~ark
politikas~na tamamen uygundur. Alman siyasetinin ayni istikameti
daima mnhafaza etti~ini ilerde muhtelif vesilelerle yine mü~ahede
edece~iz.
Bir taraftan Ruslar kendi emellerine hizmet edecek haberler yapmaktan geri durm~yorlard~. Harp sahnelerinde ümidin fevkinde muvaffak~yetler glisterip Çar ordularma hayli ~iddetli darbeler indiren Türk
ordusunun ve ricalinin kuvvei maneviyesini k~rmak maksadiyle Rus
taraftar~~matbuat, ~stanbulda Damat Mahmut Pa~an~n ba~~nda bulundu~u kuvvetli ve nüfuzlu bir zümrenin her ne bahas~na olursa
olsun harbe nihayet vermek istedi~i, zira bunlar~n, harpten muzaffer
ç~kt~klar~~takdirde Türk kumandanlarm~n akabinde memlekette Yeniçeri rejimini ihya edeceklerinden korkmakta olduklar~, bundan ba~ka
Türk ordusunun ia~esi için ~stanbulda para bulunmad~~~~Hah. ~eklinde ne~riyatta bulunurken [12], di~er taraftan Ruslar yine ayni matbuat ile Çar orclularm~n; Türkiyedeki bütün h~ristiyanlarm vaziyetini
Rusyan~n istedi~i tarzda garanti edecek bir vaziyet ihdas etmedikçe sulh aktetmep,ri ak~llar~ ndan bile geçirmediklerini ilan ediyorlard~~[13].
Bütün bu ne~riyat ve dola~an ~ay~alar, muhtelif devlet adamlar~~
nezdinde endi~eler uyand~rmaktan hali kalm~yordu. ~ngiliz basvekili
Lord Beaconsfield'in adam~~olup tekmil ~ark buhran~~esnas~nda Türk
devlet adamlar~n~~Avrupan~n tazy~k~na kar~~, ba~vekilden ald~~~~direktif mucibince, gizlice mukavemete te~vik eden M. Buttler Johnston, her halde yine Beaconsfield'in i~ar~~üzerine, en a~a~~~bir ay daha
sulh veya mütareke tekliflerine yana~mamalarm~~Türk devlet ricaline
tavsiye etmekte idi. B. Johnston'~ n ifadesine göre güya o s~ralarda
Avrupada öyle hadiseler cereyan edecekti ki siyasi vaziyet büsbütün
Türklerin lehine dönecekti. I~te bu sebepten dolay~~Rus taraftar~~
matbuat ve Rusyan~ n dostu olan devletler bugünlerde bir mütarekeAleco P. h. Server P., Vienne le 9 Aof~t 1877, Ar~iv. Bu haberi «Pre.sse»
nam~nda rusof11 bir Viyana gazetesi Londradan ald~~~~8 a~ustos tarihli bir telgrafa atfen ne~retmi~~ve sefir tstanbuldan alm~~~oldu~u 14 a~ustos tarihli salâhiyetle
bunu «un tissu d'absurdite's» olarak yalanlam~~t~r.
Sadullah Bey, Ambassadeur de la S. Porte â Berlin, â Server P., Berlin
le 10 Aof~t 1877. Norddeutsche Zeitnng'un ayni tarihli bir makalesi; Ar~iv.
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den ~srarla bahsetmekte imi~ler [[4]. Johnston'un Viyana sefirimiz
vas~tasiyle Sadrazama bildirdi~i bu ümitbahs haberin mahiyet ve ~ümulünü izah edecek bir vesika maalesef elimizde mevcut de~ildir.
Turhan Beyin yazd~~~ na nazaran bu, o kadar mahrem tutulmas~~icap
eden bir ~ey idi ki kuriyeye veyahut telgrafa itimat edilmesi katiyen
caiz olannyacag~~cihetle bizzat Johnston ~stanbula gidip Sadrazama
meseleyi izah etmek üzere 14 eylülde Viyanadan hareket edecekti 1151.
~stanbulda siyasi mahfiller, di~er devletlerin. malûmat~~olmaks~z~n
Fransan~n Bab~ali ile Rusyay~~ do~rudan do~ruya uyusturmak için
müzakerelerde bulundu~undan endi~e etmekte idiler [16]. Halbuki
hakikatte ne ~ ngiltere ne de Avusturya-Macaristan, Fransan~n yaln~z ba~~ na böyle bir rol oynamas~na raz~~olaym~ yacaklar~~gibi bizzat
Fransa dahi, sulhü di~er bütün devletler gibi arzu etmekle beraber,
onlardan ayr~l~p tek ba~~ na kalmak niyetinde olmad~~~n~~kat'i surette
ve resmen temin ediyordu [17]. Ayni zamanda Musurus P~., bir ~ngilizden ald~~~~anonim bir mektupla, o günlerde Almanya taraf~ndan
bir mütareke teklif edilece~ini, galip ihtimale göre Av~~sturyan~ n da
bu teklifi tasvip edece~ini ve ~ ngiltere hükümetinin dahi Bab~aliye
muvafakat tavsiye etmek ihtimali oldu~unu ö~renmi~ti. Fakat Türk
devlet adamlar~, sefirin de tavsiye etti~i gibi, böyle bir muvafakatta
bulunma~~~çok mal~ zurlu ve hatta tehlikeli buluyordu. Zira her
~eyden evvel Rusyan~ n bu miltarekeden istifade ederek ordusunu
tensik etme~e vakit bulacag~~ve sonra da miitarekeyi bozmakta güçlük çekmiyecegi kanaatinde idiler [18]. Hakikaten Rus ordusu ve kumandanlar~~Pilevne önünde o kadar âciz bir hale gelmi~lerdi ki bu
muhte~em kalenin zapt~~için Rumen ordusunun yard~ m~na müracaat
edilmek ve müttehit Rus-Rumen kuvvetlerinin kumandanl~~~na Rumanya Prensi ~arl'~~getirmek mecburiyeti has~ l olmu~tu. Bu vaziyet
kar~~s~nda Ruslar~n, askeri ~ereflerini kurtarmak için, mütarekenin
bah~edece~i süldinet zaman~ ndai~~istifade etmek istediklerine inanmakta Osmanl~~hükümeti tamamen hakl~~idi. Filvaki askeri hadiseler
[14] Turkhan Bey â S. A, le Grand - Vezir, Vienne, le II septembre 1877 ,
Ar~iv.
[151 Turkhan Bey â S. A. le Grand - Vezir, Vienne le 14 septembre 1877.
Johnston part aujourd'hui nâme pour Constantinople afin d'expliquer de vive
; Ar~iv. Johnston'un istanbulda Sadrazama ne söyledi~ini de
voix â S. A
maalesef bilmiyoruz.
M. d eMoily, Char0 d'Affaires de France â Constantinople, au Duc Decazes, Therapia, 14 septembre 1877; D. D. F., I. s., II, p. 206.
Le Duc Decazes â M. de Moily, Pari~, le 16 septembre 1877; D. D. F., I.
s., II, p. 207.
Musurus P. Server P., Londres, le 20 septembre 1877; Ar~iv.
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Rusyada çabuk ve kolay zaferler bekliyen ate~li harp taraftarlar~n~~
inkisar~~hayale u~ratm~~~ve bedbin bir haleti ruhiye yaratm~~t~. Hemen herkes ~gnatiyerin Türk kuvvetleri hakk~ nda vermi~~bulundu~u
yanl~~~ve aldat~c~~ haberler üzerine Rusyan~ n harbe sûrüklendi~inden
mü~teki, giri~ ilen bu maceradan pi~man görünüyordu. Bizzat Çar ise
cidden mii~kül bir vaziyete dü~mü~tü, ma~lüp s~fatiyle Petersburg'a
dönmek, ~ahs~ mn ve sûlâlesinin mukadderat~n~~tayin edebilece~i hasebiyle, kendi için imkan haricinde idi. Çar Aleksand~r, az zaman evveline kadar gütmü~~bulundu~u büyük ~slâvl~k davalar~ndan art~k
vazgeçmi~, Rusya için kabul edilebilir ~eref ii bir sulh zemini haz~rlay~ p harbi 1877 senesi içinde nihayete erdirmek emeline dü~mü~tü [19].
Petersburg'ta müfrit harp taraftarlar~~pek ziyade azalm~~~olup mümkün oldu~u kadar çabuk ve ~erefle bu silâh kavgam' bitirmek talep
edilmekte idi. Herkes Avrupan~ n bir tavassutunu kabul etme~e müsaade bah~edecek derecede bir askeri muvaffakiyeti adeta hasretle özlemekte idi. Böyle bir müsait ân gelince Ruslar, hakk~ nda büyük
sempati besledikleri Almanyan~ n bu hizmeti görecegini hesaplamakta
idiler [20].
Rusyadaki bu haleti ruhiyeye ra~men ne Almanya ve ne de
müttefiki Avusturya-Macaristan, Türkiyenin lehine bir hareket demek
olaca~~na kani bulunduklar~~ bir tavassut te~ebbüsüne, Petersburg
hükümeti taraf~ndan bir mûracrat vaki olmaks~z~ n, giri~mek niyetinde
hiç de~illerdi. Gastein'den Berlin'e dönmekte olan Bismarck ile Avusturya Hariciye Naz~r~~Graf Julius Andrassy 18 eylülde Salzburg ~ehrinde bir mülâkat yaparak saatlerce siyasi meseleler üzerinde konu~mu~lard~~[21]. Cereyan etmekte olan harpten ma~lüp ç~karak Rusyan~n
Büyük Devlet olmak mevkiini kaybetmesini bilhassa Avusturyaya
kar~~~arzu etmiyen Bismarck, Çar~~içinde bulundu~u mü~kül mevkiden
kurtarmak için ona her hangi bir ~ekilde yard~m edilmesi zaruretini
Avusturya Hariciye Naz~r~na ihsas etti~inde Andrassy, ~ansülyenin
Avusturyaya itimat etmesi lâz~mgeldi~ini ileri sürüyor ve muhariplere
kar~~~kat'i bitarafl~~~~muhafaza etmek icap etti~inde ciddi bir
linsala ~srar ediyordu. Bu noktai nazarda netice itibariyle mutab~k
kalan iki devlet adam~~tavassut hususunda ~u iki noktaya karar
veriyorlard~ : 1 - Ne Avusturya - Macaristan, ne de Almanya harp
Wertheimer, Graf Julius Andrassy, sein Leben und seine Zeit, Stuttgart,
1913, Bd. III, S. 8-9
M. de Laboulay, Char0 d'Affaires de France ii St. Patersbourg,au Duc
Decazes, St. Petersbourg, 22 septembre 1877, D. D. F., I. s., II, p. 208.
Schulthess' Eurupaeischer Geschichtskalender, Bd. 19, 1378, S. 143, 224.
Wertheimer, Andrassy, III, S. 42
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sahnesinde vaziyet kat'i ~ekilde de~i~medi~i ve iki muhas~ m ordu sava~ma~a daimi olarak nihayet vermiyecek surette kar~~~kar~~ ya bulundu~u müddetçe tavassut etmek tecriibesinde bulunm~yacaklar. 2Vakti geldi~inde tavassut mûnferiden de~il, bütün bitaraf devletler
taraf~ndan yap~lacak ve Avrupai bir karakteri haiz olacakt~ r [22].
Di~er taraftan tavassut ve sulh ~ayialar~, birinci te~rin ay~~zarf~nda pek kuvvetli ve yayg~n bir hal kesbetmi~ti. Viyana gazeteleri,
Ingiltere ve Avusturya sefirlerinin, Alman arkada~lar~n~n da yard~ m~~
ile, ~stanbulda Sadrazam nezdinde sulh için bir demar~~yapt~klar~ n~~
yazacak kadar ileri variyorlard~~[23]. Halbuki mezkür sefirler ~stanbulda katiyyen böyle bir harekette bulunmam~~lard~~[24]. Yine bütün
Avrupa matbuat~~Ingilterenin, Bab~âlinin kendine müracaat~~üzerine,
Rusya nezdinde tavassut te~ebbûsünde bulundu~unu i~aa ediyordu [25].
Vak~â birinci derecede dahili i~lerle me~gul bulunan Paris'in siyasi
mahafili, tam bu s~rada vaki olan Kafkas cephesi Türk kumandan~~
Muhtar Pa~an~n Alacada~daki muvaffak~yetsizli~i haberini al~ nca,
birdenbire alâkas~n~~harici i~lere çevirerek Alacada~~maglûbiyetinin
muharipler beyninde bir tavassuta yol aç~ p açmad~~~n~~ m~llahaza etme~e ba~lam~~lard~. Bu sene için Asya cephesinde askeri harekât~n
Türkler lehine hitama ermi~~oldu~u kanaati hâkim bulundu~u bir
s~rada Ruslar~n beklenmedik bu muvaffak~yetleri mezkûr mülahazay~~
bir dereceye kadar hakl~~k~ l~ yordu [26]. Fakat Avrupa matbuat~mn
bütün bu ~ayialar~~bermutat hiçbir esasa istinat etmiyordu. Ingiltere
hükümeti esas itibariyle bir f~rsat dü~tü~ü takdirde sulhü ve asayi~i
iade etmek için tavassuta çal~~mak arzusunda olmakla beraber, henüz
böyle bir f~rsat~n gelmedigi kanaatinde oldu~u cihetle o âna kadar ne
kendi di~er devletler nezdinde ve ne de bunlar Ingiltere nezdinde
böyle bir teklifte bulunmam~~lard~~[27].
Resmi makamat böylece her ~eyden tamamen bihaber görûnüp
vaziyetin degi~memesi dolay~siyle ~imdilik her hangi bir tavassut teTurkhan Bey a Server P., 24, 9 1877; Ar~iv : Tagespresse'nin 22 eylül
tarihiyle emin bir membadan al~p ne~rettigi bir telgrafa göre. Wertheimer, Andrassy, III, S. 43-44.
Turkhan Rey i~~Server Pacha, Vienne, le 14 octembre 1877; Ar~iv.
Server P. i~~ Turkhan Bey, 15 octo~nbre 1877 ; Ar~iv. L' assertion de la
«Nouvelle Presse Libre» est complötement denuöe de fondement.
Turkhan Bey Server Pacha, Vienne, le 28 oktobre 1877; Server P.
Musurus P., 28 octobre 1877; Ar~iv.
Paris sefarethanesinden 26 octobre 1877 tarihli Hariciye Nazaretine
taht irat ; Ar~iv.
Musurus Pacha ii Server Pacl~a, Londres, le 29 octobre et let novembre.
1877; Ar~iv.
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~ebbüsünün müspet bir netice vermiyece~i kanaatini beslerken, matbuat daha ziyade ileri giderek devletler beyninde a~a~~daki esaslar
dahilinde muhtemel bir tavassut için müzakereler cereyan etmekte
oldu~unu, Ingiltere ile mutab~ k kalarak ve Avusturyan~ n milzaheretini ümit ederek Almanyan~ n yard~m~~ile Italyan hükümetinin bu
tavassutta ön ayak olaca~~n~~haber veriyordu: Karada~'~n halen i~gal
etmekte bulundu~u arazinin Karada~'a terkedilmesi; Bosna - Hersek'in
ve Bulgaristan~n otonomisi; Tuna a~z~n~ n beynelmilel bir komisyon
kontrolu alt~nda kalmas~~ ~artiyle, Dobruca'n~ n Tunaya kadar uzanan
k~tas~n~ n Rusyaya terkedilmesi; müttehit prensliklerin ve S~ rbtstan~n
istiklâli; Dobruca'mn Tuna, Karadeniz ve Trajan süru aras~nda kalan
k~sm~n~n Müttehit Prensliklere ilhak~; harp tazminat~= kararla~t~r~lmas~~[28].
Bab~âlide dahi s~hhat~na inan~lm~ yan bu haberler yine hiçbir
esasa istinat etmiyordu. Haberin men~ei olan Berlin'de gerek devlet
adamlar~~ve gerekse Kor-diplomatik mensuplar~~hali haz~rdaki vaziyet
dahilinde hiçbir suretle tavassuta imkân olmad~~~~kanaatinde sabit
idiler. Bunlar~ n fikrine göre bir tavassut te~ebbüsü derpi~~edildi~i
zaman her ~eyden evvel iki alâkadar taraf~n durumlar~n~~göz önünde
tutmak icap ederdi: Kendine muzaffer bir sulh temin edecek esasl~~
bir muvaffak~ yeti henüz kazanm~ yan Rusya, arzular~n~~tatmin etmiyen
bir sulh için her hangi bir tavassutu kabul etmiyecekti. Di~er taraftan haklar~n~~sonuna kadar müdafaa etme~e katiyen karar~n~~vermi~~
bulunan Türkiye dahi harbin ilân~ ndan evvel reddetmi~~oldu~u ~artlar~, bugün imza etme~e asla raz~~olm~yacakt~. Alman Hariciye Sekreteri (Naz~ r') von Bülow, vaziyet hakk~ nda Berlin kabinesinin noktai
nazar~ n' söylemek hususunda elân fevkalâde ketum davran~yor ve her
hangi bir ~ahsi fikir dermeyan etmekten de imtina ediyordu. Buna
ra~men, Avrupa müvazenesini y~kma~n istihdaf eden ve sulhu muhafaza etmek için elinden gelen her ~eyi daima yapm~~~olan Türkiye
gibi bir devlete kar~~~haks~z olarek ilan edilmek suretiyle beynelmilel
hukuku pervas~zca ihlal eden bir harbin uzamas~na kar~~~Avrupan~n
lâkayt bir seyirci gibi kalmas~n~n nekadar ~ayan~~teessüf oldu~unu
Berlin sefirimizin von B~llow'e uzun uzad~ya anlatmas~~üzerine Haniciye Sekreteri, mutat ketumiyetini yine de tam mânasiyle b~rakmaks~z~n, Alman hükümetinin noktai nazar~na göre sulhun tekrar teessüsti
Bulgaristanda yap~ lacak kat'i bir muharebeye veyahut muhariplerin
bu hususta izhar edecekleri ciddi bir arzuya ba~l~~oldu~unu ihsas
[28] Nasri Bey ~~Server Pacha, Paris, le 30 octobre 1877; Havas'~n 22 te~rinievvel tarihli bir telgraf~. Server Pacha ~~Sadullah Bey, le 3 Novembre 1877; Ar~iv.
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ediyordu. Sefir Sadullah Beyin de do~ru olarak gördü~ü gibi, Rusyaya kar~~~hay~rhahane bir bitarafl~ k siyaseti takip eden Almanyan~n
tekmil Rus arzu ve emellerine ayk~r~~ olan her hangi bir tavassut
teklifinde bulunmay~~asla kabul etmiyece~i a~ikârd~. Alman siyaseti
bu istikametini muhafaza ettikçe, Bismarck politikas~n~n tazy~k~~alt~nda bulunan di~er Avrupa devletlerinin dahi bizi bu mü~kül mevkiden
kurtaram~yaca~~m, harbe takaddüm ve onu tûkip eden hâdiselerin
Avrupa devletlerinden ciddi bir yard~m ümidinin hemen hemen olmad~~~n~~bize ispat etmi~~bulundu~unu hükümetine hat~rlatan Sadullah Bey, bizim davam~z~n yaln~z ve yaln~z silâhlar~m~z~n muvaffakiyeyetine ba~l~~oldu~u kanaatinde idi [29].
Alman kabinesinin sulha avdet etmek için lüzumuna kani oldu~u
iki halden birincisi, yani Bulgaristanda kat'i neticeli bir muharebenin
vukuu, muhakkak ki mâkul ve tabii idi. Fakat ikinci hal, yani sulhun
muharipler taraf~ndan buna kavu~mak hususunda gösterilecek ciddi bir
arzuya mütevakk~f bulundu~u iddias~, Bab~âliye kar~~~haks~z bir itham
idi: Daha buhran~n ba~lang~c~ ndanberi Osmanl~~Hükümeti daima sulhun muhafazas~n~~ arzu etmi~~ve memleketin istiklâl ve hakimiyet
haklariyle telifi kabil olacak her türlü muahedeyi imza etme~e amade
oldu~unu mütemadiyen cihana ilân etmi~~durmu~tu. Esasen Rusya
resmen harp ilân edince bütün dünya bu harbin haks~z bir tecavüz
te~kil etti~inde müttefik idi. Her zaman oldu~u gibi ~imdi dahi Bab~âlide ciddi ve samimi bir bar~~~arzusu mevcut olup hakimiyet ve istiklâline halel getirmiyecek mahiyette her türlü anla~may~~imza etmekte, e~er buna imkân bulsa ve devletlerce yap~lacak müessir bir
yard~ mdan emin bulunsayd~, bir ân bile tereddüt etmiyecekti. ~~te
Büyük Devletlerden istedigi de böyle bir yard~mdan ba~ka bir ~ey
degildi [30]. Lâkin Sadullah Beyin, hükumetinin bu noktai nazar~m
Berlin hükümeti nezdinde bir kere daha tekrar etmesi de yine bir
faide temin edemiyor, Alman siyasetinin bir kere tuttu~u yoldan
zerre kadar olsun inhiraf~na müessir olam~ yordu. Bismarck Almanyan~ n hemhudut Rusya ile idamesini zazuri telnki etti~i münasebetleri
tekmil Türkiyeden çok daha mühim addediyor [31] ve Rusya ile
Almanyan~n aras~n~~Iiizumsuz olarak buland~rabilecek ~ekilde her
hangi bir tavassutun mevzuubahs olam~yaca~~m ileri sürüyordu. Rus
ilerlemesi kar~~s~ nda menfaatlerinin haleldar olmas~ndan ku~kulanup
[291 Sadullah Bey Server Pacha, Berli~~, le 9 Novembre 1877; Ar~iv.

Server Pacha Sadullah Bey, 20 novembre 1877; Ar~iv.
«Unsere Ver haeltnisse zu Russland waeren uns bei den weiten Grenzbeziehungen zu diesem Reiche viel wichtiger als die ganze Tfirkei»; G, P. II, s. 16.
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çoktanberi araya girmek temayülünû gösteren Avusturyan~n kuvvetle
tahmin etti~i gibi, ba~ka bir devletin nihayet tavassutu üzerine alaca~~~ihtimalini ise Bismarek katiyyen varit görmemekte idi. Çünkü
böyle bir hareket Rusyay~~tazyik demek olaca~~ndan, Ruslar~n mukavemetlerini daha ziyade artfirm~~~olacakt~. ~ansölye, Türkiye ile Rusya aras~nda Avusturyan~ n menfaatlarine dokunaeak mahiyette do~rudan do~ruya bir sulh aktedilebilmesini de ayni veçhile filen ihtimal
d~~~ nda tutuyordu. Zira muharip iki devletin noktai nazarlar~~bidayette biribirinden çok farkl~~olaca~~~muhakkak idi. Türkiye ise Ruslar~n a~~r ~artlar~na boyun e~~neden evvel di~er hükümetlere vaziyeti
bildirmek için vakit bulacak ve bunlar~~müzakerelere i~tirak ettireeekti. E~er Rus talepleri, Türkiyenin kimseye sormaks~z~n hemen
kabul edebilece~i bir mahiyette olacak olursa, bunlar~n Avusturyan~n
menfaatlerine mugayir olam~yaca~~ m kabul etmek icap ederdi ki bu
takdirde hiçbir mesele kalmam~~~olacakt~~[32].
Esas itibariyle Alman siyasetine tabi olan Avusturyan~n resmi
noktai nazar~~Almanyamnkinin hemen hemen ayni idi: Ruslar~n
Balkanlarda nail olduklar~~muvaffakiyet, Avusturya hükümetini, takip
edegeldi~i bitarafl~k politikas~ndan ay~ram~yor, bilhassa Macaristanda
efkâr~~umumiye ve parlamentoda mebuslar~n, ya harbe müdahale veyahut tavassut etmek suretiyle Ruslar~n ileri hareketini durdurmak
için hükümetin harekete geçmesi lâz~mgeldi~i hususunda gösterdikleri
heyecan, nümayi~~ve gayretler Andrassy'ye bir türlü müessir olam~yordu. Hükümet, S~rbistamn da Türkiye aleyhinde harbe i~tiraki ile
daha ziyade vahamet kesbeden Balkanlardaki vaziyeti, henüz Avusturya-Macaristan için siyasetini de~i~tirecek derecede tehlikeli addetmiyordu. Gazetelerin esass~z olarak i~aa ettikleri tavassuta gelince, Andrassy buna Türkiye veyahut Rusya taraf~ndan do~rudan do~ruya
bir müracaat vaki olmad~kça hiçbir suretle te~ebbüs edilmiyeee~i,
edilse bile hali haz~r askeri vaziyet dolay~siyle bunun akamete mahkûm
oldu~u fikrinde idi [33].
Ortal~kta yaln~z tavassut ~ayialar~~de~il, ayni zamanda Osmanl~~
hükümeti ile Rusya hükümeti beyninde do~rudan do~ruya bir anla~ma aktedilmekte oldu~u hakk~nda da bir ~ayia dola~makta idi. Bu
takdirde menfaatleri en ziyade haleldar olacak olan devletlerden biri
~ngiltere idi. Filhakika bu memlekette böyle bir endi~e hissedilmekte
1321 Graf Herbert von Bismarck an den Staatssekretaer des Auswaertigen
Amtes von Billow, Varzin, den 25. November 1877; G. P. II, N. 298, S. 160461.
[33] Essad Bey Server Pacha, Pesth, le 11 novembre 1877; Andrassy ile
bir metletkat. Halil Bey ii Server Pacha, Pesth, le 25 novembre 1877; Ar~iv.
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idi. Harbin ba~lang~c~ ndanberi Türkiyeye kar~~~hiç olmazsa ~eklen
dostane bir siyaset takip edip her zaman manevi yard~m~n~~esirgemiyen ve bu anda dahi yak~nda Rus istilas~na kar~~~daha aktif bir
siyaset takip etmek maksadiyle bir plan haz~rlamakla me~gul oldu~unu bildirmi~~olmas~~dolay~ siyle her zamankinden daha fazla ümit veren [34] ~ ngiltere hükümetini, Bab~ali teskin ve daha ziyade müzaheretini temin etme~i lüzumlu addediyordu. Bunun üzerine Türkiye,
ingiltereyi i~in içine kar~~t~ rmadan katiyyen Rusya ile sulh yapma~~~
tasvip etmiyece~ini vadeder yolda Londrada resmen teminat vermek
üzere sefirini memur ediyordu [35].
Aç~ kça verdikleri konferanslarda Lord Beaconsfield ile Lord Derby
aras~ nda bit fikir ayr~l~~~~sezen Bab~ ali, ingilterede Türkiyenin bir
tavassutu kabul etmek istemedi~i kanaatinin hakim oldu~unu teessürle kar~~l~ yor ve bilakis Türkiyenin bir zaman evvel ingiltereye
tavassut etmesi için müracaatte bulundu~unu, fakat Büyük Britanya
hükümetinin bu hususta ilk ad~m~~atam~yaca~~, ancak ba~ka bir devlet
te~ebbüs etti~i takdirde kuvvetle yard~m edece~i cevab~n~~verdi~ini
hat~ rlatmak lüzumunu hissediyordu [36]. Hakikaten Ba~vekil ile Hariciye naz~r~n~ n nutuklar~~aras~ nda, bizzat Lord Derby'nin de itiraf etti~i gibi, bir fikir ayr~ l~~~~mevcut idi. Ba~ vekil aktif bir siyaset takip
etmek taraftar~~ oldu~u halde naz~ r, bu âna kadar takip edileg,elen
Türkiyeye kar~~~dostane bitrafl~ k siyasetine devam edilmesi ve aktif bir
siyaset takip etmenin henüz zaman~~gelmedi~i fikrini ileri sürmü~tü.
Lord Derby bir tavassut te~ebbilsünün de, hali haz~r vaziyette Ruslar
taraf~ ndan reddedilece~ini bildi~i için, katiyyen aleyhinde idi [37].
Ingiltere hükümeti Bab~aliye bu senenin sonuna kadar Rus istilas~na
~ idetle mukavemet etme~,i tavsiye ve gelecek sene Büyük Britanyan~n
~nüessir bir ~ekilde yard~m edece~ini defeatle vadediyor, fakat bu sene
bitmeden evvel Ruslar ~stanbul yolunu kendilerine açma~a muvaffak
olduklar~~takdirde ~ngilterece ciddi bir ~ey yapabilmenin pek mü~kül
olabilece~ini de ihtar ediyordu [38].
Harp sahnesinde vaziyetin vahametini gören Bab~ali, daha 24
Musurus Pacha a Server Pacha, Londres, le 25 et 28 novembre 1877 ;
Ar~iv.

Musurus Pacha Server Pacha, Londres, le 27 novembre 1877; Ar~iv.
Server P~.in~ n Londraya bu telgraf~~elimizde maalesef yoktur, Böyle bir talimat~n
verildi~i ancak Musurus P~.'n~n mezkör telgraf~ ndan anla~~lmaktad~r.
Server Pacha ?.1 Musurus Pacha, le 3 decem bre 1877; Ar~iv,
Musurus Pacha ~~ Server Pacha, Londres, le 4 et 8 decembre 1877; Ar~iv.
Musurus Pacha a Server Pacha, Londres, le 25 novembre 1877; Server
Pacha ~~Musurus Pacha, le 3 decembre 1877; Ar~iv.

366

S~ tk~~Baykal

ikincite~rinde harbi sonuna kadar devam ettirme~e, memlekette umumi seferberlik ilan ile 150000 ki~ilik bir ihtiyat ordu te~kiline, devleletin h~ ristiyan tabaas~n~~teslih etme~e ve Afrika ile Asyadaki bütün
islâmlara dini tehdit eden tehlikeye kar~~~yard~ma ko~malar~~için bir
beyanname ne~retme~e karar vermi~ti [39]. Bütün bu enerjik tedbirlere
ra~men hükümet cephenin art~ k tutulam~yaca~~m da anlam~~t~. Ruslar~ n Edirneyi i~gal edip ~stanbula do~ru yürümeleri ihtimaline
kar~~~Ingilterenin ne yapmak niyetinde oldu~unu soran sefirim ize
Lord Derby, bu takdirde hükümetinin muhakkak müdahele edece~i,
fakat Ruslar~n daha ileri gitmeksizin Edirnede tevakkuf edeceklerini
zannetti~i cevab~n~~veriyordu [40]. Anla~~l~yor ki Londrada Ruslar~n,
Ingiltere ve Avusturya - Macaristam müdaheleye icbar edecek derecede
ileri varm~ yacaklarma ve muayyen bir hedefe vard~klar~~zaman duracaklar~na inan~lmaktad~ r.

Harp devam etti~i esnada hemen hepsinin gayri resmi oldu~unu
~imdiye kadarki izahat~m~ zla tesbit etti~imiz muhtelif sulh ve tavassut
~ayialar~m bu ~ekilde mümkün mertebe hulasatan gözden geçirmi~~
oluyoruz. ~imdi ise Bab~alinin Avrupa devletlerine tavassut etmeleri
için resmen mûracaat etmek ~zt~rar~ nda kald~~~n~~görüyoruz. Bundan
sonra da sulh ve tavassut meselesinin resmen ve diplomasi ~nüzakelre
safhalar~n~~takip edece~iz.
Osmanl~~hükümetini tavassutlar~~için Avrupa devletlerine milracaate sevkeden hadiseye, hemen ~imdi k~sa bir nazar atfetmekle iktifa
edece~imiz gibi, cephelerde askeri va~iyetin ümitsiz bir ~ekilde fenala~mas~~olmu~tur.
Aylardanberi gösterdi~i büyük Türk kumandanlarma mahsus
meharet ve celadeti ile bütün dünyay~~heyecan içinde b~rak~p daha
temmuz ay~nda General Gurko'nun Balkanlar~~ a~mak suretiyle elde
etti~i muvaffak~ yeti filen netieesiz ve Bulgaristan ile Dobrucadaki
Rus askeri kuvvetlerini muattal b~ rakan ve böylece Ruslar~n pek k~sa
bir zamanda ~stanbul üzerine yürümek hulyalar~n~~suya dü~ürerek
tekmil harbe bamba~ka bir veçhe veren Pilevne kahraman~~Gazi
Osman Pa~a, 143 günlük bir mahsuriyetten sonra 10 birincikanun
1877 tarihinde defeatle ma~lüp etti~i faik Rus - Rumen kuvvetlerine
teslim olma~a mecbur kalm~~t~. Her türlü imdattan 'Inak yere mahrum b~rak~lan Osman Pa~a, so~uk, erzak, mühimmat ve harp malzeSchulthess' Geschichtskalender, Bd. 18, S. 417.
Musurus Pacha k Server Pacha, le 8 ~Mcembre 1877; Ar~iv.
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mesi f~kdan~~yüzünden daha fazla Pilevnede kalabilmenin imkâns~z
oldu~unu anlay~ nca, ayni vaziyete dü~en birçok kumandanlar, meselâ 1870-71 harbinde Metz kalesinde teslim olan general Bazaine
gibi son bir kurtulu~~tecrübesi yapmaks~z~ n silahlar~n~~ b~rakmam~~,
Rus muhasara hatlar~n~~ yar~p Vidin'e ricat etmek maksadiyle kahir
derecede bir faikiyeti haiz bulunan dü~manlar~n~n üzerine y~ld~r~m
sûrati, Türk cesareti ve hakiki bir kumandan mehareti ile at~larak
be~~saat süren kanl~~bir dö~ii~meden sonra bizzat yaralanmas~m müteakip mücadeleden vazgeçmek mecburiyetinde kalm~~t~r. Bu hareketinden dolay~~milli tarihimizde ve bütün cihan harp tarihinde en
mümtaz bir mevki i~gal ederek ebediyen ya~~yacak olan Gazi Osman
Pa~an~n Pilevne'yi müdafaas~~nekadar ~anl~~ise, onun cesareti de o
derecede ~anlid~ r. O büyük kumandan, her mü~kül anda kendini
gösteren Türk dehâs~n~ n askeri sahada bir mümessili s~fat~n~~kazanma~a bihakk~n lâyikt~r. Gerek dü~manlar~n~n ve gerekse dostlar~n~n
kendine kar~~~gösterdikleri takdir ve ihtiram ve nihayet en iyi miyar
olan halk destanlar~~ve tûrkülerinin böyle bir kahraman~~ebedile~tirmeleri tamamiyle yerinde olup onun büyüklü~üne kâfi derecede delil
te~kil ederler.
Osman Pa~a ordusunun ziya' ~stanbulda son ümitlerin de zail
olmas~ na âmil oldu. Pilevnenin sukutu ile Ruslar, 100000 ki~iden
fazla bir kuvveti Balkanlardaki sair kuvvetlerine katarak ~stanbul
üzerine yürümek f~rsat~n~~elde etmi~~bulunuyorlard~~[41]. Bir yandan
Süleyman P~. a~ustos ay~n~n sonlar~nda ~~pka geçidi önünde u~rad~~~~
muvaffak~ yetsizlikten sonra 4 birincikânunda tekrar Rus Veliahdinin
kumandas~ ndaki kuvvetlere taarruz etmi~, fakat küçük bir muvaffak~yetten sonra taarruzu durdurmr~a mecbur kalm~~t~~[421 Di~er yandan
Kafkas cephesinde Muhtar P~.'mn Rnslara indirdi~i ilk darbeler kati
mahiyette olamam~~t~. Takviye edilen Rus kuvvetleri 18 ikincite~rinde hücum ile Kars kalesini zaptetme~e muvaffak olmu~lar, sonra Erzurum önüne gelerek burada da Muhtar Pa~ay~~ma~lüp etmi~lerdi [43].
~~te bu mütevali ma~lübiyetler Bab~âlide art~k mukavemet ümidini tamamiyle izale etmi~ti. Bu vaziyet kar~~s~ nda naçar kalan Osmanl~~
hükümeti 12 ikincite~rin 1877 tarihinde bir sirküler depe~~ile Büyük
Devletlere mûracaat ederek bunlar~n tavassutunu kabul etme~e haz~r
oldu~unu resmen bildiriyordu. Bununla beraber Bab~ âli her ne bahas~ na olursa olsun bir sulh elde edebilmek için her ~eye katlanma~a
Schul. Geschkldr., Bd. 18, s. 418.
Schul. Geschkldr, Bd. 18, s. 417.
Schul. Geschkldr., Bd. 18, s. 416-17.

368

S~tk~~Baykal

raz~~de~ildi. Mezkür sirkülerde deniliyor ki: Hâdiselerin böyle bedbahtane inki~af~ nda Türkiye hükümeti katiyen mesul de~ildir. Bilâkis
harbin önüne geçmek için elinden gelen her ~eyi yapt~~~na dair vicdanen tamamiyle müsterihdir. Hükümdar~n~ n daveti üzerine imparatorlu~un tekmil tabaas~, tehdit edilen memleketini kahramanca müdafaaya ko~mu~tur. Rus tecavüzûniin sebebi Osmal~~tabaas~ndan baz~~
milletlerin hallerinin ~slah edilmi~~oldu~unu görmek de~il midir?
Bab~âli ise idare sistemini yeniden organize etme~e ve cins ile mezhep tefrik etmeksizin bütün tabaas~n~n arzular~ n~~tatmin etme~e matuf
olan faydal~~ve pratik reformlar~~bütün memlekete tatbik etme~e
karar vermek suretiyle Rusyan~n bu arzusunu daha önceden yerine
getirmi~~bulunmaktad~ r. Bu reoganizasyonun temelini, Sultan~n bah~edip herkesin sevinçle kar~~lad~~~~Kanunu Esasi te~kil etmektedir.
Rusyan~ n arzu etti~i gibi yaln~z baz~~vilâyetlerde tatbik edilecek olan
k~smi bir reform, hakikatte muhtelif cins ve mezhepten olan halk~~
biribirine dü~ürmek demek olacakt~r ki, bu da tabiatiyle isyanlara
müncer olacakt~ r.
Bundan sonra hükümet, ayni sirkülerde, e~er Kanunu Esasinin ve
Istanbul Konferans~nda vadetti~i reformlar~n tatbik~ ndan devletlerce
~üphe ediliyorsa, bu hususta samimi oldu~una dair tekrar garanti
veriyor ve Avrupay~~bu garantiden malümattar olma~a davet ediyordu. Mevut reformlar~n tatbik~ na imkân vermiyen yegâne maniin harp
içinde bulunmak oldu~unu ileri sürdükten ve harbin yaln~z reformlar~~
tatbik bak~m~ndan de~il, en faal unsurlar~n~ n askerde bulunmas~~ hasebiyle memleketin umumi inki~af~~ve refah~~ve devlet hazinesine
yükledi~i a~~ r yükler bak~m~ ndan dahi felâketamiz oldu~unu uzun
uzad~ ya izah ettikien sonra hükümet bütün membalar~n~n bitmi~~olmad~~~n~, istiklâl ve tamamiyeti mûlkiyesi için sonuna kadar dayanma~a ve her fedakârl~~a katlanma~a amade oldu~unu, fakat mümkün
oldu~u takdirde daha ziyade kan dökülmesine mâni olmak emelinde
oldu~unu, harbin ba~~ ndanberi fütuhat yapm~ yaca~~n~~defeatla ilân
eden Çar Aleksand~ r ordusunun askeri ~eref inin kurtulmu~~oldu~unu,
her iki ordunun da harp sahalar~ nda müteaddit zaferler kazanm~~~
bulundu~unu, ~u halde iki Imparatorluk memleketlerinin de harabisine devam etmenin art~ k mânas~z olaca~~n~ , binaenaleyh tarafeynin de
~erefine halel gelmeksizin bir sulh akdetmek zaman~n~n gelmi~~oldu~u
kanaatinde bulundu~unu ilâve ederek insaniyet nam~na Avrupa devletlerinin hakkaniyet hislerini müharipler beyninde tavassuta davet ediyor ve bu tA~ebbüsün hüsnü kabul edilece~i ümidini izhar ediyordu [44].
(44) Server Pacha aux Reprsentants de la Sublime Porte â Paris, Londres,
\ilerme, Berlin et Rome; le 12 d&embre 1877; Ar~iv.
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Osmanl~~Hükümeti taraf~ ndan yap~ lan bu müracaat~ n Avrupa
devletlerince kabul edilmesi ihtimali pek zay~f idi. Çünkü Bab~âli esbab~~mucibeyi esas itibariyle Istanbul Konferans~~ba~lad~~~~ânda ilân
etti~i Me~rutiyete ve Kanunu Esasiye istinat ettirmekte idi. Bu esaslar dahilinde, Andrassy'nin de Viyana sefirimize ~ahsi ve gayri resmi
fikri olarak söyledi~i gibi [45], Avrupa devletlerinin tavassuta yana~mak istemiyecekleri muhakkak gibi idi. Zira devletler, bu takdirde
bir defa vermi~~olduklar~~bir karar~~geri almak mevkiine dü~mü~~
olacaklard~. Hakikatte hali haz~ r harbin sebebi, Istanbul Konferans~ nda ve daha sonra Londra Protokolu ile Avrupa devletleri teklif lerinin mütemadiyen ve her defas~ nda Kanunu Esasi ileri sürülerek
reddedilmi~~olmas~~de~il mi idi? ~u halde nas~l olurdu da her tarafta
ordular~~ma~lüp olan bir devletin lehine harpten evvelki esaslar dahilinde sulh tavassutuna te~ebbüs olunabilirdi? Binaenaleyh Bab~âli
muvaffak~ yet için do~ru olm~ yan bir yoldan yürüme~e ba~lam~~~oluyordu, Vak~â Osmanl~~hükümeti, Avrupay~~reformlar~~tatbik edece~ine dair verdi~i garanti ve Kanunu Esasiden malûmattar olma~a davet etmesi ile, reformlar~~tatbik hususunda ald~~~~karar~ n katiyyen ciddi
oldu~unu, Avrupa kabineleri ilân~ ndanberi Kanunu Esasiyi bir hayal
addetmi~lerse bugün bunun bir realite oldu~unu cihan~ n bilmesi icap
tatbik~n~n art~k ~üpheden âri oldu~unu ve Avrupan~n talep
etti~i ~ekilde k~smi ve istisnai reformlar~ n tehlikelerini ve bu taleplerin Paris Muahedesi ahkâm~na mugayir oldu~unu tebarüz ettirmek
istemi~~[46] ve bu hareketiyle Paris muahedesindeki Avrupa devletlerinin Osmanl~~Imparatorlu~u dahili i~lerine kar~~m~yacaklarma dair
hükmüne halel gelmiyece~ini zannetmi~ti. Fakat Avrupay~~Kanunu
Esasinin ilâmndan haberdar olma~a davet etmesiyle Bab~âli, .Andrassy'nin de ikaz etti~i gibi, tamamen gayri siyasi hareket etmi~~ve
Avrupa devletlerine memleketin dahili i~lerini mütemadi kontrola
kendili~inden yol açm~~~bulunuyordu [47]. Te~ebbüsünün bu mânada
kabul edildi~ini gören Osmanl~~ hükümeti, ancak Devletlerin kendi
hükümlerinde sabit kalmalar~~dolay~siyle harbin facialar~ na bigâne
seyirci kalmalar~n~~teessüf le kaydediyor, lâkin onlar~~ikna yolunda
Essad Bey Server Pacha, Vienne le 16 döcembre 1876; Ar~iv.
Server Pacha aux Reprösentants de la Sublime Porte k Londres, Rome ;
le 18 decembre 1877; Ar~iv.
La Sublime Porte en invitant les Puissences ~~prendre acte de
la constitution agit impolitiquement en ce sens qu'elle consacre ainsi d'avance un
contröle incessant de l'Europe dans les affaires intörieures du pays; bak: ayak
notu 45.
Belleten C. V F. 24
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gösterdi~i bütün gayretlere ra~men zihniyetlerini de~i~tirme~e muvaf fak olam~yordu [48].
Filhakika mezkür sirküler Büyük devletler kabineleri üzerinde
Bab~ âlinin ümit etti~i tesiri yapamad~. Herbiri bir ün evvel karar
verip cevap vermekte istical göstermiyor, bilâkis di~er kabinelerin
onu nas~l kar~ilayacaklar~m ve nas~ l hareket edeceklerini bekleme~i
tercih ediyordu. Yaln~ z Avusturya ile müstesna, di~er h~lkümetlerden
hiçbiriyle her hangi bir ~ekilde isti~areye veya fikir teatisine lüzum
görmeksizin [49] ilk cevab~~veren Alman hükümeti olmu~tur. Türklerin böyle bir mûracaati vukuunda ne yap~lmas~~kiz~mgeldi~ini esasen
evvelce tesbit etmi~~olan [50] Bismarck, yine kom~usu Rusyaya kar~~~
takip etti~i bitarafl~ k siyasetinin bir tavassuta cevaz vermedi~ini ileri
sürerek Türklere, e~er cidden sulhu istiyorlarsa, bizzat Rusyaya müracaat etmeleri daha do~ru olaca~~ mn tekrar edilmesini von Bülow'e
emrediyordu. Bismarck'~ n fikrine göre iki büyük devleti harbe sevkeden
sebepler hakk~ nda hüküm vermek Almanyan~ n i~i olmad~g~~gibi o Rusyan~ n harbe devam edip etmiyecegine de kar~~amaz [51]. Hattâ Alman
hükümeti, büyük devletlerden birinin milmessiline cevaben, Rusyan~n
sulh ~artlar~n~~bilmedigini ve Prens Bismarck'~ n bilmek te istemedi~ini
resmen bildirmi~ti [52]. Türklerin bu komünikasyonunu pek entere,san
buldu~unu ve derhal hem imparatora ve hem de halen Varzin'deki sayfiyesinde bulunan Bismarck'a isal edece~ini tevdi etti~i esnada sefirimize söyliyen von Billov[53], 16 birincikânun 1877 tarihinde Sadullah
Beyi sureti mahsusada davet ederek hükümetinin mahut sirkûlere
resmi cevab~n~~bildiriyordu : imparator sülhun avdetini ~iddetle arzu
etmekle beraber bu âna kadar takip etti~i bitarafl~ k siyasetini ihlâl
edecek bir tavassuta giri~erek Bab~âlinin arzusunu yerine getiremiyecektir. Bu hareketinden dolay~~imparator hazretleri sulhun yeniden
teessüsünde alâkadar de~ilmi~~gibi telâkki edilmiyece~ini ümit etmektedir. Von Bülow, e~er Türkler Berlin kabinesinin tavsiyesini arzu
ediyorlarsa, do~rudan do~ruya Rusyaya miiracaat etmelerini tavsiye
edece~ini ilâve ediyordu [54].
Server P. ?t Essad Bey. le 27 deeembre 1877; Ar~iv.
Sadullah Bey ?t Server P., Berlin, 16 deeembre 1877; Ar~iv.
Bak: Sahile 7, 8.
Graf Herbert v. Bismarek an Herrn v. Bülow, Varzin, den 15. Dezember 1877; G. P., II, Nr. 299, s. 161-6 2.
Sadullah Bey h. Server P., Berlin, le 16 dkembre 1877; Ar~iv.
Sadullah Bey Server P., Berlin, le 14 deeembre 1877; Ar~iv.
Sadullah Bey ?t Server P., Berlin, le 16 deeembre 1877; Ar~iv.
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Avusturya - Macaristan Imparatorlu~u hükümetinin noktai nazar
da hemen hemen Almanyamnkinin aynidir. Sirküler telg,raftan kendisini haberdar eden Viyana sefirimize, sulhun avdetini ~ahsen ~iddetle arzu etti~ini, fakat bukadar mühim bir meseleyi Imparator
Hazretlerine arzetme~e mecbur oldu~unu, imparatoru ise birkaç güne
kadar görmek kabil olm~yaca~~m, binaenaleyh kafi cevab~n~~bugünlük veremiyece~ini, fakat birkaç güne kadar bunu yapmak mümkün
olaca~~n~~vadeden Andrassy [55], çok geçmeden Berlin ile mutab~k
kalarak böyle bir tavassuta tevessül edemiyecegi karar~n~~al~yordu [56].
Esasen Avusturya hükümetinin ba~ ka türlü bir karar vermesi de beklenemezdi. Çünkü Avusturya ile Rusya aras~ nda, bu harbin muhtemel
neticeleri kar~~s~nda iki devletin ne yapacaklar~~hakknda evvelce gizli
anla~malar yap~lm~~t~. Bunlardan birincisi 8 temmuz 1876 tSrihinde
Reichstadt'ta aktedilmi~~olan bir gizli anla~ma idi Il. Bu mukavelede
Osmanl~~Devleti ile S~rbistan ve Karada~~aras~ nda cereyan etmekte
olan harbin ihdas etti~i vaziyet kar~~s~ nda halen her iki devlet te
müdahale et~niyeeeklerini ve bilâhire vaziyet de~i~irse yekdigeriyle
isti~are edeceklerini kar~~l~kl~~temin ediyorlard~ . istikbalde ise: E~er
Türkler muvaffak olurlarsa bunlar~~durdurmak ve neticede S~rbistan'da statükoyu muhafaza etmek için iki devlet mü~tereken çal~~acaklard~. Bosna-Hersek için de Berlin Memorandumunun çizdigi program~n
veyahut hiç olmazsa Girid h~ristiyanlar~~hakk~ nda tanzim edilen rejimin tatbik edilmesi için yine her ikisi ~stanbulda mü~tereken çal~~acaklard~.
Fakat h ~ristiyanlar Osmanl~ lara galip geldikleri takdirde harbin
neticelerini tanzim hususunda iki devlet yine anla~arak hareket edeceklerdi. Bunlar Balkanlarda büyük bir islâv devletinin te~ekkül etmesini tasvip etmiyecekler, lâkin Karada~~Hersek'i ve Adriyatik denizinde bir liman~ , S~rbistan da eski S~ rbistan ve Bosna'n~n bir k~sm~n~~ ilhak edebileceklerdi. Ancak bu takdirde Avusturya, Türk H~rvatistan' ile hudutlar~~bilâhire tesbit edilecek olan Bosna'n~n baz~~
k~s~mlar~ m, Rusya da Besarabya'n~n 1856 Paris muahedesiyle kendinden ayr~lan parças~n~~ilhak edebileceklerdi.
Yine Balkanlarda tahadclüs edebilecek vaziyete dair Rusya ile
Avusturya aras~ nda ikinci bir gizli anla~ma 15 ikincikânun 1877
tarthinde Budape~te'de imzalanm~~t~~[**]. Burada, e~er o esnada cereEssad Bey â Server Pacha, Vienne, le 16 cMcernbre 1877; Ar~iv.
Sadullah B. â Server P., Berlin, 18 d&embre 1877; Ar~iv.
r] Vesika 1.
[4'1 Vesika 2.
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yan etmekte olan ~stanbul Sefirler Konferans~~müspet bir neticeye
vâ's~ l olmazsa ve bunun üzerine Rusya münferiden Türkiye aleyhine
harekete geçecek olursa Avusturya Rusyaya kar~~~hay~rhahane bir
bitarafl~k vaziyeti tak~naca~~m ve elinden geldi~i kadar diger devletlerin mü~tereken i~e müdahale etmelerine veya lavassula geçmelerine
mani olacag~ m vadediyordu. Sonra yine ayni mukavele mucibince,bu
harp neticesinde Osmanl~~Imparatorlu~u inhilâl edecek olursa bütün
meseleler o zaman yap~lacak hususi bir anla~ma ile halledileceklerdi.
Yine ayni tarihi ta~~ yan bir < Convention additionnelle de, esas
gayeleri h~ristiyanlarm vaziyetini iyile~tirmekten ibaret olup Avrupa
muvazenesini de~i~tirecek ~ekilde fütuhat yapmak ve arazi ilhak etmek niyetinde olm~ yan iki devletin, yani Avusturya ile Rusyan~ n
bilâhire vaziyete göre muhtemel olarak ilhak edecekleri yerler tesbit
edilmektedir [***]. ~una nazaran Avusturya Imparatoru ve Macaristan
K~ral~, S~rbistan ile Karada~'a verilecek k~s~mlar~~hariç olmak üzere
kati hudutlar~~bilahere iki devlet taraf~ ndan tesbit edilecek olan Bosna-Hersek'in geri kalan k~sm~n~~ilhak edecek; Rusya Imparatoru ise
Avrupada 1856 dan evvelki hudutlar~n~~ bulmak için Besarabyay~~
alaeakt~. Yine buna göre harp neticesi olarak Osmanl~~Devletinin
inhilâli veya büyük bir teritoryal tebeddülün vukuu meseleyi büyük
devletlere intikal ettirir ve bunun halli onlar~n mü~terek bir karar~na
talik k~l~n~ rsa, iki devlet diplomas~~sahas~nda yekdi~erine yard~m edeceklerdi [4'1.
Görülüyor ki Avusturya ile Rusya aras~nda bu gizli anla~malarla
iki devletin mustakbel harpte menfaatleri ve hatt~~hareketleri tesbit
edilmi~~ve bu menfaatlerin temini için de mûtekabil yard~m vadedilmi~ti. Hattâ Avusturya Osmanl~~Devleti ile Prusya beyninde di~er
devletlerin bir tavassutuna bile mâni olma~a çal~~aca~~na da söz vermi~~bulunuyordu. Demek ki Avusturyan~ n menfaati ayni zamanda
Rusyan~n galebesinde ~örülüyordu. Binaenaleyh Andrassy ~imdi ba~ka türlü hareket edip te Rusyaya kar~~~cephe almak ~eklinde telâkki
edilece~i muhakkak olan böyle bir tavassuta giri~mek suretiyle bizzat
kendi imzalad~~~~mukavelelere sad~k kalmazl~k yapamazd~. Aksi takdirde Rusyan~ n muvaffakiyetini durdurmakla hem Rusyay~~ dar~ltm~s
[***] Vesika 3.
[] Mevzuubahs olan mezkür üç anla~ma zaman itibariyle her nekadar
daha gerilere ait ise de bu buhran esnas~nda Avusturyan~n hatt~~hareketi için
gayet mühim oldu~u cihetle esasl~~maddelerini ihtiva eden birer kopyas~n~, ba~ka
yelerde nc~redilmi~~olmalar~na ra~men, vesika olarak etüdün sonuna ilüve ediyoruz; bak : vesika No. 1, 2, 3.
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olacak, hem de, daha mühim olarak, Rusyan~ n tam bir galebesine
ba~l~~olan kendi menfaatlarine mugayir hareket etmi~~olacakt~.
Bununla beraber Andrassy ~stanbula resmen cevap vermekten
daha bir müddet imtina ediyordu [57]. Bunun sebebi, sefirimizin ald~~~~malûmata göre, Andrassy'nin evvelâ Alman noktai nazar~ndan
ayr~lmak istememesi ve saniyen de ingilterenin hakiki maksatlar~m
katiyetle bilmemesidir [58]. Nihayet 27 birincikânunda Andrassy
resmen cevap veriyordu: Sulha müncer olacak bir tavassut te~ebbüsüne esas te~kil edecek mahiyette olm~yan Bab~âlinin 12 tarihli sirküleri üzerine dahi Avusturya, ötedenberi takip etti~i bitarafl~k siyasetini, kabulü takdirinde sulh ~artlar~n~~formüle etme~e de mecbur
kalaca~~~cihetle, de~i~tirmiyecektir. Bununla beraber Avusturya - Macaristan hükümeti muharipler aras~nda bir güna ba~l~yacak olan sulh
miizakerelerine i~tirak ve ayni zamanda zamin ve hemhudut bir dev let s~fatiyle, Yak~n ~arka ait meselelerin tanziminde kendine dü~en
me~rû nüfuzunu kullanmak hakk~n~~muhafaza eder.
Osmanl~~hükümeti Andrassy'nin bu vadini memnuniyetle har~~l~yor ve devletin istiklâl ve tamamiy etini garanti eden Paris Muahedesi
hükümlerine yine herkese hürmet ettirmekte Avusturyamn nüfuzunun
büyük rol oymyacag~~ümidini izhar ediyordu [60].
Fransa hükümeti sirküler depe~i, harbin ortaya ç~kard~g~~muhtelif meseleleri kati ve devaml~~bir surette halletme~i ~iddetle arzu etti~ini ve bu hususta s~ras~~gelince birlikte çal~~aca~~n~~izhar ederek
kar~~lam~~t~; lâkin resmi ve kati cevab~n~~di~er kabinelerle fikir teatisi yapt~ktan sonraya tehir etmi~ti [61]. O günlerde Paris'te yeni
te~ekkül eden kabinenin Hariciye Naz~r' Mr. Waddington'u ilk
defa olarak ziyaret eden Paris sefirimiz Arifi Pa~aya bütün
sempatilerini ve sülhun iadesi hususundaki samimi arzusunu izhar
etmekle beraber, ald~~~~haberlere göre Rusyan~n bir tavassutu
kabul etmiyece~i anla~~lmakta oldu~unu, Berlin ve Viyanan~n Rus
noktai nazar~na i~tirak ettiklerini, Londrada ise henüz bir karar veServer Pacha aux Representants de Turquie Vienne, Rome, le 23 decembre 1877; Ar~iv.
Essad Bey â Server Pacha, Vienne le 27 decembre 1877; Ar~iv.
Essad Bey i~~ Server Pacha, Vienne, le 27 decembre 1877; Ar~iv.
Server Pacha â Essad Bey, le 30 dcembre 1877; Khalil Bey â Server
Pacha, Pesth, le ler. Janvier 1877; Ar~iv.
Aarifi Pacha â Server Pacha, Paris, le 13 decembre 1877; Ar~iv. M. de
Banneville, Ministre dee Affaires Etrangeres, â M. de Moiiy. Charge d'Affaires de
France â Constantinople, Versailles le 13 decembre 1877; D. D, F., ler. sene, II,
No. 218, p. 222.

374

S~tk~~Baykal

rilmi~~olmamakla beraber mütereddit Ingiliz siyasetinden kai bir
karar ümit edilemiyece~ini söyledikten sonra, kendini s~rf müteaddit
dahili i~lerinin reorganizasyonuna hasretmek karar~nda olan Frans~z
hükümetinden bir inisiyatifin beklenmiyecegini bildiriyordu [62].
Osmanl~~devlet adamlar~n~ n maruf kiyasetinden zaman~~ve s~ras~~
gelince sulh lehine böyle bir te~ebbüste bulunaca~~n~~esasen bekledi~ini söyliyen Italya Hariciye Naz~r~~M. Melegari, Pilevnenin ~erefli
sukutunu [63] müteakip yap~lan bu demar~~için hakikaten daha münasip bir zaman ve f~rsat intihap edilemiyece~i kanaatinde
olmakla beraber ancak di~er Avrupa kabinelerinin fikirlerini anlad~ ktan sonra hükümetinin kafi cevab~n~~verebilece~ini sefirimize
bildiriyordu [64]. Daha sonra Italya hükümeti, di~er devletlerle fikir
taatisi yap~p bunlar aras~ nda bir anla~ma husule gelmedi~ini görünce
kendinin de kai bir cevap verecek vaziyette olmad~~~n~~ileri sürüyordu [65]. Gün geçtikçe Roma kabinesinin Berlin ve Viyana'mn
fikrine i~tirak etti~ini anl~ yoruz. Filhakika M. Melegari 25 birincikanunda sefirimize, ~ahsi fikrine göre Türkiyenin do~rudan do~ruya
Rusyaya müracaat etmesinin en do~ru bir hareket olaca~~n~~ve Yunanl~ lar da muhasamata ba~lamadan evvel sulh mukaddemat~n~n ihzar
edilmesini tavsiye ediyordu. Naz~ rm fikrine nazaran henüz nisbeten
çok müsait ~artlar alt~ nda sulh mukaddemahn~~elde etmek mümkündû. Bir defa bu elde edildikten sonra ~arkta bukadar fazla alâkas~~
bulunan Avrupan~ n Türkiye lehine müdahale etmekte gecikmiyece~i
a~ikârd~~[66].
Istanbul hükümetinin 12 birinci kânun tarihli demar~~na kar~~~
Londra kabinesinin ald~~~~vaziyet bilhassa enteresand~r. Harbin ba~~ndanberi gayri faal ve mütereddit olmas~na ra~men dostane bir siyaset
takip eden ve Ruslar~ n Türklere kar~~~elde ettikleri askeri muvaffak~yetler kar~~s~ nda ahalisi galeyane gelerek ikinci kiinun 1878 ba~~nda
Rusya aleyhine yeniden mitingler tertip eden [67] Ingilterenin böyle
mü~terek bir tavassutta önayak olmas~n~~beklemek Bab~âlinin en ziyade güvendi~i hakk~~idi. Halbuki Lord Derby mahut sirküleri al~nca
di~er kabinelerin bu husustaki kararlar~n~~bekleme~i zaruri addediyor ve onlar menfi bir vaziyet tak~nd~klar~~takdirde hükümetinin ne

Aarifi Pacha â Server Pacha, Paris, le 18 dkembre 1877; Ar~iv.
« . . . la chute glorieuse de Plevne . . .>.
Turkhan Bey â Server P., Rome, le 13 dkembre 1877; Ar~iv.
Turkhan Bey â Server P., Rome, le 18 de"cembre 1877. Server P. aux
repre'santants de Turq~~ie â Vienne et Rome, le 23 dkcembre 1877; Ar~iv.
Turkhan Bey â Server Pacha, Rome, le 25 septembre 1877; Ar~iv.
Schul. Geschkldr., Bd. 18, S. 259.
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yapaca~~n~~ ~imdiden söyliyebilecek mevkide olmad~~~n~~ilâve ediyordu [68]. Filhakika Ingiliz kabinesi, Bab~âli taraf~ndan bütün büyük
devletlere tevcih edilmesi hasebiyle kollektif bir mahiyet kesbeden bu
sulh tavassutu talebinin, Almanyan~n kati muhalefeti, sulhun teessüsünü ~nenfaati icab~~ ~iddetle arzu etmesine ra~men Rusyan~n redde-dece~ine kani bulundu~u için Avusturyan~n menfi bir vaziyet tak~nmas~, Italyan~n Alman noktai nazar~n~~benimsemesi ve nihayet Fransan~n henüz bir karar vermemi~~bulunmas~~yüzünden yerine getirilmiyece~,ini tesbit ettikten sonra bizzat kati bir karar ittihaz etmekte
tereddüt gösteriyor ve mezkûr müracaat~n tevlit etti~i meseleyi ciddi
bir surette tetkik etmek üzere uzun uzun münaka~ah içtimalar akdediyordu [69]. Birçok toplant~lar~n~~ i~gal eden uzun münaka~a ve isti~arelerden sonra nihayet Lord Beaconsfield'in takip etmek istedi~i
siyaset üzerinde mutabakat hâs~l oluyor ve daha geç yap~laca~~~mukarrer olan Parlamento toplant~s~~âcil vaziyet yezünden 17 ikincikânun 1878 tarihine al~n~yordu [70]. Fakat bu taci/ hükümetin takip
edece~i harici siyasette Parlameto ile isti~are etmek maksadiyle yap~lmay~p ancak giri~ece~i tavassut te~ebbüsüne ve ayni te~ebbüs muvaffakiyetle neticelenmedi~i takdirde almak niyetinde oldu~u enerjik
tedbirler hususundaki kaygularma kuvvet ve ~iddet vermek üzere
Parlamentodan yard~m paras~~istemek gayesiyle yap~ld~~~n~~Ingiliz
Hariciye Naz~r~~sefirimize temin ediyordu [71].
~imdiye kadar vermi~~oldu~umuz izahattan da anla~~laca~~~veçhile, Bab~âlinin 12 birincikânun 1877 tarihli kollektiv tavassut mürac,aât~~hakikaten neticesiz kalm~~t~. Daha 18 birincikânunda Berlin sefirimiz Sadullah Bey, oradaki siyasi mahfillerin kanaatine ve
gazetelerin yazd~klar~na göre bir muvaffak~yet beklenmiyece~ini haber veriyordu [72]. Bu vaziyet kar~~s~nda, kabine içtimalar~ndaki miinaka~alarda siyasetine galebe temin etme~e muvaffak olan Ingiliz Ba~vekili
Lord Beaconsfield, di~er devletlerin yapamad~klar~~veyahut ta yapmak
istemedikleri kollektiv tavassut te~ebbilsünü yaln~z ba~~na Ingiltere
nam~na yapma~a karar vermi~~bulunuyordu. K~raliçenin de muvafakatini ald~ktan sonra Ba~vekil, kendi Hariciye Naz~rm~n bile haberi
olmaks~z~ n, gayet mahremane bir ~ekilde 22 birinci kânun günü Musurus Pa~ay~~yan~na davet ederek bu karar~n~~tefhim ediyordu. Ancak.
[681 Musurus Pacha ~. Server Pacha, Londres, le 14 Ucembre 1877; Ar~iv.
[69] Musurus Pacha ~~Server Pacha, Londres, le 18 d&ernbre 1877; Ar~iv.
1701 Schult. Geschtklndr., Bd. 18, S. 259.
Musurus Pacha Server Pacha, Londres, le 20 Ucembre 1877; Ar~iv.
Sadullah Bey ~~Server Pacha, Berlin, le 18 d&embre 1877; Ar~iv.
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Bab~âlinin <Osmanl~~imparatorlu~unun eski ve metin dostu» s~fatiyle
Büyük Britanya hükümetine münferiden tavassut için resmen bir
mûracaatte bulunmas~n~n fevkalâde mühim olaca~~n~~ileri sürerek iki
muharip devlet aras~nda hiçbir sulh ~art~~zikredilmeden sadece muharebeye hatime çekmek maksadiyle tavassut için Istanbuldan kendine hemen bir telgraf çekilmesini teklif ediyordu. Beaconsfield ayni
zamanda Osmanl~~ordusuna kar~~~son hâdiseler dolayisiyle uyanan
itimats~zl~~~~gidermek gayesiyle Türk Hükümetinin enerjik tedbirler
almak suretiyle istiklâl ve mülki tamamiyetini sonuna kadar müdafaaya azmetmi~~oldu~unu bilfiil göstermesini tavsiye ediyordu [73].
Bu haber ~stanbulda büyük bir memnuniyetle kar~~land~. Pek
mü~kül ve ümitsiz bir mevkide bulunan Padi~ah ve devlet adamlar~,
kurtulu~~güne~inin böylece ~n~iltere adalar~ndan do~du~unu görmekle
adeta bahtiyar idiler ve geni~~bir nefes aliyorlard~. Abdülhamit Ingiliz Ba~vekiline mûte~ekkirdir. <Asil Lord»un nasihat~~mucibince
hareket etmekte hiç tereddüt edilmiyor ve O St. James Kabinesinin
ba~~nda kald~~~~müddetçe müzakerelerin Türkler lehinde cereyan etmesine yard~m edece~inde hiç ~üphe edilmiyor. Bununla beraber
müteaddit defalar fûtuhat yapmak niyetinde olmad~~~n~~ ilan eden
Çar'~n sulh müzakerelerinde arazi terkini ortaya atm~yaca~~~san~lmaktad~r. Yine baz~~komplikasyonlar do~mas~= önüne geçilmesi için
müzakere cereyamn~ n Türk Hükümetine meçhül kalmamas~~lûzumlu
addediliyor ve bu hususta Lord Beaconsfield'in vadine tâm itimat
gösteriliyordu [74].
Bu haleti ruhiye içinde bulunan Bab~âli mümkün mertebe vakit
kaybetmeksizin 12 birincite~rin tarihli te~ebbüsünün par prensip
her tarafta sempati ile kar~~lamas~na ra~men bir netice vermedi~i
cihetle ~imdi her iki memleketi de tahrip eden harbi sona erdirmek
ve daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek maksadiyle Imparatorlu~un eski ve sad~ k dostu Büyük Britanya hükümetine muharipler
beyninde tavassut etmesi için resmen (matlup ~ekilde) müracaat ediyor ve bunun reddedilmiyece~i ümidini de ilâve ediyordu [75].
Bu aral~ k beyhude vakit geçirmekle Ruslar~ n mûtemadiyen ilerle~nelerini ve binnetice Rus mutalebât~n~n artmas~n~~arzu et~nedigi anla~~ lan Ingiltere Hükümeti 24 birincikânun sabah~~( ki ayni gün
Noele raslamaktad~r ) ~stanbuldaki sefirine, K~ raliçe Hükümetinin
[73J Musurus Pacha ii Server Pacha, Londres, le 22 dkembre 1877; Ar~iv.
Server Pacha Musurus Pacha, le 26 dkembre 1877; Ar~iv.
Server Pacha Musurus Pacha, le 24 dkembre 1877; Musurus Racha
Server Pacha, Londres, le 26 dkembre 1877; Ar~iv.
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Çar Hükümeti nezdinde Rusyan~n sulh müzakerelerine giri~mek arzusunda olup olmad~~~n~~sormas~na Sultan~n muvafakat edip etmiyece~ini anlamak için emir vermi~, müspet cevap al~nca art~k Musurus
Pa~an~n getirece~i haberi ve resmi müracaat~~bekleme~e lüzum görmeksizin Petersburg'taki sefirini bu i~e memur etmi~~bulunuyordu [76].
Musurus Pa~a Server Pa~an~n 24 tarihli telgraf~n~~ al~ r almaz Hariciye Naz~r~ndan evvel Ba~vekile giderek takdim edince Lord Beaconsfield telgraf metninin fevkalâde ve mükemmel oldu~unu, bir tek kelimesini bile de~i~tirme~e lüzum olmad~~~n~~söylüyor ve Bab~âlinin tavassut talebinin daha ~imdiden kabul edilmi~~addedebilece~ini temin
ediyordu. Ertesi güne tesadüf eden per~embe günü bir kabine içtima~~
akdetmek üzere Noel münasebetiyle köylerinde bulunan naz~rlar~~hemen Londraya davet edece~ini ve içtimadan evvel sabahleyin Vindsor
~atosuna giderek K~raliçe Hazretlerine tavassut demar~~m arzedecegini
ve büyük bir Türk dostu olan hükümdar~ n [77] bunu memnuniyetle
kars~ l~yaca~~ndan emin oldugunu sefirimize anlatan Lord Beaconsf
eld, Istanbul hükümetinin askeri haz~rl~ klara enerji ile devam etmesinin pek mühim oldu~unu bir defa daha tekrar ediyordu [78].
27 birincikânun günü Ingiltere hükümeti Petersburg'taki sefiri
Lord Loftus'u, sulh akdine amade olan Türklerin arzular~ na tevfikan
Rus hükümetinin sulh müzakerelerini açma~a haz~r olup olmad~~~n~~
sorma~a davet etmi~~[79] ve ayni zamanda bu te~ebbüsüne Majeste
K~ raliçe hükümetinin harbe nihâyet vermek arzusuna i~tirak etmeleri
zaruri olan di~er bitaraf devletlerin müzaherette bulunmalar~n~~rica
etmi~ti [80].
Lord Beaconsfield'in bu ricas~na ra~men yard~miyle sulhün teessüsüne en ziyade müessir olaca~~~bedihi olan Alman hükümeti, harbin
bir ün evvel bitmesi kususunda Büyük Britanya hükümetiyle ~eklen
hemfikir olmakla beraber, buhramn ba~~ndanberi takip edegeldi~i
bitarafane ve ~ark meselelerine. do~rudan do~ruya kar~~mamak siyasetini bu defa da muhafaza ederek muhariplerden yaln~z birinin
talebi üzerine tavassutta veyahut tavassut te~ebbüsüne i~tirakte buLord Derby to Musurus Pacha, Foreign Office, december 27 th., 1877 ;
r~iv.

«Vous devez savoir, m'a - t - il dit, par parantUse, que la Reine est trs
turque; bak: ayak notu 78.
Musurus Pacha â Server Pacha, Londres, le 26 decembre 1877; Ar~iv.
«. . . â demander al~~Cabinet russe si, la Turquie se declarant prete â
conclure la paix, la Russie etait prete â accueillir des ouvertures de paix . . .
D. D. F., p. 222, ha~iye 1.
G. P., II, s. 162, Anmerkung • Yine bak : ayak notu 79.
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lunam~yaca~~ nda ve yine 12 birincikanun tarihli sirkülerden sonraki
noktai nazar~nda sabit kalaca~~nda ~srar ediyordu [811.
Fransa hükümeti de Petersburg'taki ~ngiliz te~ebbüsüne resmen
muavenet etmekten imtina ediyordu. Lakin yine sulh u~runda manevi miizaheretten çekinmiyor ve gerek Çar ve gerekse Gorçakof
nezdinde, kan dökülmesini durdurmak ve bilhassa bu yüzden Ingiliz
hükümeti ile ihtilafa sebebiyet vererek ingiltereyi kendi nden so~utmak neticesine müncer olacak bir vaziyet ihdas etmekten kaç~ mlaca~~~
ümidini izhar etmekten geri durmuyordu. Filhakika Waddington'un
istihbarat~na göre Türklerin müdafaa kuvvetleri henüz tamamen sona
ermi~~de~ildi. Harp sahnesinin istanbula yakla.~mas~~ile Ingiliz harekat~~pek müessir bir ~ekil alabilecek ve Türkiye mücadeleyi çok daha
uzatma~a muktedir olabilecekti [82]. Halbuki Frans~z hükümeti bilâkis
harbin bir ân evvel bitmesini ve muzaffer Rusyan~n Bab~aliye tahmil
edece~i sulh ~artlar~n~n harp harici kalan devletlerce dahi kabul edilebilecek bir mahiyette olmas~n~~arzu etmekte idi. Bununla beraber tam
manasiyle müstakil bir siyaset takip etme~e ve bundan dolay~~ da ne
harbe müdahale ve ne de tavassut etme~e azmetmi~~bulunuyordu [83].
Umumiyetle ingilterenin bu son te~ebbüsü hakkmda efkar' umumiyenin kanaat~, demar~~n muvaffak~yetsizlikle neticelenece~i merkezinde idi. Viyana ve Brüksel gazeteleri bu mesele ile uzun uzad~ya
me~gul oluyorlar ve menfi neticeye var~yorlar, hatta bundan bir tak~m ihtilafl~~meseleler do~aca~~n~~kuvvetle tahmin ediyorlard~.
Petersburg'tan cevap bekliyen Lord Derby, demar~~n~n Rusya'da
nas~l kar~~lanaca~~n~~ve Rus hükümetinin sulh ~artlar~n~~bildirip bildirmiyece~ini henüz bilmemekle beraber, Çar hükümetinin a~lebi ihtimal Bab~ali ile do~rudan do~ruya milzakerelere giri~mek karar~nda
sebat edece~i zann~nda idi [84]. Halbuki Türkiyenin esas gayesi,Rusya ile do~rudan do~ruya müzakereye giri~memek idi ve bu maksatla
evvela Paris muahedesini imza eden devletlere, bundan bir netice
istihsal edemeyince ~imdi de 'Lord Beaconsfleld'in teklifi ve te~viki ile
Ingilterenin tavassutuna ~nüracaat etmi~~bulunuyordu. Bab~ali, Ruslar~n yanl~~~olarak zannettikleri halin tamamen aksine olarak, kendini
[81] V. Bülow an den englischen Botschafter in Berlin Lord Odo Russel, den
3. Januar 1878; G. P. Nr. 300. Mr. Tibi, Chargö d'Affaires de France ü Berlin
M. Weddington, Berlin, le 6 janvier 1878; D. D. F., 1 er senle, Tome II, No. 227.
[82]M. Waddington ü M. le Gönöral Le Flö, Arnbassadeur de France ü SaintPötersbourg, Paris, le 31 döcembre 1877; D. D. F., 1 er sene, II, No, 223.
D. D. F., t er sene, II, No. 225.
Essad Bey Server Pacha, Vienne, le 31 döcembre 1877. Karatheodory
Pacha it Server Pacha, Bruxelles, le 1 er janvier 1878; Ar~iv.
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henüz hiçbir suretle büsbütün ma~lüp addetmiyor, Rusyaya do~rudan
do~ruya müracaat ederek sulh ricas~~ ~zt~rar~ nda kalm~~~vaziyette telâkki etmiyor ve bitaraf devletleri de bu hususta ikna etme~e çal~~~yordu [85].
Rusyada ise vaziyet hiç te böyle telâkki edilmiyor, Türklerin
naçar kald~ klar~na inan~larak her istediklerini Türklere dikte ettirebilmek için ~ ngiliz tavassutunu kabul etmeme~e karar verilmi~~bulunuyordu. Filhakika ~ ngiliz sefiri ile Prens Gorçakof aras~ nda 30 birincikânun günü yap~lan mülâkat, pek nazikâne olmakla beraber, Ingiliz
teklifine kar~~~kati bir red cevab~~te~kil eder. Bu mûlâkatta Gorçakof
Lord Loftus'a tavassut lâfz~ m kale almaks~z~ n - fakat katiyetle reddedilece~ini de ihsas ederek - Türklerin yüksek askeri makamlar~n~ n
Tuna ve Anadolu cephelerindeki Rus kumandanlar~na müracaat ederek ne gibi ~artlarla muharebeye nihayet verilebilece~ini onlardan
ö~renmeleri lâz~mgeldi~ini bildiriyordu [86].
Ümit dolu ve heyecanl~~bir intizar devresinden sonra Rus cevab~n~ n mahiyetini ö~renen Bab~ âli hayal inkisar~na ugram~~~bulunuyordu. Maamafih kendi tavsiyesiyle Türklerin tavassut miiracaat~m
kabul edip te~ebbüste bulunan ~ ngiltere hükümetinden Rus cevab~ n~ n ve bu cevaba kar~~~ne vaziyet tak~naca~in~ n resmen bildirilmesini
beklemekte kendisini hakl~~buluyor ve mütareke hakk~ nda ancak
bundan sonra fikir dermiyan etmeyi münasip görüyordu [87]. Esasen
Türk devlet adamlar~~ kay~ts~z ve ~arts~z bir mütareke akt~ m pek
mahzurlu buluyorlard~. Çünkü bu takdirde dü~man tevakkuf zaman~ndan ve mevsimden bilistifade yeni muharebeler için ordusunu tanzim,
tensik ve takviye etme~e f~rsat bulmu~~olacakt~. Binaenaleyh ~stanbulda mütareke aktinden evvel Rusyaya sulh mfizakerelerine esas
[851 Musurus P. ~, Server P., Londres, le 29 decembre 1877; Ar~iv.
« Je viens comme la colombe de l'arche » a dit en entrant Lord Loftus.
«Soyez le bienvenu, a repondu le chancelier ; voyons cependant q~~elle branche
d'olivier vous apportez.». «La Turquie desire la paix, a repris Lord Loftus, et je
suis charge de vous demander si la Russie est disposee l'accepter ». « Nous la
souhetons comme Elle, a dit ~~son tour le prince, mais la Porte doit d'abord
s'addresser par ses officiers generaux aux cammendants en chef de nos deux arquelles conmees de Bulgarie et d'Asie-Mineure qui leur devront faire connaltre
Le mot de
ditions ils peuvent consentir ~~une suspension des bostilites »
~n&liati on n'a pas ete prononce par Lord Loftus et le Chancelier ~n'a ( Frans~z
sefirine ) fait observer avec insistance pour bien marquer sans doute q~~e tout
demarche qui aurait en plus ou moins une signification de ce genre, aurait ete
peremtoirement repoussee . . . Bak: D. D. F., 1 er sene, II, No. 226.
Musurus Pacha ~~Server Paca, Londres, le 1 er janvier 1878; Ar~iv.
Server P. ~~Musurus P., le 1 er janvier 1878; Ar~iv.
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te~kil etmek üzere Paris muahedesini kabul ettirmenin daha faydal~~
olaca~~~kanaat~~vard~~[88]. Fakat bu mesele üzerinde kat! bir karar
ittihaz etmeden evvel Rus cevab~~hakk~ nda Ingiliz kabinesinin alaca~~~
vaziyeti beklemek liizumu hissolunuyordu [89].
Rus cevab~ na muttali olan Ingiliz kabinesi ise 2 ikincikânun
günü içtima ederek vâziyeti tetkik etme~e ba~l~ yorsa da o gün kan
bir karara yaram~ yor [90], ancak ertesi günkü toplant~s~nda uzun
müzakerelerden sonra Ruslar~n teklif etmekte olduklar~~ ~artlar dahilinde mütareke için do~rudan do~ruya kendilerine mûracaat etmelerini Türklere tavsiye ediyordu [91].
Ingiliz kabinesinin böyle bir vaziyet tak~naca~~~ ~stanbulda hiç te
ümit edilmemekte idi. Bundan dolayi mezkûr cevap Bab~âliyi, bu âna
kadar büyük ~imitler vererek birlikte çal~~m~~~olan Büyük Britanya
devlet adamlar~ na kar~~~âdeta bir infiale sevketmi~~ve tela~e düsûrmil~tû [92]. Maamafih yine ~ngiltarenin mûzahareti ümit ediliyor ve
onun tavsiye etti~i ~ekilde hareket etmekten ba~ka çare kalmad~~~~
idrak edilerek Ruslar taraf ~ ndan teklif edilen miltarekeyi prensip
itibariyle kabul etmek mecburiyeti hissolunuyordu. Bab~âli bu son
karar~m Londraya bildirirken ayni zamanda derhal muhasamata nihayet verilmesini temin etmek maksadiyle Ingiltere hükümetinin Petersburg'da te~ebbüse geçerek Rus kumandanlar~ na bu yolda emir
verilmesine delâlet etmesini de rica ediyordu [93]. Bundan ba~ka
Osmanl~~hükümeti Rusya hükümeti ile irtibat halinde bulunmad~~~~
cihetle Ingilterenin Petersburg'ta ~nûtareke esaslar~n~~tesbit etmesini
dahi, yerinde ve tabii addediyor ve bu esaslar bir defa tesbit ve Bab~t~li taraf~ndan kabul edildikten sonra Avrupa ve Asyadaki kumandanlar~ na miizakereye giri~ mek için emirler verebilece~ini ileri sürüyordu. Türk hükümetinin telâkkisine göre ayni ~ekilde Rusyan~n da
kan dökülmesinin daha ziyade uzamas~ na mani olmak arzusu sabit
olduktan sonra, mütarekeden maksat sull~iin tekrar tesisi olaca~~~cihetle, m~ltareke ~artlar~~sulh müzakereleri esaslar~~ile birlikte ve ayni
zamanda tesbit edilecekti. Bu sulh mûzakerelerinin esas~n~~ise, Imparatorlu~un tamamiyetini ve istiklâlini garanti eden Paris Muahedesi
Musurus P. it Server P., Londres, le 1 er janvier 1878; Ar~iv.
Musurus P. i~~ Server P., Londres, le 2 janvier 1878; Ar~iv,
Lord Derby'nin sefirimiz Musurus Pa~aya verdi~i resmi cevab~~ ele geçirmek maalesef mümkün olamad~ . Fakat Server Pa~an~ n 4 ikincikimun tarihli
Musurus Pa~aya çekti~i bir telgraftan bu cevab~n mahiyetini anl~ yoruz.
Server P. Musurus P., le 4 janvier 1878; Ar~iv.
Server Pacha Musurus Pacha, le 4 janvier 1878: Ar~iv.
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te~kil edecekti [94]. Bu hareketiyle do~rudan do~ruya Rusyaya müracaat etmek zaruretinde kalan Osmanl~~hükümetinin, dolambacl~~yollardan kendini Çar~n kuca~~na dü~mü~~olmak vaziyetinden ve bunun tevlit edece~i muhakkak olan a~~r neticolerinden kurtarmak istedi~i anla~~lmaktad~r.
Hükümetinin bu arzular~n~~bildiren MusuruF2 Pa~aya Lord Derby,
iki muharip devlet mutareke hakk~nda anla~madan evvel askeri harekâta nihayet vermek talebihin yepyeni bir ~ey oldu~unu söylüyor,
fakat bunu ilk nazarda kabul edilemiyecek bir ~ey olarak addetmiyordu [95]. Lâkin ~ngiliz Kabinesi 7 ikincikânun günü içtima ederek
mezkür talepleri tetkik ettikten sonra bu kabil teklif!ere Ruslar~n
muhakkak surette menü cevap vereceklerini nazar' itibara alarak, ne
mütareke aktolununc~ya kadar muhasamat~n tatili, ne de mütareke
esaslar~= Rus hükümeti ile kararla~t~r~lmas~~hususunda ingilterenin
Petersburg'ta te~ebbüse geçemiyece~i karar~n~~veriyordu. Bab~âliye
de, Prens Gorçakof'un mütareke ~artlar~~esaslar~~ve teferruat~~hakk~nda lâz~m gelen direktifi göndermi~~bulundu~u cihetle, Anadolu ve
Rumelideki Osmanl~~ordular~~kumandanlar~na muktazi talimat göndermek suretiyle Rusya ile irtibat tesis etmesini tekrar tavsiye ediyordu [961.
Rus ordusu bu müzakereler ve muhaverelerle geçen günlerden
azami derecede istifade ederek mümkün mertebe fazla arazi i~gal
etmek ve böylece Türk mukavemetini asgari hadde indirmek maksadiyle [971 mütemadiyen ileri hareketlerine devam ediyor, Rumelide Balkanlar~~her zamankinden daha ziyade tazyik etti~i gibi Asyada Erzurumu zaptetme~e gayret sarfediyordu. General Gurko, k~~~ortas~nda tabiat~n bütün hu~unetine kar~~~bir hafta mücadeleden sonra 31
birincikânunda Ta~kesen mevkiinde ak~am~n saat alt~s~na kadar devam eden ~iddetli bir mul~arebeyi müteakip müstahkem mevzileri
zaptetme~e muvaffak olmu~~ve geceloyin Türk kuvvetleri geri çekildikten sonra 1 ikincikânunu 1878 de Sofyaya do~ru yürüme~e ba~lam~~t~. Rus ordusunun merkez k~sm~~dahi Keçidere ve ~htiman mevkilerinden Balkanlar~~ a~arak K~zanl~~'~~zaptediyor ve bu suretle
Türklerin S~pka ordusu mahsur b~rak~ld~ ktan sonra General Radetzki
32000 ki~ilik bir Türk ordusunu oldu~u gibi teslim al~yordu ( 8 - 9
Server Pacha a Musurus Pacha, le 5 janvier 1878; Ar~iv.
Musurus Pacha it Server Pacha, Londres, le 5 janvier 1878; Ar~iv.
1961 Vesika No. 3. Bu vesikalar T T. Kurumunun Tarih Belgeleri ad~ ndaki
serinin ikincisinin te~kil edecek olan «XIX. asr~n ikinci yar~s~na ait vesikalar» da
II. k~s~mda c~kacakt~r.
[971 Server Pacha i Musurus Prel~a, le 7 janvier 1878; Ar ~iv.
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ikincikânun 1878). Anadolu cephesinde ise Ruslar Erzurumun muhasara= ikmal etmi~~bulunuyorlard~~[98].
Bu vaziyet kar~~s~nda ~stanbul hükümeti bir yandan Edirneyi
tehdit eden dü~man~n ileri harekât~na kar~~, siyasi müzakereler her
ne ~ekilde olursa olsun, Rus taleplerini mümkün mertsbe tahfif etmek
gayesiyle askeri bak~mdan elinden gelen her ~eyi yapmak yolunda olup
Edirne önünde bir müdafaa hatt~~ te~kil etme~e karar verirken [99]
di~er yandan mütareke nekadar çabuk aktedilebilirse o nisbette kendi
lehine olaca~~n~~[100] müdrik olmakla beraber, mütareke meselesinde
ingiltereden hiçbir yard~m beklenemiyece~i sabit olmakla kendini
Ruslarla kar~~~kar~~ya yaln~z ba~~na terkedilmi~~buluyor; carnaçar
Lord Derby'nin tavsiyesine uyarak 8 ikincikânun tarihinde Avrupa
ve Asyadaki kumandanlar~na s~rf askeri mahiyette bir mütareke akdetmeleri için laz~m gelen emirleri veriyor [101]; ayni zamanda mezkfir cephelerdeki Rus kumandanlar~m keyfiyetten haberdar ediyordu [102]. Böylece Osmanl~~hükümeti bilmecburiye Ruslarla do~rudan
do~ruya müzakereye giri~mek için ilk ad~m~~atm~~~oluyordu.
Osmanl~~devleti yaln~z Rusya ile harp halinde bulunm~yor, fakat
ayni zamanda ma~lübiyeti tahakkuk edince kendine harp ilan eden
Karada~~ve S~rbistan prenslikleri ile de muharip vaziyette bulunuyordu. Binaenaleyh yaln~z Ruslarla mütareke akdetmekle tekmil muhasamata tam mânasiyle bir hatime çekmi~~olm~ yaca~~ndan, mezkür
prensliklerle de mütareke akdi lâz~m geliyordu. Fakat Babiali Türk
kumandanlar~n~n, ne do~rudan do~ruya bahsi geçen prensliklerle,
ne de onlarla mütareke hususunda Rus kumandanlariyle müzakereye
giri~emiyecekleri kanaatinde idi.
Lord Derby, ~stanbulda Vükelâ Heyetinin, kendi tabiri ile < pek
müdebbirane» [103] davranarak ~ngiliz hükümetinin tavsiyesi mucibince verdi~i-Ruslarla bizzat müzakereye giri~mek- kararmdan pek memnun görünüyordu. Hariciye Naz~r~, Bab~âlinin Karada~~ve S~rbistan
ile olan vaziyet hakk~ndaki mülâhazalar~n~~tamamen hakl~~bulmakla
beraber bu hususta mezkûr prenslikleri, bilhassa gayri lâyik bir haSchult.. Geschtsklndr., Bd. 19, 1878, s. 453-454; Vesika No. 5,7.
Vesika No. 6.
[1001 Vesika No. 1 ; «Dü~man~n Balkanlardan tecavüzat~~haliyesine mebni
emri mütarekenin bir gün ve bir saat evvel kararla~t~rdmas~~farz derecesinde
idügi Meclisi Vükelâda müttehiden tezekkiir olunmu~~
[1011 Server P. â Musurus P., le 8 janvier 1878; Ar~iv.
[102) Le Ministre de la Guerre il S. A. Il. le Grand Duc Nicolas et â S. A. Il
le Grand Duc Michel, Constantinople, le 7 janvier 1878; Ar~iv.
[103] «Trs sagement»; Bak: ayak notu 104.
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reket takip etmi~~olan S~ rbistan nezdinde kendinin hiçbir te~ebbüste bulunam~yaca~~m, fakat Rus kumandanlarm~n kücük müttefiklerine emri vakii kabul ettireceklerinden emin oldu~unu ilave ediyordu. Nihayet mütarekenin bir an evvel aktedilmesinin Türkiye için
en faydal~~oldu~unda Bab~ ali ile hemfikir olan Lord Derby, hükümetinin mütareke müzakerelerine i~tirak edemiyece~inde ~srar ediyor,
fakat mütareke mûzakerelerinin cereyam hakk~nda ~ngiliz kabinesinin
haberdar edilmesini faydal~~bularak Rus teklifleri kabul edilmiyecek
derecede a~~ r olduklar~~takdirde mümkün olan her ~eyi yapaca~~~vadinde bulunuyordu [104]. Lord Beaconsfield dahi mütareke müzakerelerinin cereyam hakk~ nda kendinin haberdar edilmesini bilhassa
gayet mühim addediyordu. Zira, e~er Rus ~artlar~~kabulü gayri kabil
mahiyette veya pek a~~ r olacak olursa bunlar efkar~~umumiyenin
önüne serilmekle Ingilterede muazzam ve kuvvetli bir mevcudiyet
te~kil eden Anti-Rus partisine, Ba~vekilin siyasetini takviye edecek
müessir bir silah hizmetini görebilecekti [105].
Muharipler beyninde mütavass~ t rolünü oynamak ve binnetice i~e
filen müdahale etmi~~olmak istememekle beraber Bab~aliye kar~~~hiç
olmazsa manevi bir yard~m~~üzerine alm~~~olan Ingilterenin meseleye
~imdilik kar~~ mamak hususunda vermi~~oldu~u bu kati cevab~na ra~men ~stanbulda Büyük Britanya hükümetinin yard~m~ndan büsbütün
ümit kesilmi~~olmamal~d~r ki mütareke akt~n~~tâcil etmek için bir kere
daha Lord Derby'e mi~ racaat edilerek 24 saattenberi Rus kumandanlar~ na çekilen telgraf cevaplar~n~n elan al~namamasiyle muhasamat tatilinin sürüncemede kalmas~ na, geçen her dakikamn ise vaziyeti Türkiye için daha vahim bir hale soktu~una ve hatta bizzat hükümet
merkezinin tehdit edilmekte olmas~na Lordun nazar~~dikkat~~celbolunuyordu [106]. Osmanl~~hükümetinin bu son milracaat~, kendini
adeta Ingiltere taraf~ ndan oyalanm~~~ve milzaharet hususunda aldat~lm~~~oldu~u hissini veriyordu. Lord Derby Bab~alinin kendini Ingiltereden beklemekte oldu~u yard~ m hakk~ nda aldanm~~~telakki etti~ini
Britanya hükümetinin teessf~rle ö~rendi~ini, Rusya ile sulh müzakerelerine giri~mek te~ebbüsünde bulunmak ve Rusyadan bir mütarekeye muvafakat istihsal eylemi~~olmakla K~ raliçe hükümetinin Bab~aliye
fevkalade mühim bir hizmet ifa etti~ini ifade ettikten sonra, bu te[1041 Musurus Pacha i~~ Server Pacha, Londres, le 9 janvier 1878; Ar~iv.
Musurus Pacha i~~ Server Pacha, Londres, le 9 janvier 1878; Ar~iv.
Server Pacha Musurus Pacha, Londres, le 9 janvier 1878; Ar~iv.
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menniler hususunda da yine do~rudan do~ruya Rusyaya müracaat
edilmesi laz~m geldi~ini tekrar ediyordu [107].
~stanbulda sab~rs~zl~ k ve heyecanla beklenen Rus kumandanlar~mn cevabi telgraflar~~ertesi gün, 10 ikincikânun 1878 tarihinde buraya vâs~l olmu~~bulunuyordu. Bunlardan Grand-Duc Michel yaln~z
8 tarihli telgraf~~alm~~~oldu~unu i~ar etmekle iktifa ediyordu [108].
Buna mukabil Grand-Duc Nikolas mütareke müzakerelerini icra etme~e selâhiyettar oldu~unu, fakat sulh esaslar~~kabul edilmedikçe
mütareke akt~~mevzuubahs olam~ yaca~~~cevab~ n~~veriyordu [109]. Bu
sonuncusu ise Bab~âlinin istemedi~i ~ekilde bir cevapt~. Cephe kumandanlarma s~ rf askeri bir mütareke akdetmeleri için salâhiyet veren Bab~âli, hakl~~olarak mütareke ile sulhü ayr~~ayr~, yani birincisini askeri ve ikincisini siyasi birer mesele olarak telâkki ediyordu.
Anla~~l~yor ki, 1871 de Bismarck'~ n Gambetta'ya yapm~~~oldu~u gibi
~imdi de Ruslar her halde ~ngiliz tavassutunu reddetmi~~görünmeksizin kabul etmemek gayesiyle sulh ~artlar~n~~mütareke ~artlariyle
ayni zamanda ve birlikte Türklere kabul ettirmek emelinde idiler.
Paris muahadesi esaslar~n~~sulh ~artlar~~esasat~~olarak görmekten
ba~ka bir arzusu olmad~~~ n~~birçok defalar tekrar eden Bub~âli için [1101
bu, beklenmedik bir talepti. Gayri müsait vaziyete ra~men meselenin
müstaceliyeti kar~~s~ nda Osmanl~~hükümeti bir yandan sulh ~artlar~n~ n nelerden ibaret olaca~~n~~bildirmesi için Grand-Duc Nikolas'tan
rica ederken [111], di~er taraftan Nikolas'n~n cevab~n~~büyük devletler
nezdindeki mümessillerine tamim ediyor [109] ve ayni zamanda mezkûr
cevab~n Londra'da, memba~~belli olmaks~z~ n, ne~redilmesi için Musurus Pa~aya talimat veriyordu [112].
Ruslar~n böyle bir talepte bulunacaklar~n~, anla~~ld~~~ na göre,
~ngiliz devlet adamlar~~da beklemiyorlard~. ~~ pka hezimetine ve oraAr~iv.

Telegramme de Lord Derby it Server Pacha en date du 9 janvier 1879;

Grand Duc Michel, Commandant en chef de l'armöe de Caucase, au
Ministre de la Guerre Itkouf Pacha, Tiflis. le 9 janvier 1878; Ar~iv.
Server Pucha aux Reprösentants de la Sublime Porte, le 10 janvier
1878; Ar~iv.
Server Pacha Musurus Pacha, le 6 janvier 1878; Server Pa~a bu telgraf~nda Alman sefiri ile yapt~~~~bir görü~meden bahsediyor ve sulh akti için
Bab~t~linin ne gibi ~artlar arzu etti~ini soran sefire ~u cevab~~vermi~~oldu~unu
bildiriyordu: «Pour nous, . . . , il n'y a qu'une senle condition, c'est le maintien
du Traitö de Paris. Le Prince Reuss (Alman sefiri) m'a röpliquö que le fait meme
de la guerre devait modifier cet acte
»* Ar~iv.
[111]IA Ministre de la Guerre au Grand Duc Nicolas, le 10 janvier 1878; Ar~iv.
[1)2] Sörver Pacha Musurus Pacha, le 10 janvier 1878; Ar~iv.
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daki ordunun esir dü~mesine hayli esef eden Lord Beaconsfield, en
ziyade Bab~âlinin Rus ilerleyi~i kar~~s~nda dü~mü~~bulundu~u telâ~~
ve deh~ete dair ~stanbul sefirinden almakta oldu~u haberlerden müteessir oluyordu. 1828 senesinde Ruslar~ n Edirneye gelmeleri üzerine
~stanbulda hâs~l olan deh~etin General Dipiç'in muzafferiyetine en
büyük âmil te~kil etti~ini Türk hükümetine hat~rlatan ba~vekilin fikrine göre k~~~mevsiminde büyük bir ordunun ileri hareketi mümkün
olam~yaca~~ndan, henüz nevmidiye mahal yoktu. Çünkü Tuna kalelerinden Edirne önüne getirilecek takviye kuvvetleriyle hemen 100000
ki~ilik bir müdafaa ordusu te~kil edilmesi milmkündü. Halbuki ~imdi
Bab~âli ne yapaca~~n~~ ~a~~rm~~~bir hale gelirse Ruslar cesaret alacaklar ve isteklerini art~racaklar~~gibi, bu halin Ingilteredeki taraftarlar~m~z üzerinde menfi bir tesir yapaca~~~da muhakkak idi. Lord Beaconsfield, yak~ nda içtima edecek olan parlâmentoda bu mesele üzerine
büyük münaka~alar cereyan edece~inden emin ve fakat pârlâmento
ve k~ rallçadan kendi siyaseti için lâz~ m gelen muaveneti görece~inden
iimitvar idi. E~er Türkler s~ rf kendi güçlerine dayanarak dü~man~~
Edirne önünde alt~~ ilâ sekiz hafta durclurabilecek kuvvetli askeri tedbirler alma~a muktedir olabilirlerse, ~ngiliz hükümetinin Türkler
lehine m~lessir harekâta geçece~ini emniyetle vadederek Osmanl~~
hükümetini ~iddetle mukavemete te~vik ediyordu. E~er Türkiye hükümeti kendinin gösterdi~i yolu tutacak olursa Grand Duc Nikolas'n~n telgrafnamesine, mûtareke görü~melerine sulh esaslar~n~n kar~~t~r~lm~yaca~~~mealinde cevap vermesi icap edece~ini teklif eden
Ba~vekil aksi takdirde, yani mukavemet muhal addedilip Rus talepleri
kabül edilece~i takdirde, parlâmentoyu mukarrer vaktinden evvel
içtimaa davet ederek Osmanl~~devletine yard~ m etmek için sarfetmi~~
oldu~u bunca mesaiye ve ald~~~~tedbirlere teessüf etmekten ba~ka
bir~ey yapam~yaca~~n~~beyan ediyordu [113].
Lord Beaconsfield böylece müphem vaitlerle Bab~âliyi ~iddetle
mukavemete te~vik ederken, yukarda söyledi~imiz gibi ~stanbulda Rus
taleplerini kabul etmek hususunda çoktan karar verilmi~~ve sulh
~artlar~n~n nelerden ibaret oldu~unu anlamak için Grand Duc Nikolas'ya telgraf çekilmi~~bulunuyordu. Filhakika Rumelide Rus tazytk~na kar~~~koymak' Bab~âli imkâns~z addediyordu. Parlâmento ay~n 17
sinde içtima edip müttefik s~fatiyle ~ngiliz donanmas~n~n Bo~azlardan
içeriye girmesini kararla~t~ rsa bile bunun Rus ilerleyi~ine mâni olam~yaca~~~ve binnetice paytaht~~yak~ ndan tehdit eden büyük tehlikeyi
[113] Vesika No. 8; Londra sefaretinden 10 II. kanun tarihli .gayet mahremane ve hususi» telgraf.
Belleten C. V F. 25
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bertaraf edemiyece~i hususunda reyler müttefikti [114]. Vak~a Edirne
civar~nda daha 1877 senesi ilkbahar~ nda her ihtimale kar~~~tahkimat
yap~lma~a ba~lanm~~~ve temmuz ay~~zarf~ nda, General Gurko'nun
ilerleyi~i esnas~nda daha ziyade çal~~~ larak Edirne Pile vneden çok
daha vasi, muazzam ve daha kuvvetli bir sahra tahkimat~~haline getirilmi~ ti. Ancak buran~n müdafaas~~için büyük bir ordunun yerle~tirilmesi icap ediyordu [115]. Halbuki ~imdi böyle bir ordu elde mevcut
olmad~~~~gibi Ruslar~n süratle ilerleyi~i kar~~s~ nda buraya cemetme~e
de imkan görülmiyordu. Buhran~ n ba~~ndanberi kâh ümit ve kâh
yeis verici bir politika takip eden Ingilterenin bu son vaidine güvenerek Edirneyi ve devlet merkezini büyük bir tehlikeye maruz b~rakmak muvafik olmad~~~~ittifakla kabul edilerek, e~er Ingiltere filen
yard~ m etmeyip yeni bir tavassut ~ekli bulamazsa «Zat~~Sevketsimat~~
Hazreti Padi~ahinin selâmeti devlet ve memleket için do~rudan do~ruya Rusya imparatoruna müracaatle sefki diman~n önünü alma~a
ve bir tarih mûsaleha bulma~a sarf~~mesai buyuracaklar~~mealinde »
~ngiliz sefiri vas~ tasiyle Lord Derby'ye mahremane bir telgrafla bildiriliyordu [1141 Ayni zamanda K~rallça dahi Paris Muahedesi esaslar~ na göre bir sull~~elde etmek maksadiyle «yüksek tavassutunu
kullanmas~~için » 10 ikincikânun 1878 tarihinde Padi~ah taraf~ndan
telegrafla <son bir milracaat» a daha tevessül olunuyordu [116].
Ertesi gün, 11 ikincikânunda, Abdülhamit Sadrazam Etem Pa~ay~~
azlederek yerine Hamdi Pa~ay~~tayin etti. Bu kabine tebdilinin sebebi
tamamen siyasi olup büyük bir ehemmiyeti hai~dir. Etem Pa~a vaktinde Londra Protokolunu devletin istiklali ile gayri kabili telif bulmu~~ve bunun katiyyen reddedilmesi fikrini ~srarla ileri sürmü~tü.
Binaenaleyh Etem Pa~a iktidar mevkiinde kald~~~~müddetçe Londra
[1141 Vesika No. 9.
Schult. Geschtsklndr., Bd. 19. 1878, e. 454.
La Russie donne la plus grande impulsion aux mouvements el~vahissants de son an~p% qui menace meme la Capitale de Mon Empire. Le moment est
suprme, le danger est imminent et je crois de mon devoir de faire un dernier
appeI direetement aux sentiments d'amitie dont V. M. a donne constamment des
preuves precieuses tant ii Mon Phre qu'i‘ Mon Oncle. Les relations personnelies
que j'ai eu le bonheur d'avoir avec V. M. m'encourage.~ t i~~m'adresser i~~ Elle
pour La prier de vouloir bien exercer sa haute mediation dans le but d'obtenir
~me paix sur la base du Trait de Paris.
En donnant une solution satisfaisante ii la crise actuelle, V. M. acquerra de
nouveux titres ii la reconnaissance eternelle de toute la nation Ottomane; je compte
sur la sympatie que Mon Auguste et ancienne Amie a de tout temps montree
Mon Empire pour connaitre le plustöt possible Sa haute decision.
Server Pacha i~~Musurus Pacha, le 10 janvier 1878; Ar~iv
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Protokolu esaslar~~dahilinde Ruslarla mûzakereye giri~menin imkâm
yoktu. Halbuki hâdiselerin devlet vaziyetini pek vahim bir hale sokmu~~olmas~~dolay~siyle ~imdi Rusya ile do~rudan do~ruya müzakereler° giri~mek mecburiyeti hâs~ l olmu~tu. ~u halde vaziyet icab~~olarak Etem Pa~an~n art~k ayr~lmas~~ve yerine mazideki kanaati meçhul
bir ~ahs~n gelmesi lâz~ m geliyordu. Abdülhamit bu hareketiyle siyasetinde bir pro~ram de~i~ikli~i yapm~~~oldu~unu tebartiz ettirmi~~
oluyor ve memleketin istiklâl ve tamamiyetini muhafaza için sonuna
kadar harbe devam etmek azminde olan Sadrazam~n politikas~ndan
ayr~larak sulhu tesis etme~e karar vermi~~bulundu~unu i~har etmi~~
oluyordu. Fakat Etem Pa~an~n ayr~lmas~~bir cihetten de, Ingiltereden
beklenen muhtemel yard~ mdan Osmanl~~Devletinin istinkâf etmekte
oldu~unu ifade ediyordu [117].
Kabine tebeddülünden bir gün sonra, yani ay~n 12 sinde DaireiAskeriyede vukubulan Heyeti-Vükelâ içtima~nda Padi~ah taraf~ndan
Ingiliz K~ral~ças~ na çekilen telgraf~n cevab~n~~beklemeksizin Rusya
Imparatoruna dahi sulhu tacil etmesi ricasiyle bir telgraf çekilmesinin muvaf~k olup olm~yaca~~~meselesi mevzuubahs edilmi~ti. Ingiliz
devlet adamlar~n~ n malüm olan hatt~~hareketinden pek te müspet bir
~ey beklenemiyece~i kanaati umumi oldu~u gibi mezkür telgraf in
cevab~na intizar olundu~u, fakat bu menfi ç~ kt~~~~takdirde bunu
müteakip Çara yap~ lacak her hangi bir m~lracaat dü~man taraf~ndan
bir nevmidi ve yeis eseri telâkki edilebilece~i ve binnetice sulh ~artlar~n~~daha ziyade a~~rla~t~rma~a âmil olaca~~~mülâhazasiyle hemen
Çara da böyle bir telgraf çekilmesi hususunda bir rey muhalefetle
karar verildi [118]. Tam bu müzakereler cereyan etti~i esnad Grand
Duc Nikolas, esas sulh takarrar etmedikçe mütarekeye muvafakat etmiyece~ini bildiriyordu [119]. Bu vaziyet kar~~s~nda Vükelâ Meclisi
derhal murahhaslar tayini ile müzakereye ba~laman~ n en muvaf~k bir
hareket olaca~~n~~ittifakla tasvip etti.
Ertesi pazar günü (13 ikincikânunu, 9 muharrem) Bab~âlide içtima eden Mecliste bütün bunlar tekrar gözden geçirildi~i s~rada
Grand Duc Nicolas'dan ikinci bir telgrafta sulh esaslar~= kendisi
taraf~ndan ~ahsen tebli~~edilece~i bildiriliyor ve bunun için Türk
Schult. Geschtsklndr, Bd. 19, 1878, s. 454; G. P., II, s. 163.
Vesika No. 17-9.
Nicolas Wouf Pacha, le 12 janvier 1879 : Aussite~ t que l'entente sera
tablie sur base de paix et principes On&aux d'armistice seront convenus avec
moi je donnerai sans retard ordres ne"cessaires aux commandants.... pour prendre
arrangement avec commandants turcs....; Ar~iv.
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hilkümetince seçilecek murahhaslarm isimlerinin bildirilmesi ve bunlar~n
K~zanl~~a gönderilmeleri rica olunuyordu [120]. Meclis bu haberden, Rusyan~n i~i art~ k bitirmek iste~inde oldu~unu istidlal ederek müzakereye
süratle iptidar olunmas~ na karar verirken [121], Lord Derby'nin Istanbuldan K~ ral~ çaya çekilen UsIgrafa ve Grand Duc Nikolas taraf~ndan vaki olan teklife ~tt~ la kesbetmesi üzerine sefirimize verdi~i
cevab~~m~~htevi 12 ikincikanun tarihli telgrafname Hariciye Nezareti taraf~ ndan içtima halinde olan Meclise gönderiliyordu. Lord
Derby'nin burada kulland~~~~lisan çok dikkate ~ayand~ r: Sultan~n
telgraf~n~~K~ral~ çaya henüz arzetmemi~~olan Hariciye Naz~n, bizzat
K~ rallça Hazretlerinin verece~i cevab~ n da Büyük Britanya hükümetinin bu âna kadar takip etti~i siyasete mutab~k bulunaca~~m ~üphe
edilmemek laz~ m geldi~ini kaydediyordu. Rusyan~n esas sulh ~artlar~~
takarrür etmeden evvel mütarekeye muvafakat etmiyece~i z~ mn~ndaki
taleplerini te~rih etmekten imtina ederek Ingilterenin ~imdiye kadar
takip etti~i bitarafl~k politikas~n~~muhafaza edece~ini ve binaenaleyh
bu kere de bir tavassutun imkan haricinde bulundu~unu, iki senedenberi tekrar etti~i gibi, Ingiltereden •fili bir muavenet ve müzaheret
beklenemiyece~ini beyan ediyordu. Sefirimiz Musurus Pa~an~n, Haniciye Naz~r~ mn katl olm~ yan bir tak~ m sözlerini müteakip, Türkiye
için ~imdi en mühim ve müstacel olan noktan~ n mütareke ve müsaleha ~artlarm~ n birlikte müzakeresi hususunda Ingiliz kabinesinin muvafakat edip etmedi~ini anlamak ciheti oldu~unu izah ederek e~er
Devleti Aliye sulh müzakerelerinde Britanya hükümetinin mûzaharetinden mahrum ve Ruslarla kar~~~kar~~ya b~rak~ lacak olursa, Paris
Muahedesinin mümzisi olan di~er devletlerden Almanya ve Avusturya'n~n do~rudan do~ruya Rusya ile anla~mak yolundaki tavsiyelerine
Ingilterenin muavenetine bel ba~lanarak uyulmad~~~ na ve harp vaziyetinin çok daha müsait bulundu~u bir s~rada Rus ~artlar~n~~kabule
te~ebbüs edilmedi~ine teessüf etme~e mecbur kalaca~~m~z~~ve e~er
Ruslarla do~rudan do~ruya o zaman anla~m~~~olsayd~k ~imdi Ingilterenin yapt~~~~gibi o zaman da biz yaln~ z kendi menfaatlerimizi gözetmi~~olup dostumuz Büyük Britanyay~~bir tarafa atm~~~olaca~~rn~z~~
ifade etmesi üzerine Lord Derby, sulh ~artlar~n~ n en ziyade kendini
alakadar eden cihetlerinde Ingiltere hükümetinin müdahale edece~inden bunlar~ n maltim olmas~~için Ruslarla temasa geçilmesini ve Rus
tekliflerinin St. James kabinesine bildirilmesini ve ancak o vakit vaziyetin icap ettirdi~i ~ekilde hareket edilece~ini beyan ediyordu. Na1120] Nicolas ii Wout Pacha, Gabrova, le 12. I. 1878; Ar~iv.
[121] Vesika No. 89.
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z~r ayni zamanda Ruslar Gelibolu'ya asker sevkederek Çanakkale
Bo~az~n~~ i~gal etmek niyetinde olduklar~ndan Bablülinin muvafakati
ile ~ngiliz donanmas~n~n Çanakkaleden içeri girerek Gelibolu'ya asker
ihraciyle buray~~ i~gal etmek arzusunda oldu~unu izhar ve bu hususta
hiçbir tazyik yap~lmaks~z~n Türk hükümetinin müsaadesini istihsal
etmek üzere Istanbul sefirine talimat verdi~ini bildiriyordu. Bu hareketinin, takip etmekte oldu~u bitarafl~k siyasetini haleldar etmiyece~ini ilüve eden Lord Derby'ye Musurus Pa~a, hükümetinin bu hususta ne dü~ündü~ünü bilmedi~ini ve bu hususta fikir serdetme~e
salühiyettar olmamakla beraber, e~er Ingiltere devleti kendinin Türkiyenin müttefiki oldu~unu ikin edecek olursa, Devleti Aliyenin
memnuniyetle buna muvafakat edece~i a~ikür ise de, hali haz~rda takip
edilen bitarafl~k siyasetinde azim bir de~i~iklik vaki olmad~kça ve bu
hareketin, Paris muahedesini ihlül edece~i cihetle, Devleti Aliyenin
tamamiyet ve istiklülini muhafazaya matuf oldug,u hakk~nda Ingiltere
taraf~ndan kai teminat verilmedikçe Bablülinin bu teklifi kabul etmiyece~i zann~nda oldu~u cevab~n~~veriyordu [122].
Burada Ingilterenin, birçok tecrübelerle sabit oldu~u veçhile,
malüm olan hatt~~hareketine ra~men Bablülinin ne sebepten dolay~~halü
bu kadar iimitler besledi~i ve ~srarla Ingiliz siyasetinden ayr~lmak
istemedi~i suali hat~ra gelebilir. Bunu anl~yabilmek için o zamanlarda
~ngiliz sefirinin ~stanbulda oynad~~~~rolu hat~rlamam~z lt~z~md~r: Bilhassa Pilevnenin sukutundan beri ~stanbuldaki ~ngiliz sefiri Türk
hükümeti nezdinde fevkalüde mühim bir rol oynam~~t~. Bir yandan
Türkleri, Ruslarla do~rudan do~ruya miizakereye giri~memek hususunda elinden geldi~i nisbette miltemadiyen te~vik etmekten yorulm~yor, diger taraftan ise hükümetini Türkiye lehine faal bir politika
takip etme~e ikna etmek için azami derecede gayret sarf ediyordu.
Vak~ü hükümetinden müspet bir cevap alam~yor, fakat buna ra~men
ayni maksat için çal~~maktan bir ün bile geri durmuyordu [123]. I~te
Bab~alinin Ingiltereye bukadar giivenmesini, Ruslara do~rudan do~ruya müracaatini bu kadar geciktirmesini, Ingiltereye bukadar ~srarla
mütaaddit defalar müracaat etmesini, has~l~~her hususta bu kadar vakit zayi etmesini, Ingiliz sefirinin Bablüliyi te~vik etmek yolunda
oynad~~~~rol ile izah edebiliriz.
Musurus Pa~amn bahsi geçen son telgraf~~ ile ~ngiltere devletinin takip edece~i en son hatt~~hareket ve esas niyetleri tamamiyle
tavazzuh etmi~~oluyordu. Bundan sonra art~k Meclisin verece~i nihai
Vesika No. 9.
G. P. Bd. II No. 301, s. 163-164.
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karar hakk~nda her türlü ~üpheden azade ve tam bir ittifak mevcut
bulunuyordu. Filhakika Lord Derby, Musurus Pa~an~n: ~ngiltere Türkiyenin müttefiki oldu~unu ilân etsin teklifine sükûtla mukabele etmi~ti. Bu ise Britanya hükümetinden kati bir yard~ m beklenemiyece~i mülâhazas~m bir kere daha hakl~~ ç~ kar~yordu. Gelibolu'nun
~ngilizler taraf~ndan i~gali meselesine gelince, bu da her nekadar
Bab~âlinin muvafekati ~art~na ba~lanm~~~idi ise de, Rusya ile müzakerelerin ba~l~yaea~~~bir ânda bu müsaadeyi vermek Ruslara sulh
te~ebbûslerimizde samimi olmad~ p;~m~z ve kendilerine bir oyun oynamak istedi~imiz zehab~ n~~verece~i gibi, bu tedbir hükümet merkezini
Rus i~galinden koruma~a dahi medar olam~yaca~~ndan, Meclis böyle
bir müsaade vermenin ~imdi zaman~~olmad~g~~fikrinde de müttefikti.
Meselenin siyasi taraf~~ bak~m~ndan bu delilleri Meclis vereec~i katil
karar için kâfi addetti~i gibi askeri noktai nazardan dahi Süleyman
Pa~adan son gelen mal~lmata göre Edirnede tutunman~n imkâns~z
oldu~u tamamen sabit oldugu cihetle, bu karar~nda kendini hakl~~buldu~u sair kuvvetli deliller de vard~~[124]. ~~te bütün bu mülühazalardan sonra Vükelâ Meclisinde bir gün evvel mevzuubahs olan Padi~ah
telgraf~n~n Rusya ~mparatoruna çekilmesi ve ayni zamanda Hariciye
Naz~r~~Server ve Hazinei Hassa Naz~r' Nam~k Pa~alar" mürahhas seçerek kendilerine verilecek talimat Heyetçe tanzim edildikten sonra
bunlar~n derhal K~zanl~~a gönderilmesi karar alt~na al~ n~yordu.
K~rallçamn resmi cevab~~beklenmeden Çara çekilen telgrafta
Padi~ah, kan dökülmesinin bir ün evvel durdurulmas~, iki memleket
aras~nda dostane münasebetlerin yeniden tesis edilmesi arzusunu
izhar ettikten sonra Server ve Nam~k Pa~alar' m~lrahhas tayin etti~ini ve bunlar milzakereye ba~lamak üzere iki gün sonra, yani 15
ikincikânunda Kizanl~~a hareket edeceklerini, binaenaleyh müzakere
neticesini beklemek üzere ~mparatorun kumandanlar~na askeri harekât~~
durdurmalar için emirler verece~i ümit etti~ini yaz~yordu [125]. Çar
Aleksand~r kai bir lisanla kendinin de Osmanl~~Padi~ah~~gibi sulhun
ve dostane münasebetlerin avdetini ~iddetle arzu etmekle beraber Rus
~artlar~n~n Bab~ânee kabul edilmeden evvel muhasamat~n durdurulmas~na raz~~olam~yaca~~~cevab~n~~veriyordu [126].
Musurus Pa~an~n Lord Derby'ye yukar~da ~öylemi~~oldu~umuz
gibi Rusya ile do~rudan do~ruya anla~arak s~rf kendi menfaatlarimizi
Ar~iv.

Vesika No. 9.
S. M. Il. le Sultan i~~ S. M. Il. l'Empereur Alexandre, le 13 janvier 1878;
Vasika No. 3.
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gözetemedi~imizi ihsas etmesi, Ingiliz kabinesi üzerinde bir hayli
tesir yapm~~a benziyor. Evvela K~ rallça Sultan~ n telgraf~na verdi~i
cevapta Padi~ah~ n içinde bulundu~u ~nü~külattan mûteessir oldu~unu
yazd~ ktan sonra, hükümetinin muharipler aras~nda irtibat tesisi yolunda yapt~~~~te~ebbüsleri hat~rlat~ yor ve kendinin de ~imdi seri ve
~erefli bir sulhun aktini kolayla~t~rmak için Çara <~ahsi ve hususi
olarak müracaat» etti~ ini bildiriyordu [127]. Bundan ba~ka her halde
Rusyan~ n büsbütün yaln~z kalm~~~olan Türklere istedi~i her ~eyi
kabul ettirebilmesi ihtimalinden ku~kulanm~~~olacak ki 14 ikincikânun
tarihinde bir kabine içtima~n~~müteakip Lord Derby Petersburg sefirine, tahaddüs edebilecek her türlü sui tefehhümü önlemek maksadiyle K~ rallça hükümetini fikrine göre Bab~ali ile Rusya aras~ nda 1856
ve 1871 muahedeleri nazar~~itibara al~ nmak suretiyle aktedilecek yeni
muahedenin bir Avrupa muahedesi mahiyetinde olmas~~laz~m geldi~ini
ve bunun mezkü'r iki muahedeyi imza eden devletlerin muvafakati
olmaks~z~ n muteber addedilmiyece~ini Prens Gorçakof'a tebli~~etmesi
için talimat veriyordu. Yine ayni günde Lord Beakonsfield Bab~aliye
Ruslar~ n teklif edecekleri sulh ~artlar~~hakk~ nda her hangi bir karar
almadan evvel Paris muahedesinin zamini olan Londra,Paris ve Viyana hükümetlerine telgrafla bildirmesini ve Rus umumi karakgah~na
gidecek olan murahhaslara hiçbir ~ey hakk~ nda son sözlerini söylemeksizin sulh tekliflerini «ad-referendum> kabul etmeleri hususunda
talimat verilmesini tavsiye ediyordu. Bu hareketinin sebebini Ba~vekil
izah etmemekle beraber, Lord Beaconsfield bunun sebepsiz olmad~~~n~~
da ima ediyordu,
Türklerle Ruslar aras~nda di~er devletler hariç b~rak~larak bir
muahede akdedilmesi i~i Ingiltere kadar Avusturya - Macaristan~~da
alâkadar ediyordu. ilerde bahsedilece~i veçhile, o s~rada Rus ~artlar~~
hakk~ nda iki Imparator aras~ nda cereyan eden muhabereden hiç te
memnun olm~ yan Avusturya hükümeti, Ingiltere hükümetininkine
benzer ~ekilde Rusyaya ihtarda bulunmu~~idi [129]. Bu keyfiyet Ingiltere ile Avusturya-Macaristan aras~nda bir yakla~ma gibi telakki
edildi~inden, ~stanbulda memnuniyetle kar~~lanm~~~ve buradaki Avrupa
devletleri mümessillerine Türk murahhaslar~n~ n siyasi sahada mukavemet edecekleri ve Paris Muahedesi hilâfula hiçbir ~ey kabul etmiyecekleri ümidini vermi~ti [130].
Vesika No. 4.
Musurus Pacha it Server Pacha, Londres, le 15 janvier 1878; Arsiv.Yine
D. D. F. 1 er senle, II, No. 230,
Vesika 2. D. D. F. I. senle, II, No. 229 ve 230.
D. D. F., I er. senle, II, No. 230.

392

S~ tk~~ Baykal

Buraya kadar vermi~~oldu~umuz izahat ile 93 l~arbi esnas~nda
muhtelif sulh ve tavassut ~ay~a ve te~ebbüslerini ve bunlarla alâkadar
hâdiselerin en mühimlerini, sulhun akt~~takarr~~ r edip te Türk mürahhaslar~ mn tayinine kadar, bütün teferruatiyle miltalea etmi~~oluyoruz. Miirahhas pa~alarm tayin ve izam~ ndan itibaren miltareke
akt~ na kadar geçen hâdiseler, gelecek fasl~ n mevzuunu te~ kil edeceklerdir.

VESIKALAR
No. I
Convention trs seerke Austro-Russe de Reichstadt du 26 juin 1876
a"e't(5, convenuQuant au pre'sent :
Les Puissances observeront le principe de non-intervention dans
le moment actuel, se r6servant de s'entendre ult~Srieurement si les
circonstances l'exigeaient.
Les ports de Klerk et de Kattaro seront ferm& aux deux parties.
En aucun cas on n'assistera les Tures contre les chnStions.
2° Quant l'avenir :
En cas de suces des Tures, les Puissances insisteront pour
les arrker s'ils se livrent des violences exessives contre les chr6tiens.
Elles exigeront le raablissement du statu quo ante en Serbie, y
compris l'abolition des forteresses turques.
Quant â la Bosnie et â l'Herzegovine, les Puissances insisteront
Constantinople pour qu'elle soient organisks sur la base du programme trac€) par la de'p'khe du 30 dkembre et le n~4moire de Berlin
ou, du moins, d'apres le reglement cr6tois.
Si les chre. tiens sont victorieux, les Puissances agiront d'accord pour r6gler les conskinences de la Guerre.
Elle ne favoriseront pas litStablissement d'un grand Etat Slave
mais le Monte'ngro et la Serbie pourront s'annexer: le premier,
l'Herzgovine et un port sur l'Adriatique; la seconde, quelques parties
de la vieille Serbie et de la Bosnie.
Mais, en pareil cas, l'Autriche aura la faculte" de s'annexer la
Croatie turque et quelques parties de le Bosnie contigu& â ses frontieres, d'apres un trac â convenir,
De son a~te", la Russie aurait alors la facuW de prendre la partie de la Bessarabie cklk par la trait de 1856.
10
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Si enf in, les conskfuences d'un succhs des chrkiens devaient am ener
l'entier kroulement de l'Empire Ottoman en Europe, la Bulgarie et
La RourruSlie pourraient former des Principaut& ind~Spendantes dans
leurs circonscriptions naturelles. L'Epire et la Thessalie seraient
libres de s'annexer la Grke.
«Constantinople pourrait *tre ~Srig~S en ville libre.»
(D'aprs la publication sovokique :
Les Archives Rouges, t. I: Les Relations Russo-Allemandes p. 36)
No. II
Convention seerke entre la Russie et l'Autriche-Hongrie,
Budapest 1877
Article II.
Pour le cas oû les n~Sgoeiations ne devraient pas aboutir et qu'il
dût en r~Ssulter une rupture suivie d'une guerre entre la Russie et la
T~~rquie, le Gouvernement imp~Srial et royal prend l'engagement formel d'observer en pr~Ssence de l'action isol~Se de la Russie une attitude de neutralit~S bienveillante et de paralyser, autant qu'il d<Spend de
lui, par son action diplomatique, les essais d'intervention ou de m~Sdiation collective que pourratent tenter d'autres Puissanccs.
Article IX.
Les cons~Squences de la guerre et les remaniements territoriaux
qui resulteraient d'une dissolution ventuelle de l'Empire Ottoman
seront t.gl~Ss par une convention sp~Sciale et simutank.
Budapest, 10 janvier 1877
«Andrassy — Novikow»
Tam metin: G. P. II, No. 265
No. III
Convention additionnelle.
Article premier
Les deux porties Contractantes ayant pour fin l'am~Slioration du
sort des chrkiens et voulant ~Scarter tout projet d'annexion d'une
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(5tandue qui pourrait compromettre la paix ou l'~~quilibre euroOen
-ce qui n'est ni dans leurs intentions, ni dans les int<~rks des deux
Empires- sont tomb~Ses d'accord de limiter leur annexions ~Sventuelles aux territoires suivants :
L'empereur d'Autriche, etc. et Roi de Hongrie : ~l la Bosnie et
l'Herzgovine, l'exclusion de la partie comprise entre la Serbie et
le Mont~Sngro au sujet de laquelle les deux governements se r~Sservent de se mettre d'âccord lorsque le moment d'en disposer serait
venu:
L'empereur de toutes les Russies: en Europe, aux contr~Ses de
la Bessarabie qui rkabliraient les anciennes fronUres de l'Empire
avant 1856.
Article II.
Les Hautes Puissances Contractantes s'engagent t~~ se pröter un
mutuel concours sur le terrain diplomatique, si les remaniements
territoriaux r~Ssultant d'une g,uerre ou de la dissolution de l'Empirc
Ottoman devaient donner lieu une d~Slib~Sration collective des grandes Puissances.
Article III.
S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongri~3 S. M. l'Empereur
de toutes les Russies sont tomb<~s d'accord, en principe, dans l'entrevue qui a eu lieu entre Elles Reichstadt, sur les points suivants:
en cas d'un remaniement territorial ou d'une dissolution de l'Empire
Otoman, l'aablissement d'un grand Etat compact slave ou autre est
exclu: en revanche, la Bulgarie, l'Albanie et le reste de la Roum~Slie
pourraient kre constitus en Etats ind~Spendants; la Thessalie, une
partie de l'Epire et Pile de Crbte pourraient kre annex~Ss ?i la Gr~ke:
Constantinople avec une banlieue, dont la circonscription reste ~~~
dkerminer, pourrait devenir ville libre. Leurs dites Majest~Ss constatent n'avoir nen ccs vues et d~5clarent de nouveau vouloir les maintenir comme bases de bur action diplomatique ult~kieUre.
Budapest, 15 janvier 1877
Andrassy - Novikow
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