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Bu yaz~m~zda incelemek istedi~imiz evre (safha), 31/9/1907 de
imzalanan Ingiliz-Rus anla~mas~~ için yap~lan görü~meler s~ ras~nda
ba~lar ve 1914 de genel sava~~ n patlamasiyle biter.
Bu evreden önce Rusya, Asya ve Do~u'da hemen her önemli
sorumda, aldat~c~~ baz~~ görünü~ler bir yana b~rak~l~ rsa, Ingiltere
ile kar~~n bir durumdad~ r; Balkanlar'da da Avusturya ile buna
benzer bir durumdad~ r. Bu evreden önceki son y~ llarda ise Rusya,
Do~u Asya'da eri~ilmesi kolay sand~~~~pek büyük amaçlar arkas~ ndan ko~mu~, Japonya'dan dayak yemi~, bir süre iç ayaklanmalar içinde bunalm~~~ve kendini yeni toparlamaya ba~lam~~t~r.
Inceleyece~imiz evrede ise durum ~öyledir : Almanya ile, bir çok
denemeler sonucunda anla~amam~~~olan Ingiltere, önce Fransa ve
sonra Rusya'ya yakla~m~~~ve arada Üçlü anla~ma kurulmu~tur ;
dolay~siyle art~k Rusya, bir kaç göbektir olageldi~i gibi, Istanbul
ve Bo~azlar i~inde ileriye do~ru atmak istedi~i gerçek her ad~mda
kar~~s~na Akdeniz'e e~emen olan bu iki devletin dikilmeyece~ini
ummaktad~ r. Bundan ba~ka Çarl~k, uzaklarda kovalam~~~oldu~u
amaçlardan yaz geçmek zorunda kald~ ktan sonra, eski tarihi amaçlar~na, Balkanlar'a, Yak~n Do~u'ya ve Bo~azlarta do~ru dönmeye
karar vermi~ tir; bütün bu etkenler (mil) dolay~siyle de Germen
Devletleriyle (Almanya ve Avusturya) aras~~ aç~ladurmaktad~ r.
Kaynaklar:
Bab~ ali Hazinei Evrak~~(Sadaret ve Hariciye).
«Die Grosse Politik der europaeischen Kabinette 1870-1914». (A. B.)
«Oesterreich-Ungarns Aussenpolitik.» (Av. B.)
Alferd Francis Pribram : «Les Traites politiques secrets de l'AutricheHongrie, 1879-1914.»
«Documents diplomatiques français. 1871-1914.» (F. B.)
«British Documents on the origin of the War, 1898-1914.» (~. B.)
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Bu evre, Rusya'ya Bo~azlar i~inde hiçbir kazanç sa~lamadan
1914 genel sava~~ n~n ba~lamas~~ve Rusya'n~ n Ingiltere ve Fransa'n~n
yan~ nda Germen Devletlerine kar~~~bir ölüm kal~ m sava~~na giri~mesiyle kapan~ r; bu kapan~~~Osmanl~'n~ n Germen Devletlerinin
yan~ nda yer almasiyle büsbütün kesinle~ir.
I. ISTANBUL ve BO~AZLAR SORUMU ÜZERINDEKI
RUS GÖRÜ~Ü
Istanbul ve Bo~azlar sorumunun 1906 ile 1914 aras~ndaki evresmi anlatmadan önce i~bu sorumun Çar Hük 'ûmetince XIX uncu
yüz y~l~ n son ve XX nci yüz y~l~n ba~lar~ nda genel olarak nas~ l
görüldü~ünü gözden geçirmek isteriz. Bunu gösteren ve aç~klayan
pek çok yaz~~ yaz~lm~~t~ r. Bunlar aras~ nda bizce en önemlisi Rus
D~~~Bakanl~~~~Kanç~ larya Müdür Muavini N. A. Bazili'nin, Genelkurmay Ikinci Ba~kan~~ Gl. Danilof, Deniz Genelkurmay~nda Kara
Deniz Harekat~~ ~ubesi Müdürü F~ rkateyn Kaptan~~ A. V. Nemitz
ve yine F~ rkateyn Kaptan~~ Bubnofla dan~~arak ve onlar~ n dü~ünce ve dileklerini toplayarak yazm~~~oldu~u uzun ve gizli rapordur bunun ad~ : "Bo~azlar üzerindeki amaçlar~m~z „ d~r. Bu belgenin tarihi: Sonte~rin 1914 tür, yani genel sava~~dolay~siyle yaz~lm~~t~ r, ancak sorumun Çar Hükümetince siyasal, tuturnsal ve askeri bak~mdan nas~ l görüldü~ünü eyice anlatt~~~~gibi bu anlat~~~
yaln~z yaz~ld~~~~ân~~ de~il, ondan epi önceki zamanlardaki durum
ve görü~ü de kapsamaktad~r. Rapor 12 k~sma ayr~lm~~t~r. Ba~ta:
"Tarihi Bo~azlar sorumunun Rusya için tutumsal, sevkülcey~i ve
7)

«Constantinople et tes Detroits.» ( ~. ve B.)

Emile Laloy : «Les Documents Secrets des Archives du Ministere des
Affaires Etrangeres de Russie.» (E. L.)
Hikmet Bayur : 'Türk inkilâbl Tarihi.. (I. T.)
'Un Livre Noir.» (S. K.)
'La politique Russe d'Avant Guerre et la Fin de l'Empire des Tsars
(1904-1917). Memoires du Baron de Taube.» (Tau.)
Andre N. Mandelstam : 'La politique Russe d'acces â la Mediterranee
au 20 e siecle.» (Mand.)
«Correspondance entre Guillaume II et Nicolas II, 1894-1914.» (W. Ni)
«Les Annees Fatales, Souvenirs de Serge Sazonof.
Liman von Sanders: «Cinq ana de Turquie.»
I. ve B. , c. I. , b. 2, s. 43-80.
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genel olarak siyasal önemi vard~r,, denildikten sonra k~s~ mlara
geçilmektedir. Bu k~s~mlar~ n geni~~bir özetini veriyoruz:
K. I. — ( Bo~azlar sorumunun tutumsal bir incelemesini kapsar. Bo~azlar yolunun Rus d~~~tecimi için olan önemi a~a~~daki
cetvelle belirtilmekte ve ondan sonra özeti görülecek dü~ünceler
ileri sürülmektedir).
Rus ç~kat~~ ( biner ruble hesabiYle )
Bo~azlar yolu
ile
1903
1904
1905
1906 2
1907
1908
1909
1910
1911
1912 3

410
410
406
378
381
345
565
565
568
433

Rus imparatorlu~unun
genel ç~kat~~
( ihracat )
1.001
1.006
1.077
1.094
1.053
998
1.427
1.449
1.591
1.518

Son 10 y~l içinde Bo~azlar yolu ile yap~lan Rus ç~ kat~~ Imparatorlu~un genel ç~kat~n~ n ortalama olarak 0/0 37 sidir.
Bo~az yolu ile d~~ar~~ yollanan mallar~~ karadan demiryolu ile
göndermek elden gelmez, çünkü bu ikinci yol birincisinden 25
kere daha pahal~d~ r ve Bo~azIar'dan geçerek ç~kar~lan mallar bu~day ve ham maddeler gibi yükte a~~r pahada hafif mallar olup
demiryoluna yüklenirlerse d~~~piyasalarda sat~lamayacak kadar
pahal~la~~rlar. Türkiye'nin Trablusgarp sava~~~ s~ ras~ nda Bo~azlar~~
O zaman alt~ n para ile bir ruble 11,5 kuru~tan az art~ k idi. Metinde
« biner ruble » denilmekte ise de bu bir bas~ n yanl~~~~ olup do~ rusu « milyon
ruble » olmal~ d~ r; Frans~ z Hükümetinin «Annuaire statistique» inc bak~ l~ nca bu
kolay anla~~ l~r (1937 y~ l~, s• 432).
2 1906-1908 y~ llar~ ndaki dü~üklük Rusya'n~ n Japonya'ya yenili~inin ve Rusya'daki ayaklanma ve iç didi~melerin sonucudur.
3 1912 y~ l~ ndaki dü~üklük Trablusgarp sava~~~ s~ras~ nda Osmanl~~ Hükümetinin Bogazlar'~~ bir süre kapam~~~olmas~ n~ n sonucudur.
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bir süre için kapam~~~olmas~~ Rusya'y~~ ayda 30 milyon ruble zarara sokmu~tur.
Bo~azlar yolunun Rusya için önemi git gide artacakt~ r ; Rus
Güney vilâyetleri ( Ukranya ) çok çabuk geli~mektedir ; orada denize yak~ n olarak bol demir ve kömürün bulunmas~~ yüzünden
oralar~~ zengin bir sanayi bölgesi olacakt~ r; ta~~tlar~ n geli~mesi ve
Karadeniz'ill tutumsal iç bölgesinin ( hinterland economique ) ve
hele Iran'~ n 2 do~al zenginliklerinin sömürülmesi de bu Bo~azlar
yolunun Rusya için olan önemini artt~ racakt~ r. Dolay~siyle Bo~azlar'dan geçen tecim yolunun özgür kalmas~, Rusya ve onun tutumsal bak~ mdan geli~ mesi için, kendisinden vaz geçilemeyecek kadar
önemli bir ~art gibi görünmektedir. Bugünkü duruma göre bu
~art~ n yerine getirilmi~~oldu~ u söylenilemez. Olaylar göstermi~tir
ki Türkiye bunu kendisi için gerekli san ~ nca Rus as~lar~na ald~ r~~~
etmeden Bo~azlar'~~ kapamaktad~ r. Onun Trablus sava~~~ s~ ras~ nda
özel 3 korunma sebepleri dolay~ siyle bunu yap~~~~ bir a~ama me~ru
say~labilirse de eylül 1914 ortas~ nda kimse ile sava~makta de~ilken bunu yap~~~~bir suyi istimal idi.
Rusya için ana önemde olan böyle bir tecim yolunun bir yabanc~~ devletin keyfine ( caprice ) ve onun d ~~~ili~iklerinin durumuna ba~l~~ kalmas~~ kabul edilemez. Bu yaln~ zcana Rusya'n~ n can
alacak siyasal as~lar~ na kar~~ n de~ildir, onun ün ve onuru ( prestige ) bak~ m~ ndan da alçalt~c~d~ r.
Dolay~siyle Bo~azlar i~inde tutumsal bak~ mdan Rusya'n~ n amac~~
Rus teciminin hiç bir güçlü~'-e u~ramadan bu yolu kullanmas~ n~ n
inancalan~ lmas~~ olmal~d~ r.
Bu inancalar gerçek olmal~d~ r. Yaln~z hukuki inancalar yetmez;
çünkü bunlar~ n ancak bar~~ta de~eri olabilir; sava~~olursa bu
inancalar~n i~e yarayabilmesi onlar~ n güçle desteklenmesine bakar.
"Bunlar ( yani bu inancalar) ancak Bo~azlar'dan geçen deniz
yolu ~u veya bu biçimde ba~tan ba~a bizim yetkemiz ( autorite )
3,5 milyon alt~ n lira kadar eder.
1907 Rus-~ngiliz anla~mas~~ gere~ince ~ ran'~ n Kuzeyi Rus etki bölgesi
olmu~tur.
3 Frans~ zcada «pour des raisons de defense personnelle» denilmekte olup,
metinde bu son söz imlenilmi~tir.
4 Genel sava~~s~ ras~ nda, daha Osmanl~ , sava~a kat~ lmam~~ken.
2

BO~AZLAR SORUMUNUN B~ R EVRES~~

93

alt~ nda bulunursa gerçekten sa~lam olur. Ancak bu yolun bekçi'iki bizde oldu~u varsay~ m~ ndad~ r ki ( hypothse ) onun her ne
olursa olsun herhangi bir ya~~nçtan ( attentat ) korunulabilece~ine
güvenebiliriz. „
Sunu da demek gerektir ki Bo~azlar üzerinde bizim atal~~~m~z~ n tutelle ) kurulmas~~ bize Akdeniz'e tutumsal ç~ k~~~~kesin olarak
sa~lamaz, çünkü bu atal~ k i~ bu denizde yeter bir deniz gücü olan
ve bizimle sava~ ta bulunan bir devletin Bo~azlar'~~ abluka etmesini
önleyemez.
K. 2. — Bo~azlar'~ n sevkülcey~i önemi ~uradad~ r ki onlar~~
elinde tutan devlet, önemli bir donanma kullanmak zorunda olmadan yaln~ z gözetlemesiyle sava~~gemilerinin Akdeniz'le Karadeniz
aras~ nda gidip gelmesini yasak edebilir. Bundan ba~ka Bo~azlar,
bir donanman~ n gerek Ak gerek Kara deniz'deki i~lemleri (operations) için çok iyi bir deniz üssüdür.
Iki Bo~az'dan birinin elde bulunmas~~ gemilerin bir denizden
ötekine geçmesini önlemeye ve her ikisinin elde bulunmas~~ ise bu
geçi~i sa~lamaya yarar.
Bo~azlar denilince, Çanakkale Bo~azi'yle ona yak~ n olan Tenedos, Imbros, Samotras ve Lemnos adalar~~ aras~ ndaki denizi de
anlamak gerekir.
Bo~azlar konusunun Rusya bak~ m~ ndan ortaya koydu~u sevkülcey~ i sorumlar iki türlüdür :
Rusya, yabanc~~ sava~~gemilerinin Boc6,;azlar'dan içeri girmesini
önleyebilmeyi sa~layan bir durumu yeter bulabilir. Buna edilgin
(passif) görü~~diyebiliriz. Böylelikle Rus Karadeniz k~y~lar~ n~ n korunmas~~ i~i son a~ama kolayla~m~~~olur ve i~bu denizdeki Rus
deniz gücünün ufalt~lmas~ n~~ ve yaln~ z oradaki donanmalarla boy
ölçecek bir duruma sokulmas~ n~~ olanakl~~ k~lar.
Bu savgal görü~~kar~~s~ nda daha geni~~ve etkin (actif) bir
görü~~te akla gelebilir: her an için ve dolay~siyle bir sava~~s~ ras~ nda da sava~~gemilerimizin iki deniz aras~ nda i~leyebilmesini
sa~lamak. Bunun için Karadeniz'den Akdeniz'e kadar olan bütün
deniz yolunun bizim yetkemiz (autorite) alt~ na girmesi gerekir.
Ancak ~u da unutulmamal~d~ r ki Akdeniz'e e~emen olan bir devlet, donanmas~ n~ n üstünlü~üne dayanarak bizimle sava~ ta ise gemilerimizin i~bu denize ç~ kmas~ n~~ her an önleyebilir.
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E~er Rus sava~~gemilerine Akdeniz'e ç~k~~~sa~lan~ labilirse Karadeniz Rus donanmas~ n~ n durumu ba~tan ba~a de~i~ir, çünkü onu
ba~ ka denizlerde de kullanabilmek olana~~~elde edilmi~~olur.
Böylelikle Rusya bir kaç denizde, bütçesi için a~~r bir yük olan,
ayr~~ ayr~~ önemli donanmalar bulundurmak zorundan kurtulur;
bundan sonra art~ k yaln~ z Karadeniz'de "tek bir aç~ k deniz donanmam~z t„ bulunmas~~ olanakl~~ olur ve öbür denizlerde yaln~z
savgal dü~ üncelerle donanmalar bulundurabiliriz.
Bu yüzden deniz bütçemizin azalmas~, Bo~azlar üzerinde yetkimizin kurulmasiyle katlanaca~~m~ z özdeksel özverileri (maddi
fedakârl~ klar~) bir a~amaya kadar ödümler (telafi eder).
Bundan ba~ka sava~~gemilerimizin Bo~azlar'dan özgürlükle
geçmesi Akdeniz'de donanmam~zla i~~görebilmemizi sa~lar; bu ise
e~er yeter bir güçde bir donanmam~ z olursa, acundaki etkimizi
(nüfuzumuzu) çok artt~r~ r; önce de demi~~oldu~umuz gibi Bo~azlar
Akdeniz'de i~~görecek bir donanma için çok iyi bir üstür.
Bu kan~tlar~ n de~eri üzerinde ~üphesiz pek çok ayt~~~ labilir;
ve hele hiç olmazsa bu s~rada 2 Rusya için geni~~ve sald~rgal bir
deniz siyasas~~ gütmenin gereklili~i üzerinde ~üpheler beslenilebilir.
Ancak Bo~azlar sorumunun, Rus sava~~gemilerine Akdeniz'e ç~ kmak olana~~n~~ sa~layacak biçimde çözülenmesi ~u yüzden de çok
önemlidir ki sava~~s~ras~ nda tecim donanmas~~ sava~~donanmasiyle
e~~ ~artlara altas~ ral~d~r (tabidir). ~öyle ki her hangi bir devlet
için Akdeniz'le Karadeniz aras~nda gidi~~geli~, Bo~azIar'a torpil
dökülmesi dolay~siyle olanaks~z k~l~n~ rsa yaln~z bizim sava~~gemilerimiz de~il, bütün devletlerin tecim gemileri de geçemezler.
Dolay~siyle Bo~azlar'daki etkin (aktif) sevkülcey~i sorumun
çözülenme biçimi, bizim tutumsal bak~mdan Akdeniz'e ç~ k~~~m~z~~
inancalamaktan ibaret olan çözüleme biçiminin e~idir, bu inancan~n sava~~zaman~na da te~ mili her ne olursa olsun gerekli görüldü~ü ölçüde 3.„
T~ rnak metinde vard~ r.
2 1914 Sonbahar' yani genel sava~~n ba~lar~ .

I Biraz dumanl~~ olan bu yaz~ n~ n daha iyi anla~~lmas~~ için frans~zcas~ n~~ da
a~a~~~koymay~~uygun gördük :
« Le probleme strategique actif des Detroits exige ainsi la meme solution
que celui qui consiste
garantir notre acces economique
la Mediterranee,
dans la mesure ou l'on estime indispensable d'etendre cette garantie au temps
de guerre. »
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K. 3. — Bo~azIar'da bu gün yürütülmekte olan ars~ ulusal
usül Rusya için çok kötüdür. Türkiye ile bar~~~varken de Karadeniz Rus donanmas~~ bu usül dolay~siyle i~bu denizden ç~ kamamaktad~ r, bu yüzden i~bu donanmay~~ 1904 te Japonya'ya kar~~~kullanamad~ k, bu yap~labilseydi belki Rus-Japon sava~~~ba~ka biçimde
biterdi.
Yine bu yüzdendir ki Rusya Karadeniz'deki tersanelerini gerekti~i kadar kullanamamaktad~ r. Çünkü orada yapaca~~~gemileri
ba~ka denizlere geçirememektedir.
Bundan ba~ka Rusya gerekince, Karadeniz donanmas~n~~ artt~rmak için yaln~z i~bu denizdeki tersanelerini kullanmak zorundad~r; dolay~siyle Türkiye'nin d~~ardan sava~~gemisi sat~ n almas~~ ve
Avrupa tersanelerine bu gibi gemiler ~smarlamas~~ Rusya'y~~ birden
bire alt bir duruma sokabilir. Rusya ise böyle bir tehlikeyi önlemek için ba~ka bir denize ç~ karamayaca~~~bir sürü gemiyi, daha
önceden ve Türkiye d~~ardan gemi alacak olursa onlar kar~~~koyabilmek dü~üncesiyle biteviye yapmak zorundad~ r.
Bo~azlar'~ n bütün devletlerin sava~~gemilerine aç~lmas~ na kar~~~
Rusya'da denilmektedir ki, bu aç~l~~~olursa, Rusya'ya eygin olmayan yabanc~~ devletlerin sava~~gemileri sürekli olarak Karadeniz'e
yerle~ebilir ve Rusya'n~ n durumu bu yüzden kötüle~ebilir. Bundan
ba~ka Rusya'da deniliyor ki, Bo~azlar'~ n bu biçimde aç~lmas~~ Rusya'y~~ daha önceden büyük bir donanma yapmak zorunda b~ rak~ r.
Bu uslamlamay~~ ( raisonnement ) do~ru görmek elden gelmez;
onun dayand~~~~dü~ünce, yani Bo~azIar'~~ kapayan anla~malar dolay~siyle Rusya'n~n Karadeniz'de yaln~z Türk donanmasiyle kar~~~
kar~~ya kalabilece~i dü~üncesi yanl~~~ bir dü~üncedir. Böyle bir
görü~~ve anlay~~~Bo~azlar'~ n kapal~~ olmas~ n~n do~urdu~u tehlikeli
sonuçlardan biridir. ( Yani sava~~durumunda Türkiye, herhangi
bir ba~la~~~~ n~n donanmas~ n~~ Bo~azlar'dan geçirip Karadeniz'e sokabilir ).
Sava~~gemilerinin Bog-azlar'dan geçmesinin Rusya için yaln~z
bir kazanç olmas~~ için bu geçi~~ hakk~ n~ n ancak Karadeniz'de k~y~s~~ olan devletlere verilmesi gerekir; buna da öbür devletlerin
ona~mas~~ ~üphelidir.
E~er Bo~azlar'~ n aç~l~~~ ndaki kâr ve zarar kar~~la~t~ r~l~sa Rusya
için kar~ n daha çok oldu~u söylenilmelidir. Bu i~teki zarar k~sm~~
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ise Bo~azlar'dan geçi~~Rus yetkesi ( autorit ) alt~ na girerse büsbütün ortadan kalkar.

— ( Bu k~s~ mda Tsnedos, lmbros, Lemnos ve Samotras
adalar~ n~ n askerlik bak~ m~ndan önemleri incelenmektedir
— Bo~azlar'~ n Türkiye'nin elinde bulunmas~~ uzun zaman Rusya'da az çok eyi ve uygun bir durum san~ld~. Türkiye,
Rus isteklerine kar~~~sayg~~ gösterecek kadar güçsüz bir devlet
say~ l~ yor ve Bo~azlar'~ n onun elinde bulunmas~~ Rusya'y~~ onlar~ n
bekçili~ini etmek kaygusundan kurtar~ r san~l~ yordu. Bu görü~~
belki do~ru olabilirdi, ancak art~ k bugün bu dü~ ünce ileri sürülemez. Türkiye'nin içten çökü~ ü o kadar ilerilemi~ tir ki onun hükümeti yabanc~ lar~ n bir aleti olmu~ tur ve bu devlet Rus dü~manlar~~
etkisi ( tesiri ) alt~ na girmi~tir. Türkiye, Bo~azlar~~ bizim protestolar~m~za ald~ r~~~etmeden bir kaç kere kapamakla kendisinin Bo~azlar'a yerle~mi~~bulunmas~ n~ n Rus as~ lar~ na kar~~ n oldu~unu aç~ kça
göstermi~tir.
Bo~azlar'~ n gelecekteki durumu, olaylar~ n gidi~iyle, Rusya
istemese de ortaya at~;m ~~~bulunuyor, çünkü her gün daha çok
görünüyor ki Türkiye'de ülkelerini geli~tirmek ve elinde tutmak
gücü yoktur.
Rusya e~er bundan sonra Bo~azlar'~ n Türkiye'ye ba~ml~~ (tabi)
olmas~ na ona~amazsa ( raz~~ olamazsa ) onlar~ n güçlü bir devletin
eline geçmesine hiç ona~amaz. Hiç duruksamadan denilebilir ki
Bo~azlar'~ n Rus isteklerine kafa tutabilecek güçde bir devletin
elinde bulunmas~~ ister istemez ve sak~ n~lam~yacak bir biçimde
i~ bu devletle Rusya aras~ nda çetin bir kar~~tl~ k do~urur.
"Çünkü bu devletin Bo~azlar'a e~emen olmas~~ Rus Güney
bölgesinin tutumsal durumunu onun e~emenli~i alt~ na sokar. Bo~azlar e~emenli~inin sa~lad~~~~tek as~ , Karadeniz'in anahtarlar~n~~
elde bulundu! makla kalmamaktad ~ r. Bo~azlar~ n co~rafi durumlar~~
onlara bundan da üstün de~er vermektedir. Bo~aziçi ve Çanakkale e~emenli~i yaln~ z Karadeniz kamas!~ ve Akdeniz'in kap~lar~n~~ etkimize ( nüfuzumuza ) açmakta kalmaz, bu, Rusya için, onun
tarih bak~m~ ndan en çok ilgili bulundu~u Balkanlar bölgesine ve
Küçük Asya'ya sokulma üssüdür.
"Apaç~kt~ r ki bizim için bu kadar önemli olan bir siyasal durumu elde etmeyi istememezlik edemeyiz. Gerçekten ise Rusya'da ~u
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inan yay~lm~~t~r ki onun bir Büyük Devlet olarak geli~mesi ancak
onun yetkesinin ( autoriM ) Bo~aziçi ve Çanakkale'ye yerle~mesile
bütünlenebilir ve Bo~azlar sorumu bu biçimde kesin olarak çözülenebilir.„'
K. 6 — "Bütün bunlar ~u sonuca götürür : Bo~azlar sorumu,
bütün olarak ancak, bizim e~emenli~imizin Ege Adalar~~ ve yeter
bir iç ülke ( hinterland ) ile birlikte Bo~aziçi ve Çanakkale üzerinde
do~rudan do~ruya kurulmasiyle çözülenebilir; ancak böylelikledir
ki bizim oralardaki iyeli~imiz ( possession ) sa~lam olur ve Bo~azlar'la ilgili bütün sorumlar~m~z, yani tutumsal sorum ve sevkülcey~i
iki sorum -etkin ( actif ) ve edilgin ( passif ) olan~-sa~lam ve kesin
olarak çözülenilmi~~olur. Ancak bu çözülemedir ki bizim niteli~imize ( qualiIA uygundur. Ancak odur ki yurdumuzun acunsal
ödevini ( röle ) geli~tirmek olana~~ n~~ sa~lar.„
( Bundan sonra Bazili askeri sorumun etkin veya edilgin çözülemelerile ve yukardakinden daha ayr~ nt~l~~ olarak Bo~azlar'da Rus
egemenli~inin kurulmasiyle ilgili mali ve askeri sorumlar~ n~~ incelemektedir ).
K. 7 — Bo~azlar sorumunun çözülenmesi için bunlar~n ars~ulusalla~t~ r~lmas~~ dü~üncesi yabanc~~ ülkelerde ileri sürülmü~tür.
Buna göre Devletler ars~ ulusal bir anla~ma ile gerek bar~~~gerek
sava~~s~ ras~nda Bo~azlar'dan geçi~e engel olmamay~~ üsteneceklerdir; a~a~~~yukar~~ 1888 tarihli ~stanbul anla~masiyle Süez için yap~lm~~~oldu~u gibi.
Bu çözüleme biçimine gidilince Bogazlar'~ n iki yan~ndaki k~y~lar~n kimin elinde bulunaca~~~sorumu güya ortaya ç~ kmamaktad~r
ve denilmektedir ki bunlar Türkiye'de kalabilirler, ancak bu k~y~lar~n ve Bo~azlar önündeki adalar~n berkitilmemesi gerekir.
Bu çözüleme biçimi görünü~te uygun san~labilirse de aldat~c~d~ r, çünkü bu yoldaki bütün üstenmeler yaln~zcana tinsel ( manevi) birer üstenme olur; halbuki hiç bir tinsel inancan~ n güç kar~~s~ nda de~eri yoktur ve böylelikle bir sava~~ç~ k~ nca Bo~azlar'~n
Rusya'ya kar~~~kullan~lmas~n~ n önüne geçilemez. Bu yoldaki üstenmelerinin dergisizli~ini gösteren en güzel kan~t Almanya'n~n Belçika'n~ n yans~zl~~~n~~ çignemi~~olmas~d~ r. Süez örne~i de gösteriyor ki Ingiltere iki k~y~ya ve denizlere egemen olmas~~ dolay~siyle
Süez geçidini yaln~z kendi dileklerine göre kullanabilmektedir ve
1

~m bizimdir.
Belleten : C. V11 2, F: 7
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dolay~siyle Bo~azlar'~~ ars~ ulusalla~t~rmakla onlardan geçi~in bar~~~
ve sava~ta sa~lan~labilece~i dü~üncesi yanl~~~ve anlams~zd~ r.
Bu çözüleme biçimini incelersek ~unlar~~ görürüz :
Bo~azIar'~ n berkitilmemi~~olmas~, onlar~~ bir bask~ nla ele geçirmek isteyenin i~ini kolayla~t~ r~ r. Bundan ba~ka onlar~ n k~y~lar~n~~ elinde tutan devleti, onlar~~ Rusya'ya kar~~~kullanmaktan ahkoymaz. Bu i~te Bulgaristan veya Yunanistan Türkiye'den de
tehlikelidir. Bo~azlar'~ n abluka edilemiyece~i yolundaki bir üstenmenin de sava~~s~ ras~ nda bir önemi yoktur. Bo~azlar'~ n yans~zl~~~n~ n bir de~eri olmas~~ için bu yans~zl~~~n silahla korunmas~~ gerekir.
Bo~azlar'~ n yans~zl~~~ n~ n bir ars~ ulusal donanma ile korunulmas~~ dü~üncesi de ileri sürülmü~tür; ancak bütün Büyük Devletlerin bu i~~için yeter birer donanma ay~ rmalar~~ olanaks~zd~ r, bundan ba~ka aralar~nda kar~~nl~ klar ve sava~~olabilir ve bu olunca
bu koruma Bo~azlar'da çarp~~malara ve sava~~olaylar~ na var~ r.
Bu yans~zla~ma Bo~azlar'dan özgür geçi~i sa~lamak amac~ n~~
güttii~ii için Karadeniz'in korunmas~~ sorumunu hiç te çözülemez ;
ancak, bu yans~ zla~t~ rma yaln~z Çanakkale için yürütülür ve Bo~aziçi Rusya'n~ n eline geçerse Karadeniz'in korunmas~~ i~i çözülenmi~~olur. ~u kadar var ki Bo~azlar'~ n ars~ ulusal öneminin kesin
olarak tan~nmas~, bizim için ilerde, Çanakkale ve Bo~aziçi'ndeki
ola~an üstü as~ lar~m~za daha uygun bir çözüleme biçimi elde etmek istersek bir güçlük kayna~~~olabilir.
E~er Bo~azlar'~ n bekçili~i bütün Devletlere de~il de yaln~z
Rusya, Ingiltere ve Fransa'ya b~ rak~ l~ rsa i~bu yerlerin yans~zla~t~ r~lmas~~ büsbütün özel bir biçime girmi~~olur; bu biçim çözülemenin yaln~ z Çanakkale'de yürütülmesi ve Bo~aziçi'nin ~u veya
bu biçimde yaln~z Rus yetkesi ( autorite ) alt~ nda bulunmas~~ ileri
sürülmektedir.
E~er her nedense bizim Çanakkale'de e~emenli~imiz uygunsuz say~l~ rsa bu biçim çözüleme çok al~ml~d~ r (caziptir). Böylelikle
Rusya'n~ n edilgin ( passif ) sevkülcey~i sorumu ( yani Karadeniz'in
korunmas~ ) Bo~aziçi'nin onun elinde olmamasiyle çözülenmi~~olur.
Rus sava~~ve tecim gemilerinin özgürlükle Akdeniz'e ç~ kabilmeleri
Bokazlar~~ bir bask~ nla alacak olurlarsa• Bazili, Balkan sava~lar~ n~ n etkisi
alt~ nda yazmakta ve dolay~ siyle Türkler'i çok küçüksemektedir.
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de Ingiltere, Fransa ve Rusya'n~ n Çanakkale'yi elde bulundurmalariyle sa~lan~lm~~~olur.
Bu çözüleme biçiminin gev~ek yönü ~udur ki Rus as~larm~n
korunmas~~ yabanc~~ ellere b~rak~lm~~~olur; ve bunun yürüyebilmesi
için de bugünkü ars~ ulusal durumun hiç de~i~memesi ve öbür iki
devletin ilerde Rus as~ lar~na dokanacak her olay~~ bir sava~~sebebi
saymalar~~ gerekir. Dolay~siyle ve Bo~azlar sorumunun Rusya için
olan pek büyük önemi yüzünden, i~bu sorumun çözülenmesinin
her türlü yabanc~~ isteklerden özgür olmas~n~~ sa~laman~n gerekir.
— 1 Bo~azlar sorumunu bir Rus-Türk ba~la~mas~~ kurarak çözülemeye çal~~ mak ta akla gelebilir. Bu yolda HünkârIskelesi antla~masiyle ünlü bir deneme de yap~lm~~t~r 2. Bu biçim
çözülemenin bir de~eri olabilmesi için Rusya'n~n Bo~azlar'daki
as~lar~n~~ do~rudan do~ruya koruyabilmesi gerekir, bunun için de
Bo~azlar'~~ koruma i~i ve Türk donanmas~, Rus gözetimi (contröle)
alt~nda bulunmal~d~r. Bo~azlar'~n berkitilmesi i~i, ö~retmen gibi
çal~~acak Rus subay ve erba~lar~nca yap~lmal~, ve oralar~n korunma tasar~~Rus Genelkurmay~'na ve Türk donanmas~~ ister istemez Türkiye'deki Rus deniz kuruluna (mission navale) ba~~nl~~
olmal~d~ r. Rus etkisini (nufuzunu) daha güçlü k~lmak için Rus
gözetimini genel bir askeri kurul (mission militaire g&~&ale) yolu
ile bütün Türk ordusuna yaymal~d~ r.
Ancak ~unu bilmelidir ki bu çözüleme biçimi olsa olsa bir yar~~
ölçem (demi-mesure) olabilir. Bu yola gidilirse Türkler'i biteviye
gözlemek gerekir ve ister içerden ister d~~ardan gelen bir sürü
k~~k~rtmalar durumdaki durulu~u her an bozabilir.

— Bo~azlar'~~ berkitmek ve dolay~siyle de onlar~~ ele
almak gereksili~inden kurtulmak için onlar~ n Rusya'ca donanma
ile elde tutulmas~~ dü~üncesi ileri sürülmü~tür.
Buna göre Bo~azIar'~ n k~y~lar~~ Türkler'de kalabilir, ancak on1 K. 8 yoktur. istenilerek mi bas~ lmam~~t~r, yoksa say~ larda bir yanl~~l~ k
m~~ olmu~tur anla~~ lamamaktad~ r.
2 8-7-1833 de Rusya'n~ n M~ s~ r Pa~as~~ Mehmet Ali'ye kar~~~yard~ m~ na kar~~ l~ k olarak imzalanm~~~olan ünlü antla~ma• Bununla Rusya ile Osmanl~~ devleti
bagla~maktad~ rlar. Gizli maddeye göre, Rusya'n~ n Osmanl~'ya askeri yard~ m~ n~~
adançlamas~ na kar~~l~ k olarak Osmanl~~ da Çanakkale Bogaz~ 'n~~ bütün yabanc~~
devletlere kesin olarak kapamay~~üsten~nektedir.
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lar bunlar~~ berkitmezler, ve Rusya'ya, donanmas~ n~~ Bo~azlar içinde bulundurmak ve Marmara adalar~ nda karaya kar~~~berkitilmemi~~
üsler, yani daha çok kömür, gereç ve yiyecek istif yerleri yapmak
hakk~ n~~ tan~ rlar.
Besbellidir ki bu çözüleme biçimi Bo~azIar'da Rus e~emenli~ini
sa~layamaz, çünkü karaya yerle~ip oray~~ s~ ms~ k~~ tutmad~kça bir
sava~~ s~ ras~ nda ergeç karaya e~emen olanlar Rus donanmas~ n~~
Bo~azlar'dan çekilmek zorunda b~ rak~ rlar.
Ancak e~er Rusya Bo~aziçi'nin sa~lamca e~emeni olursa Çanakkale Bo~az~~ için bu söylenilen çözüleme biçimi iyi kar~~lanabilir.

K. 11. — Rusya'n~ n, Bo~azIar'~ n k~y~lar~ n~~ ele geçirmesine
varan çözüleme biçimlerine gelelim.
Önce Karadeniz'in korunmas~, yani edilgin (passif) sevkülcey~i
sorumun çözülenmesi amac~ n~~ güder' biçimleri gözden geçirmeli.
Baz~lar~~ Karadeniz'in korunmas~~ yani yabanc~~ sava~~gemilerinin
oraya girmesinin önlenmesi i~inin Bo~azIar'~n k~y~ lar~~ elde olmasa da sa~lan~labilece~ini ve bunun için Karadeniz'de Bo~az'a yak~ n
bir yerde bir deniz üssü kurman~ n yeter oldu~unu ileri sürmü~lerdir; böylelikle Karadeniz'in a~z~ n~ n Ruslar'ca kesin olarak abluka edilebilece~i ve i~bu denize girecek bir yabanc~~ donanma,
Bo~aziçi'nde bir üs kurmad~ kça, Rus donanmas~ ndan alt bir durumda olaca~~~söylenilmi~tir.
Bu yoldaki söz ve dü~üncelere kar~~~denilebilir ki Karadeniz'in
böylelikle kapal~~ tutulmas~~ bir deniz sava~~n~ n sonucuna ba~l~d~ r,
yani bunun her ne olursa olsun sa~lamlabilece~ine kesin olarak güvenilemez; bundan ba~ka Bo~az'~ n a~z~ n~n d~~~ nda bir üssün kurulmas~~ büyük bir berkitilmi~~bölge kurulmas~ n~~ gerektirir; yaln~z
Karadeniz'i kapal~~ tutmakla sa~lan~lacak as~lar ise bu kadar büyük masrafa de~mez. ~u da var ki Bo~aziçi'ne yak~ n yaln~z iki
koy vard~ r, Inadiya ve Ere~li; ve bunlar~ n hiç biri bir üs olamaz.
Yine Rusya'n~n Bo~azlar'da ele geçirece~i yeri ufaltmak ve
Istanbul'u da içine almas~ n~~ önlemek için böyle bir üssün Marmara
adalar~ nda kurulmas~~ ve Kapuda~~~yar~ m adas~ m da k apsamas~~
ileri sürülmü~tür; ~u ~artla ki Bo~aziçi Türkler'ce berkitilmemi~~
olsun; ve denilmi~tir ki bu çözüleme biçimi, Rus donanmas~ na e~er
gerekirse Istanbul'u tehdit etmek olana~~ n~~ verdi~inden i~bu do-
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nanman~n Karadenize güvenle gidip gelebilmesini saklar.
Ancak bu çözüleme biçimi de, Bo~azlar'~~ donanma ile elde tutma biçiminin az daha eyile~tirilmi~idir ve ondaki eksiklikler bunda da vard~r.
Daha önceleri, Karadeniz'in korunmas~~ i~ini -yani edilgin (passif) sevkülcey~i çözülemeyi-sa~lamak için Bo~aziçi'nin yukar~~ k~sm~n~n Rusya'da olmas~~ yeter san~lm~~t~. 1890 la 1900 aras~nda Rus
Hükümeti böyle dü~ünüyordu. Anadolu'da Beykoz ve Rumeli'de
Kireçburnu'na kadar olan k~y~lar ele geçirmek isteniliyordu. Böylelikle Istanbul sorumu ortaya ç~kmadan Karadeniz'in korunmas~~
i~i çözülenebilir deniliyordu. Ancak bugünkü a~~r toplar o kadar
uzaklar~~dövmektedir ki Rusya'n~n yukar~~Bo~aziçi'ne yerle~tirece~i
toplar, içerlerde bulunan toplarca çok kolay susturulabilir.
Dolay~siyle Karadeniz'i koruyabilmek için Rumeli'de Çatalca
çizgisini ve Anadolu'da Sakarya a~z~ndan lzmit'e giden çizgiyi
elde tutmak gerekir, bunlar Ruslar'~n berkitilmi~~çizgileri olmal~d~r, ve bunlar~n ötesinde de uygun bir derinlikte (30-40 klm. den
çok) yerler elde bulunmal~d~r. Istanbul'un kar~~s~ndaki adalar da
(Büyükada v. s.) Rus berkitilmi~~bölgesi içinde olmal~d~r. Istanbul'un özgür bir yönetimi kalabilir, böylelikle pek çok yabanc~~
as~s~~ ( menfaati ) bulunan bu kent dolay~siyle kar~~la~~lacak güçlükler azalm~~~olur ve bu biçim Rusya'n~n Istanbul'a do~ru her
ad~m~n~~ k~ skanç bir gözle kollayan Hellenli~i az çok dinizler.
Bu biçim kabul edilirse Marmara Adalar~~ve Kapuda~~~Yar~madas~~da Rus elinde bulunmal~d~r.
K. 12. — Bo~azlar sorumunun etkin ( actif ) olarak çözülenmesi, yani Rusya'n~n Akdeniz'e ç~k~~~n~n sa~lan~lmas~~ için Çanakkale Bo~az'~n~n Ruslar'ca elde tutulmas~~ ve berkitilmesi gerekir.
Bulay~ r çizgisi berkitilir ve ondan ötede 30 - 40 Kim. kadar geni~likte bir alan elde tutulur. Aaadolu'da da Edremit - Band~rma çizgisi elde olmal~d~r.
Çanakkale Bo~az~'n~ n önündeki dört ada da Rus elinde olmal~d~r.
Çanakkale Bo~az~~ ile Rusya aras~ndaki gidi~~geli~in güvenle
yap~labilmesi için Bo~aziçi k~y~lar~n~n, Marmara adalar~'n~n ve Kapuda~~~Yar~madas~'mn da elde olmas~~gerekir.
Burada bir dü~ünceyi imlemek gerekir; o da ~udur: Rusya
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için Çanakkale'yi elde tutmak, Bo~aziçi'ni elde tutmaktan daha
çok önemli oldu~undan e~er gerekirse Bo~aziçi'ni elde bulundurmaktan vaz geçilebilir, ~u ~artla ki Karadeniz'le Çanakkale aras~ndaki gidi~~geli~in güveni sa~lan~lm~~~olsun. Bunun için de a~a~~daki yünlerin her ne olursa olsun sa~lan~lmas~~ gerekir: Bo~aziçi
ve Marmara k~y~lar~~ ( Türkiye'den ) daha güçlü bir devletin eline
geçmesin. Türkiye'nin paytaht~~Istanbul'da kals~n, tü ki Rus donanmas~= ate~i alt~nda bulunsun,' Bo~aziçi k~y~lar~~ berkitilmesin,
Türk donanmas~~Rusya'n~n gerçek gözetimi ( contröle effectif ) alt~na geçsin veya Çanakkale Bo~az~'mn Bat~s~na çekilsin, Marmara
adalar~~ Rus elinde bulunsun ve son olarak ta bugün oldu~u gibi
yabanc~~sava~~gemilerinin Bo~azlar'clan geçme yasa~~~kals~ n ( Karadeniz'de k~y~s~~olan devletler ayral ). Bundan ba~ka gidi~~geli~~
tehlikeye dü~erse Rusya'n~n Bo~aziçi k~y~lar~n~~hemen ele geçirmeye hakk~~ olsun. Bu ~artlarla Karadeniz'le Çanakkale aras~nda
gidi~~geli~in yeter biçimde sa~lan~ld~~~n~~kabul etmek güçtür 2.
Marmara k~y~lar~n~n veya bunlardan birinin Rus elinde olmas~~
Çanakkale ve Bo~aziçi'nin korunmas~~ i~ini daha da kolayla~t~nr.
Avrupa k~y~lar~n~~ elde tutmak daha önemlidir; bu i~te ülküel
çözüleme biçimi Edirne ile birlikte bütün Trakya düzlü~ünü elde
bulundurmak olur.
Rusya, Marmara k~y~lar~n~~ elde edemezse ve oralara bir yabanc~~ devlet yerle~ecek olursa hiç bir üssü bulunmamas~~ ve donanmas~n~n Marmara'da sürekli olarak kalmamas~~ ve hiç olmazsa
bu donanman~n ufak olmas~~ gerekir.
E~er Rusya'n~n kendisi Marmara'n~n Kuzey k~sm~n~~elde tutmazsa, Bulgaristan'~~ kazanmak ve onun yard~m~n~~ sa~lamak için
bu k~y~y~~ ona vermek sorumu akla gelebilirse de bu yap~lmasa
daha iyi olur; ancak e~er Bulgaristan'~n Marmara k~y~~ ve sular~ndaki haklar~~ yukardaki gibi s~n~rland~r~l~rsa ( üs yapmamak,
ufak donanma) ona, e~er bu her ne olursa olsun gerekiyorsa, bu
k~y~lar verilebilir 3. Ancak e~er Bo~aziçi k~y~lar~~ Rus elinde olmazsa Bulgaristan'~ n Marmara'ya inmesi hiç te istenilecek bir ~ey
1
2

im bizimdir.
Yazar belki kabul etmemek demek istemi~tir ve yanl~~~bas~ lm~~t~r.

Rapor 1914 sava~~~ba~lar~ nda yaz~ ld~~~~için sava~~~kazanmak ve Bo~azlar~~ elde etmek için Bulgar yard~ m~na önem verilmektedir.
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olmaz ve e~er Bulgaristan güçlü bir deniz devletine yakla~~ rsa
onun Marmara'da k~y~s~~ olmas~~ yüzünden do~acak tehlike artar.
Il. BO~AZLAR'DAKI HUKUKI DURUM
Bu durumu saptayan antla~ malar 13/7/1841 tarihli Londra,
30/3/1856 tarihli Paris ve 13/3/1871 tarihli yine Londra antla~malar~d~r. Iki birincisi Bo~azlar'~ n bar~~~ s~ ras~nda bütün yabanc~~ sava~~gemilerine kapal~~ olaca~~ n~~ ve ancak Istanbul'daki Büyük Elçiliklerin kullanacaklar~~ veya Büyük Devletlerin Tuna a~z~ na göndermek isteyecekleri ufak sava~~gemilerinin bundan ayral olaca~~ n~~ söyler. ( Bab~ âli 7/4/1859 tarihli bir kararla bunlar~ n 50 metreden uzun ve 800 tondan art~k olmamalar~ n~~ saptar ).
3 üncüsü Rusya'n~ n kendisine Karadeniz'de sava~~donanmas~~
bulundurmay~~ yasak eden 30/3/1856 tarihli Paris antla~mas~n~~ hükümsüz diye bilitlemesi üzerine imzalanm ~~t~ r. Bu Rus davran~~~~
Osmanl~~ Hükümeti için Karadeniz'de bir Rus sava~~donanmas~~
bulunmamas~~ gibi bir inanca ve as~ mn elden ç~ kmas~~ demekti.
Onun bu zarar~na bir türlü kar~~ l~ k olarak ona ba~ka bir inanca
verilmek istenilmi~~ve sözü geçen 13/3/1871 tarihli Londra antla~mas~ na ~öyle bir hüküm eklenilmi~tir : Osmanl~~ Hükümeti e~er
30/3/1856 tarihli Paris bar~~~antla~mas~n~ n hükümlerini korumak
için bunu gerekli görürse, bar~~~ s~ ras~ nda da dost ve ba~la~~k
devletlerin sava~~gemilerini Bo~azIar'dan içeri sokabilir.
Bu demekti ki Osmanl~~ Hükümeti, kendini Karadeniz'de geli~ecek olan Rus donanmas~ n~ n tehdidi alt~ nda görürse sava~~olmasa dahi, meselâ Ingiliz donanmas~m, Bo~azlar'dan geçirebilir,
yani onu yard~ m~ na ça~~rabilir.
1878 de Berlin Kongresi s~ras~ nda Ingiliz ikinci orunta~~~Lord
Salsböri bu yoldaki hükmü az daha geni~letmek için olacak, 18inci toplant~da ~u demeçte bulunur:
" ~ngiltere ad~ na ~unu derim ki: Bo~azlar'~ n kapal~~ olmas~~
i~inde Britanya Majestesinin üstenmeleri ( obligations ), var olan
ve bu i~ le ilgili bulunan Antla~malar~ n tinine ( esprit ) uygun olmak üzere, Sultan~ n özgür olarak varaca~~~kararlara sayg~~ göstermeyi, Sultana kar~~~üzerine almaktan ( engagement ) ileri git-
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memektedir.° „
Istenilerek az çok dumanl~~ olan bu demeç, 1871 tarihli Londra
antla~mas~ n~~ geni~letmek, ve Sultam Rusa kar~~~yard~ m~ na ba~ka
devletlerin donanmalar~n~~ ça~~rmakta daha da özgür b~ rakmak
yolunda bir deneme idi. Bu böyle anla~~ld~~~~içindir ki ertesi toplant~da ( 19 uncu ) Rus oruntaklar~~ ad~ na Kont ~uvalof ~u kar~~l~ k
demeçte bulunur:
"Rus oruntaklar~ , Ingiliz ikinci orunta~~n~ n Bo~azlar'~ n kapal~~
kalmas~~ i~indeki önermesinin ( proposition ) tam anlam~ n~~ pek kavrayamam~~~olmakla birlikte protokola ~u dü~üncelerinin geçirilmesini yeter bulurlar ki, onlara göre Bo~azlar'~n kapal~~ olmas~~
ilkesi ( principe ) bir Avrupa ilkesidir, ve bu u~urda 1841, 1856
ve 1871 de üstenilmi~~ve i~bu Antla~ma ile ( Berlin Antla~mas~~)
berkitilmi~~olan hükümler var olan Antla~ malar~ n metnine ve tinine ( ruh ) uygun olarak bütün devletler için, yaln~z Sultana kar~~~
de~il, onlar~~ imzalam~~~olan bütün Devletlere kar~~~ba~lay~c~ d~ r.„
Özet olarak Ingilizler demek istiyorlard ~~ ki Sultan isteyince
var olan Antla~malara uygun olarak her hangi bir sava~~donanmas~m Bo~azlar'dan geçirebilir ve biz ona kar~~may~z; Ruslar ise
var olan Antla~malarda hiç bir bak~mdan bir de~i~ikli~e ona~amayacaklar~ n~~ ve bu geçi~~i~inde i~bu Antla~malar~~ imzalam~~~olan
bütün devletlerin sözü olabilece~ini, yani Sultan~ n Bo~azlar'dan
istedi~ini ulu orta geçiremeyece~ini ileri sürmü~lerdir.
I~bu Ingiliz ve Rus say~~ o andaki duruma yani Ingiliz'in Osmanl~'ya dost ve Rus'un dü~man olu~ una göredir; ancak ilerde
durum de~i~ince ve meselâ 1885 de, Bulgaristan'la ~ark"' Rumelinin birle~mesi üzerine, Osmanl~'n~ n Rusa yakla~~p Ingiltere'den
uzakla~mas~ ndan sonra Sultan 1888, 1890, 1892, 1893 y~llar~nda
baz~~ Rus sava~~gemilerinin Bo~azlar'dan geçmesine veya Rus sava~~donanmas~ na mensup baz~~ ta~~tlar~ n Bo~azlar'dan sava~~gereçi
geçirmesine ona~mas~~ üzerine Ingiltere Bab~ âliye uyart~ larda bulunur ve durum gerektirirse kendisinin de ayn~~ haklar~~ kullanacaI ~ngilizce metin ~öyledir : < I declare. on behalf of England, that the
obligations of H. B. M. relating to the closing of the Straits do not go further
than an engagement vith the Sultan to respect, in this matter H. M. 's independant determinations in conformity vith the spirit of existing Treaties• »
Bak: I. B. . c. IV, s• 58.
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~~m bildirir. Bu gibi Ingiliz ba~vurmalar~, yaln~z ta~~t gemiler sorumu ortaya ç~kt~kça daha yumu~ak olmu~tur.
Bilindi~i gibi Osmanl~~Hükümeti'nin, Bo~azlar onun Kara sular~~
say~ld~~~~için, oralardan geçen tecim gemilerinin yükünü gözetimlemek ( murakabe ) ve askeri gereç ta~~yanlar~ n geçmesini yasak
etmek hakk~~ vard~.
1891 de Bab~âli, Istanbul Rus Büyük Elçili~i ile yapt~~~~ bir
anla~ma ile, tecim bayra~~n~~ ta~~yan Rus gönüllü donanmas~~gemilerinin Avrupa Rusya'sile Uzak Do~u Rusya's~~ aras~ nda asker veya
mahkümlar~~ ta~~malar~na izin verir. Bu anla~may~~ Bab~âli Bo~azlar'la ilgili antla~malar~~ imzalam~~~olan devletlere bildirir. Bunun
üzerine Ingiliz D~~~Bakan~~ Lord Salsböri bu anla~mada Bo~azIar'la
ilgili antla~malara kar~~ n bir ~ey görmedi~ini, ancak bir Büyük
Devlete verilen izinden öbürlerinin de as~ lanabilecekleri dü~üncesini ileri sürer.'
Böylelikle XX inci yüz y~l~n ba~lar~nda Bo~azlar'~ n hukuki durumunu ve bu durumun üzerinde ayt~~~lan noktalar~~ hat~rlam~~~
oluyoruz.
111. — RUSYA'DAN BA~KA BÜYÜK DEVLETLERIN BO~AZLAR
SORUMU KAR~IS1NDAKI DURUMLARI
Genel olarak ve esas bak~m~ ndan bütün Büyük Devletler Rusya'n~n her ne biçimde olursa olsun Bo~azlar'a yerle~mesine, oralara el uzatmas~ na, veya oralarda özel haklar sa~lamas~na kar~~nd~rlar. Ancak aç~k veya kapal~~ olsun bu kar~~ nl~~~n en etkili olan~~
Avusturya ve Ingiltere'ninkidir, bu da kolay anla~~l~ r ve bunun
sebepleri Bazili'nin yukarda gördü~ümüz raporunun 5 inci k~sm~ndaki ~u yaz~dan eyice görülür:
"Bo~aziçi ve Çanakkale e~emenli~i yaln~z Karadeniz havzas~n~n ve Akdeniz'in kap~lar~ n~~etkimize (Rus etki, yani nufuzuna) açmakla kalmaz, bu, Rusya için onun tarih bak~m~ ndan en çok ilgili
bulundu~u Balkanlar bölgesine ve Küçük Asya'ya sokulma üssüdür.„
Bu iki bölgeden ( Balkanlar ve Küçük Asya) birincisi 1 - 2 yüz
y~ld~ r Avusturya'ca bugünkü deyi~e göre bir türlü "hayat sahas~„
ve geni~leme ve etki alan~~ say~lmaktad~ r ve Rusya'n~n Istanbul
1

Bak : I. B. , c• IX, K. I. . s. 774.
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ve Bo~azlar'a yerle~tikten sonra Balkanlar'da e~emen olmas~~ Avusturya'n~ n ayn~~ zamanda bir slav denizi içinde bo~ulmas~~ ve kendi slavlar~ n~~ elde tutamaz olmas~~ demektir. Ikinci bölge ise ~ ngiltere'nin en çok önem verdi~i konulardan birile pek yak~ ndan ilgilidir: Hindistan yolu. Dolay~siyle Avusturya - iviacaristan'~ n ve ~ ngiltere'nin Bo~azlar üstündeki Rus istek ve açgözlülü~ü ile herkesten çok ilgili olmalar~~ do~al görülmelidir.
Bundan ba~ka Avusturya, yak~ nl~~~~ve hem Balkan Yar~ madas~ na, hem de Rusya'ya s~ n~ rda~~olmas~~ yüzünden ordusu ile ve
~ ngiltere Akdeniz'e e~emenli~i yüzünden donanmasiyle Rus isteklerine en kolayl~ kla kar~~~koyabilecek devletlerdir.
Bu iki devletin i~bu konu kar~~ s~ ndaki durumunu ayr~~ ayr~~
gözden geçirelim :

a ) Avusturya - Macaristan — Durum böyle olmakla birlikte, Avusturya, genel olarak, Rus isteklerine kar~~~dikilme s~yasas~ n~~ gütmemi~tir; o, Rusya ile anla~ may~~ ve payla~malar yapmay~~ daha uygun bulmu~tur. Avusturya ço~unlukla ~öyle davranm~~t~ r : kendisine Osmanl~~ Rumeli'sinin veya Balkan Yar~ madas~'mn ilgilendi~i bir yerinde s~ ras~~ geldikçe Rusya'ca baz~~ özel haklar tan~ tt~ rmak kar~~l~~~~olarak, o da Rusya'ya ~stanbul ve Bo~azlar'da belirtisiz ve az çok dumanl~~ kalmak üzere baz~~ özel haklar
tan~ m~~t~ r. Ancak Rusya'ca Avusturya'ya bu gibi haklar tan~ lan
yerlerle öbür Büyük Devletlerin önemli ilgileri yoktur veya varsa
da bu devlet ~ talya gibi kendisine pek ald~ r~~~edilmeyen bir Büyük Devlettir ; dolay~siyle Rusya ile yapt~~~~anla~maya dayanan
Avusturya, gözetti~i yeri ele geçirmekte veya o yerde sa~lad~~~~
"hakk~ „ kullanma& koyulmaktad~ r. Rusya'ya gelince o, Avusturya'ca kendisine ~ stanbul ve Bo~azlar bölgesinde tan~ nan " hakk~~ „
kullanabilmek için hem Osmanl~~ ile, bu son devlet için bir ölüm
kal~ m bo~u~mas~~ olacak olan bir sava~a giri~mek, hem de bütün
öbür Büyük Devletlerin kar~~ nl~~'~ n~~ yenmek zorundad~ r; bütün bu
i~lerde toptan bir ba~ar~~ elde edemedi~i için Rusya bu "haklar~ „
hiç bir defas~ nda gerçekle~tirememi~tir.
Bu yolda yap~ lan her denemeden Avusturya kârl~~ ve Rusya
hiç olmazsa ~stanbul ve Bo~azlar i~inde eli bo~~ç~ kmakta ise de
i~bu ülkede bu konuya kar~~~öyle bir eyginlik ve bununla birlikte Rus ileri ~,relenlerinde bu sorumu Rusya'dan yana çözülemek
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için hem ulusal hem de çok kere özel dü~ üncelere dayanan öyle
bir h~ rs vard~ r ki Avusturya bu oyununda hemen hep ba~ar~lar
elde etmi~~ve Rusya'y~~ bu yola sürükleyedurabilmi~tir.
Bunun bir örne~i 1877-78 Osmanl~-Rus sava~~n~ n öngününde,
Avusturya ile Rusya aras~ nda Rayhstat'ta yap~ lan 26/6/1876, ve
Pe~te'de yap~ lan 15/1/1877 tarihli "çok gizli„ anla~malar ve bu
sonuncu anla~ man~ n ekidir. i~ bu ekin çevrilmi~i a~a~~dad~ r
Madde I.
"Antla~ an iki yüksek yan~n son amac~~ h~ ristiyanlar~ n durumunu eyile~ tirmek oldu~undan ve Avrupa bar~~~veya denkli~ini tehlikeye dü~ ürebilecek -ki böyle bir ~ey onlar~ n ne dü~ üncelerinde
vard~ r, ne de iki imparatorlu~un as~ lar~ na uygundur- büyüklükte
her türlü katma tasar ~ n~~ bir yana b~ rakmak istediklerinden ilerde
kendi ülkelerine katacaklar~~ yerlerin ~ unlardan ibaret olmas~ nda
anla~m~~lard~ r :
"Avusturya imparatoru ve Macaristan kral~~ için: S~ rbistan'la
Karada~~aras~ nda bulunan k~sm~ 2 ayral (müstesna), Bosna-Hersek;
sözü geçen aradaki k~sm~n ne yap~laca~~ n~~ kararla~t~ rmak zaman~~
gelince, iki Hükümet, onun üzerine ayr~ca anla~acaklard~ r.
"Bütün Rusyalar imparatoru için: Avrupa'da, imparatorlu~un
1856 3 dan önceki s~n~ rlar~n~~ yeniden sa~layacak biçimde Besarabya
k~ s~ mlar~.„
Madde II.
an
iki
yüksek
yan,
bir sava~tan veya Osmanl~~ impa"Antla~
acak toprak de~i~imleri, Büyük
ndan
do~
ratorlu~unun da~~lmas~
Devletlerin hep birlikte oyla~~ m~ na (delibration collective) yol
açarsa, diplomasi alan~ nda biribirine kar~~l~kl~~ yard~ mda bulunacakt~ r.
MADDE III.
"Majeste Avusturya imparatoru ve Macaristan kral~~ ve Majeste
bütün Rusyalar imparatoru aralar~ nda Rayhsta.Cta yap~lm~~~olan
görü~mede 4 ilke bak~m~ ndan (en principe) ~ u yönler üzerinde anAr~ iv, C. 1, s. 36 ve 50 - 56 dan naklen Mandelstam s. 677 - 8.
2 Yeni Pazar — Ta~ l~ ea.
3 K~ r~ m sava~~ n~~ sonuçland~ ran Paris antla~rnas~.
4 1876 Haziran~ n~ n son haftas~ nda.
1 K~ z~ l
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la~m~~lard~~ : Bir toprak de~i~ imi olur veya Osmanl~~ Imparatorlu~u
da~~l~ rsa, bir tek kütle olarak büyük bir slav devleti veya ba~ka
bir devlet kurulmayacakt~ r. Bunun yerine Bulgaristan, Arnavutluk
ve Rumeli'nin artan k~s~ mlar~~ ba~~ns~ z devletler (Etats indpendants) olabilirler: Tessalya, Epir'in bir k~sm ~~ ve Girit adas~~ Yunanistan'a kat~ labilir. ~stanbul ilerde s~n~ rlar~~ saptanacak olan bir çevre
ile (ba alieue) özgür bir kent (ville libre) olabilir. Yukarda sözü
geçen iki Majeste bu görü~lerinde de~i~tirecek bir ~ey olmad~~~ n~~
görümlerler (constatent) ve bunlar ~~ ilerdeki siyasal eylemlerinin
(action politique ultCrieure) temeli olarak al~ komak istediklerini
yeniden bilitlerler (ciclarent).„
Berlin Antla~mas~ n~ n imzaland~~~~gün (13/7/1878) i~bu kentte
Avusturya ve Rus ba~~oruntaklar~~ bir anla~maya var~ rlar,
buna
göre Rusya, Avusturya'n~ n Yeni Pazar Sanca~~n~~ Bosna ve Hersek'in öbür k~s~ mlar~~ gibi kesin olarak ele almas~ na (occuper düfinitivement) kar~~~bir ~ey dememeyi ve Avusturya'da Berlin Kongresi kararlar~ n~ n yürütülmesi i~inde ç~ kabilecek güçlükleri bir
yana atabilmek için Rusya'ya diplomasi alt~ nda yard~ m etmeyi
üstenirler.
Az önce çevrilmi~ini gördü~ümüz 3 maddelik eki incelersek
~unlara var~ r~ z: Slavl~~~ n kahraman~~ geçinen Rusya, Bosna-Hersek
gibi bir Slav 2 vilayeti üzerinde Avusturya gibi bir Alman devletine "hak„ tan~ makta; buna kar~~l~ k ta Avusturya de~eri daha çok az
olan Besarabya gibi eski bir Rus vilayeti üzerinde Rusya'ya "hak„
tan~maktad~ r; hem de bu anla~ma yap~ l~ rken biliniyor idi ki Rusya
istedi~ini Osmanl~~ ile sava~arak, Avusturya ise bu sava~a seyirci
kalarak alacakt~. Hiç duruksamadan dü~ ünülebilir ki bu Rus özverisinin as~ l etkeni (amip, 3 üncü maddede sözü geçen ~ stanbulun
Özgür bir kent olmas~~ olas~l~~~n~ n (ihtimal) kabul edilmi~~olmas~d~ r;
besbellidir ki bu duruma sokulacak olan bir ~stanbul ancak Rus
etkisi alt~ na ve Rus eline dü~ ebilirdi.
Bilindi~i gibi Rusya ve Avusturya'ca az çok biribirine ba~lanmak istenilmi~~olan Bosna-Hersek sorumu ile ~stanbul ve Bo~azlar sorumunun Berlin kongresinde ayr~~ ayr~~ keskilleri (mukadderat) olmu~ tur; bunun ana sebebi ~udur; Türklerle sava~~ndan
Avusturya Belgeleri, e. 1. b• 97.
Irk bak~ m~ ndan olmasa da dil, duygu ve kültür bak~ m~ ndan Slavla~m~~~
say~ labilir ( Müslümanlar ayral
2
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çok bitkin ve y~ pranm~~~bir durumda ç~ km~~~olan Rusya, Osmanl~ya zorla imzalatt~ rm~~~oldu~u Ayastefanos (Ye~ ilköy) antla~mas~ n~~ ya~att~ramam~~~ve Avusturya'y~~ da yan~ na alan ~ngiltere'nin
bask~s~~ üzerine Berlin antla~mas~ n~~ kabul etmek zorunda kalm~~t~ r.
E~er Ayastefanos antla~ mas~~ ya~ ayabilseydi Rus etkisi alt~ nda
bulunan bir Bulgaristanla çevrilmi~~ve Avrupadan kesilmi~~olan
Istanbul da yukarda görülen Rus-Avusturya anla~mas~ n~n tinine
(ruh) uygun olarak çok geçmeden Rus etkisi alt~ na dü~erdi:
Avusturya'n~ n Rusya'ya kar~~~hep bu yolda davrand~~~ n~, yani
Bo~azlar i~inde ona kesin olarak "hay~ r„ demeyip bu konu üzerinde onunla pazarl~ klar yapt~~~n~, var~lan veya var~ld~~~~ san~lan
belirsiz ve az çok dumanl~~ anla~malar sonucunda kendisinin alaca~~n~~ ald~~~n~~ ve Rusya'n~n anla~man~ n veya sözle~menin Bo~azlar'la ilgili k~sm~ nda eli bo~~ç~kt~~~n~, incelememiz ilerledikçe yine
görece~iz.
Avusturya'n~ n Berlin antla~mas~~ile 1906 y~l~~ aras~nda yapt~~~~
antla~malar~ n bir ço~u ( Üçlü Ba~la~ ma antla~malar~, Romanya ile
ba~la~ ma gibi) Avusturya'y~~ Rusya'ya kar~~~korumak, ona Balkanlar'da ve Yak~n Do~u'daki ve dolay~ siyle Istanbul ve Bo~azlardaki as~lar~n~~( menfaatlerini ) koruma olana~~n~~ vermek için yap~lm~~t~ r.
Ancak Avusturya'n~n Bo~azlar'la ilgili siyasas~nda ~u veya bu
dü~ünce ve usule ba~l~l~ k de~il, bunun tersine olarak büyük bir
seçmecilik ( eclectisme ) görülür, o her an o s~ radaki as~lar~na
göre bir yol seçmekte ve i~ine gelince o yolu de~i~tirmektedir.
Bir iki örnek verelim:
1880 de Ruslar, Asya'da, Hazar'~n Do~usunda, Türkmen bölgesini ele geçirmekle u~ra~maktad~ rlar ; Ingilizler ise Afganistan'a
yerle~mek ve Hinduku~~da~lar~n' do~rudan do~ruya elde tutmak
için yapm~~~olduklar~~ son denemeden vaz geçmi~~bulunuyordu.
Ruslar'~ n Türkmen bölgesinde ilerlemesi onlar~~ d~~~siyasas~n~~ Ingiliz e~emenli~i alt~na koymu~~olan Afganistan'a kadar ula~t~raca~~~ve Türkmen ve Afganlar aras~nda kesin olarak çizilmi~~bir
s~n~ r olmad~~~~için Ruslar'~ n Türkmen'lerle i~lerini bitirince Afganl~lar'a çatmalar~~ ve dolay~ siyle Ingilizler'le kar~~~kar~~ya gelmeleri
beklenilebilirdi. Bu ise Avusturya ve Almanya'n~n çok i~ine geliyordu. Bu ve daha ba~ka dü~ ünceler yüzünden 18 /6/1881 de Almanya, Avusturya ve Rusya aras~nda "Üç Imparator anla~mas~~„
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denilen antla~ma imzalan~ r °. Bunun Bo~azIar'la ilgili k~sm~~ ~öyle
toplanabilir:
Anla~an üç devlet Bo~azlar'~ n kapal~~ kalmas~~ iste~inde birliktirler, Türkiye'nin bundan ayr~lmas~ na ve her hangi bir devlete
( ~ ngiltere dü~ünülmektedir) oralar~~ ve k~ y~lar~ n~~ üs olarak kullanma iznini vermesine hep birlikte kar~~~koyacaklard~ r.
Besbellidir ki Rusya, Afganistan ve Hindistan s~ n~rlar~ na yakla~~rken Ingiltere onu oralarda kar~~ lamakla birlikte arkadan da
Bo~azlar yolu ile Karadeniz'den vurmak isteyebilirdi. Rusya ise bu
madde ile bunu önlemek istemi~tir. Bunun için Rusya yine bu anla~ma ile Avusturya'n~ n Bosna - Hersek'i kendi ülkesine katma
" hakk~ n~~ „ da tan~m~~t~ r.
Bu anla~ ma 1884 de yenilenir, çünkü Rusya yine Orta Asya'da u~ra~adurmaktad ~ r. Ancak 1885 de Ingiltere ile Rusya aras~ nda
Afgan i~leri dolay~siyle bir sava~~havas~~ varken bir süredir Rusya'ya kafa tutagelen Bulgar Hükümeti, Rusya'ya hiç haber vermeden 18/9/1885 de ~arki Rumeli'ye ordusunu sokar ve oras~ n~~
Bulgaristan'a katar. Bu Rus etkisinin ( nüfuz ) Balkan Yar~madas~ 'ndan sökülmesi demekti ve en çok Avusturya'n~ n i~ine gelirdi.
Bundan böyle epi zaman Bulgaristan Avusturya ile i~~birli~i yapacak ve onun etkisi alt~ nda bulunacakt~ r. ~ ngiltere de böylelikle
hem Ruslar'l Orta Asya'dan, yani kendisi Rusla u~ra~mak isterse
tek ba~~ na kalaca~~~bir yerden Yak~ n Do~u'ya, yani daha kolay
ba~la~~ k bulaca~~~bir yere çekmi~ti, hem de Rus etkisini Bulgaristan'dan söküp atmakla onlar~~ Bo~azIar'dan uzakla~t~ rm~~~bulunuyordu. Bu olay Rusya'y~~ Avusturya'ya kar~~~da k~zd~ r~ r. Çar "Üç
imparator Anla~mas~ n~ ,, yenilemez ve Avusturya ile Ingiltere aras~nda bir yak~ nla~ma siyasas~~ yeniden belirir. Rusya'n ~ n Bulgaristan'da etkisini yeniden kurmaya u~ra~malar~ na kar~~~ ~ ngiltere,
Italya ve Avusturya aras~ nda 1887 de bir anla~maya var~l~ r. Bunun Bo~azlar'la ilgili yönü Akdeniz, Adriyatik ve Ege Denizleri' nde ve Karadeniz'de " statuko „ yu yani o andaki durumu koruma
karar~ n~~ kapsayan k~s~n~ d~ r. Bu anla~ma yine i~bu 1887 y~l~n~ n sonunda daha da berkitilecek ve geni~ letilecek ve Türkiye, Bo~azlar
ve Bulgaristan i~lerinde Rusya ile i~birli~i yaparsa ( Rusya'n~ n ad~~
geçmemekle birlikte onun dü~ünülmü~~oldu~u kolayca sezilmekteMetin : Pribram s, 17. özet ve durum: 1. T., C 1. s• 33,
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dir ), ona kar~~~ve böyle bir i~~birli~i yapmay~ p bu yüzden Rus
bask~s~na u~rarsa ondan yana ölçemler ( tedbir ) almay~~ da kapsayacakt~ r
Avusturya'n~ n 1885 den sonra güttü~ü siyasay~, 1881 de "Uç
Imparator Anla~mas~~ „ siyasasiyle Rusya'ya Orta Asya'da özgür
olarak u~ra~ mak ve Ingiltere ile ba~ ba~a kar~~la~mak için verilmi~~
olan f~ rsattan do~an durumun ürünlerini ( mahsul ) toplama siyasas~~ gibi anlamak ta olanakl~ d~r.
Avusturya'n~ n 1907 ye kadar Bo~azIar'la ilgili siyasas~ n~n ana
belirtilerini -iki kere sözlerinin geçmesini istemedi~imiz için- Ingiltere'nin bu devredeki siyasas~~ ile birlikte gözden geçirmeyi daha
do~ru bulduk.

b. Ingiltere — Ingiltere'nin Berlin antla~masiyle 1907 y~l~~

aras~ ndaki devirde Bo~azlar sorumu kar~~s~ ndaki durumu bir kaç
evre (safha) geçirmi~tir ve o da Avusturya'n~ nki gibi az çok seçmeci (eclectique) dir. Bunu anlamak için göz önünde bulundurulmas~~ gereken ba~l~ca yönler ~unlard~ r:
~ ngiltere, Rusya'y~~ Istanbul ve Bo~azlar'dan uzak tutmak
iste~indedir, bunun için Osmanl~~ ile ilgili ba~l~ca iki yol vard~r:
1) Osmanl~y~~ güçlü k~ lmak, onu desteklemek ve ona yard~m etmek; 2) Osmanl~~ ayakta duramayacak kadar ar~ k görünür veya
onun Ingilize kar~~ n devletlere eyginlik gösterdi~i anla~~l~rsa Istanbul, Bo~azlar ve genel olarak ~ ngiliz as~lar~n~ n çok oldu~u
yerlerle Rusya aras~ na, Do~u H~ r~stiyanlar~n~~ (Bulgar, Ermeni) bir
duvar gibi dikmek ve sevkülcey~i önemi olan baz~~yerlere kendisi yerle~mek (M~s~r, K~br~s).
Ingiltere için Rusya'n~ n en tehlikeli oldu~u yerler Hindistan
ve Çin kesimleridir; çünkü oralarda Ingiltere pek uzun deniz yollar~~ üzerinden ordular ta~~ yarak yaln~z ba~~na Rusya ile u~ra~mak
zorunda kalabilir. (Ingiltere'nin XIX uncu yüz y~l~n son ve XX inci
yüz y~l~n ilk y~llar~ nda Japonya'y~~ bu kadar korumas~~ ve yeti~tirmeye çal~~mas~~ Çin ve hattâ gerekirse Hint kesiminde bir yard~mc~~ elde etmek içindir). Halbuki Bo~azlar kesiminde ve Yak~ n
Do~u'da Ingiltere, Rusya'ya kar~~, de~il yaln~z yard~ mc~, hattâ öne
at~l~c~~ ve bu i~~için ~ ngiltere'den az~c~k yard~mdan ba~ka bir ~ey

Metinler: Pribram, s. 50-58 ve 70-80. Özet ve durum: I. T., e. I., s. 58....
(1887 olaylar~ )
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istemeyecek, çok devlet bulabilmektedir. Dolay~siyle Rusya'n~ n
Uzak Do~u'da ~ ngiliz as~ lar~ n~~ tehdit edece~i yerde bunu yak~ n
Do~u'da yapmas~~ ~ ngiltere'nin daha çok i~ine gelmektedir. Böyle
durumlar ortaya ç~ k~ nca, yani Rusya, Orta ve Do~u Asya'ya dalmak isteyince ~ ngiltere bin bir siyasal manevra yap~ p onu yak~ n
Do~- u'ya dönmek zorunda b~ rakmaya u~ra~ makta ve hattâ bunlar
bir sonuç vermeyecek olursa ~stanbul ve Bo~azIar'~~ almas~ n~~ ona
önermektedir (teklif etmek). Bu önerme ise do~al olarak içten olmad~~~~gibi aldat~ c~ d~ r, çünkü Rusya yak~ n Do~u'ya dönse, önüne
bir kaç Büyük Devlet ç~ kacakt~ r ve ~ ngiltere i~ine gelene yard~ mda
bulunmak olana~~ n~~ elde edecektir.
~ ngiltere'nin kâh Osmanl~ 'y~, kâh ona kar~~~Balkan ve Küçük
Asya H~ ristiyanlar~ n~~ tutan, kâh Osmanl~ da istibdad~~ devirmek isteyenlere eyginlik gösteren; kâh Rusa kar~~~ate~~püsküren, kâh ta
ona Istanbul'u pe~ ke~~çeken siyasal cambazl~ klar~~ ise Abdülhamid'i
~a~~ rtacak, ürkütecek ve onu siyasal ilkeleri (principe) kendi dü~üncelerine daha yak~ n olan Rus Çarl~~~ 'na ve Alman Imparatorlu~una her gün daha eygin k~ lacakt~ r. Bu da Osmanl~~ ile ~ ngiliz'in
aras~ n~~ açmaya yarayan ayr~ ca bir etken olacakt~ r.
c) ~ ngiltere'nin Çin ve biraz da Hint kesimlerinde Rusya'ya
kar~~~bir dayanak bulmak iste~i onu Japonya'ya yakla~mak ve
i~ bu devletin geli~ mesine yard~ m etmek zorunda b~ rak~ r, çünkü
Japonya da Rus geni~ lemesinden ve doymak bilmeyen açgözlülü~- ünden ürkmektedir ve bunu kendi amaçlar~~ kar~~s~ na dikilmi~~ilk
ve en önemli engel saymaktad~ r. Rusya kar~~s~ ndaki bu ~ ngiliz Japon dayan~~ mas~ ndan 30-1-1902 tarihli ba~la~ma ç~ kacakt~ r.
Rus Hükümeti'nin sand~~~ na göre bu ba~la~ma anla~mas~ n~ n
7 inci gizli maddesine göre ~ ngiltere: "Japonya için genel veya
özel bir önemi bulunan, var olan bütün antla~malara sayg~~ gösterilmesini gözetmeyi üzerine alm~~t~ r.„ 2
~ ngiltere Hüke~ meti'nce yay~ nlanan antla~ ma metni 6 maddeliktir ve orada böyle bir ba~- yoktur, ve bunun ayr~ca olup olmad~~~n~~ ö~renecek bir durumda de~iliz. ~ u kadar var ki bundan
sonra Japonya, Bo~azlar sorumu ve onlar~ n Rus gemilerine aç~ lmas~~ sorumu ile biteviye u~ra~ makta ve buaun Japon as~ larma
2

Metin I. B., e. II, b. 125.
Baki l• ve B., e. I. s. 50 ha ~iyesine

BO~AZLAR SORUMUNUN B~R EVRES~~

113

kar~~n olaca~~ n~~ Ingiltere'ye bildirip böyle bir ~eyi önlemesini istemektedir. Japon ku~kusu yaln~z Rus - Japon sava~~ n~n öngününde
veya sava~~s~ ras~ nda Karadeniz Rus donanmas~ n~ n Bo~azIar'dan
geçmesi i~ile ilgili de~ildir ve Japonya genel olarak sava~tan sonra da Bo~azlar'~ n Rus gemilerine aç~lmas~ na kar~~nd~ r; o böylelikle, Rusyan~ n Balt~ k limanlar~ na nisbeten Japon sular~ na daha
yak~ n olan Karadeniz'deki üs ve gemilerini kendisine kar~~~kullanabilmesi olana~~n~~ önlemek istemektedir. Hele ki Rus Karadeniz
donanmas~~ Bo~azlar kapal~~ durdukça Japonya için ve Türkiye
ayral bütün dünya için yok gibidir ve Rus para ve eme~ini bütün
öbür devletler bak~m~ ndan bo~~yere kemiren bir ö~edir ( unsur ).
Ancak ~u da söylenebilmelidir ki Japonya, Bo~azIar'~ n aç~lmamas~ na ve oradan her ne ad alt~ nda olursa olsun sava~~i~lerine
yarayabilecek Rus ta~~t~~ olmamas~ na dikkat etmesi için Ingiltere
yan~nda direnirken, bunu yay~ nlam~~~olan görü~ me ve yaz~~ malara göre aradaki ba~la~ma antla~mas~ n~ n ~u veya bu maddesine
dayanarak yapt~~~~duygusunu vermemekte olup yalmzcana ba~la~man~ n genel çizgilerine uygun olan bir yard~m istedi~i san~ n~~
uyand~ rmaktad~ r.
Her ne ise 1902 y~l~ ndan bu yana Ingiltere'nin Bo~azlar i~indeki davran~~~ nda bir de~i~iklik olur; o art~ k Rusya'y~~ tuza~a dü~ürmek, yani onu, Ingiltere'den ba~ ka önemli bir önürde~le (rakip)
kar~~la~madan i~~görebilece~i uzak Do~u'dan, bir sürü önürde~le
kar~~la~mak zorunda bulunaca~~~Yak~n Do~u'ya çekmek için ona
~stanbul ve Bo~azIar'~~ bir yem gibi göstermek oyununu b~ rak~ r;
ancak art~ k bu tarihten sonra Ingiltere Uzak Do~u'da da yaln~z
de~ildir ve aradaki ba~la~maya göre Çin ve Hint i~lerinde Japonya'ya dayanabilmektedir, ve bu devlet art~ k yeni kültür, yeni sanayi ve yeni ordu ve donanmasiyle Uzak Do~u'da, Avusturya,
Fransa ve Italya'n~ n Yak~n Do~u'da gördükleri i~i görebilecek bir
duruma gelmi~tir; arada iki y~l geçince de Rusya'y~~ yenmekle bunu
gösterecektir.
Yukardaki a, b ve c etkenlerine ( amil ) göre davranan ~ ngiliz s~yasas~n~ n Bo~azlar i~indeki türlü evrelerini k~saca gözden
geçirelim.
~ ngiltere'nin, Fransa ve o zaman Italya'n~ n çekirde~i olan Piemon'u yan~ na alarak ve Avusturya'n~n da eygirili~ini elde ederek
Rusya'ya kar~~~K~ r~ m sava~~n~~ açmas~~ (1854), Ayastefanos ( Ye~ilBelleten: C. VII 2, F: 8
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köy) antla~mas~ n~~ (1878) yine en çok Avusturya'ya dayanarak bir
sürü tehditle bozdurup yerine Berlin antla~mas~ n~~ (1878) geçirmesi,
Rusya ile Ingiliz as~~ bölgeleri aras~ nda Osmanl~'y~~ bir duvar gibi
tutmak dü~üncesine dayanan siyasan~ n sonuçlar~ d~ r. Arada Ingiltere'nin K~ br~s'a yerle~mesi de, ne olur ne olmaz yak~ n Do~u'da
sevkülcey~i bir üs elde etmek iste~inden do~mu~tur. Ingiltere
Yak~n Do~u'da bunlar~~ yaparken Uzak Do~u'da da 1877 - 78 Osmanl~~ - Rus sava~~ndan do~an Rus yorgunlu~undan as~ lanarak Hindistan'~ n do~al ve askerlik bak~ m~ ndan en güvenilir s~ n~ r~~ say~lan
Hindu- Ku~~da~lar~ na yerle~meye çal~~~ rsa da oralarda tutunamaz
veya ille tutunmak için u~ra~may~~ çok pahal~~ ve tehlikeli görür ve
çekilir ( 1878 - 1880 Ingiliz - Afgan sava~lar~ ).
1880 den bu yana Ingiltere, Osmanl~y~~ berkitme i~ini b~ rak~ p
Rusya'ya kar~~~duvar~~ Yak~n Do~u H~ristiyanlariyle kurmaya u~ra~~r.
1879 la 1885 aras~ nda Ruslar, Türkmenlerle çarp~~a çarp~~a
1885 de Afgan Kuzey s~n~ rlar~ n~ n Hindu - Ku~~da~lariyle örtülmemi~~olan Bat~~ k~sm~na (Herat yak~ nlar~ na) varm~~lard~~ ve Hindistan'~ n, korunulmas~~ nisbeten daha güç olan bir kap~s~na yakla~m~~lar demekti.
Bu y~llar içinde ise Ingiltere bir yandan M~s~ r~~ ele almak gibi
(1882) Yak~ n Do~u'da yeni üsler kazanmakta, öbür yandan da Bulgaristan'da ve en çok Ermeniler olmak üzere Osmanl~~ az~ nl~ klar~~
aras~nda çal~~maktad~ r. Bu yoldaki çal~~malar~ n ilk ürünü Bulgaristan'~n askerini ~ark! Rumeli'ye sokmas~~ ve oras~ n~~ kendi ülkesine katmas~~olur; bu önce Rusya'dan gizli tutularak ve Bulgaristan Prensi'nin Ingiltere'den dönmesinden az sonra ve epi zamandanberi Bulgar Hükümeti her i~te Rus Çar~'na kar~~t davrana durdu~u bir devrin sonunda yap~ lm~~t~ r. Bu olay Bulgarlar'~ n Rus etki
ve e~emenli~inden slyr~ld~ klar~n~n ve ~ ngiltere ve Avusturya'ya
yakla~t~ klar~= bir belirtisi say~ lacakt~ r; Bulgaristan, bunu yaparken ayn~~ zamanda ~ark~~Rumeli'yi kendisine katarak iki misline
yak~ n büyümekte ve dolay~siyle Rusya ile Bo~azlar ve Istanbul
aras~ nda Ingiliz ve Avusturya etkisi alt~ na yeni giren kütle iki
misli irile~mektedir; bundan ba~ ka Rusya, 93 seferinin ( 1877 - 78 )
ana kar~~ sayd~~~~kazanc~~ da kaç~ rmaktad~ r; bol bol akan Rus
kan~~ ve o yüzden Osmanl~~ ar~ kla~mas~~ dolay~siyle Avusturya
Bosna - Hersek'te yerle~mi~~ve S~ rbistan'~~ etkisi alt~ na alm~~,
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tere, K~br~s ve M~s~r'a yerle~mi~, Fransa, Tunus'a konmu~~bulunuyordu ve ~imdi de bu üç devletten ilk ikisi Bulgaristan'a da etkilerini sokmu~~oluyorlard~.
Bu olaylar Rusya'y~~ Orta Asya'dan Yak~ n Do~u'ya çevirecek
ve onu bir kaç y~l Bulgaristan'da yeniden etkisin~~ ve az çok ta
egemenli~ini kurmak için bir sürü u~ra~ta bulunmaya k~~k~ rtacakt~ r.
Bu u~ra~lar s~ ras~ ndad~ r ki Ingiltere, Italya ve Avusturya
aras~ nda Rusya'ya kar~~~yukar~da sözü geçen 1887 anla~malar~~
olur.
1892 den bu yana Bulgaristan'da ve genel olarak Yak~ n Do~u'da u~rad~~~~ba~ar~s~zl~ klar ve kar~~tl~klardan b~ kan Rusya yine
Uzak Do~u'ya dönmeye ba~lar; Pamir ve Tibete sokulmalar~~ olacaksa da, bu sefer daha çok gözü, önemli bir kar~~nl~~a u~ramayaca~~n~~ sand~~~~Mançurya, Kora ve Çin'de olacakt~r; bu siyasaya
1894 de tahta ç~ kan Çar Il nci Nikola candan sar~lacakt~r ve çok
sevi~ir göründü~ü Alman Kayseri II nci Vilhelm'de onu, Avrupa
i~lerinden uzakla~t~rmak için, km yolda k~~k~ rtacakt~ r.
Rus siyasas~~ bu yolu tutmaya koyulunca Ingiliz siyasas~~ yeniden de~i~ir ve Rusya'y~~ Uzak Do~u'dan Yak~ n Do~u'ya çekmeye
çal~~maya ba~lar; Ingiltere, Rusya'ya Bo~azIar'dad özgür geçi~~
sa~lamak, Osmanl~~ ülkesini payla~mak ve Rusya'ya Istanbul'u da
kapsayan çok büyük bir pay vermek gibi önermelerde bulunur.
O bunu en çok Almanya'ya duyurmaktad~ r ve yahut, daha do~rusu, bunlar en çok Alman belge yay~ nlar~ nda ç~km~~t~r 1.
Bu gibi dü~ünceler besleyen Ingiltere, 1894 de parlam~~~olan
Ermeni sorumu ve Osmanl~~ ülkelerindeki Ermeni ayaklanma ve
pat~ rd~lar~~ i~inde Osmanl~'ya kar~~~çok çetin durum al~ r ve Do~u
vilâyetlerinde özgür bir Ermenistan kurmaya varacak önermelerde
bulunadurur. Ingiltere bunlar~~ yaparken 1896 ba~lar~nda, Italya ve
Avusturya ile en çok Rusya'ya kar~~~1887 de yapm~~~ oldu~u
anla~may~~ art~ k yenilemeyece~iai bildirir. I~in içine gidilirse görülür ki Rusya'y~~ Bulgaristan ve Istanbul'a sokulmaktan al~ komak
için yap~lm~~~olan bu anla~ma art~ k yeni duruma uymamaktad~r.
Rusya ise dalm~~~oldu~u Uzak Do~u yani Mançurya, Kora ve
Alman Belgelerinde sonte~rin 1894 ve Temmuz ve A~ustos 1895 tarihlerinde bunu gösteren bir çok belge bulunur: Bak: I. T., c.I. s. 80, 86-88 ve 100-104.
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Çin i~lerinden ayr~lmaya ona~maz (raz~~ olmaz) ve Ingiltere'nin
istedi~i yola girmez; Ermeni i~lerinde ise, Do~u Anadolu'da kendisine kar~~~bir duvar olabilecek ve Balkanlar'daki Bulgaristan
gibi Ingiliz etkisi alt~na girebilecek ne özgür, ne de ba~~ns~z bir
Ermenistan kurulmas~ na kar~~n olur.
Ancak 1894 den bu yana bir kaç y~l kâh yat~~an, kâh alevlenen Ermeni pat~rd~lar~~ s~ras~nda Ingiltere'nin biteviye Osmanl~~
da~~lmas~~ ve payla~~lmas~~ ve Bo~azlar'dan içeriye ars~ulusal donanmalar sokulmas~~ konulariyle oynayadurmas~~ do~al olarak
Rusya'y~~Istanbul ve Bo~azlar i~leriyle u~ra~maya ve oraya kendisi
de donanma ve asker yollamak sorumunu incelemeye götürür;
bundan ba~ka Rusya Do~u H~ristiyanlar~'n~ n geleneksel olarak
koruyuculu~u rolünü, gösteri~te olsun, elden b~rakm~~~olmamak
için, ara s~ra Osmanl~'ya kar~~~gösterilerde bulunur; ancak Abdülhamit, bunlar~n içten olmad~~~n~~ bilmektedir ve Rusya bunlar~~
yaparken, kendisinin Uzak Do~u'daki u~ra~malar~~ s~ras~nda Osmanl~~ ülkesinin payla~~lmas~~ i~inin ortaya ç~kmas~ n~~önlemeyi ba~~
amaç saymaktad~r. Bu Ermeni pat~rd~lar~~ s~ras~nda Ingiltere'nin
bir düziye Osmanl~'ya kar~~~çetin davranmas~, orada h~ristiyanl~ k
ad~na biteviye propagandalar yap~lmas~~ ve Salsböri'nin bütün giri~it ve söylevleriyle Osmanl~y~~ürkütmesi ve alçaltmas~, Rusya'n~ n
ise görünü~te baz~~ baz~~ Osmanl~ya kar~~n durum alsa da el alt~ndan Abdülhamid'i dinizlemesi, Çar'la Sultan'~n, her ikisinin istibdada olan eyginliklerine ve devletlerin yönetimindeki (idare) benzerli~in do~urdu~u yak~nl~~a eklenince, Osmanl~'y~~ Rus'a yakla~t~rm~~t~.
Pek geni~~ölçüde bir Osmanl~~payla~~lmas~~sözünün biteviye
ortada dola~mas~ndan ve böyle bir ~ey olunca Rusya'n~n Istanbul'a yerle~mesinden, bu yolda baz~~ Rus an~kl~klar~~ ( haz~rl~k )
sezilir gibi olmas~ ndan ve Abdülhamid'in de Rusa do~ru kay~yor
görünmesinden Avusturya Hükümeti çok ürkmektedir. Bu duygu
ve ku~kularla Avusturya, Rusya'n~n Istanbul ve Balkanlar'da her
ne biçimde olursa olsun e~emenli~ini önlemek gerekti~i yolunda
ba~la~~~~~Almanya'ya ba~vurur ve ~u yolda bir kar~~l~k al~r
E~er Ingiltere, Rusa kar~~~ i~e giri~ecek olursa Avusturya'da giri~melidir; yoksa Avusturya'n~n Ingiltere'siz ortaya at~lmas~~ do~ru
Bak: I. T., c. 1, a. 94 ( 1895 sonlan ).
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olmaz; böyle yaparsa Ingiltere'ye eskiden beri yapageldi~i gibi
kendisini ilgilendiren sava~lar~~ ba~kalar~ na yapt~rmak olana~~~bir
kere daha verilmi~~olur.
Ba~la~~~~ ndan bu kar~~l~~~~alan Avusturya iki defada, birincisi 1896 ilkbahannda Ingiliz Hükümeti Italya ve Avusturya ile
olan 1887 anla~mas~n~~ yenilemeyece~ini bildirdi~i s~ ralarda ve bir
defa da 1897 ikincikânununda, Bo~azlar i~inde Ingiltere ile bir
anla~may~~ arar. Bu yoldaki görü~meler o andaki Avusturya'n~n
kayg~lar~ n~~ ve Ingiltere'nin siyasal manevralar~ n~~göstermesi dolay~siyle önemlidir; bunlar~~ o s~ rada Ingiliz D~~~Bakan~~ olan Lord
Salsböri'nin Viyana Ingiliz Büyük Elçisi sör H. Rumbold'a 20/1/1897
tarihli bir yaz~s~ na göre topluyoruz :
"Bugün Avusturya Büyük Elçisi geçen y~l~n ilkbahar~nda
bana yap~lm~~~olan bir önermeyi yeniledi; bu, Bo~azlar'~ n Rusyadan gelebilecek herhangi bir giri~ite kar~~~korunmas~~ i~idir. Önce de ileri sürmü~~oldu~u gibi Avusturya'n~n dü~üncesine göre
Rusya'n~n Bo~azlarida e~emen olmas~ n~~ önlemekte en çok ilgili
devlet Ingiltere'dir, dolay~ siyle böyle bir olay~~ önlemek için Ingiltere önayak olmal~d~ r. E~er Ingiltere bu i~in deniz k~sm~n~~üzerine al~ r ve donanmas~ n~~ Rusya'dan gelebilecek böyle bir sald~r~ya kar~~~koymak için Bo~aziçine yollarsa Avusturya da, her
hangi bir Balkan devletinin de yard~miyle (do~al olarak Bulgaristan dü~ünülmektedir), Rusya'n~ n Bo~azlar'd a buyru~unu geçirebilecek bir duruma gelmesini önlemek için ordusu ile gereken
ölçemleri almaktan sak~ nmayacakt~r.
"Ben ( Salsböri ) kar~~l~~~m~ n bir y~l öncekinden pek ba~ka
olaca~~n~~ sanmad~~~m~~ söyledim. Bu i~ teki Ingiliz ilgisini kabul
ettim, ancak bunun Avusturya ve Fransa'n~nkinden üstün oldu~unu abad~ m ( reddettim ); dedim ki: Ingiltere, kamoy ve Kamutay~~ dolay~siyle, bu gibi ~eyleri önceden ve daha ortada korkulan
olaylar yokken üstenemez; bu olaylar ortada görününce Kamutay ve kamoy onlar~~ inceler ve tutulmas~~ gereken yolu saptar
( tespit eder) ve daha önceden buna kar~~ n olarak üstenilmi~~olan
~eyler onlar~~bu yoldan ~a~~ rtamaz. Bu sorumun ana çizgilerini de~i~tirmi~~olan ve bu yolda önceden bir iistenmede bulunmay~~olanaks~z
k~lan üç yön vard~r: Birincisi ~udur ki Ingiltere'de Osmanl~'ya kar~~~
2

I. B., c. IX, K. I. s. 775 -6- ( geni~~bir özet yap~ lm~~t~ r).
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olan eyginlik 40 y ~ l öncekine göre ba~tan ba~a de~i~mi~ tir;
bu de~i~i~, az çok a~ama a~ama olmu~ tur ve Osmanl~~ Hükümetinin Çetin ve halkça sevilmeyen davran ~~lar~ n~ n do~urdu~u bir sürü
ayaklanman~ n sonucudur. Ancak ~imdi de~i~ iklik tamd~ r. Sultan'a
yard~ mda bulunulmas~ na kar~~ n duygu çok büyük olacakt~ r ve
yüksek siyasal dü~ üncelerin ~ ngiliz ulusunu bu kar~~~duyguyu yenmeye ve nefret etti~i bir hükümete yard~ m için gerekecek büyük
para ve can özverilerinde bulunmaya götürecek kadar aç~ k ve
güçlü olaca~~~üzerinde ~imdiden bir ~ ey diyemem. Ikincisi ~udur
ki, önceleri Sultan'~ n Bo~azIar'daki ba~~ ns~ zl~~~ n~~ ( istiklâl) korumak
ve sürdürmek için Ingiltere üstenmelerde bulunurken, Sultan'a
kar~~ n olarak de~il, hep onun iste~i ve yard~ miie bu gibi i~ lere
giri~ilece~i dü~ünülmü~~idi; bugün ise durumun yine böyle oldu~u
hiç duruksamaks~ z~ n söylenilemez; Sultan Çanakkale'yi büyük u~ra~ larla berkitmek ve Bo~aziçi berkitmelerine hiç bakmamakla,
bir bilitle yay ~ nlam~~~kadar aç~ k olarak, ~unu söylemektedir ki,
Bat~~ Devletlerin'den yard ~ m gör mektense Rus salg~ n~ na u~rama
olas~ l~~~ n~~ daha çok be~enmektedir. Ben (Salsböri) ~ ngiliz siyasas~ n~ n hiç bir deyisini hat~ rlam~yorum ki Sultan'~ n ho~~geldiniz dedi~i bir salg~ nc~ya kar~~, onun istemedi~i bir ba~~ ns~ zl~~~ n~~ korumak için, ona yard ~ m~~ göz önünde tutmu~~olsun.
"Üçüncüsü ikinci ile çok ilgilidir; o da ~udur ki ~imdi Çanakkale'nin zorlanmas~~ 20 ve hattâ 10 y~ l öncesine göre daha çok
güç bir i~~olmu~ tur . . . . Askerl uzmanlar kara kurganlar~ na
kar~~~ordu ile ölçemler al ~ nmadan Çanakkale'yi denizden zorlamaya kar~~nd~ rlar. E~er bu do~ru ise ~ ngiltere'nin kendi ba~~ na
Çanakkale yolunu açmas~~ dü~ üncesini bir yana b~ rakmak gerekti~i
san~ nday~ m. Ancak bu demek de~ildir ki e~er gerekirse ~ ngiltere
bu gibi ölçemleri almaktan yaz geçiyor; bu i~in, ne yap~ laca~~,
ne de yap~ lmayaca~~~yolunda bir söz vererek kendimi ba~lamak
istemem ve yaln~zca ilerisi için davran~~~özg-ürlü~ümüzü elde tutmak isterim. Benim (Salsböri ) bu sözlerim üzerine Avusturya
Büyük Elçisi de Hükümetinin davran~~~özgürlü~ünü elde tutaca~~m ve Bo~azlar konusu üzerinde hiç bir anla~maya yana~am~ yaca~~n~~ söyler ve ~unlar~~ ekler: Frans~ z siyasas~ , sözde ne olursa
olsun, onun durumunun gereklikleri, onu bu i~te de Rusya ile ba~la~ maya sürükleyecektir, ve e~er Avusturya'n~ n arkas~ nda ~ ngiliz
donanmas~~ görünmezse Avusturya, Rusya'ya kar~~~Alman i~birli~i-
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ne güvenemez.
"Ben ( Salsböri ) dedim ki uyrumuzun ( tebaa ) hayat~n~~ tehlikeye dü~ ürecek olaylar bizi ileri at~lmak zorunda b~ rakabilir.
Böyle bir durumun ortaya ç~ kmamas~~ için gereken ölçemleri almas~~ u~runda Sultan üzerinde yeter bir bask~da bulunulabilece~ini umuyorum.„
Lord Salsböri'nin bu sözleri usal~ r ( makul ) görülebilirse de
bunlar~~ 10 y~ l önce yine kendisinin 12/12 ve 16/12/1887 de Avusturya ve ~ talya ile yapm~~~oldu~u, Do~u Üçlü Ba~la~mas~~ ad~ n~~
ta~~ yan yukarda sözü geçen anla~ma ile kar~~la~t~ r~ rsak arada
önemli ba~kal~klar oldu~unu görürüz; i~bu anla~man~ n 4 den 8 e
kadar olan maddelerini a~a ~~da hat~ rlat~yoruz
" 4 — Önemli Avrupa as~ lar~n~ n bekçisi olan Türkiye'nin,
üzerinde üstünlük kurabilecek her türlü yabanc~~ etkiden ( nufuz )
ba~~ ns~z ( müstakil) olmas~. ( Hilâfetin ba~~ns~zl~~~, Bo~azIar'~n özgürlü~ü, v. s.) „
5 — Dolay~ siyle Türkiye Bulgaristan'daki hükümranl~k haklar~n~~ ba~ka bir devlete ne b~ rak~ labilir, ne de ona bu yolda vekâlet verebilir; ne orada yabanc~~ bir yönetim ( idare ) kurmak için
ora i~lerine kar~~ abilir, ne de bu dü~ ünce ile giri~ilebilecek zorlay~c~~ ölçemlere ( tedbir ), bunlar ister askerle oray~~ ele geçirmek,
ister oraya gönüllü yollamak biçiminde olsun, göz yumabilir. Keza antla.~ malarla Bo~azIar'~ n bekçili~i ödevini üzerine alm~~~olan
Türkiye, Küçük Asya'daki hükümranl~ k haklar~ ndan hiç bir k~sm~ n~~ ba~ka bir devlete b~ rakamaz veya bu yolda ona vekâlet
veremez.„
" 6 — Üç devlet ( ~ ngiltere, Avusturya, ~talya) bu ilkelerin
( principe ) korunmas~~ için Türkiye'ye kendileriyle i~ birli~i yapt~ rmak dile~indedirler. „
" 7 — Türkiye 5 inci maddede yaz~l~~ me~ru olmayan giri~itlere kar~~~koymaya kalk~~~ rsa Üç Devlet antla~malarla saptan~lm~~~
olan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun ba~~ ns~zl~~~na ve onun toprak
bütünlü~üne sayg~~ göstertmek için al~ nmas~~ gereken ölçemler üzerinde anla~acakt~ r. „
" 8 — Ancak Bab~âli'nin davran~~~~yukarda sözü geçen me~ru
olmayan giri~itlerle bir ortakl~ k ve onlara uygunluk özünü gösteBak : Pribram s• 71 - 78 ve 1. T., c• I, s• 62 - 63.
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rirse Üç Devlet, Osmanl~~ topraklar~ ndan uygun göreceklerini süresiz ( muvakkaten ) ele alacaklard ~ r. „
Bir yandan i~ bu 1887 anla~mas~, öbür yandan Salsböri'nin
1894 ve ondan sonraki bir kaç y~ lda Osmanl~'y~~ payla~ma sözlerini
ortaya atmas~~ ve Rusya'y~~ bu yolda k~~k~ rtmas~~ ve 1896 ve 1897
de yukardaki biçimde Avusturya Büyük Elçisine kar~~l~ k vermesi
Berlin antla~ masiyle 19)2 Ingiliz - Japon ba~la~mas~~ aras~ nda geçen y~ llardaki Bo~azlar'la ilgili ~ngiliz s~ yasas~ n~ n iki yönünü ayd~ nlat~ r : a) Rusya, Balkanlar ve Bo~azlar'a kar~~~sald~ rgal bir durum ald~m~ yd~~ elden geldi~i kadar çok Avrupa, Akdeniz ve Balkan devletini toplay~ p Rusya'ya kar~~~koymak, Osmanl~~ da bunlarla birlikte Rusya'ya kar~~~koymak iste~inde ise ona yard~ m etmek, de~ilse ona kar~~~da durum almak; b) Rusya, Orta veya
Do~u Asya'da u~ra~ malara koyulunca onunla oralarda yaln~ z u~ra~ mak zorundan kurtulmak için ona, Yak~ n Do~u yönünü kolay
kazançlar sa~lan~ labilecek ve al~ml~~ ( cazip ) bir alan gibi göstererek onu oraya çekme~e çal~~mak.
Salsböri'nin 1898 de Rusya'ya, Çin ve Osmanl~~ Asya's~ n~~ payla~may~~ ( etki bölgesine ay~ rmay~~ ) önermesi de bu siyasan~ n bir
örne~idir
Yukarda gördü~ümüz gibi Bo~azlar i~inde, ba~la~~~~~Almanya'dan, önce ~ ngiltere ile anla~ma ö~üdünü alan ve bu son devletten de iki ba~ vurma sonucunda diledi~i bir yolda kar~~l~ k alamayan Avusturya, 8 ve 17/5/1897 de Rusya ile i~bu devletin o
s~ rada güttü~ü Uzak Do~u siyasas~ na uygun ve iki yan~~ da dinizleyici ( tatmin ) bir anla~ maya var~ r 2. Bo~azlar'la ilgili k~s~ mlar~~
a~a~~dad~ r:
~ ki Büyük Devlet Balkanlar'da toprak ele geçirme siyasas~~
gütmeyecek ve öbür Büyük Devletlere de buna sayg~~ gösterteceklerdir.
~stanbul, dolaylar~~ ve Bo~azlar sorumlar~~ Avrupai özde olduklar~~ için iki Devlet bunlar~~ çözüleyebilecek durumda de~ildir.
.Rusya Bo~azlar'dan sava~~gemilerinin geçmesini yasak eden hükumlerin kalmas~n~~ istemekte direnir ve Avusturya onu bunda
hakl~~ görmektedir.
Bak: I• T•, c• I, s• 120-121.
2

Metin: Pribram• s• 107•• • , özet ve durum: 1- T. c I, s• 110 • • •
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Böylelikle Avusturya'n~n ku~kular~~ yat~~m~~~ve Rusya da Balkanlar yönünden daha az korkarak ve ~ngiltere'nin onu Bo~azlar
yolu ile tehdit edebilmesine kar~~~bir Avusturya sigortas~~ da sa~lam~~~olarak Uzak Do~u'da u~ra~mak olana~~n~~ elde etmi~~olur.
~ ngiltere, 1902 de Japonya ile ba~-la~t~ ktan sonra Uzak Do~uda da Rusya'ya kar~~~bir ortak edinmi~~oldu~u için Rusya'ya
kar~~~yukar~ da görülen teraze siyasas~na art~ k gereksili (mühtaç)
de~ildir; bundan ba~ka ister antla~mada gizli olarak yaz~l~~bulunsun, ister Japonya'n~ n bu yoldaki iste~ine uymay~~ gerekli bulsun,
Ingiltere bundan böyle Bo~azIar'~~ Rusya'ya açmak veya ona orada
kolayl~ klar göstermek dü~üncesini bir söz olarak ta olsa ileri
sürmez; ancak bu dü~ünce Ingiliz Hükümet'ince büsbütün bir yana
at~ lm~~~de~ildi; çünkü 11 ~ubat 1903 de "imparatorlu~u Koruma
Komitesi„ kendisinden yap~lan bir soruya ~u yolda kar~~l~ k verir °:
"Genel olarak denilebilir ki Rusya'n~ n Çanakkale Bo~az~'m
ele geçirmesi veya onun Karadenizle Akdeniz aras~ ndaki su yolunu diledi~i gibi kullanabilmek üzere e~emen etkisine (dominating influence) dayanarak Türkiye'den koparaca~~~hakdan as~lanabilmesi için (~ ngiltere'ce) onunla (Rusya ile) yap~ lacak bir anla~ma
bizim (~ ngiltere'nin) bugünkü ~artlar alt~ ndaki sevkülcey~i durum
ve ölçemlerimizi (strategic dispositions) belirtili biçimde de~i~tirmez.„
Bir yandan bu gibi incelemelerde bulunmakla birlikte öbür
yandan ~ ngiltere Hükümeti'nin Rus-Japon sava~~ na götüren y~llarda
ve i~bu sava~~s~ ras~nda Bo~azlarla ba~l~ca ilgisi, Japon dilekleri
dolay~ siyle hem Rusya hem Osmanl~~ üzerinde bask~ da bulunup
Rus Karadeniz donanmas~n~n ç~k~ p Uzak Do~u'ya gitmesini önlemek olmu~tur ve bu yolda Rusya'y~~ sava~la tehdide kadar ileri
gitmi~tir 2. Yine o anda ~ ngiltere, Lord Salsböri'nin Berlin kongresinin 18 inci toplant~s~nda ileri sürmü~~oldu~u görü~ü b~rakm~~~
ve ~uvalof'unkini benimsemi~ tir. (Bak: yukarda; bölüm II, Bo~azlar'daki hukuki durum„ a.)
l~bu Rus-Japon sava~ile ilgili olaylar bir yana b~rak~l~ rsa, Bo~azlar sorumu, 20 inci yüz y~l~n ilk y~llar~ nda 1906 ya kadar
uyuklar gibidir. Bu y~llarda Rusya Uzak Do~u i~lerine dalm~~,
2

l• B• , c. IV, s• 59 - 60
Bak: I• B• , e• Il, b• 258. Grey'in Petersburg Büyük Elçisine 30- 1 - 1904
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Japonya ile sava~ mak zorunda kalm~~, ondan dayak yemi~, içerde
de bir sürü ayaklanma ile kar~~la~ mak zorunda bulunmu~~ve epi
ar~ k dü~mü~ tür.
Ingiltere ise, biteviye donanmas~n~~ artt~ ran, Ba~dat demiryolu
b~ rak~s~ n~~ (imtiyaz) alarak Hint denizlerine kadar sokulmaya
u~ra~ an Almanya ile önce anla~ mak ve hattâ ba~la~ mak istedikten
sonra ondan yüz bulamad~~~~için Fransa'ya dönmü~, onunla "yürekten anla~ma„y~~ (Entente Cordiale) kurmu~~ve Rusya ile de
yak~ nla~ maya koyulmu~ tur.
C) Almanya — I~ in temeline gidilirse Almanya da öbür
Büyük Devletler gibi Rusya'n ~ n Istanbul ve Bo~azlar'a yerle~mesini
ve dolay~ siyle de bu amaca do~ru ilerilemesini ve bu yolda ba~ar~ lar elde etmesini içten istemezdi; hele Ba~dat demiryolu birak~s~ n~~ ald~ ktan ve Kuzey denizindeki Alman limanlar~ n~~ karadan
Basra körfezine ba~lamaya, yani çok kullan~ lan bir söze göre
Hamburg-Ba~dat çizgisini sa~lamaya koyulduktan sonra, Rusya'n~ n
bu çizgiyi en önemli yerinden Istanbul'da kesmesini hiç istemezdi.
Bundan ba~ ka Almanya'n~ n Avrupa siyasas~ n~ n temel ta~~, onun
ikinci Germen Devleti olan Avusturya-Macaristan'la olan ba~la~mas~~ idi. Rusya'n~ n ~stanbul ve Bo~azIar'a yerle~mesi ise bütün
Balkan Slavlar~~ üzerine e~emenli~ini kurmas~~ yani Avusturya'y~~
Balkan s~n~ rlar~ nda ve hattâ Adriyatik'te ku~atmas~ , bo~mas~~ ve
onun içindeki milyonlarca slav~~ ondan ay~ rmak ve dolay~ siyle
i~bu Imparatorlu~u da~~ tmak için çok büyük kolayl~ klar elde etmesi demekti; bu yüzden de Almanya, Rusya'n~ n Istanbul ve Bo~azlar'a yerle~ mesini ve dolay~ siyle de bu amaca yakla~mas~ n~~
isteyemezdi.
Bu böyle olmakla beraber, gerek Bismark gerekse ondan
sonra Kayser II inci Vilhelm bunun tam tersini istediklerini sand~ racak bir siyasa güdeceklerdir. Bunun sebebi ~ udur: Almanya'da
Ingiltere ve Avusturya gibi Bo~azlar sorumunua Rus Devlet
adamlar~~ için ne a~ ama al~ ml~~ (cazip) oldu~unu görmekte ve dolay~ siyle o da, bu son iki devlet gibi bu i~i Rusya'ya kar~~~ bir
yemlik olarak kullanmay~~ uygun ve kazançl~~ bulmaktad~ r. Almanya'n~ n bu i~ te Ingiltere ve Avusturya'ya nisbeten bir üstünlü~ü de
vard~ r ki o da kendisinin Bo~azlar sorumu ile öbürleri kadar
ilgili olmad~~~ ndan, Rusya'y~~ bu siyasan~ n içtenli~ine daha kolay
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inand~ rabilecek bir durumdad~ r. Almanya'n~n Bo~azlar sorumunda
tak~nd~~~~genel durum bu i~te Rusya'n~n önüne dikilmeyece~ini
ve hattâ gerekirse ona kolayl~ klar da gösterebilece~ini her f~rsatta
i~bu devlete bildirmek ve duyurmak ve dolay~siyle onu Bo~azlar
yolunda ilerleme~e k~~k~ rtmak olmu~tur; bunun kar~~l~~~nda Almanya bir çok Avrupai genel siyasal i~lerde Rus deste~ini sa~layabilmi~tir. Almanya böyle yapmakla ana sorumun çözülmesini,
yani Rusya'n~ n Bo~azlar'a yerle~ mesini gerçekten ne sa~lamakta
hattâ ne de kolayla~t~rmaktad~ r; çunkü o pek eyi bilmektedir ki
Rusya bu yolda edimsel (fili) bir ad~ m atacak olursa onun önüne
dikilecek bu i~ le kendisinden daha çok ilgili devletler bulunmaktad~r ve Japonya bile bunlar aras~ ndad~r; dolay~siyle o, Rus dostlu~unu az da olsun kazan~ rken, Ingiltere ve hattâ Fransa gibi
kendi önürde~~veya dü~manlar~, Rusya Bo~azlar'a do~ru gerçekten bir ad~m atmaya kalk~~ acak olsa, ona kar~~ n durum almakla,
Rus dü~manl~~~n~~ veya hiç olmazsa k~zg~nl~~~n~~ üzerlerine çekmektedirler ve Almanya bu davran~~~ yle, bir ta~la iki ku~~vurmaktad~r.
Bunlardan ba~ka Almanya çok kere Bo~azlar ve Istanbul
sorumunu, Rus açgözlülü~ünü ve Rus gücünü Alman s~ n~ rlar~ndan uzakla~t~ rmak ve onlara ba~ka bir erek (hedef) vermek için
kullan~ labilecek bir yemlik gibi de göze alm~~t~ r.
Bütün bunlar~n, Berlin antla~ masiyle 1906 y~l~~ aras~nda bir
kaç örne~ini verece~iz.
1887 de Rusya'n~ n Bulgaristan ve Istanbul üzerindeki tasarlar~ndan kayg~~ duyuldu~u ve yukarda gördü~ümüz gibi Almanya'n~n iki ba~la~~~~~olan Avusturya ile Italya, Rusya'ya kar~~~koymak için Ingiltere ile "Do~u Üçlü Ba~la~mas~„ denilen anla~may~~
imzalam~~~olduklar~~ s~ rada Almanya Rusya ile "kar~~~sigorta„
( Trait de Contre-assurance ) ad~~ verilen bir antla~ma yapm~~t~ 2
ve bunu ba~la~~ klar~~Avusturya ve Italya'dan gizli tutmu~tu; bunun "çok gizli„ ekine göre:
Almanya önce de oldu~u gibi Bulgaristan'da "me~ru„ 3 bir
Hükümet kurmak için Rusya'ya yard~ m edecektir. Hiç bir biçimde Prens Aleksandr'~ n yeniden tahta ç~kmas~na ona~mayacakt~ r
( Madde 1 ).
~ubat'ta ve Sonkânun'da.
18-6-1887 de• Metin: A. B• , b• 1087; özet ve durum: l• T., e. L s• 60.
3 Yani Rusya'dan yana ve ona bak~ nl~ •
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~ayet Rus as~ lar~ n~~ ( menfaat ) korumak için Çar Karadeniz'in
kap~s~ n~~ do~rudan do~ ruya korumak ödevini üzerine almay~~ gerekli görürse Almanya onun ( Çar~ n ), Imparatorlu~unun anahtar~ n~~
elde tutmak için almay~~ gerekli görece~i ölçemlere ( tedbir ) kar~~~
eygin bir yans~zl~ k gösterecek ve ona tinsel ( manevi ) bak~mdan
ve diplomasi yolu ile yard~mc~~ olacakt~ r ( Madde 2 ).
Bu antla~man~ n, Almanya'y~~ Avusturya ve Italya'ya ba~layan
"Üçlü Ba~la~ ma „ ile ve Ingiltere ile Avusturya ve Italya aras~ ndaki "Do~u Üçlü Ba~la~mas~~ „ ile uygutland~ r~ lmas~ n~ n olanaks~ zl~~~~kolayca görülür.
Bunu yapm~~~olan Bismark i~~ba~~ ndan çekildikten sonra
Kayser Il inci Vilhelm bu "kar~~~sigorta„ antla~mas~ n~~ yenilemez ;
bunun sebeplerini sayan ve Alman D~~~Bakanl~~~nca yaz~ lm~~~olan
bir belgede 1 Almanya'n ~ n Bo~azlar i~inde almas~~ gerekli görülen
durum ~öyle anlat~lmaktad~ r :
"~ ngiltere ve belki de Fransa ile Rusya aras~ ndaki kar~~ tl~~~n
geli~ebilece~i bir nokta olan Bo~azlar sorumu üzerine Rus bak ~~~n~~ çekmek, bizim as~ lar~ m~z~ n gere~i oldu~unu kabul edebiliriz ;
ancak bu duygumuzu hiç bir biçimde belli etmememiz daha iyi
olur„.
Ancak Rusya'n~ n gerçekten ~stanbul ve Bo~azIar'~~ ele geçirecep,- i san~ ld~~~~anlarda Almanya'n~ n; ~ ngiltere'yi de birlikte sürüklemek ~artiyle ona kar~~ n durum almay~~ göze ald~~~ n~~ yukarda
gördük ( Lord Salsböri'nin Avusturya Büyük Elçisiyle görü~mesini anlatt~~~ m~z s~ rada - 1896 - 97 y~llar~ nda).
Almanya'n~ n böyle bir yola girmek istemesinin yaln ~ z Rusya'n~ n gerçekten Bo~azIar'~~ ele geçirmeye kalk ~~acak san~ ld~~~~anlarda oldu~unu ve böyle bir tehlike geçince Rusya'ya eygin görünme siyasas~na döndü~ünü daha eyi aç~ klamak için 1902 haziran~ nda Almanya, Avusturya ve ~talya aras~ ndaki Üçlü BaPla~ma'n~ n
yenilendi~~s~ rada geçen bir olay~~ hat~ rlat~ yoruz. ~ talya i~bu Antla~ maya: bir Büyük Devletin Do~u'da statükoyu ( toprak durumunu)
bozmak için yapaca~~~herhangi bir eylemi ( action ) önlemeyi gerektiren bir hükmün konmas~ n~~ ( ki bu ad~~ söylenilmemekle birlikte Rusya'ya kar~~~Almanya'y~~ kullanmak iste~ini kapsayordu )
istemesi üzerine Almanya buna ona~ maz; bu önermeyi bir Frans~ z
A. B• , 19. 1360 ( 25-3-1890).
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oydam~~ ( telkin ) göstererek Rusya'ya bildirir ve Alman Ba~~Bakan~~ Bülov Petersburg'daki Büyük Elçisine yollad~~~~bir mektupta
Rus D~~~Bakarayle görü~erek bunlar~~anlatmas~ n~~ve sözü bir Frans~z - Alman sava~~~olas~l~~~ na getirmesini ve bu ç~karsa ve Rus
Hükümeti e~er a~~r~~Rus yurtseverlerinin sava~a kat~lma iste~inin
önüne geçemezse onlar~~ Vistül kenarlar~ na de~il Bo~aziçi'ne do~ru sald~ rtmas~~ dile~ini ileri sürmesini ister. özet olarak bir Alman
Frans~z sava~~~ ç~karsa, Rusya, ba~la~~~~~Fransa'ya yard~m etmek
için Almanya'ya sald~ raca~~~yerde gitsin Istanbul'u ve Bo~azlar'~~
als~ n der. '
Ayn~~ Bülov'un 9;4,1904 de Makedonya ve Osmanl~~ - Bulgar
i~leriyle ilgili olarak Kaysere çekti~i bir telde ~öyle denmektedir : 2
" Majesteniz Rus gücünün Akdeniz'e do~ru akmas~n~ n Almanya için istenilecek bir olay oldu~u ve baz~~ ~~klarda bu ak~nt~n~n
durmas~ n~ n bizim için tehlikeli olabilece~i bak~m~ ndan davranarak
Alman siyasas~n~~ hep ona göre yöneltiniz. „
Bu örneklerden ve Alman siyasas~n~ n genel gidi~inden ~una
var~l~ r ki, Almanya bak~m~ ndan, Rus isteklerinin en kürl~~olarak
yöneltilebilecekleri yönler s~ ra ile ~unlard~ r:
1 ) Do~u ve orta Asya.
2) Istanbul ve Bo~azlar.
3 ) Alman ve Avusturya s~n~ rlar~.
Ingiltere için se bu tam tersinedir.
Fransa — Bu Devlet te 1893 denberi Rusya'n~n bakla~~~~~olmakla birlikte onun Akdeniz'e ç~ kmas~na kar~~nd~ r ve o
Avusturya, Ingiltere ve Almanya gibi bu konuyu Rusya'ya kar~~,
bir türlü oyun vas~tas~~ veya yemlik gibi kullanmay~p, Rus istekleri kendisine bildirilince elden geldi~i kadar olumsuz durum almaktad~r.
~talya — Onun durumu da Fransa'n~ nkine benzemektedir; esasen onun Büyük Devlet olarak önemi azd~r.
IV. — 1906 — 1909 RUS GIRI~IT!

1906 Y~l~nda Avrupa'n~n genel durumu — Büyük Dev-

letler aras~ nda bir kaç küme vard~ r, a~a~~ da bunlar~~ say~yoruz:
2

Bak: I. T. , c. I, s. 158 - 9
Bak: I• T. , e. I, s• 170 - 1
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Almanya, Avusturya ve Italya aras~ nda "Üçlü Ba~la~ ma„
vard~ r; Rusya ve Fransa'ya kar~~~dü~ünülmü~
tür, ancak Italya
Fransa ile 1902 de yapt~~~~gizli bir anla~ma ile Fransa bir sald
~r~ya u~rar veya onurunu korumak için silâha sar~
lmak zorunda
kal~ rsa yans~z kalmay~~ üstenmi~, yani "'Üçlü Ba~la~
ma'n~ n tinine
( ruh) kar~~ n olan bir i~i gizlice üstenmi~ti; Almanya ve Avusturya'n~ n da ona kar~~~pek güvenleri yoktu.
Frans~ z - Rus ba~la~mas~; ba~l~ ca Almanya'ya kar~~~
dü~ünülmü~tü.
Ingiliz - Frans~ z "Yürekten Anla~ma„ s~~ ( Entente Cordiale);
bu da Almanya'ya kar~~~dü~ünülmü~tü. Ingiltere bir çok kere Almanya ile anla~arak veya onunla ba~la~arak aralar~ndaki
önürde~lik ve yar~~ lar~~ durdurmaya çal~~t~ ktan ve bunu ba
~aramad~ktan sonra Fransa ile dostluk kurmu~tu.
Ingiltere ve Rusya, Almanya'ya kar~~~Fransa ile ayr~~ ayr~~ anla~m~~~olmakla birlikte aralar~ ndaki önürde~li~
i ve ku~kular~~daha
sona erdirmemi~lerdi. Ancak Japonya'dan dayak yemi~~olan Rusya
bir sürü iç ayaklanman~ n da eklenmesiyle çok ar~kla~m~~t~~ ve
Uzak ve Orta Asya'daki amaçlar~ ndan ister istemez yaz geçmek
zorunda kalm~~~olup gözlerini yeniden Yak~n Do~u'ya, Iran'a ve
Balkanlar'a çevirmi~ti; ve derlenip topland~~~~ölçüde Iran ve Osmanl~'n~ n ankl~~~ ndan as~ lanarak i~bu yönlerde büyümek ve as
~lar
sa~lamak dü~üncesinde idi.
Rusya, Iran'da Ingiltere ile, ve Balkanlar'da en çok Avusturya
ile kar~~la~makta idi; bu son Devletle Rusya aras~nda ba~
l~ca kar~~nl~ k konusu, Balkan e~emenli~i ve Güney Slavlar
~~ ( Yugoslav)
sorumlar~~ idi.
Ingiltere'nin de e n çok Almanya ile yani Avusturya'n~n ba~la~~~~~ile kar~~nl~~~~vard~ . Bu kar~~nl~~~ n ba~l~ ca konular~
: sava~~
gemileri yapma yar~~~; Ba~dat demiryolu, yani Almanya'n~n
Basra
Körfezi'ne sokulmas~~ve Avrupa'y~~Hindistan'a ba~layacak en çabuk
yolu eline almak istemesi; tecim ve sanayi geli~tirme yar~~~; genel
e~emenlik istekleri ve sömürgelerde propaganda i~leri idi.
Ingiltere ve Rusya'n~n durumlar~n~~ özet olarak ele al~rsak ~unlar~~görürüz :
Bu iki Devlet te ana, hattâ tek dü~man olarak Almanya'y~~
bilen Fransa ile ~u veya bu biçimde ba~lanm~~lard~r.
Ingiltere var gücünü Almanya'ya kar~~~toplamay~~ git gide
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daha gerekli bulmaktad~ r.
Rusya da Almanya'n~ n ba~la~~~~~Avusturya kar~~s~ nda a~a~~~yukar~~ bu durumdad~ r.
Ancak Ingiltere ile Rusya aras~nda, Asya'da ve Do~u'da
bir sürü çözülenmemi~~sorum vard~ r ki bunlar aralar~nda bir önürde~lik ve ku~ku kayna~~d~ r.
1906 ve 7 y~llar~nda bu iki devlet i~bu önürde~lik ve ku~kuyu ortadan kald~ rmak için görü~ melerde bulunur ve 31/8/1907 de
imzalad~ klar~~ bir anla~ma ile bu i~i az çok ba~anrlar. Her iki yan~n ~ fan, Afganistan ve Tibet'teki durumu üzerinde anla~~l~r ve
Iran, biri Rus, öbürü yans~ z ve üçüncüsü Ingiliz olmak üzere üç
bölgeye ayr~l~ r.

Rusya'n~n Ingiltere'ye ba~vurmas~. — Bu anla~mada

Bo~azlar üzerinde bir ~ey yoktur; ancak yap~lan konu~malar s~ras~nda bu yolda epi görü~ülmü~~ve yaz~~~lm~~t~ r. Bunlar~~ gözden
geçirelim:
Petersburg Ingiliz i~güderi Spring - Rays'in 1 / 3 /1906 tarihile
Ingiliz D~~~Bakan~~ Grey'e yazd~~~ na göre Rus Hükümeti Bo~azlar
i~inde, ~unlar~~ istemektedir: Ingiltere, Lord Salsböri'ce Berlin kongresi s~ ras~nda ileri sürülmü~~olan görü~ ü ( Bak yukarda bölüm II,
" Bo~azIar'daki Hukuki Durum,, a ) kabul etsin, yani bu görü~e
dönsün ve Rus - Japon sava~~~ s~ ras~ nda ele alm~~~oldu~u bunun
tam tersi bulunan ayn~~ Berlin kongresinde Rus orunta~~~Kont ~uvalof'ca ileri sürülmü~~olan görü~ü b~ raks~ n. Yani Rusya Sultan'a
anla~~p ondan sava~~gemilerini Bo~azIar'dan geçirmek iznini al~ rsa
Ingiltere buna kar~~n olmas~ n °.
Kar~~l~ k olarak Ingiliz D~~~Bakanl~~~ n'dan Spring - Rays'a uzun
bir and~ ç gönderilir, sonda "Imparatorluk koruma komitesinin „
yukarda görmü~~oldu~umuz 11/2/1903 tarihli karar~~ vard~r ve ondan sonra da ~u denilmektedir 2 :
"Yukar~ya ç~kard~~~ = yaz~lardan aç~kcana anla~~laca~~~gibi
e~er istenilirse, Akdeniz'de bugünkü sevkülcey~i durumda temelden bir de~i~ iklik yapmadan Rusya'ya Çanakkale ile ilgili önemli
bir önveride ( concession ) bulunmak olanakl~d~ r.,,
15 Mart 1907 de Londra'daki Rus Büyük Elçisi bu konu üze2

I, B., c. IV, b. 210
1. B., c. IV, b. 60.
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rinde Grey'le konu~ ur. Büyük Elçi der ki ( özet ):
Bo~azIar'~ n Rusya'ya aç~lmas~, i~bu ülkede, ~ ngiltere ile ba~lam~~~olan görü~ melere kar~~~eyginli~i artt~ r~ r. Rusya'n~ n bu s~ rada
donanmas~~ olmad~~~ndan, o, Bo~azIar'~~ bütün Devletlere aç~ lm~~~
görmektense onlar~~ ~ imdiki gibi herkese kapal~~ görmeyi daha
uygun bulur; bu olamayacaksa bu sorum hiç ortaya at~ lmamal~din Istanbul'a kadar gidi~~herkes için e~~~artlar içinde yap~labilmelidir, ancak Rusya için, karadeniz'e giri~in ba~ka Devletlere
aç~k olmamas~~ temeldir. Bu i~te ba~ ka Devletlerin de ilgisi oldu~undan Rusya ile ~ ngiltere aras~ ndaki anla~ma yaln~ zca kuransal
( theorique, Büyük Elçi " platonic „ demi~tir ) olacakt~r, ancak bunun kamoy üzerindeki eyi etkisi çok büyük olur.
Grey'in kar~~ l~~~ na geçmeden önce ~ unu görmek gerekir ki
Rusya i~i önemsiz imi~~gibi göstererek bu yolda Ingiltere'den bir
söz koparmak istemektedir; bundan ba~ka imledi~imiz cümleden
~u da anla~~ labilir ki Rusya Karadeniz'in a~z~ n~~ kapama gerekli~ini
atmakla ilerde bir kaç kere sözü geçecek olan Büyükdere ve Beykoz'u isteme sorumuna kap~~ yapmaktad~ r.
Grey'in kar~~ l~~~~ ~u yoldad~ r °:
~ ngiliz-Rus anla~ mas~~ için görü~meler s~ ras~ nda hep ~u duyguda oldum ki Rusya ile kurulacak eyi ili~kilerin (münasebat) bir
anlam~~ da, Bo~azIar'~~ ona kapamak ve Devletler aras~ ndaki bütün
konferanslarda ~ ngiliz a~~rl~~~ n~~ ona kar~~~kullanmak yolundaki
eski siyasan~ n b~ rak~ lmas~d~ r. ~ ki göbekten beri iki ülke aras~ ndaki biitün güçlüklerin kökü bu siyasad~ r. ~ ngiltere ve Rusya için
Asya'daki kar~~ nl~ klar~n~~ çözülemek ve ondan sonra ba~ka önemli
bir sorumda biribirine kar~~ n durumda kalmak bugünkü görü~melerle elde edilecek eyili~i bozmak demektir. Ancak Bo~azlar'~ n
yaln~ z Rus sava~~gemilerine aç~lmas~~ ve bizimkilere kapal~~ kalmas~~ ~ ngiliz kamoyunu co~ turabilir (Grey'in Petersburg'daki ~ ngiliz
Büyük Elçili~i'ne yollad~~~~yönergede Bo~azIar'dan geçi~~hakk~ nda
Rusya'n~ n istedi~i e~itsizlik ve kar~~ l~ ks~zl~ ktan do~abilecek güçlük
üzerinde her nedense durulmam~~t~ r ). E~er biz bu yola girerek,
Rusya'ya böyle kar~~l~ ks~z bir hak tan~ yacaksak; ona yapaca~~m~z
bu büyük önverinin ( concession ) kar~~l~~~ nda buna benzer sorum' Onun Rus Büyük Elçisine verdi~ i kar~~ likla, Petersburg ~ ngiliz Büyük
Elçisine 4 gün sonra yollad ~ gi yönerge birle~tirilmi~tir I. B. e; IV, b. 257-8
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lar üzerinde de ( M~s~ r kapitülasyonlar~, Ba~dat demiryolu i~i) bir
anla~maya var~lmas~~ gerekir. öbür Büyük Devletlere de i~i bildirmeliyiz.
Grey'in bu sözleri Rus D~~~Bakan~~ ~ zvolski'de co~ kun bir sevinç uyand~ racak; o, bu i~i olmu~~bitmi~~saymak isteyecek ( b. 259
ve 261 ) ve ~ ngiliz Büyük Elçili~ine yollad~~~~bir and~ çta bunu
belirtecek ve hele Karadeniz, öbür sava~~donanmalar~ na kapal~~
durmakla birlikte Rus sava~~donanmas~ n~ n Akdeniz'e ç~ kabilmesi
yolundaki Rus iste~ine Grey'in Petersburg'a yollad~~~~yönergede
ayr~ca kar~~nl~ k göstermemi~~olmas~ ndan çok ho~lan~lm~~~oldu~unu aç~~a vuracakt~ r. Sonda ~svolski ~imdilik bu kadar görü~meyi
yeter buldu~unu ve bunu senet saymakla kalaca~~n~~ ve Grey'in
dü~ündü~ü kar~~~önverileri ( M~s~r, Ba~dat) de gerekince göz
önünde tutaca~~n~~ eklemektedir. ( b. 265 eki 14 4:1907 ).
Grey, 27/ 411907 tarihli bir and~ çta bu yanl~~~anlay~~~~düzeltir
ve Petersburg'a yollan~ lan telde Bo~azlar'dan geçi~~i~inde e~~hak
isteme sorumunun belki bir k~saltma dü~ üncesiyle atlan~lm~~~olabilece~ini söyler. Ancak Grey bu i~~üzerinde az çok dumanl~~yazmakta ise de Karadeniz Devletleri donanmalar~n~ n Çanakkale'den
geçmeleri ve Bo~azlar'~n yaln~z Karadeniz a~z~ na kadar bütün
öbür Devletlerin donanmaIar~ na aç~k olmas~~ keyfiyeti üzerinde
konu~abilece~ini anlatmakta, amma ~ imdiden hiç bir yön üzerinde
kesin durum almak istemedi~ini belirtmekte ve Rus Hükümetinin
bu i~i ~ imdilik daha ileri götürmeyi dü~ünmeyi~ inden ho~land~~~n~~
bildirmektedir. Sonda Grey, e~er Asya i~ leri üzerinde bir anla~maya var~l~ rsa bunun Ingiliz kamoyu üzerinde o kadar eyi bir
etkisi olacakt~ r ki, ilerde e~er Bo~azlar sorumu üzerinde konu~ulacak olunursa bu konu~may~~ çok kolayla~t~ racakt~ r, der. (b. 268)
Görüldü~ü gibi Grey'in bu son and~c~, Rusya'ya kar~~, onu
Asya i~leri üzerinde daha çabuk ve kolay anla~maya k~~k~rtmak
için, daha çok yemleme denemesine benzemektedir.
Bununla birlikte Grey'in bu and~c~~ Ruslar'~~ çok ho~land~ r~r;
Isvolski kar~~l~k and~c~ nda zaman~~ gelince Rus Hükümetinin bu
yolda önermelerde bulunaca~~ n~~ ve bu dan~~ malardan sonra i~bu
önermelerinin eyi kar~~lanaca~~n~~ ummakta kendini hakl~~ gördü~ünü yazar. ( b. 275-10/7/1907 ).
Osmanl~~ Me~rutiyeti olunca ~svolski'nin Bo~azlar ve Bosna
Hersek'in Avusturya'ya kat~lmas~~ i~lerinde alaca~~~durum az çok
Belleten: C. VI1 2, F: 9
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i~bu 1907 yaz~ nda ~ ngiltere ile yapm~~~oldu~u bu görü~melerle
ilgilidir ve onlara dayan~ yor denilebilir.
1907 ~ ngiliz - Rus anla~mas~~ için yap~lar~~ görü~meler s~ ras~ nda
Bo~azlar sorumunun geçirmi~~oldu~u evre ( saf ha) burada bitmektedir. Bunlar olur biterken Abdülhamit baz~~ haberler alm~~,
bundan ku~ kulanm~~~ve sonra dinizlenilmi~tir.
Yine bu ~ ngiliz - Rus konu~malar~~ s~ ras~ nda Avusturya, Rus
ar~ kl~~~n~~ f~ rsat bilerek Balkanlar'da as~ lar elde etmek iste~indedir
ve kendi demiryollar~ n~~ S~ rbistan'dan geçmeyerek do~rudan do~ruya Selâni~e ba~lamak i~ini ba~armak için u~ra~maya koyulmu~tur; onun bu u~ra~lar~~ Germen Devletlerinin Selanik'e yani Ege
Denizi'ne inmesinin ve Bat~~ Balkanlar'da e~emenlik kurmalar~ mn
bir türlü ba~lang~c~~ say~lmaktad~ r. Rusya'da D~~~Bakan~~ ~svolski
ise hem bu Avusturya giri~itine kar~~~koymak hem de Balkanlar sorumunu Rus dileklerine uygun bir biçimde çözülemek yolunu tutmak iste~indedir ve ~ ngiltere ile yap~ lan 1907 anla~mas~~
görü~ülürken Bo~azlar ve ~stanbul i~lerinde ~ ngiliz kar~~ nl~~~ n~~
gev~etmi~~ve hattâ ~ ngiltere'yi Rus dileklerine eyginle~tirmi~~oldu~una az çok inanm~~t~ r.
Bu gibi dü~ünlerle davranan ~ svolski, Balkanlar'da etkin bir
siyasaya giri~ mek ve Rusya'n~ n Uzak Do~u'da beslemi~~oldu~u
ümitler gömüldükten sonra onun yak~ n Do~u'daki geleneksel amaçlar~ na do~ru, bu sefer ~ ngiltere ile de dost olarak, yürümek ümidindedir.
~svolski'nin gütmek istedi~i bu siyasa üzerinde 3,2,1908 de bir
Rus Bakanlar~~ toplant~s~ nda görü~ ülür °. ilgili bütün Bakanlar
(Deniz ve Maliye Bakanlar~ , Genelkurmay Ba~kan ~, Sava~~Bakan~~
muavini) devletin güçsüzlü~ü dolay~siyle at~ lgan bir siyasan~ n o
s~ rada do~ru olamayaca~~~dü~ üncesinde bulunurlar. Ba~~Bakan
Stolipin de kesin olarak yat~.~~ k bir siyasa gütmek gerekli oldu~unu söyler.
Ancak ~svolski, Avusturya'n~ n Balkan Yar~ madas~'n~ n Bat~s~ nda
e~emenlik kurmak istemesi demek olan Avusturya giri~iti kar~~s~ nda seyirci kalmak iste~inde olmad~~~~için, Rus Devletinin kötü
durumuna bakmadan, baz~~ i~lere at~ lacak ve Bo~azlar sorumunu
Mandelstam, s. 657.
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ortaya ç~ kararak Balkanlar'da Avusturya ile bir payla~ma yoluna
gitmek isteyecektir.

Osmanl~~Me~rutiyeti ve Rusya'n~n Avusturya'ya Ba~~
vurmas~~— Avusturya ve Rus giri~itleri geli~mekte iken Osmanl~~

Me~rutiyeti olacak ve bu olay bu i~lerin geli~mesinde epi de~i~iklere yol açacakt~ r.
Bilindi~i gibi 23 (10) Temmuz 1908 de Manast~ r'da me~rutiyeti
bilitleyen toplar~ n at~ld~~~~ s~rada Makedonya sorumu son a~ama
kar~~~ kt~; Büyük Devletler orada yap~lacak ye~leme (~slahat) i~lerine, git gide daha a~~ r basarak ve Rumeli'nin büyük bir k~sm~n~~
Osmanl~'dan ay~ rmaya do~ru götüren bir yoldan yürüyerek, her
gün daha yak~ ndan kar~~makta idiler.
Me~ rutiyet'in bilitlenmesi ise bu çetin ve korkunç durumu
bir iki y~l için düzeltir ve gerek Rumeli'nin Türk olmayan uluslar~n~, gerekse Büyük Devletleri bir bekleme siyasas~ na götürür.
Bu eyimserlik durumu içinde bulunulurken, ve Me~rutiyetin
kurulmas~ ndan beri daha üç ay geçmemi~ ken dört olay olur: a)
5/10/1908 de Avusturya - Macaristan, 30 y~ld~ r elinde bulunan
Bosna - Hersek'i kendi ülkesine katar ve Yenipazar Sanea~~n~~ bo~alt~ p onu büsbütün Osmanl~ya b~ rakaca~~n~~ bilitler. b) 6/10/1908 de
Bulgaristan, 30 y~ld~r gerçekten var olan ba~~ns ~ zl~~~ n~~ bilitler. e)
Yine bugünde, y~llardan beri Osmanl~~ ile ilgisi, bir limanda sallanan bir bayraktan ileri gitmeyen Girit adas~~ kendini Yunanistan'a katt~~~ n~~ bilitler. d) Rusya, Bo~azlar sorumunu ortaya atar.
Burada "b„ ve "e„ bölekleri üzerinde durmayaca~~z ve
böle~ini de Bo~azlar konusu üzerinde olan "d„ böle~ile ilgisi dolay~siyle az~c~ k ele alaca~~z.
Genel olarak san~l~ r ki 1908-9 y~llar~nda Bo~azlar sorumunun
ortaya ç~kmas~~ Me~ rutiyetin bilitlenmesiyle ilgilidir; halbuki yukarda gördü~ümüz gibi i~bu sorumun bu evresini (safha) açan
olay. Me~rutiyetin kurulmas~~ de~il, Uzak Do~u'daki y~k~m~ ndan
sonra Yak~n Do~u'ya dönen Rusya'n~ n ~ngiltere ile Asya konular~~
üzerinde bir anla~maya varm~~~ve genel siyasa i~lerinde i~bu
Devletle i~~birli~i yapmaya koyulmu~~olmas~d~ r. Bu yoldaki olaylar~~ s~ ra ile gözden geçirelim:
a) i~bu 1907 anla~mas~ na varan görü~meler s~ ras~nda Bo~azlar sorumu üzerinde ~ngiltere ve Rusya aras~ nda ne konu~uldu~unu ve Rusya'n~ n kurulacak olan ~ngiliz-Rus dostlu~unu Bo~azlar
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üzerindeki geleneksel amaçlar~n~n bir k~sm~ n~~ olsun elde
etmek için sömürmeye çal~~m~~~oldu~unu yukarda gördük; ileri
sürülen Rus dile~i ~una var~yordu: Rusya, Osmanl~~ Hükümetiyle
anla~~p ta Bo~azIar'dan ~u veya bu biçimde yaln~z Rusya'n~ n ve
Karadeniz'de k~ y~s~~ olan Devletlerin sava~~gemilerinin geçmesine
onu ona~t~ rabilirse Ingiltere bu anla~maya kar~~~koymas~ n. Bu dilek Rusya'n~ n Bo~azlar i~inde ileri sürebilece~i en ufak dileklerden biridir ve bu ancak onun için bir ba~lang~ç olabilirdi. Bu i~in
anlam ve kapsam~~ ve bunun üzerindeki Rus çevenlerinin dü~ünceleri bu incelemenin ba~~na koydu~umuz Bazili'nin raporunun 2 inci ve 3 üncü k~s~mlar~ nda az çok belirtilmi~tir.
Bunlardan sonra 27/1/1908 de Avusturya - Macaristan D~~~
Bakan~~ Erental'in yukarda k~saca imlemi~~oldu~umuz Bosna demiryollar~ n~~ Osmanl~~ demiryollar~ na ba~layarak Avusturya'y~, S~ rbistan'dan geçmeden, Selanik'e ba~lamak iste~i ve giri~iti üzerindeki söylevi olur ve bu, Bat~~ Balkan'da i~bu devletin tutumsal da
olsa e~emenli~inin kurulmas~na do~ru önemli bir ad~m olaca~~~
için Rusya'ca çok kötü görülür. Avusturya'n~n bu giri~itinde, do~al olarak, o s~ radaki Rus güçsüzlü~'.ünü sömürmek dü~üncesi de
vard~ r.
Bundan sonra 3/2/1908 de yukarda sözü geçen Rus Bakanlar toplant~s~~ olur ve orada Rusya'n~n at~lgan bir siyasadan
sak~ nmas~~ gerekti~i yolunda bir sonuca var~l~ r.
Bundan sonra 9/6/1908 de Ingiltere Kral~yle Rus Çar~~ aras~ nda Reval bulu~mas~~ olur. Ingiliz D~~~Bakanl~~~~daimi müste~ar~~
Sör Çarls Hardinc, Kralla birlikte Reval'a gitmi~tir; onun raporuna
göre 1 Isvolski konu~malar s~ ras~ nda, Avusturya'n~n ortaya att~~~~
Rumeli demiryollar~~ i~i, Makedonya'n~n Germenle~tirilmesine götürür der. Sör Ç. Hardinc raporunda Isvolski ve Çarla konu~ malar~ n~~ anlat~ rken Osmanl~~ Bo~azIar'~~ konusu üzerinde bir ~ey yazmamaktad~r, buna kar~~l~ k Balt~ k Denizi Bo~azlar~~ i~i uzun uzadiye
konu~ulmu~tur. Osmanl~~ Bo~azlar~~ üzerinde hiç bir sözün geçmemi~~olmas~ na inanmayanlar, i~bu rapor yay~ nlan~ rken baz~~ parçalar~n~ n konulmam~~~oldu~u dü~üncesini ileri sürmü~lerdir ; Rusya'da ise Kral Edvard'~n Çar'a bu i~te kolayl~ k gösterece~i adanc~ nda ( vait ) bulundu~u söylentisi en yüksek çevenlerde dola~m~~t~ r.
1

1. B., c, V, 1). 195.
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Bu yolda gösterilen ba~l~ca kan~ t, Sovyet Hükümeti'nin ç~kar1
d~~~~K~z~l ar~iv e. IV, s. 128 de, Rus imparatorluk ~üras~~ üyesi
Polovzev'in günlük and~ ç defterinde bulunan ~u yaz~ n~ n yay~ nlanm~~~olmas~d~ r :
" ~f~ ra'da inanealayorlar ki iki Hükümdar~ n bulu~mas~~ s~ ras~ nda Edvard, ~mparatorumuza ~unlar~~ adançlam~~ t~r : 1) Donanmam~z~n Bo~azIar'dan özgür geçi~ini sa~lamak, 2 ) ....„
Kral 7 inci Edvard'~ n o s~ rada herkesi Almanya'ya kar~~~toplamaya ve Ruslar'~ n da Bo~azIar'~~ kendilerine diledikleri biçimde
açt~ rmaya ne kadar önem verdikleri bilindi~i için böyle bir ~eyin
bir
konu~ulmu~~oldu~una da inan~ labilir; ancak bu yolda ayr~ca
r
ki
bu
konu
ve
1907
~d~
kan~ t ortaya ç~kar~lmam~~t~ r. Pek olanakl
deki görü~meler üzerinde iki hükümdar konu~mu~~olsunlar ve onlar~n konu~malar~~ bir rapora geçmedi~i veya geçtiyse daha yay~ nlanmam~~~oldu~u için Bo~azlar konusu üzerindeki görü~meler
de yay~ nlanmam~~~olsun. Her ne ise, Rus yüksek çevenleri Bo~azlar i~inde Ingiltere'nin Rus görü~üne eyginli~ine güvenir bir durumdad~ rlar.
e) Bundan sonra ~ svolski 2/7/1908 de, yani Osmanl~~ Me~rutiyeti~~ in bilitlenmesinden 21 gün önce, Avusturya Hükâmeti'ne bir
and~ ç yollar. 2 Bunda 1) Rumeli demiryollar~~ i~ indeki Avusturya
isteklerine kar~~~yumu~ak davramr, 2) 1897 Rus - Avusturya anla~mas~~ üzerinde durur; 3 durum buna uygun olageldikçe statüko'nun korunadurulmas~~ gerekti~ini ve Balkan Yar~ madas~n'da ortaya ortaya ç~ kabilecek olas~l~ klar ( eventualites ) üzerinde Rusya
ile Avusturya aras~ nda anla~ ma olana~~~bulundu~ unu söyler; 3)
1897 anla~mas~ nda denildi~i gibi, gerek Bosna - Hersek'in ve Yeni pazar Sanca~~'n~ n Avusturya'ya kat~lmas~~ ve gerek ~stanbul, ona
biti~ik topraklar ve Bo~azlar sorumlar~ n~n bütün Avrupa'y~~ ilgilendiren sorumlar oldu~u dü~ üncesini yeniler ve sonda ~unlar~~
der:
"Bununla birlikte yukarda sözü geçen iki sorumun ( bir yandan Bosna-Hersek ve Yeni pazar'~ n Avusturya'ya kat~lmas~~ öbür
yandan da ~stanbul, ona biti~ik topraklar ve Bo~azlar sorumu )
her iki ülke için kendi kar~~l~kl~~ as~lar~ na ( menfaat ) uygun olarak
Bak. Taube, s 186.
Av. B. • e; I, b. 9.
Metin
3 Bak: I; T; • e; I, s; 111.
2
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çözülenmesindeki son a~ ama büyük önem dolay~ siyle Rus Hükümeti, bunlar~ n kar~~l~ kl~~ bir dostluk havas~~ içinde oyla~~m~ n~~ ( müzakere) kabule an~ kt~ r ( haz~ rd~ r ). „
Bu and~ çtaki ana dü~ ünce kolay anla~~lmaktad ~ r. Rusya Bo~azlar i~inde ~ ngiltere'nin hiç olmazsa kendisine eyginli~ine güvendi~i
ve Bat~~ Rumeli demiryollar~~ i~ inde kendi güçsüzlü~ü dolay~siyle
Avusturya'ya kar~~~kesin bir durum alamayaca ~~ n~~ anlad~~~~için bu
Bosna - Hersek ve Yenipazar sorumlar~~ üzerinde Avusturya'ya
uygunluk göstererek, kendisi de ~stanbul ve Bo~azlar i~inde amac~ na do~ru bir iki ad~ m atmak istemektedir. Böylelikle Isvolski'nin
Sör Ç. Hardinc'le konu~ urken kulland~~~~tabire göre Rusya, "Bat ~~
Rumeli'nin Germenle~ mesine „ kar~~ l~ k olarak Do~u Rumeli'nin
Rusla~mas~~ yoluna gitmek istedi~ini aç~~a vurmaktad~ r. Hem bu
sefer Rus Hükümeti, ~ ngiltere ile görü~ mesinde yapt~~~~gibi Bo~azIar'dan yaln~z ~u veya bu ba~~alt~ nda sava~~gemisi geçirmek
hakk~ n~~ istemekle kalmamaktad ~ r; onun kulland~~~~ "~stanbul, ona
biti~ ik topraklar ve Bo~azlar,, tabiri aç~ k olarak Rusya'da toprak
katma dü~ üncesi oldu~unu ve bunun Do~u Trakya'n~ n bir k~sm~n~~ kapsayabilece~ini göstermektedir. Bu da do~al görülmelidir,
çünkü Rusya Bat~~ Balkanlar'~~ Avusturya etkisine b~ rakmay~~ göze
al~ nca kendisi için bundan az~ n~~ isteyemezdi. Kar~~n~~ olan Avusturya'n~ n kendisine böyle bir "hak„ tan~ mas~ n~~ sa~lad~ ktan sonra
Rusya yeniden dostu Ingiltere'ye do~ru dönüp kendisinden daha
önce alm~~~oldu~u pek belirtili olmayan adanc~ n geni~letilmesini
ve belirtilmesini isteyebilirdi.
Bundan sonra Rusya kendi ba~la~~~~~olan Fransa'ya ve ~ stanbul yolunda ona güçlük ç~ karmamay~~ bir gelenek edinmi~~olan
Almanya'ya da evet dedirtebilece~ini umabilirdi.
Bu Rus önermesinin öz ve kapsam~ n~~ anlamak için bu incelemenin ba~~ na koymu~~oldu~umuz Bazili'nin raporunun 11 inci k ~sm~ n~~ gözden geçirmek yeter, çünkü bu önerme en az olarak Karadeniz'i kesin olarak kapamak için Rusya'n ~ n ~stanbul ve dolaylar~ na yerle~ mesine götürmektedir.
~svolski'nin bu and~c~ , Viyana D~~~Bakanl~~~ na 6 Temmuzda
verilir; oras~~ bunu inceleyip kar~~ l~ k vermeden 23 Temmuzda Osmanl~~ Me~ rutiyeti'nin bilitlenmesiyle durumda önemli bir de~i~iklik olur.
Bu durumun ars~ ulusal bak~ mdan tepkilerini anlamak için ~u-
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nu göz önünde tutmal~d~ r ki Osmanl~~ ile ili~ kisi olan hemen her
devlet, Abdülhamid'in korku ve ku~kular~~ yüzünden, haklar~~ olup
olmad~~~ na pek bakmayarak bir sürü as~~ sa~lam~~t~ r ve sa~lamaktad~ r veya Osmanl~ mn bir çok hakk~ n~ n kullan~ lmamas~ n~~ elde
etmi~tir veya elde etmektedir; y~ llar~ n geçmesiyle de bu gibi yollarla sa~lan~lm~~~olan as~ lar birer olut ( emri vaki) biçimine girmektedir.
Me~rutiyetin bilitlendi~i s~ rada bu durumda bulunan bir çok
sorum vard~ r; ilgili her devlet bu sorumlar~n kesin olarak çözülenmesinde çabuk davranmak ve Osmanl~'mn haklar~ n~~istemesine
ve aramas~ na vakit b~ rakmamak dile~inde bulunmu~~olmas~~ do~al
görülmelidir. Bosna - Hersek ve Yenipazar sorumlar~~ da bunlar
aras~ ndad~ r ve baz~~ a~~ r~~ yurtsever Türkler bu i~i de kurcalamak,
mesela oradan da Meclisi Mebusan'a Mebus seçtirmek gerekti~i
yolunda söz ve dü~ ünceler ortaya atm~~lard ~.
~ ngiltere'nin de, ço~u M~s~ r, ~ rak ve K~ br~s'ta olmak üzere bu
gibi olutlar~~ veya tak~nt~l~~ i~leri vard~; ancak Osmanl~~ me~rutiyeti
olunca baz~~ pek önemli siyasal dü~ünceler ~ ngiltere'nin Osmanl~~
dostlu~una de~er vermesini gerektirmi~tir.
Bunlar~ n ba~~ nda Osmanl~~ devletini ve Hilafeti, Almanya ile
i~~birli~i yapma siyasas~ ndan ay~ rmak, dolay~siyle de Ba~dat demiryolu i~ini Ingiltere için daha az tehlikeli veya zararl~~ biçime
sokmak ve sömürgeler müslümanlar~~ yan~ nda Ingiltere'ye kar~~n
ve Almanya'dan yana olarak i~ leye duran ve Halife'nin tinsel etkisine ( manevi nüfuz) dayanan propaganday~~ durdurmak dü~üncesi gelir. Bundan ba~ka, o s~ rada art~ k ~ ngiltere, Rusya ile kendisi aras~ nda çeki~ilen ba~l~ca sorumlar~~ eyi kötü çözülemi~~veya
çözüleme yoluna sokmu~~ve her iki devlet Alman tehlikesini siyasalar~ n~ n ana dü~ üncesi olarak göze almaya koyulmu~larsa da
bunlar aras~ nda kesin bir güven vard~ r denilemez ve mesela Iranda önürde~likleri ( rekabet) ve çeki~ meleri siire gelmektedir. ~ngiltere'nin Japonya ile olan ba~la~mas~ n~~ - ki ancak Rusya'ya
kar~~~olabilirdi - 1911 de yenilemesi de bir bak ~ mdan bu dü~ünceyi berkitir. Bu gibi etkenler ( amil ) dolay ~siyle ~ ngiltere, Osmanl~ n~ n yeniden canlanmas~~ ümidinin do~mas~ n~~ eyi kar~~layacak ve
bu yüzden kendisinin Abdülhamit devrinde ~urada burada sa~lam~~~oldu~u baz~~ olutlar~ n tehlikeye dü~ mesini ikinci a~amada
önemli sayacakt~ r. Çünkü e~er Osmanl~~ güçle~ebilirse Bo~azlar'~n

136

Y. H~ KMET BAYUR

bekçili~ini kendisi yapabilecek bir duruma girer ve Uzak Do~u'da
ve Hindistan'da Japonya'dan beklenilen i~i, yani Ingiltere ile yard~mla~arak ondan yana bekçili~i, Yak~ n Do~u'da, daha eskiden
oldu~u gibi, Osmanl~~ yapabilirdi.
Dolay~siyle Rusya'n~ n ~ngiltere ile yapm~~~oldu~u A~ustos 1907
tarihli anla~may~~ sümürerek Bo~azlar ve Istanbul bölgesinde as~lar elde etmek i~ine giri~ti~i ve Avusturya'ya Slav as~ lar~ na kar~~ n olarak ödümler ( taviz ) vererek onu da bu i~e ona~t~ rmaya
u~ra~t~~~~ s~ rada bilitlenen Osmanl~~ Me~ rutiyeti Ingiliz Hükümeti'ne
Rusya'n~ n bu yoldaki amaçlar~~ önüne dikilmek olana~~n~~ verecek
veya ona bu yolu tutmay~~ çok kolayla~t~ racakt~.
Kendisine 6 Temmuzda verilmi~~olan yukarda sözü geçen
2 Temmuz 1908 tarihli Isvolski and~c~ na Avusturya Hükümeti 27
A~ustosta kar~~l~ k verir; bu kadar uzun bir gecikme, i~i incelemek için geçmesi gereken zamanla aç~ klanamaz: hiç ~üphesiz
Avusturya Hükümeti, Rus and~c~~ al~ nd~ ktan iki hafta sonra bilitlenen Osmanl~~ Me~rutiyeti'nin gidi~ini görmek ve yeni durumu
kavramak ve incelemek vaktini bulmak istemi~tir.
Bu yolda yap~ lan incelemelerde, Me~rutiyet dola y~ siyle Osmanl~'ya kar~~~tak~ n~lan durumun de~i~ mesi ve Osmanl~~ iç i~lerine
ve hele Makedonya i~ lerine kar~~ maktan, bir zaman için olsun,
yaz geçmek gerekti~i sonucuna var~ lacakt~ r. '
Avusturya Hükümeti ancak bu mana vard~ ktan sonra Rus
Hükümeti'nin 2/7 /1908 tarihli and~ c~ na 27/8/1908 de kar~~l~ k verir;
bunun Bosna-Hersek ve Bo~azlar sorumu ile ilgili olan son k ~ s~ mlar~~ a~a~~dad~ r: 2
"Durum buna müsaade etti~i müddetçe iki Hükümet Türkiyede bugün var olan statükoyu sürdürmek karar~na ba~l~~ kalacaklard~ r; bu yolda aralar~ nda bir anla~ma yap~lmad~ kça Yak~ n Do~u
i~lerine kar~~ maktan sak~ nacaklard~ r.
"Ancak e~er Avusturya-Macaristan~, Bosna-Herse~i kendi
ülkesine ister istemez katmaya zorlayan bir durum olursa Rus
Hükümeti bu ölçeme (mesure) kar~~~dostcas~ na ve onu eyi gören
bir durum tak~ naca~~n~~ inancalayacakt~ r.
"Avusturya-Macaristan Hükümeti de katma i~i bilitlenir bilit°- Bak: bu yolda Av. B., e. I, b• 35 ve A. B•, e. XXV, K• II, b. 8872.
Metin: Av. B., e I, b• 48.
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lenmez Sancak'taki (Yenipazar) askerlerini geri çekmeyi ve bu
yeri elde tutmaktan kesin olarak vaz geçmeyi üstenir.
"Avusturya-Macaristan Hükümeti ~una güvenle inan ~ r ki, Rus
Hükümeti, onun bu biçim davran~~~ nda iki Imparatorlu~un esinlendi~i (est inspir) bir ilkenin (principe), as~~ arkas~ ndan ko~ mamak (&sniteressement) ilkesinin bir berkitilmesini (confirmation)
görecektir.
"Rus Hükümeti, Istanbul, ona biti~ik topraklar ve Bo~azlar
sorumunu da imledi~i için (ayant fait mention) e~er gerekirse bu
i~~üzerinde gizli olarak ve dostcas~na oy! a~maya (change de
vues) an~ k oldu~umuzu bildiririz.„
Avusturya kar~~l~ k and~c~ n~ n aç~~a vurdu~u siyasan~ n en gözü
çeken yönü ~udur:
Osmanl~~ülkesinde me~rutiyetin kurulmas~~ onunla olan bütün
pürüzlü sorumlar~ n bir an önce çözülenmesini gerektirmektedir;
baz~~ Osmanl~~ çevenlerinde Bosna-Hersek'ten Osmanl~~ Meclisi
Mebusan~ 'na mebus yollan~ lmas~~ gerekece~i yolunda dola~an sözler
bu çözüleme i~inin gecikmeden yap~lmas~n~~ ayr~ ca da gerektirmektedir; dolay~ siyle Avusturya Hükümeti, Rusya'n~n, Osmanl~~
Me~ rutiyeti gibi bir olay~ n hiç beklenilmedi~i bir s~ rada, en çok
Istanbul ve Bo~azlar i~inde baz~~ as~ lar elde etmek için ortaya
att~~~~bir konuyu hemen ele al~ p, onun, o s~ rada pek i~ine gelen
ve Rusya böyle bir giri~itte (te~ebbüs) bulunmam~~~olsayd~~ da
kendisinin ortaya atmak zorunda kalaca~~~ bir i~i, görü~menin
ana konusu yapm~~t~ r. Avusturya'n~ n bu i~ i her ne olursa olsun
çözülemek ve 30 y~ld~ r elde tutup bay~ nd~ rl~ k bak~m~ ndan epi
geli~tirmi~~oldu~u bir ülkenin (Bosna-Hersek) keskili (mukadderat~) yeniden ve hiç beklemedi~i bir biçimde bir ayt~~ma (münaka~a) konusu olmas~ n~ n önüne geçmek istedi~ini gösteren ana
kan~t ~ udur ki, Rusya, daha çok Istanbul ve Bo~azlar i~inde kolayl~ k görmek ümidiyle Avusturya'ya, Bosna-Hersek'ten ba~ka
Yenipazar'~~ da kendi ülkesine katmas~ n~~önermi~ ken, Avusturya,
bu Sanca~~~Osmanl~ 'ya büsbütün b~rakaca~~n~~söylemesidir. Bunu
bir yandan i~bu sanca~~n co~rafi durumu dolay~ siyle elde tutulmas~n~ n askerlik bak~m~ndan güçlü~ü yüzünden yap~yordu; ancak
öbür yandan da Rus'un kendisine önerdi~i yerlerin bir k~sm~n~~
almay~~istememek ve bu k~sm~~Osmanl~ 'ya tam olarak geri vermekle
al~koymak istedi~i k~s~ m için sonuna kadar direnece~ini (israr)
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göstermekle idi; hem Avusturya, Bosna-Herse'ki ülkesine katmak
için Rusya'ya ayr~ca görü~ üp anla~aca~~ n~~ de~il, daha çok yaln ~z
kendisinin takdir edece~i zorlay~c~~ bir durumda bunu yapaca~~ n~~
söylüyor ve Rusya'dan, bu olursa, dostças~ na davranmas~ n~~ istiyordu.
Bu sorumlar~~ çözülemek için ~ svolski ile Erental 15 ve 16 '9 1908 de Buhlav'da (Moravya) bulu~urlar; bu görü~ mede hiç bir
kü~~ t imzalanmam~~~oldu~undan orada verilen karar veya yap~ lan
sözlü anla~ ma üzerinde her iki yan kar~~ t savlar (iddia) ileri süreceklerdir. I~ bu savlar uzun uzad~ye Ink~ lâp Tarihi'mizin ilk cildinde anlat~ lm~~~oldu~undan (s. 244-251) bunlar~~ burada yeniden
yazmay~ p özünü bildirmekle yetinece~iz.
Erental'in say~~ ~una varmaktad ~ r : Avusturya'n~ n ilerde Bo~azlar usulünün Rusya'dan yana de~i~ tirilmesine bir ~ ey dememeyi
üstenmesinin kar~~ l~~~~olarak ~ svolski, Bosna-Hersek'in ~imdiden
Avusturya'ya kat~ lmas~ na ona~m ~~t~ r.
isvolski'nin say~~ ise ~ udur: Buhlav bulu~mas~ nda, Avusturya'n~ n Bosna-Hersek'i kendi ülkesine kalmas~ , öbür Büyük Devletlerin ona~mas~ na ve Rusya'n~ n Bo~azlar'da elde etmek istedi~i geçi~~özgürlü~ünü almas~ na ba~lanm ~~t~ r; ve bu iki olay, yani katma
ve özgür geçi~~biribirinin ödümüdür (taviz); dolay~siyle katma i~i
Rusya'n~ n geçi~~özgürlü~ü dile~iyle birlikte bir ars~ ulusal konferansta onanmad~ kça (tasvip) yaln~ zcana Avusturya'n ~ n kendi ba~~ na kalk~~t~~~~yersiz (fuzuli) bir davran ~~ tan ileri gidemez.
Bizce çok olanakl~d~ r ki her iki D~~~Bakan~~ kendi dilek ve
dü~ üncelerini elden geldi~i kadar hafif ve önemsiz bir ~ey gibi
göstermeye çal ~~m~~~ve onu o kadar dumanl ~~ bir biçimde ve yumu~at~ c~~ sözlerle anlatm ~~t~ r ve genel olarak dumanl~~ bir biçimde
konu~mu~ tur ki, her biri, ötekinin evet dedi~i san~ nda kalm~~t~ r;
bundan ba~ ka Erental'in yapmak istedi~i i~~30 y~ ld~ r elde olan
bir yeri katmak, yani daha çok sözle bitecek bir i~i görmek oldu~u için ona ~ svolski'den ne kadar dumanl~~ olursa olsun yar~ m
yamalak bir "evet„ sözünü koparmak ve hattâ kesin bir kar~~nl~~a u~ram~~~olmamak, yeter say~labilirdi.
Erental'in bu bulu~ madan 10 gün sonra ve daha i~~patlak
verip ayt~~ malar ba~ lamadan 10 gün kadar önce, 26/9/1908 de
bu i~~dolay~ siyle Alman Ba~~Bakan~'na yazd~~~ m Bo~azlar'la ilgili
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k~sm~n~ n özeti a~a~~dad~ r :
Isvolski, kendisinin büyük amac~~ olal~~Bo~azlar durumunun
de~i~tirilmesi için görü~melere ba~lan~lmas~~ zaman~n~ n geldi~i
dü~ üncesindedir... Isvolski, Istanbul ve dolaylar~ nda toprakla
ilgili hiç bir türlü dilek beslemiyor göründü; ona göre BosnaHersek, ~arki Rumeli ve Girit ayral (müstesna), Türkiye'nin
toprak bütünlü~ünün uzun zaman de~i~memesi Rusya'n~ n as~lar~na uygundur. E~er Türkiye daha çok da~~ lacak olursa Rusya
bize yapt~~~~adanc~na ba~l~~ kalarak Istanbul ve dolaylar~ n~ n
Türkler'de kalmas~ n~~ sa~lamaya çal~~acakt~ r. Rusya'n~ n diledi~i
tek de~i~iklik, Karadeniz Devletleri'nin sava~~gemilerini Bo~azlardan teker teker geçirebilmeleridir. Rusya'n~n Bosna - Hersek'in
kat~lmas~~ i~inde dostças~ na bir durum almas~ na kar~~ l~ k olarak
ben de ( Erental ) onun bu dile~ine kar~~~uygun durum almay~~
adançlad~m, ~u ~artla ki yap~ lacak de~i~iklikler Padi~ah~ n oturdu~u yerin ( Istanbul ) güven ve ba~~ns~zl~~~ na dokunmas~ n. Rusya
bu i~e giri~ mek isteyince yeni görü~meler gerekecektir, ve o s~rada Balkanlar'da ve Bo~azlar'daki hak ve as~lar~m~z~ n korunmas~~
için Rusya'n~ n verece~i inancalar incelenebilir.... Isvolski. Bo~azlar
i~inde Ingiltere ile Rusya aras~nda bir üstenme olmad~~~n~~ bana
( Erental ) inancalad~~
Uzun ve geni~~bir özet olan yukardaki parçan~ n do~rulu~una
inan~ labilir; çünkü bu, Erental'in ba~la~~~~~Almanya'n~ n Ba~~Bakam'na gönderdi~i bir yaz~d~ r; bunda ba~l~ ca önemli nokta ~udur ki.
Isvolski, kendi and~ c~ n~~ yazd~~~~2 Temmuz tarihile Buhlav'da
Erental'i gördü~ü 16 Eylül tarihi aras~ nda "Istanbul, dolaylar~ ndaki
topraklar ve Bo~azlar sorumunu çözülemek„ gibi pek geni~~ve
Osmanl~~ ba~ kentini almaya kadar gidebilecek olan bir giri~itten
vaz geçmi~~ve Bo~azlar'dan teker teker sava~~gemisi geçirmekten
öteye gitmeyen, yani eskisine göre kapsam~~ pek daralm~~~bir dilekle yetinmeyi uygun bulmu~ tur, hem bunu Erental'in 27 A~ustos
tarihli kar~~l~k adanc~ nda Avusturya'n~n en geni~~Rus dile~i üzerinde konu~maya an~k bulundu~unu söylemi~~oldu~u halde yapm~~t~ r. Anla~~lan Osmanl~~ Me~ rutiyeti üzerine Istanbulu da ele geçirmeyi kapsayan ilk dile~ine, ~ngiltere ba~ta öbür Büyük Devletler'i
ona~t~ ramayaca~~ n~~ anlam~~~ve Erental ile görü~ürken bu yönü
A. B., c• XXVI, 13. 8934.
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a~z~ na bile almam~~ t~ r.
Avusturya belgeleri aras~ nda ( c. I, b. 79 ): "19 Eylül 1908 de
Buhlay'da Rus D~~~Bakan~~ ~svolski ile yap~lm~~~olan görü~meye
dair zapt„ ad~ n~~ ta~~yan bir belge vard~ r; bu kar~~ l~ kl~~ tutulmu~~
ve imzalanm~~~bir zab~ t olmad~~~~için daha çok Erental'in notlar~~
say~labilir, orada ~svolski'nin Bo~azlar'~~ ~u veya bu ba~larla Rus
sava~~gemilerine açt~ rmak için s~ ralad~~~~maddeler aras~ nda ~öyle
bir dü~ ünce de vard~ r:
"... Antla~man~ n ( Berlin ) onca ( ~svolski'ce ) dü~ünülen de~i~tirilmesinde öyle akademik bir hüküm mevzu bahistir ki, bu hüküm sayesinde Rusya türlü filolarm ~~ pahal~~ gemi yap~s~~ ile gücle~tirece~ine Karadeniz'deki donanmas~~ mevcudile kuvvetlendirmek
olana~~ n~~ elde eder., Yani isvolski, Erental'i Rus sava~~gemilerinin bir çok bak alt~ nda Bo~azlar'dan geçmesi i~ ine ona~t~ rmak
için ona Karadeniz Rus donanmas~n~~ Balt~ k veya Uzak Do~u denizlerine yollamak isteyebilece~ini ve dolay~ siyle böylelikle Rusya'n~ n Karadeniz ve Do~u Balkan yönlerinde ar~ kla~abilece~ini
söylemi~~ve böylelikle onu daha kolayl~ kla kand~ rmak istemi~tir.
Buhlav bulu~mas~ ndan sonraki olaylara geçelim. Oradan ayr~ l~ nca her iki D~~~Bakan~, kendi ba~la~~ klarma dilek ve tasarlar~ n~~
bildirmek ve onlar~~ bu i~lere ona~t~ rmak için çal~~ maya koyulurlar.
Erental, i~in kendini ilgilendiren k ~sm~ n~, yani Bosna - Hersek'in kat~ lmas~~ tasar~ n~, Alman Ba~~Bakan~ 'na bildirir ve ~ lkte~rin ba~~ nda Berlin'den "peki„ kar~~ l~~~~gelir.
Bu kar~~l~~~~al~ r almaz Avusturya Hükümeti 3 ve 4 ilkte~rin
1908 de Bosna - Hersek'i kendi ülkesine katma tasar~ m ~ ngiltere
ve Fransa'ya açar, sebeplerini bildirir ve bu i~e Rusya, Almanya
ve Italya'n~ n ona~m~~~oldu~unu ekler. Az a~a~~da görece~imiz gibi Almanya bir yana b~ rak~l~ rsa bu son say ( iddia ) pek kesin
olarak do~ru de~ildir.
Isvolski Buhlay'dan sonra Roma'ya da gitmi~ti; onunla görü~tükten sonra Italyan D~~~Bakan~~ Tittoni'nin Erental'a yazm~~~oldu~u
4/101908 tarihli mektuba göre ~svolski, onunla konu~malar~~ s~ras~ nda Bosna - Hersek i~ inin çözülenmesini ~u üç sorumun çözülenmesine ba~lam~~t~ r :
a) Bo~azlar.
Metin: Av, B, e- 1, 13, 132.
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Berlin antla~mas~ nca Avustarya'ya Yeni pazar Sanca~~n'da
askeri yönetim bak~m~ndan sa~lan~lm~~~olan haklar.
Berlin antla~mas~n~ n 29 uncu maddesince Avusturya'ya
Karada~'da sa~lan~lm~~~haklar.
Tittoni bu i~ ler ve biraz da Arnavutluk i~leri üzerinde üç devletin ( Avusturya, Rusya, Italya) önceden anla~malar~ n~ n eyi olaca~~~dü~ üncesini ileri sürmekte ve böylelikle bir konu~ma konusu
ortaya ç~ k~ nca Italya'n~ n Avusturya ile Rusya aras~ nda hakemlik
veya arac~l~ k edebilmesi olana~~ n~~ sa~lamaya çal~~ maktad~ r. Ancak Avusturya bu gibi konu~malara giri~meden Bosna - Hersek
katma i~ ini bitirece~i için bu Italyan - Rus istekleri sonuçsuz kalacakt~ r. Bununla birlikte bu ~ svolski - Tittoni görü~mesinin ilerde
görülecek olan Rusya ile ~ talya aras~nda Rakoni~i anla~mas~na
( 24,10 1909 ) yol açm~~~oldu~u san~labilir.
Avusturya, Bosna - Hersek'i katma tasar~ n~~ Ingiltere ve Fransa'ya bildirdi~i s~ ralarda, 4 Ilkte~ rin sabah~, ~svolski Paris'e gelir;
orada bulunmamas~~ dolay~ siyle Frans~z D~~~Bakan~'n~~ görmeden
~ ngiliz Büyük Elçisi ile görü~ ür ve ona bir de yaz~l~~ and~ç b~ raanlatk~ r.' Bunda Erentarle yapm~~~oldu~u Buhlav bulu~mas~n~~
svolski,
hem
Bosna
Hersek'in
hem
de
Yemaktad~ r. Bu belgede ~
kendisinin
2
Temn~~
nipazar Sanca~~ 'm Avusturya'ya kat~lmas~
muzda yaz~~ ile Erental'e önermi~~oldu~unu unutmu~~görünerek ve
ondan hiç bahsetmeyerek Buhlav'da Erental'in bu yoldaki dile~ine kar~~~koydu~unu, onun bu i~i bir Avusturya - Türkiye sorumu
gibi göstermek istemesine ona~amayaca~~n~~ ve Avusturya bunu
yaparsa bütün Do~u'yu barutlam~~~olaca~~n~~ söyledi~ini bildirmektedir. Erental'in ödüm olarak ( taviz ) Yenipazar'dan vaz geçece~iz demesine kar~~ l~ k olarak kendisinin ( ~ svolski), bunun bar~~~içinde bir sonuca var~lmas~ n~~ kolayla~t~ raca~~n~, ancak bu ödümü ne
Rusya'n~ n ne de Balkanl~lar'~ n yeter bulmayacaklar~n~, bu yüzden
Rusya'n~n sava~~ç~ kar mayaca~~n~, ancak e~er Avusturya, Berlin antrsa
la~mas~n~n kendisine a~~ r gelen bir hükmünü ortadan kald~ r~
beklemesi
ge~n~~
n
da
bu
yolda
davranmalar
Rusya ve Balkanl~lar~
rekti~ini; Rusya'n~ n ise ( burada ~ svolski yina 2 Temmuz tarihli
and~c~ nda Istanbul, ona biti~ik topraklar ve Bo~azlar'dan bahsetmi~~oldu~unu unutur görünerek ) Türkiye'den hiç bir toprak isteI. B., e. V, b. 292 eki.

142

Y. H KMET BAYUR

medi~ini ve yaln~ z bugünkü durumun ve Osmanl~~ toprak bütünlü~ünün korunmas~ n~~ istedi~ini, ancak Berlin antla~mas~ nda
yap~ lacaksa Rusya'n ~ n da Bokazlar'la ilgili hükümlerin kendisi ve Karadeniz'de k ~ y~ s~~ olan devletlerden yana de~i~mesini isteyece~ini ekler.
isvolski 4 le 8 ~ lkte~rin aras~ nda biteviye bir ars~ ulusal konferans~ n toplan~ p Avusturya'n~ n yapt~~~~olutu ( emrivaki ) ve öbür
devletlerin isteyebileeekleri ödümleri görü~ mesini isteyecektir,
hattâ Türkiye için Yenipazar Sanca~~ 'mn ona geri verilmesi ödümünün yetmeyece~i ve Kapitülâsyonlar bak~m~ ndan da onun
ödümlenmesinin gerekece~ini ileri sürer;
bunda Isvolski'nin dü~üncesi kolay anla~~ l~ r, o Osmanl~'y~~ da Bo~azlar i~inde Rus görü~ üne kazanmak için ona ayr~ ca bir ödüm verdirmek ve bir yemlik göstermek istemektedir, çünkü Avusturya Yenipazar' ~~ bo~altmakla ona zaten bir ödüm vermi~tir.
Isvolski, Fransa ve ~ ngiltere'den bunlar~~ isterken Osmanl~ 'ya
da ba~ vurmay~~ uygun bulur ve 6 ~ lkte~ rinde Paris'teki Osmanl ~~
Büyük Elçisi Naum Pa~a'y~~ görüp ona baz~~ önermelerde bulunur
va bu sözlerini toplayan bir de and~ ç yollar, bunda Osmanl ~'y~~
kazanmak ve onun Rus dü~ ünce ve önermelerinden ku~kulanmas~ n~~ önlemek istedi~i aç~ k görünmektedir. And ~ e~n özeti a~a~~dad~ r:
Bulgaristan ve Avusturya'ca Berlin antla~mas~ n~ n bozulmas~~ üzerine, kendisine kalsa statükonun korunmas~ ndan
ba~ka bir ~ey istemeyen ve her vakit antla~malar~~ her ne biçimde olursa olsun bozmaktan sak~ nm~~~olan Rusya'n~ n ( isvolski burada da 2 Temmuz 1908 de Avusturya'ya ~stanbul,
ona biti~ ik topraklar ve Bo~azlar üzerinde yapt~~~~önermey i
unutmu~~görünmektedir) Berlin Antla~mas~ n~ n bir konferansta
yeniden gözden geçirilmesinde ve Rusya'ya, Balkanl~lar'a ve
herhalde Türkiye'ye de ödüm verilmesinde direnecektir. Rusya ve kendisiyle birlikte dü~ ünen Fransa ve ~ ngiltere, Türkiye'ye kar~~~çok dostcana duygular beslemektedir.
Bosna-Hersek'in kat~lmas~~ ve Bulgaristan'~ n ba~~ns~ zl~~~~
i~ leri edimsel olarak var olan durumda bir de~i~iklik yapm~~~
de~ildir.
Türkiye bunlardan daha gerçek zararlara u~rat~lmamal~ d~ r.
Bak: I. B., e- V, 1). 306.
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Bunun tersine olarak Avusturya'n~ n Yenipazar' dan yaz
geçmesi buran~ n ba~ka herhangi bir devletin eline geçmesi
olanak~n~~ ortadan kald~ rmas~~ dolay~siyle Türkiye için çok
önemli bir ödümdür. ~u kabul edilm~~tir ki ne S~ rbistan ne de
Karada~'~n Türk topraklar~ na kar~~~bir savda ( iddia ) bulunmalar~ na izin verilmeyecektir.
Rusya hiç toprak istemiyor ve Balkan Yar~madas~'nda
bir ~eyde gözü yoktur. O, Türkiye'nin içten dostudur; onun
ya~amas~ n~~ ve gücle~mesini ister. Tek dile~i Türkiye ile an!a~m~~~olarak onun as~ lariyle güvenini bozmayacak biçimde
Bo~azlar'la ilgili hükümlerin yaln~zcana hukuki bak~mdan de~i~ mesinden ileri gitmemektedir. Berlin antla~maslyle berkitilmi~~olan bugünkü durum Karadeniz'e ne girebilen, ne de oradan ç~kabilen Rusya'ya kar~~~sarih bir haks~zl~kt~ r. Bunu Japon sava~~ nda eyice duyduk; bu durum süregelirse bize üç
donanma yapmak ve bulundurmak için çok a~~r masraflar
yükleyecektir. Bana öyle geliyor ki, Türkiye de bunlar aras~ nda olmak üzere, Karadeniz'de k~y~s~~ olan Devletler'in bir imtiyaz~~ olmal~d~ r ve Bo~azlar öbür devletlerin sava~~gemilerine
kapal~~ kalmal~ , ancak Karadeniz devletlerinin sava~~gemileri
bu denize girip ç~ kabilmelidir. Özet olarak Hank& - iskelesi
zaman~ndaki Türk - Rus ili~kilerine geri gelmek istiyoruz.
Bu olunca Rusya, Istanbul ve Bo~azlar'da Türk ekemenlikinin süregelmesinde birinci a~amada ilgili bir devlet olacakt~ r.
Ve ondan sonra da art~ k oralara ne kendisinin ne de ba~ ka
bir devletin yerle~ mesinde hiç bir as~s~~ olmayacakt~ r. Bütün
bunlar Istanbul'da eyice anla~~ lmal~d~r; ve Türkiye için en
eyisi bu s~ rada tutacak' yol hakk~ nda Rusya, Fransa ve ~ ngiltere ile içten ve aç~ k anla~makt~ r. Rusya, Türkiye'ye daha
ba~ ka ödümler verilmesine yard~m etmeye de an~kt~ r : Kapitülasyonlar ve antla~malar~ n Büyük Devletlere baz~~ Osmanl~~
iç i~leri üzerinde verdi~i gözetim ( contröle ) hakk~~ ( Rumeli
ve Do~u Vilâyetlerin'deki yekleme i~ lerine, yani Berlin antla~mas~n~ n 23 ve 61 inci maddelerine im olmal~ ) yüzünden Osmanl~~ e~emenli~inin u~rad~~~~ k~s~lt~lar~ n yava~~yava~~kalkmas~~ gibi.
bizimdir.
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Isvolski'nin Naum Pa~aya yapt~~~~bu önermenin özünü
ve nereye varaca~~n~~ anlamak için bu incelemenin ba~~na koydu~umuz Bazili'nin uzun raporunun 9 uncu k~sm~ n~~ gözden geçirmek
yeter.
Isvolski'nin Naum Pa~a ile konu~mas~ nda ve ona verdi~i and~çta gözden kaçmamas~~ gereken bir yön de, onun bu i~te Rusya
~ ngiltere ve Fransa aras~nda anla~~lm~~~oldu~u san~n~~ uyand~ rmak
isteyi~i ve Türkiye'ye yapt~~~~önerme, sanki ondan yana bir ~ey
ve dolay~siyle bir ödümmü~~gibi ona bundan ba~ ka da ödümler
verilebilece~ini eklemesidir.
Isvolski'nin bu yoldaki çal~~ma ve ba~vurmalar~~ Babfalieyi ürkütür ve ku~kuland ~r~ r ve onu Bosna - Hersek ve Bulgaristan
i~inde Rusya'dan gelen her önermeye kar~~~sak~ ngan davrand~ r~ r.
Sadrazam Kâmil Pa~a da Bo~azlar i~inde Rus dile~ine kesin olarak kar~~n oldu~unu Istanbul'daki Ingiliz Büyük Elçisine söyler
ve Bab~âli, Bosna - Hersek ve Bulgaristan i~lerini çözülmek için
toplanmas~~ dü~ünülen konferans dolay~ siyle dileklerini bildirirken
Rus önermesini be~enmedi~ini ve onunla dinizlenmedi~ini ve Ruslar'~ n Bo~azIar'~n aç~lmas~~ için ödüm olarak ileri sürdükleri kapitülasyonlar~ n ve yabanc~~ postahanelerinin kalkmas~~ sorumlar~ n~~
bir me~ruti hükümetin do~al olarak çözüleyece~ini ekler. Yani
Osmanl~~ Hükümeti bu Rus iste~ine ba~tan ba~a kar~~n bir durum
tak~ n~ r.
Osmanl~~ ku~kular~n~ n bir yönü de Londra'daki Osmanl~~ Büyük
Elçisinin 9/10/1912 de Grey'e söylediklerinde görülür; Rifat Pa~a
her hangi bir durum dolay~siyle Ingiltere'nin Bo~azlar usulünde
bir de~i~iklik olmas~ na ona~~p ona~mayaca~~ n~~ sormas~~ üzerine
Grey : Rusya'ya Bo~azIar'dan her türlü geçi~in yasak edilmesi usulünün biteviye ya~ayamayaca~~n~~ bir kaç y~ld~ r anlamaya ba~lad~~~n~~ söyler, ancak sorumun bu kadar erken ortaya at~lmas~ n~~
beklemedi~ini ve her ~eyden önce bu i~~üzerinde Osmanl~~ Hükümetinin dü~üncesini bilmek istedi~ini ekler.
Rifat Pa~a der ki: Bo~azlar yönteminde (1-gime ) herhangi
bir de~i~iklik yap~l~ rsa Türkler, ülkelerinin bir bask ~ na ( coup de
main ) aç~ k bulundu~u duygusunda olurlar.
Grey bunun üzerine: Her hangi bir de~i~iklik yap~lsa da
böyle bir olas~ l~ k ortaya ç~kmamal~d~ r, ben Isvolski'yi görünceye
kadar Bo~azlar sorumunun ortaya at~ l~ p at~lmayaca~~ n~~ bilemem;
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her ne olursa olsun bu i~~ortaya at~l~rsa önce Türk Hükümeti ile
dan~~~ r~m, der.
Isvolski'nin Paris'te çal~~malar~ n~n Bo~azlar'la ilgili k~sm~~ üzerinde Fransa Hükümetinin dü~üncesi, o devrenin Frans~z belgeleri
daha yay~nlanmam~~~olmakla birlikte, Frans~z D~~~Bakan~'n~ n 13/10/
1908 de Paris Ingiliz Büyük Elçisine söylediklerinden aç~ k olarak
görünmektedir. I~bu Büyük Elçinin Grey'e teli ~öyledir :
"D~~~Bakan~~ ( Pi~on ) bana gizli olarak bugün dedi ki: Isvolski, ona Petersburug'dan gelen yönerge üzerine buradaki Rus Büyük Elçisince an~klanan Bo~azlar üzerindeki and~c~~ okudu~u s~ rada kendisi ( Pi~on ) bir dü~ünce bildirmemi~~ve Londra'daki Frans~z Büyük Elçisine i~i tellemi~tir. Bununla birlikte D~~~Bakan~~ ( Pi~on ) sanm~yor ki bu biçimdeki Rus önermesini Ingiliz Hükümeti
kendine mal ve Türkiyede bunlar~~ kabul etsin; ancak bu yolda Rus
Hükümetine kar~~nlik göstermek Frans~z Hükümetine dü~mez. O
( Pi~on ) umuyor ki bu i~te ba~l~ca ilgili olan üç yan aras~ nda
( Türkiye, Rusya, Ingiltere) öbür Büyük Devletlerin de ona~abilecekleri bir anla~maya var~labilecektir; çünkü e~er Isvolski ödevinde
ba~ar~s~zl~kla kar~~la~~rsa dü~ebilir ; bu da bugünkü duruma göre
çok kötü olur.„
Frans~z D~~~Bakan~'n~ n bu demeci kendisinin bu i~in olmas~n~~
içten istemedi~ini, ancak ba~la~~~~~Rusya'ya kar~~n durum alamad~~~n', ve Isvolski'nin dü~mesini de istemedi~ini gösterir.
O s~ rada Fransa'n~n Rus isteklerine kar~~~alm~~~oldu~u durumu belirten ba~ka bir yaz~~ da Baron de Taube'un hat~rat~nda
görünür ( s. 266 ); buna göre frans~z Hükümeti, Ingiliz Hükümeti
gibi ( bunu az a~a~~da görece~iz ), e~er ilerde, i~bu Bosna - Hersek i~i kapand~ktan sonra Rusya Bo~azlar i~inde diplomatik bir
konu~ma yapmak hattâ daha edinsel giri~itlerde bulunmak isterse
Fransa'n~n buna kar~~~koymayaca~~n~~ Rus Hükümetine bildirir.
Frans~z bas~n~n~n ço~unlu~u, k~smen ba~la~~k Rusya'y~~ tutmak
ve Rus Hükümetinin gönlünü almak, k~smen de para veya ba~ka
etkiler dolay~siyle bu i~te Rusya'dan yana epi yaz~~ yazar. D~~~siyasa i~lerinde az çok Frans~z D~~~Bakanl~~~n~ n dü~üncelerine uygun olarak yaz~~ yazan Lö Tan ( Le Temps) gazetesinin 12;101908
tarihli nüshas~ nda Bo~azlar usulünde Isvolski'nin istedi~i de~i~ik-.
I I. B, c. V, b. 368.
Belleten : C. VI1 2, F:10
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li~in yap~lmas~ na görünü~te olsun eygin bir yaz~~ ç~ kar ve bunda
Bo~azlar için Süvey~~Kanall'n~ nkine benzer bir usulün kabulü
( her devletin sava~~gemisi durmadan geçebilir) ileri sürülür.
Genel olarak denilebilir ki Isvolski 9/10/1908 de Londra'ya gidinceye kadar Bo~azlar i~inde az çok bir ~ey elde edebilece~i
ve Avusturya'ya 2 Temmuz 1908 de verdi~i and~çla açm~~~oldu~u
ç~~~ r~ n ve 15 - 16 Eylülda Buhlav'da Erantalle yapm~~~oldu~u görü~menin, tek sonuçlar~ n~ n: ~ ki Slav vilâyetinin Slavlar~ n en büyük dü~man~~ say~ lan Avusturya'ya kat~lmas~~ ve yine i~bu devletle
i~birli~i yapaduran Bulgaristan'~ n geli~mesi olmayaca~~, ve Rusya'n~ n da Bo~azlar i~inde ufak ta olsa bir kazanç elde edece~i, ümidini beslemektedir.
Ancak Isvolski'nin Londra'da yapt~~~~görü~meler onun, i~bu
an için olsun, bu yoldaki bütün ümitlerini k~ rar. ~imdi bunlar~~
anlatal~m.
11 veya 12 Ilkte~rinde ( pek belli olm~yor ) Isvolski Grey'i görür,
toplanacak konferans üzerinde konu~tuktan sonra Bo~azlar i~ini
ortaya atar ve ~u dilekte bulunur: yaln~z Karadeniz de k~y~s~~ olan
Devletler Bo~azIar'dan sava~~gemilerini geçirebilsinler, bu gemilerden en çok üçü birden geçebilsin, bunlar Bo~azlar'da durup demirleyemesinler ve her geçi~~aras~ nda en a~a~~~24 saatlik bir ara
olsun. 1 Bundan sonra ~svolski kendi özel durumu üzerinde konu~ur, bunun olaylar~n geli~mesi dolay~siyle çok kötüle~ti~ini ve
e~er Rusya'ya dönü~ünde bir as~~ sa~lam~~~bulunmazsa kendisinin
ve Ba~~Bakan Stolipin'in dü~ebilece~ini ve yerlerine sarayda çok
sözleri geçen mürtecilerin i~~ba~~na gelebileceklerini ve 1907 Ingiliz-Rus anla~mas~ n~ n tehlikeye dü~ebilece~ini anlat~ r. Grey i~in
önemini anlad~~~ n~; Rusya ile i~~birli~i yapmay~~ çok istedi~ini,
Türkiye'deki yeni yönetimden yana olu~ unun Türkiye'yi Rusya'ya
kar~~~tutmak iste~inden do~mad~~~ n~, ancak ba~~ns~z ve eyi bir
Hükümeti olan bir Türkiye'yi, karmakar~~~ kl~~a ve erksizli~e
( anarchy ) kar~~~tek alma~~( alternative ) sayd~~~ n~~ söyler. Buna
kar~~l~ k olarak isvolski, Rusya'n~n da ~imdi Türkiye ile dost olmay~~
istedi~ini, Istanbul'u kendisi için istemedi~ini, oran~ n Cebelüttar~ k
biçiminde elde tutulabilecek bir yer olmad~~~n~, oran~ n bir ba~kent
olmas~~ gerekti~ini, Ruslar'~ n oras~ n~~ kendi ba~kentleri yapamayaBak: I. B., e. U, b. 358. 364, 371 ve 379.

BO~AZLAR SORUMUNUN B~R EVRES~~

147

caklar~ n~~
oray~~ Türkiye'den ba~ ka bir devletin elinde görmek
istemediklerini, dolay~ siyle kendisile dost olabilecekleri bar~~c~l ve
eyi yönetilmi~~bir Türkiye istediklerini söyler.
12 Ilkte~ rin sabah~~ Ingiliz Bakanlar kurulu toplan~ p Do~u i~lerini görü~ür, Ba~~Bakan Asküis'le D~~~Bakan~~ Grey, Isvolski'nin
iste~ine eyginlik gösterirler, ancak öbür Bakanlar kesin olarak
buna kar~~ n durum al~ rlar ve derler ki: Ingiliz kamoyu, bu Bo~azlar i~inde ~ u veya bu biçimde bir kar~~l~l~ k ( reciprocity ) olmad~ kça bunu kabul etmez. Yine bunlar ~ unu öne sürerler : bu demektir ki sava~~olursa Rus kruvazörleri Bo~azIar'dan ç~ k~ p Ingiliz
ta~~tlar~ n~~ vurabilecekler ve Ingiliz sava~~gemilerince kovalan~nca
Bo~azIar'~ n arkas~na kaç~ p kurtulabileceklerdir. Grey, Ingiliz Bakanlar Kurulu'nun bu kar~~l~~~ n~~ Isvolski'ye bildirince, o bundan büyük
bir ümitsizli~e dü~ er ve yeniden arada epi ayt~~ma olur; Grey'in
söylediklerinin özü ~ udur: 1907 Ingiliz - Rus anla~mas~~ yap~l~rken
aram~ zdaki güvenin artaca~~~ve böylelikle Bo~azlar üzerinde de
bir anla~man~ n kolayla~m~~~olaca~~~sal~nm~~t~. Ancak görüyorum ki
Iran'daki Rus subaylar~ n~ n oradaki me~ rutiyeti ortadan kald~ rmak
için u:ç'ira~malar~~ Ingiliz kamoyu üzerinde çok kötü bir etki yapm~~t~ r. Bugün de ö~reniyorum ki Tebriz ulusseverlerini al a~a~~~
etmek için oraya ba~ lar~nda Rus subaylar~~ bulunan Kazaklar gönderilmektedir; bu da burada kötü bir etki yapacakt~r. E~er
bugün Rusya, Yak~n Do~u bunal~m~ ndan ( crisis ) kendisi için
özel as~lar sa~lamaya kalk~~n sa ~ ngiliz kamoyu daha da kötü
bir etki alt~ nda kal~ r; ve hiç bir kar~~l~l~ k olmadan, bir ars~ulusal
antla~may~~ Akdeniz'deki donanmam~z~n artmas~n~~ gerektirecek biçimde Rusya'dan yana de~i~tirecek olursak bu i~i burada kabul
ettirmek çok güç olur. Dolay~siyle bu s~ rada durum Bo~azlar i~inde bir de~i~iklik yapmak için hiç te uygun de~ildir.
lsvolski yeniden Türkiye üzerindeki Rus dü~üncelerinin ba~tan ba~a de~i~mi~~oldu~unu ve Rusya'n~ n Türkiye'yi Avusturya'ya kar~~~bir duvar gibi kullanmak istedi~ini söyler.
Buna kar~~l~ k olarak Grey der ki: Rusya, Türkiye'ye kar~~~eyi
dü~üncelerini kendisi için hiç bir özel kazanç aramadan bugünkü
bunal~ m~~ ( crisis) Türk as~ lann~~ koruyarak çözülemeye çal~~makla
~svolski'nin Rusya'n~ n Istanbul üzerinde gözü olmad ~~~ n~~ göstermek için ileri sürdü~ü baz~~ kan~ tlar~ n çocuklar~~ dahi aldatamayacak özde oldu~u görülmektedir.
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göstermelidir. Böyle bir davran~~~Ingiltere'de çok eyi bir etki
uyand~ r~ r.
Isvolski kar~~l~ k olarak der ki: Bo~azlar sorumunu Rusya'dan
yana çözülemek için bir f~ rsat ç~km~~ ken Ingiltere'nin buna kar~~ n
durum almas~n~ n ve yaln~ z onun kar~~nl~~~n~n bu çözülemeyi durdurmas~ n~ n çok kötü sonuçlar~~ olabilir ( Isvolski Avusturya ve
Fransa bu i~e ona~m~~t~ r demek istiyor). Isvolski, Grey'in yan~ndan k~zg~n ayr~l~ r; o giderken Grey ona, bu sorumu kapanm~~~
saymadan, kendisine anlat~lm~~~olan kar~~n dü~ ünceleri incelemesini ve onlar~~ dinizleyecek bir biçim aramas~ n~~ söyler.
Grey'in sözlerinde dikkate de~en bir yön de Bo~azlar i~ini,
Iran i~lerinde Rus'u daha uysal k~ lmak için bir türlü yemlik gibi
kullanmak istemesidir; bu yol Avusturya'n~ n Bosna - Hersek i~inde
tuttu~u yola az çok benzemektedir.
I~bu 12 llkte~ rinde Isvolski, Londra'daki Avusturya Büyük Elçisi Mensdorf'u da görmü~~ve onunla, Bosna - Hersek'in Avusturya'ya kat~ lmasiyle Berlin antla~mas~ nda yap~lm~~~ olan de~i~iklik
dolay~siyle toplanmas~~ gereken konferans üzerinde uzun konu~mu~~
ve bu s~ rada Rusya için hiç bir ~ey istemedi~ini ve konferansta
Bo~azlar konusunun ortaya at~lmayaca~~n~~ söylemi~tin Bundan
anla~~lmaktad~ r ki i~bu günde Isvolski, art~ k Bo~azlar i~inde Ingiliz kar~~nl~~~n~~yenemeyece~ini anlam~~t~ r ve konferans~~ Rusya'ya ~u veya bu kazanc~~ sa~lamak için de~il, daha çok Rus onur ve
prestijini korumak ve belki de S~ rp ve Karada~'a baz~~ ödümler
sa~lamak için istemektedir.
Yine i~bu 12 Ilkte~rinde Grey, Rifat Pa~ a'ya ve Istanbul'daki
Ingiliz Büyük Elçisi'ne Bo~azlar'la ilgili olarak ~unlar~~ söyler ve
teller 2 : Isvolski'nin konferans için önerdi~i programa ona~~l~nabilir;
bu Bo~azlar sorumunu kapsamamaktad~ r. Biz ona dedik ki: ilke
bak~ m~ndan Bo~azlar'~ n Rusya'ya aç~lmas~na kar~~ n olmamakla birlikte henüz bizim ona~abilece~imiz bir önerme kar~~s~ nda bulunmiyoruz; ve her halde Türkiye için uygun olmas~~ve Türkiye'ce
isteyerek kabul edilmesi ~artiyle her hangi bir önermeyi biz de
kabul edebiliriz. Osmanl~~ Büyük Elçisi ise, Türkiye'nin bu konuya
hiç dokunulmamas~ n~~ en uygun buldu~u kar~~l~~~n~~ verir.
2

Av. B., e. 1, b. 257.
Bak: 1. B., e. V, b. 361.
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Grey'in bu demeci, Osmanl~~ Hükümetin'ce dinizleyici görülmekle
birlikte baz~~ anlar olacakt~ r ki ( bunu ileride Trablusgarp sava~~~
s~ ras~nda giirece~iz ) i~bu demeç ~öyle anla~~lacakt~r: Osmanl~~ bu
konu üzerinde Rus'la konu~mak üzere ba~~ba~a b~rak~lacakt~r ve
dolay~siyle Rus onu kötü bir durumda yakalay~ p s~ k bo~az eder
ve onu Bo~azlar i~inde ~u veya bu özveride bulunmaya zorlarsa,
Osmanl~'n~ n böylelikle kabul etmek zorunda kalaca~~~ ~artlar Ingiltere'ce de kabul edilecektir.
Ancak Ingiliz Hükümeti bu biçim anlay~~~ n yanl~~~ oldu~unu
ve Türkiye'nin istiyerek ona~aca~~~biçimin Ingiltere'ce kabul edilece~ini, s~ ras~~ gelince Osmanl~~ Hükümeti'ne bildirecektir.
12/13 Ilkte~rin ak~am~~ Isvolski, Grey'in evinde yemek yer ve
ona yeni bir önermede bulunur, 1 buna göre yeni Rus iste~i ~u
biçime girmi~tir : bar~~~ s~ ras~ nda Bo~azlar'dan geçi~~baz~~ ba~larla
yaln~z Karadeniz'de k~y~s~~olan devletlerin sava~~gemilerine aç~k
bulunsun, ancak Türkiye önceden ~unu bilitlesin ki Rusya sava~ta
ise ona tan~nm~~~haklar onunla sava~an devletlere de tanmacakt~r. 2 Isvolski, ~unu da ekler: bar~~~ s~ras~nda yabanc~~ sava~~gemilerinin Karadeniz'e girmesine ona~amay~z, çünkü Türkiye ile anla~arak orada üsler kurabilirler.
13 Ilkte~rinde Ingiliz D~~~Bakanl~~~'na Petersburg'daki Ingiliz
Büyük Elçisi Nikolson'dan bir tel gelir; 3 bunda Bo~azlar üzerinde
~unlar denilmektedir:
"E~er Rus D~~~Bakan~~ Bo~azlar i~inden vaz geçerse bura bas~n~ nda k~yamet kopmayacakt~ r, ancak bence i~~bu yola girerse
Isvolski bas~ n~~ kendine çekmek için S~ rbistan ve Karada~'~ n bir
~eyler elde ettiklerini ve hiç olmazsa as~lar~ n~n konferansta eyi
bir gözle görülece~inin sa~lan~ld~~~n~~ gösterebilmesi gerektir.„
14 Ilkte~rinde Grey, Bo~azlar i~inde Ingiliz Hükümeti'nin görü~ünü bildiren bir and~c~~Isvolski'ye verir, ana çizgileri a~a~~dad~ r : 4
Bak. I. B., c V, b. 372.
Bunu Petersburg ~ngiliz Büyük elçisine bildirirken D~~~Bakanl~ k daimi
müste~ar~~ Sür çarles Hardinc ~unu da eklemektedir: Türkiye kendisinin bakla~~~~~bulunmad~kça Ingiliz sava~~donanmalar~ n~~ BotazIar'dan içeriye sokmamak,
~ngiltere'nin deniz sava~lar~ nda de~i~mez bir ilkesidir (principe).
3 I. B., c. V, b. 366.
4 I. B., c. V, b. 377.
2
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~ ngiliz Hükümeti Bo~azIar'~ n aç~lmas~ n~ n gereklili~ini
anlatmaktad~ r ve buna ilke bak~m~ ndan kar~~ n olmayacakt~ r.
E~er yap~lan önerme Bo~azlar'~ n e~itlik içinde herkese
aç~lmas~~ yolunda olsayd~~ buna kar~~~bir ~ey denilemezdi.
Güçlük yaln~z Rusya ve Karadeniz'de k~y~s~~ olan Devletler için, s~n~rland~ r~lm~~~da olsa, özel haklar~ n istenilmesinden do~maktad~ r. Ingiliz Hükümeti'nin dü~ üncesine göre bu i~~
üzerinde ilgililerin birli~ini kurmak için ~imdiki an uygun de~ildir.
Avusturya'n~ n yapt~~~~ ~ ngiltere'de çok k~ r~kl~ k do~urmu~tur ; e~er Rusya, Avusturya'ya kar~~~protestoda bulunduktan sonra bugünkü durumu Türkiye'yi zarara sokaca~a benzer biçimde kendisi için özel as~lar sa~lamak veya statükoyu
ba~kalar~ n~n zarar~ na de~i~tirmek için sömürmek istiyormu~~
gibi davran~ rsa Ingiliz Kamoyu büyük bir umk~ r~ya u~rar.
( Disappointed )
Bunun tersine olarak e~er Ingiltere ile Rusya aras~ nda
kendileri için hiç bir özel as~~ arkas~ ndan ko~madan bugünkü
zorluklar~~ yenmek dü~üncesile içten bir i~~birli~i olursa bu
Ingiliz kamoyu üzerinde öyle eyi bir etki yapar ki Bo~azlar
i~inde Rusya'ya uygun bir biçimde de~i~iklik yap~lmas~ n~~ kolayla~t~ r~ r.
Bununla birlikte Ingiliz Hükümeti Bo~azIar'~ n az çok
aç~ lmas~ n~~ do~ru buldu~u için bu konu üzerinde konu~maktan
kaç~namaz.
Onun dü~üncesine göre yaln~z bir yan~~ koruyan ve sava~~s~ ras~ nda bütün Karadeniz'i ora Devletleri için dokunulmaz ve sald~ r~lmaz bir liman durumuna koyan bir anla~maya
Ingiliz kamoyu ona~amaz, öyle bir liman ki i~bu devletlerin
sava~~gemileri için istenildigi anda ç~ k~labilen ve gerekilince
içine çekilinilebilen bir s~gnak olacakt~ r.
Dolay~siyle var~labilecek anla~ma o biçimde olmal~d~r ki,
Bay isvolski'nin ileri sürmü~~oldu~u biçimde Karadeniz Devletleri'ne baz~~ ba~larla her an ç~k~~~~sa~layabilsin ve onlar~~ daha bar~~~s~ras~nda yabanc~~bir deniz gücünün Karadeniz'e yerle~mesi tehlikesinden korusun, amma bununla birlikte sava~~s~ras~nda bütün sava~ç~lar~, Bo~azlar'dan geçi~~hakk~~ bak~m~ndan e~it bir durumda bulundursun.
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~ngiliz Hükümeti ~unu da belirtmek ister ki, Türkiye'nin
ona ona~m~~~olmas~, yap~ lacak herhangi bir önermenin göze
al~nabilmesi için ilk ~artt~r. Görü~ü yanl~~~ta olsa Türkiye'ce
as~lar~~ için tehlikeli san~lan bir anla~maya onu ona~t~rmak
dü~üncesile ona kar~~~bask~da bulunmak, bu s~rada hem Ingiltere'nin hem de sand~~~m~za göre Rusya'n~n güttü~ü amac~~
bozmak olur, bu amaç: ~imdiki Türk Hükümeti'nin dü~mesini
ve o dü~erse en büyük olas~l~ k olarak ç~kmas~~beklenilebilecek
olan karmakar~~~kl~ k ve erksizli~i, önlemektir.
Pek geni~~bir özetini yukar~~ koydu~umuz bu and~c~~her ne
kadar umdu~u kadar uygun de~ilse de Isvolski kabul eder i• linledi~imiz k~s~m Bo~azlar sorumunun bu evresinde Ingiliz görü~ü
ve isteklerini gösteren k~s~md~r.
Bir gün sonra 15 Ilkte~rinde Grey Isvolski'ye özel bir mektup yazar, ana çizgileri a~a~~dad~r:
Benim kendi özel dü~üncem, size dün yapm~~~oldu~um
resmi demecin gücünü ne artt~ rabilir, ne de azaltabilir. Ben
dün Bo~azlar sorumunu bu s~ rada çözülemenin güçlükleri üzerinde çok durdum. Siz buradan ayr~lmadan size ~unu da söylemeliyim ki bunu yapmaktaki dü~üncem Bo~azlar': kapal~~ tutmak iste~i de~ildi. Ben, Rusya ve Karadeniz Devletleri'nin ona~abilecekleri, ancak Türkiye ile d~~ ardaki devletleri uygunsuz
ve haks~ z ( unfair ) bir duruma sokmayacak olan bir anla~maya var~lmas~n~~ gerçekten isterim. Böyle bir anla~man~n yap~lmas~n~, Ingiltere ile Rusya aras~ nda bir sa~iste~in (goodwill) kurulmas~n~n dayana~~~saymaktay~m.
Rusya'n~ n bugün Türkiye ile dost olmak istedi~i ve Bo~azlar'~n aç~lmas~n~n bu yolda bir engeli kald~racak' üzerinde
söylenilen sözlere de çok önem veriyorum. Uygun bir anda
bu görü~ten yana Istanbul'da giri~itte bulunabilirim; bu s~rada
ise Türkiye, durumu dolay~siyle, ilerde isteyerek yapabilece~i
bir ~eyi, ~imdi istemeyerek yapmas~~ için kendisine kar~~~bask~da bulunulmamas~n~~ dilemi~tir. Ve ben öyle san~yorum ki
Türkiye'yi bu günkü zor durumdan ç~karmak için Ingiltere ile
Rusya aras~nda hiç bir özel as~~ aramayarak yap~lacak bir i~~
birli~inden gerek Istanbul'da gerekse Ingiltere de öyle eyi duy1

Bak: 1. B., c. V, b. 378.
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gular do~acakt~ r ki bunun ilerde Bo~azlar sorumunu ortaya
atmaya yol açmak için her~eyden üstün bir etkisi olacakt~ r.
Grey'in Isvolski'ye vermi~~oldu~u and~ ç ve özel mektuptaki
dü~ünceler, o s~ rada Rusya'y~~ pek a~~ r~~ k~zd~ rmadan Bo~azlar sorumunu uyu~turmak için en eyi yol idi.
Grey bu iki yaz~s~ nda, Rusya'y~~ daha kolay yat~~t~ rmak için
olacak, Türkiye'nin ilerde Bo~azlar üzerinde konu~abilece~ini ve
ancak ~imdilik bu i~in bir yana b~ rak~ lmas~ n~~ istedi~ini söylemekte
ise de gerek Sadrazam Kamil Pa~a'n~ n, gerekse Londra Büyük
Elçisi Rifat Pa~a'n~ n bütün demeçlerine bak~ l~ rsa Osmanl~~ Hükümeti'nin iç dü~üncesi böyle bir ~eye hiç yana~mamakt~ r; Grey de
bunu bilmektedir, ancak demin de dedi~imiz gibi Rusya'y~~ yat~~t~ rmak için daha uygun bir yol bulamam~~~olmal~ d~ r.
Ingiliz Hükümeti'nin alm~~~oldu~u bu durum üzerine, Rus Hükümeti, önce ileri sürülen temel üzerinde do~ rudan do~ruya Türkiye ile konu~ mak isteyecek, ve Ingiltere'nin Istanbul'a o yolda
ö~ütler vermesini dileyecekse de ( 16 ilkte~rin ) Grey, bunun ~imdi
s~ ras~~ olmad~~~~ve ilerde uygun bir durum olursa o yolda ö~ütler
verebilece~i kar~~l~~~nda bulunacakt~ r. ( 19 ilkte~rin ) °.
Grey öbür yandan da Istanbul'daki Büyük Elçisi yolu ile Kamil Pa~a'ya ~unlar~~ bildirir ; 2
Bo~azlar sorumunun konferansta konu~ ulmamas~ n~~ sa~lad~ k.
Bu i~in ~imdi zaman~~ olmad~~~n~~ Rasya'ya kabul ettirdik. Ilerde
herhangi bir anda bizim bu i~e ona~mam~ z Türkiye'nin bir bask~~
görmeden buna ona~mas~ na ve Istanbul'un güveninin tam olarak
sa~lan~lm~~~bulunmas~ na ba~l~~ olacakt~ r.
Osmanl~~ Hükümeti'nin Rusya'ya kar~~~bu yüzden ku~kusu epi
sürecektir; mesela Rusya Osmanl~~ ile Bulgaristan aras~ ndaki gerginli~i ve anla~amamazl~~~~gidermek için Osmanl~'n~ n Bulgaristan'dan istedi~i paray~~ Rusya'n~ n Osmanl~'dan alaca~~ ndan indirilmesini ileri sürdü~ü vakit Bab~ali bu kolayl~~~ n alt~ ndan yine Bo~azlar meselesinin ç~ kmas~ ndan ku~kulanacakt~ r. (2 inci Kânun sonu
-~ubat ba~~~1909 ) ve Osmanl~~ Hükümeti, ancak bu yolda dinizlendikten sonra Rus önermesinin incelenmesine yana~acakt~ r.
Böylelikle Rusya'n~ n 1907 Ingiliz - Rus anla~mas~ n~ n bir soBak: I. B., e. V, b. 391 ve 394.
B., e. O. b. 388.
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nucu olarak ortaya att~~~~Bo~azlar sorumunun bu evresi Rusya
için belirtisiz baz~~ adançlardan ba~ka bir ~ey sa~lan~lmadan kapan~ r. Arada Avusturya - Macaristan, Bosna - Hersek'i katm~~,
Bulgaristan ba~~ns~z olmu~~ve Türkiye daha çok sözde olan bu
kay~ plar~na bir türlü kar~~l~ k olarak Yeni-Pazar'~~ 1877 - 78 sava~~ndan önce oldu~u biçimde yeniden ele geçirmi~tir. ~unu da bir
kere daha imlemek isteriz ki bu Rus denemesi Osmanl~~ Me~rutiyetin'den do~mu~~de~ildir, ondan epi önce ba~lam~~~ve Osmanl~~
me~rutiyeti onun geli~mesini baltalam~~~ve Ingiltere'ye ona kar~~~
koymak için tinsel bak~mdan olsun silahlar vermi~tir.
Bo~azlar sorumunun bu evresinin incelemesini b~rakmadan
bu i~te Almanya ve Japonya'n~n ald~ klar~~ durumu da gözden geçirece~iz.'
Çar 12112,11908 de Alman askeri orunta~~~Fon Hinçe'yi kabul
ederken ona Bo~azIar'~n aç~lmas~ n~~hep isteyedurdu~unu, fakat bunun Osmanl~~ Devleti ile yap~lacak bir anla~ma ile de~il, bir devletler konferans~ n'da yap~lmas~~gerekti~ini söyler.
Bu yoldaki teli al~ nca Kayser, Alman Ba~~Bakan~~ Fon Bülov'a
bir yaz~~ yollar ve ~unlar~~ der:
Bo~azlar sorumundan as~lanarak ve bu i~te Çar'a sayg~~ ve eyginlik göstererek üç Imparatorlu~u ( Almanya, Avusturya ve Rusya) birbirine yakla~t~ rmak ve Saltanat dü~üncesini ( Cümhuriyet
propagandalar~na kar~~ ) berkitmek olanakl~~ olabilecektir. Bu i~te
en büyük olas~ l~~a göre Fransa, Rusya'n~ n yan~nda yer alacakt~ r.
Ingiltere'ye gelince onun için ya Rusya'ya kar~~n olarak onun
dü~manl~~~ n' üzerine çekmek ve yahut ta i~e ona~arak korumak
istedi~i Türkler'le dü~man olmak ~~klar~ ndan birini seçmek gerektir.
Fon Bülov bu oyunun denenmesine kar~~n olursa da Kayser :
Rusya'n~n Bo~azlar'~~ Londra ve Paris'ten de~il, Berlin ve Viyana'dan almas~n~ n as~lar~~üzerinde direnir.
Sonda Fon Hinçe'ye, Çar'la görü~ürken ~öyle bir dil kullanmas~~ yaz~hr :
Almanya Bo~azlar i~inde Rusya'ya hiç bir vakit güçlük ç~karmam~~t~r ve bunun tersine olarak onun dileklerini yerine getirmek için çal~~maya an~kt~ r. Bu i~te güçlükler Londra'dan geliyor.
Bak: A. B., b. 6180, 9181, 9184, ve 9185 ve W. Ni. s. 230.
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Almanya bu güçlükleri ortadan kald~ rmak için Rusya ile konu~maya an~ kt~ r.
Bu, 2 ay önce Ingiltere'nin yab~t~ rm~~~oldu~u Bo~azlar sorumunu yeniden ortaya ç~ karmak ve Rusya'y~~ Ingiltere'den uzakla~t~ r~ p Almanya'ya yakla~t~ rmak için bir deneme idi. Çar bu yola
girmek istemez ve Kayser'e yollad~~~~15/12/1908 tarihli bir mektubunda Bosna - Hersek i~inde Avusturya'n~ n yapt~klar~ndan s~zlan~ r,
Almanya'n~ n bu i~te onunla birlik oldu~unu imler ve Bo~azlar
için der ki:
"Bo~azlar sorumunun kesin olarak çözülenmesinde Rusya'ya
yard~m etmek iste~ini takdir ederim. Bu i~i bu s~ rada ileri sürmek uygun olmaz; ortada yeter say~da güçlükler vard~ r, e~er tabir caizse, hazmi aylar sürebilecek diplomatik yiyece~imiz vard~ r.„
Görüldü~ü gibi Almanya'n~ n bu i~teki durumu Berlin antla~mas~ ndan beri olagelen durumuna benzemektedir.
Japon durumuna geçelim :
Grey, Isvolski ile görü~meleri dolay~siyle Tokyo Büyük Elçisine yollad~~~~20/10/1908 tarihli bir telde Bo~azlar i~i üzerinde ~unu
demektedir
"E~er Bo~azlar'~ n aç~lmas~~ sorumu üzerinde sizden bir ~ey sorulursa bizim ilke bak~m~ndan aç~l~~a kar~~ n olmad~~~ m~z~, ancak
hiç bir anla~maya var~ lmad~~~ n~~ söyleyebilirsiniz.„
Tokyo'daki Büyük Elçi 25/12/1908 tarihli kar~~l~~~nda Japon
D~~~Bakan~ n'~ n i~bu telin al~nmas~ ndan bir kaç gün önce Bo~azlar'~n aç~lmasiyle çok ilgili olduklar~ n~, bu olursa Rusya'n~ n Japonya'ya kar~~~kullan~labilecek üslerinden ( Balt~ k üslerinden ) ona
5-6000 mil daha yak~nda bir üs kazanm~~~olaca~~n~~ ve Rus Hükümetinin var güciyle yeni bir donanma yapmaya koyuldu~unu ve
bu Japonya'da büyük kayg~~ uyand~ rd~~~ n~~ söyler.
Eldeki belgelere göre i~, bu kadarla kalm~~t~ r.
V. — RAKONI~I ANLA~MASI
Rusya, 1908 y~l~ ndan sonra, Bo~azlar sorumunu az çok uyutur, ancak 24/10/1909 da Çar'~ n Italya'da bulundu~u bir s~rada
Rusya ile ~talya aras~ nda yap~lan Rekoni~i anla~~nas~~ göstermi~tir
ki Rusya hep f~ rsat kollamaktad~ r ve Bo~azlar üzerindeki dilek'I. B., e. V, b. 398 ve 403.
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lerini elden geldi~i kadar çok devlete önceden kabul ettirmek
iste~indedir. Bu anla~ma ile Rusya ile Italya kar~~l~kl~~olarak biribirine Bo~azlar ve Trablusgarp üzerinde "hak„ tan~m~~~olmaktad~ r. Sözü geçen anla~man~ n Bo~azlarla ilgili olan 5 inci maddesi
a~a~~dad~ r:
5. — Italya ile Rusya, biri Rusya'n~n Bo~azlar sorumundaki
ve öteki de Italya'n~ n Trablusgarp ve Bingazi'de ( Cyrrenaique )
ki as~lar~n~~ eyi bir gözle ve eyginlikle ( bienveillant ) görmeyi
iistenirler.„ i
VI. — 1911 RUS GIRI~ITI
FAS VE TRABLUSGARP SORUMLARI SIRASINDA
Bo~azlar sorumu 1911 ilkbahar~ nda Frans~zlar'~ n Fas i~ini çözülemeye koyulmalar~ na kadar uyuklayacakt~ r, Fas i~i ortaya
ç~k~nca o da canlanacak ve Trablusgarp sava~~~ s~ras~nda bütün
a~~rl~~~~ile ortaya ç~ kacakt~ r. Bunlara geçmeden önce 1910 y~l~nda
Bo~azlar i~ilye, dolay~siyle ilgili durumu gözden geçirelim.

a ) 1910 Y~l~nda durum. — Osmanl~~ Hükümeti bir yandan
eski iki Alman z~ rhl~s~ n~~ ( Hayrettin Barbaros ve Turgut Reis)
sat~n alm~~t~r, öbür yandan da Brezilya'n~n Ingiltere'de yap~lmakta
olan bir z~ rhl~s~n~~( dridnot'dur ) sat~ n alaca~~~ve ba~ka da dridnotlar ~smarlayaca~~~söylentileri ortada dola~maktad~ r. Bu söylentiler ilerde Sultan Re~at ve Fatih Sultan Mehmet ad~ nda 1914 de
biten ve genel sava~~n ç~kmasile Türkiye'ye yollan~lmay~p Ingiliz
donanmas~na kat~lan iki dridnot biçiminde gerçekle~ecektir.
Osmanl~~ Hükümeti'nin bu giri~itleri Rusya için ~u demekti:
e~er 25-30 y~ld~r elde tuttu~u Karadeniz e~emenli~ini elinden kaç~rmak istemezse -ki bunu kaç~r~rsa Rusya bütün seferberlik tasarlar~ n~~ de~i~tirmek ve o âna kadar az çok güven içinde sayd~ k].
Karadeniz k~y~lar~n~~ önemli bir biçimde berkitmek ve oralara eskisinden çok büyük ölçüde ordu y~~~nak zorunda bulunurdu- Karadeniz'deki tersanelerini ço~altmak, onlar~~dridnot yapacak biçimde
büyütmek ve yenilemek yoluna girmeliydi; bu ise çok masrafl~~ bir
i~ti, ve gerek bu tersane kurma masraflar~, gerekse o tersanelerde
yap~lacak gemilerin masraflar~~ yaln~z Türkiye'ye kar~~~kullamlabi1

S. K., c. I. s. 358.
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lecek ve kapal~~ bir denizde t~kal~~ kalacak bir donanma için yap~lacakt~; bunlar da yap~lsa yine yetmeyebilirdi, çünkü Türkiye birdenbire d~~ardan istedi~i gibi sava~~gemisi sat~ n al~r ve donanmas~n~~ Rus Karadeniz donanmas~ n~ nkinden üstün bir duruma geçirebilirdi ve Rusya'n~ n yeniden üstünlü~ü sa~lamak için Karadeniz tersanelerinde yeni gemi yap~s~ na giri~mesi, yani bir çok yeni
masrafa katlanmas~~ ve bununla birlikte bir kaç y~l geç kalmas~~
gerekebilirdi.
Böyle bir ç~ kmaz kar~~s~nda Rusya'da yeni istekler belirmeye
ba~lar, bunlara göre Bo~azIar'~ n bütün Devletlerin sava~~gemilerine aç~k olmas~ n~~ göze almak bile gerekir.
Böylelikle Rusya da, Türkiye gibi d~~ardan gemi sat~ n alabilecek ve Karadeniz'de bulunduraca~~~kocaman donanmay~~ ba~ka
yerlerde de kullanabilecektir. Bu yola gidilince d~~ardan yabanc~~
donanmalar da gelip Rus Karadeniz k~y~lar~n~~ tehdit edebileceklerse de Akdeniz e~emenli~i Rusya'ya dost veya ba~la~~k (~ngiliz
ve Frans~z) donanmalar~ n elinde oldu~undan böylelikle do~acak
tehlike Karadeniz'de üstün bir Türk Donanmas~~ ile ba~~ba~a kalmaktan daha hafif say~ labilir.
~~bu 1910 y~l~ nda ~ ngiltere'de de yeni dü~ünce ve duygular
belirmi~tir. Me~rutiyetle Osmanl~~ Hükümeti güçie~ece~i yerde daha
da ar~ kla~maya ba~lam~~t~ r; iç ayaklanmalar Abdülhamit devrini
geri b~ rakmaya yüz tutmu~tur; iç siyasal didi~meler, alm~~~yürümü~tür ve orduyu da kemirmektedir, bundan ba~ka Osmanl~~ siyasas~~ Almanya'ya gitgide daha çok yakla~makta, ve ~ ngiltere, o
kadar önem verdi~i Ba~dat demiryolu i~inde, Almanlar'~ n Hint
denizlerine sokulmalar~ n~~ önlemek yolunda hiç bir ba~ar~~ elde
edememektedir.
Bu durum gitgide ~ngiltere de ~u dü~ünceyi geli~tirecektir :
Bo~azlar'da Ruslar', görmek, Basra körfezinde bir Alman tersanesi
görmekten daha az kötüdür.

b. Fas sorumu çöziilenirken. — Frans~ z ordusu Fas'a
girdikten az sonra Rus D~~~Bakanl~~~, Fransa'n~ n Fas dolay~siyle
Almanya ile yapmakta oldu~u çok Çetin ayt~~ma ve oyla~malar
s~ras~ nda, onun bu güç durumundan as~ lanmak için olacak, Bo~azlar i~ini yeniden ileri sürmeyi ve Fransa'ya, Bosna-Hersek i~i
Bak: I. B, c. IX, K. I. b. 177, 178, 180.
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s~ras~ndaki adançlar~n~~ hat~ r latmay~~ uygun bulur (Paris Büyük
Elçisi ~svolski'ye 18-5-1911 de verilen yönerge '). Ancak bu giri~it o s~ rada ileri götürülmez ve bir kaç ay sonra Trablusgarp
sava~~~ ç~k~nca ona h~z verilir.
c) Osmanl~-Italyan sava~~~s~ras~ndaki Rus giri~iti. —
Bu sava~~ç~ kt~~~~ s~ rada Rusya Bo~azIar'la ilgili diplomatik durumunu ~öyle gütmekte veya öyle imi~~gibi davranmay~~ uygun bulmaktad~ r:
Avusturya, Bosna-Hersek'in kat~lmas~~ kar~~l~~~~olarak Bo~azlar'daki Rus dileklerini eyi bir gözle görmeyi üstenmi~tir :
~ ngiltere ve Fransa baz~~ ba~larla Rus sava~~gemilerinin Bo~azlar'dan geçmesi için bir Osmanl~-Rus anla~mas~~ olursa ona
kar~~n olmayacaklar~n~~ yine Bosna-Hersek i~i s~ ras~nda Rusya'ya
bildirmi~lerdir ve Fas'la ilgili Frans~z-Alman görü~meleri ilke bak~m~ ndan çözülenmi~se de daha büsbütün bitmemi~tir.
Almanya ötedenberi Bo~azlar i~inde Rusya'y~~ k~~k~ rt~c~~ bir
durum tak~nagelmekte idi.
~talya, Rakonigi anla~masiyle Rusya'ca kendisine Trablusgarpta özel "haklar„ tan~ nmas~~ kar~~l~~~~olarak Rusya'ya Bo~azlar'da
özel "haklar„ tan~m~~t~~ ve o, bu s~rada Trablus'taki bu "haklar„~n~~ gerçekle~tirmek yolundad~r.
Rusya bütün bunlara dayanarak ve Osmanl~'n~ n dü~mü~~oldu~u s~k~~~ k durumdan as~lanarak Bo~azlar sorumunu ortaya atar.
Rusya'n~n i~bu Trablus sava~~~ s~ ras~ nda Bo~azlar • sorumunu
çözüleme denemesi iki koldan yürüyecektir.
Birisi do~rudan do~ruya Osmanl~~ ile anla~arak ve onu a~a~~~
yukar~~ Hünkâr-~skelesi antla~masiyle do~mu~~olan duruma sokarak
Bo~azlar'a, Istanbul'a ve dolay~siyle de bütün Osmanl~~ ülkesine
ve Halifenin tinsel etkisine (manevi nüfuz) e~emen olmak amac~n~~
gütmü~tür.
Öteki Balkan Devletleri'ni ba~la~t~ rmak, Osmanl~'y~~ onlara yendirmek, Osmanl~~ Rumelisi'nin hemen bütününü onlar~ n eline dü~ürmek ve Rus etkisi alt~ nda bulunan büyük bir Slav duvariyle Avrupa'dan kesilecek olan Istanbul ve Bo~azlar bölgesini olmu~~bir
yemi~~gibi kendi eli alt~ na dü~ürmek ve uygun anda o yemi~i
koparmak.
Taube, s. 266.
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Rusya Trablusgarp sava~~ n~ n ba~~ ndan ( Ilkte~rin 1911 ba~~ )
yine bu y~l~ n ilkkânunu~-lun ba~lar~ na kadar birinci koldan yürür,
bundan sonra ikinci siyasaya döner ve i~i Balkan sava~~ na götürür. Birinci siyasa Rus D~~~Bakan~~ Sazonof'un Bat~~ Avrupa'da
bir sanatoryomda tedavi edildi~i s~ rada onun muavini Neratorca,
do~al olarak Çar'~ n ona~masiyle, ikincisi ise eyile~mi~~olan Sazonorca, do~al olarak yine Çar'~ n ona~masiyle, güdülmü~tür.
Rusya, Trablus sava~~ ndan as~lanarak Bo~azlar sorumunu
yeniden ortaya atarken ba~ta i~i yaln~ z iki devlete açar: Ba~la~~~~~
bulunan ve Fas i~ inde Almanya ile oyla~~ mlar~ n~~ daha bitirmemi~~
olan Fransa'ya ve Bo~azlar'l elinde tutan Osmanl~~ Imparatorlu~u'r~a
(Italya'ya bildiri~, dolay~ siyle ve önemsiz bir biçimde olmu~tur).
Fransa'ya ba~vurmas~~ için Paris Büyük Elçisi Isvolski'ye verilen yönergede ( 5/10/1911 ): Rusya Fas i~ inde Fransa'ya yap~lacak
diplomatik yard~ ma kar~~l~ k olarak Fransa'n~ n da Bo~azlar i~inde
Rusya'ya diplomatik yard~ mda bulunmas~~ ve hiç olmazsa Rusya'n~ n
i~im Bo~azlar ve biti~ik topraklar üzerindeki tasarlar~ na kar~~~
koymamas~~ istenilmektedir.'
Daha ileri gitmeden Rus isteklerinde görülen bir de~i~ikli~i
imlemek gerekir.
Üç y~ l kadar önce Temmuz 1908 de Rusya Bosna-Hersek,
Yenipazar ve Rumeli demiryollar~~ i~leriyle Bo~azlar i~ini toptan
çözülemek için Avusturya'ya önermelerde bulunurken "Istanbul,
ona biti~ik topraklar ve Bo~azlar„ ( La question de Constantinople, du territoire adjacent et des Detroits) demi~ken ~imdi
Rus Hükümeti ve onun Paris'teki Büyük Elçisi "Bo~azlar ve ona
biti~ik topraklar„ 2 demektedir. Ayr~ m kolayca görülebilir. 1908 de
Avusturya'ya söylenilen, yaln~ z Istanbul ve ona biti~ik topraklar~ n
gerekirse Rus eline geçmesine var~ yordu ve Çanakkale Bo~az~ 'na
biti~ik topraklar~~ kapsam~ yordu, yani bu yaz~ m~z~ n ba~~ na koymu~~
oldu~umuz Bazili raporunun 11 inci k ~sm~ n~ n ikinci yar~s~ nda incelenen durum, Bo~azlar sorumunu edilgin ( Passif ) olarak çözüleyen, yani Karadenizin kapanmas~m sa~layan durum elde edilmi~~
Bak: Mandelstam s. 696 ve sonras~~ için Siyah Kitap, e. I, s. 144-146: imler bizimdir.
2 Siyah Kitapta c. I, s. 149. Rene Marchand çevirmesine göre <Les Detroits et le territoire qui y est contigup; Mandelstam da onunu çevirmesine göre
.relativemenet aux dits Detroits et au territoire adjacent».
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olacakt~ r. 1911 de Fransa'ya söylenilen ise, her iki Bo~aza biti~ik
topraklar~ n Rus eline geçmesine kadar gidebilirdi; yani Bazili
raporunun 12 inci k~sm~ nda incelenen duruma-Bo~azlar sorumunu
etkin (actif) olarak çözüleyen, yani Rus donanmas~ na Akdeniz'e
ç~ k~~~~ sa~layan duruma- götürüyordu.
Rusya, ba~la~~~~~Fransa'dan bunlar~~ hem Fas i~inde ona yapm~~~ve yapmakta oldu~u yard~ma kar~~l~ k olarak hem de, Isvolski'nin Frans~z D~~~Bakan~~ Dö Selv'e dedi~i gibi, Rus donanmas~n~n Akdeniz'e ç~ kabilmesi, oradaki Frans~z donanmas~n~~ berkitece~i
için istemi~tir.
Dö Selv Rus dileklerinin hemen incelenmesine giri~mez ve
bunlar üzerinde konu~maya hep an~ k oldu~u kar~~l~~~n~~verir.
Osmanl~~ Hükûmeti'ne yap~lan ba~~vurmaya geçelim. 12/10/1911
de, yani Italyanlar'~ n Trablus limanlar~ na birer birer asker ç~karmakta olduklar~~ günlerde Istanbul'daki Rus Büyük Elçisi Çarikof,
Sadrazam Sait Pa~a'ya, özel oldu~unu, yani resmi olmad~~~n~~ ve
Ingiltere ile Fransa'n~ n buna ona~m~~~olduklar~ n~~ söyleyerek - ki
bu söz üç y~ l önce geçmi~~pek belirtisiz ve i~bu 1911 Rus ba~~
vurmas~ nda ileri sürülen isteklerin baz~lariyle de kar~~t olan olay
ve adançlar~~ yeni bir ~eymi~~gibi göstermek isteyen aldat~ c~~ bir
demeçti - ve i~i kimseye açmayaca~~~yolunda ondan söz alarak
ona bir mektupla bir and~ç verir, ana çizgileri a~a~~dad~ r:
Rus ve Türk Hükümetleri kar~~ l~ kl~~ as~lariyle ilgili baz~~
sorumlar~, dostluk ve iyi kom~uluk dü~ünceleri içinde çözülemek istediklerinden ~unlara karar vermi~lerdir:
Rus Hükümeti, 1900 anla~~lmasiyle Anadolu'nun baz~~
parçalar~ nda yap~lacak demiryollar~~ için Rus sermayedarlar~ na
verilmi~~olan imtiyazlardan vazgeçer.
Keza Rus Hük~ nneti i~bu yerlerde demiryolu yap~lmas~~
için gereken sermayenin elde edilmesine kar~~~koym~yacakt~ r.
(Yani Ba~dat demiryoluna para ar~yan Almanya'ya ç~ kar~lm~~~
olan güçlükler bu i~e giri~ecek olanlara Rusya taraf~ndan
ç~ kar~lm~yacakt~ r).
Anadolu demiryollar~ n~n Samsun- S~vas-Harput- Diyarbak~ r-Musul çizgisinin do~usundaki k~sm~ n~n geli~mesi iki
yan~n kar~~l~ kl~~ tecimel as~ lar~~ ve iyi dostluk ili~kileri için çok
önemli oldu~undan iki hükümet bi yolda daha önceden i~bu
as~lar~~ koruyan ve iki ülke demiryollar~n~ n ba~lanma nokta
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ve ~artlar~n~~ sapt~yan bir anla~ma yaparak aralar~nda her
türlü zararl~~ önürde~menin önüne geçeceklerdir.
Bundan ba~ka Rus Hükümeti Istanbul ve Çanakkale
Bo~azIar~'n~n bugünkü usulûnü ( ~.gime) ipka için Osmanl~~
Hükümeti'ne etkili yard~mda bulunmay~- i~bu yard~m~~yabanc~~
müsellah kuvvetler taraf~ndan tehdit edildikleri takdirde biti~ik
topraklara da te~mil etmek suretiyle- üzerine al~r. 2
Bu maddenin yürütülmesini kolayla~t~rmak için Osmanl~~
Hükümeti gerek bar~~~gerek sava~~halinde Rus sava~~gemilerinin Bo~azIaridan geçmelerine- bunlar~n ayr~ca bir anla~ma
olmad~kça oralarda durmamalar~~ ~artiyle- kar~~~koym~yacakt~r.
1/13 Mart 1871 tarihli Londra mukavelesinin bu yormas~n~ns (interpr~tation) yürütülmesi i~bu mukaveleyi imza etmi~~
olan öbür devletlerin ona~mas~na ba~l~~olacakt~r.
Rus Hükümeti, Osmanl~~Hükümeti'yle Balkan devletleri aras~nda statüko temeli üzerinden sürekli iyi dostluk
ili~kilerinin kurulmas~n~~ kolayla~t~rmak için arac~l~k edecektir.
Rus Hükümeti kapitülasyonlar i~ini inceleme~e ve
Bab~âli'nin verdi~i tutumsal ve mali tasarlar~~ iyi bir gözle kar~~lama~a an~kd~r.
Bu Rus önermesinin özû ~una varmaktad~r
Rusya 1900 da Osmanl~'dan, Do~u Anadolu'da demiryolu
yapma i~lerinde koparm~~~oldu~u "hak„k~n bir k~sm~ndan aldat~c~~
ve bir tuza~~~kapsayan bir biçimde 4 vaz geçti~ini söylemektedir,
yani Osmanl~'dan yana güya bir özveride bulunmaktad~r. (m: 1,2
ve 3).
Balkanl~lar'dan gelebilecek tehlikelere kar~~~Osmanl~'y~~ korumay~~üzerine almaktad~r. (m. 5).
Kapitülasyonlar ve bunlarla ilgili sorumlarda Osmanl~'ya
as~lar sa~lamak için ona pek-aç~k olmayan adançlarda bulunmaktad~r. (m. 6).
Bunlara kar~~l~k olarak Bo~azIar'dan Rus sava~~gemilerinin
Bu önürde~lik ezciimle Iran transiti için olabilirdi. Böylece Rusya, i~bu
Osmanl~~demiryollar~ n~ n yap~ lmas~n~, konu~malar~~uzatmakla, istedi~i kadar geciktirebilirdi.
2 IM bizimdir.
3 lin bizimdir.
4 Bu yönler için Bak: I. T., c. I. s. 138-141 ve e. II, K. 1. s. 500-501.
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geçebilmesini istemekte ve Osmanl~'y~~ kendi korunu~u yapmak
dü~üncesinde oldu~unu ve Bo~azIar'a biti~ik topraklar~~ da ayr~ca
koruyaca~~n~, yani gerekirse oralara asker ç~ karabilece~ini söylemektedir.
Bu, Hünkâr-~skelesi antla~mas~~ durumuna geri dönelim demekti
ve Bo~azlar bölgesine ve dolay~siyle Osmanl~~ Ba~kenti Istanbul'a
ekemen olacak olan Rusya, sözünü bütün Osmanl~~ ülkesinde geçirebilecek ve hattâ Buhara Emini gibi bir korunuk olacak olan
Padi~ ah-Halife'nin tinsel etkisini kendinden yana kullanabilecek
bir duruma geçmi~~olacakt~.
Osmanl~~ Hükümeti bu Rus ba~vurmas~n~~ büyük bir y~ k~m~n
ba~lang~c~~ gibi görür ve onu içten çok kötü kar~~ lar. Bundan
ba~ka, Rusya bu Bo~azlar i~ini 1908 de kurcalad~~~~s~ rada ~ ngiltere'nin, yukarda da görmü~~oldu~umuz gibi, ancak Türkiye'nin
isteyerek ona~abilece~i bir çözüleme biçimine kendisinin de ona~acak~n~~ bildirmi~~olmas~~1911 de i~~ba~~nda bulunan Osmanl~~ Hükümetin'ce yeter bir inanca say~lmamaktad~r ve Hariciye Naz~ r~~ As~m
Bey, Ingiliz Büyük Elçisi Lovter'le konu~malarinda bunu Türkiye'nin Rusya ile ba~~ba~a b~ rak~lacak' yolunda anlad~~~n~~söylemi~~
ve Türkiye'nin bir s~k~~~ k an~ nda Rusya'ya ister istemez "evet„
demek zorunda kalabileceki kayg~s~n~~ göstermi~tir . Konu~ma ~u
yolda olmu~tur:
" O ( As~m Bey) ~u duygu alt~ nda idi ki sizin sözlerinizin
( Grey'in 1908 deki sözlerinin) anlam~, Rusya bu yolda bir dilek
ileri sürecek olursa Türk Hükümeti onunla ba~~ba~a b~rak~lacakt~ r, ve Rusya bu yoldaki isteklerini ortaya atmak için öyle bir
an seçebilir ki tek ba~~na kalan bir Türkiye buna kar~~~koyamaz.
Halbuki bu, yaln~z Türkiye ve Rusya'y~~ ilgilendiren bir sorum
de~il ars~ ulusal bir i~tir, ve e~er yaln~z Rus sava~~gemilerinin
geçme hakk~~ bir kere tamn~ rsa Türkiye herhangi bir anda Rusya'n~n hem Karadeniz hem de Balt~k denizi donanmalariyle kar~~la~abilir.
" Ben ( Lovter ) dedim ki: istenilen imtiyaz~ n yaln~z bar~~~zaman~ na ait oldu~unu san~yorum, ve herhalde böyle bir i~~edimsel
bir yola girerse az say~da gemilerin ayn~~ zamanda geçmesi için
önlem al~nabilir.
I Bak: I. B., e. IX, K. I, b. 284 ve 319 (16-10 ve 15-11-1911)
Belleten : C. VI1 2, F: 11

1 62

Y. HIKMET BAYUR

" O s~ rada Naz~ r dedi ki: Bu i~i Rusya'n~ n diledi~i gibi çözülemek için Çarikof büyük bir ihtiras beslemektedir; e~er bunu
ba~ar~ rsa ülkesinin en büyük adamlar~ ndan biri gibi kutsanacakt~ r,
ve Türkiye'de böyle bir anla~may~~ imzal~yacak olan adam ise
daima ancak yurda hain say~ lacakt~ r. „
Bu Rus denemesinin de etkisi ile Osmanl~~ Hükümeti o s~ rada
Ingiltere'ye ba~la~ ma önermesinde bulunur.
Bu Rus giri~ itinin öbür Büyük Devletler'ce nas~l kar~~lanm~~~
oldu~unu gözden geçirelim.
Rusya bu giri~ itini, Sadrazama verilen metni gizli tutmakla
birlikte, yaln~z Fransa'ya bildirmi~~ve Çarikof, Istanbul'daki Frans~ z Büyük Elçisi Bompar'dan yard~m istemi~ti. Frans~ z Hükümeti de
20/10/1911 de i~i el alt~ ndan Ingiliz Hükümetine bildirir; i~bu Hükümet ise bunu ayr~ca da Osmanl~~ Hükümeti'nden ö~renmi~ti.
Rus Hükümeti, Frans~z ö~ütleri üzerine 23/10/1911 de yapt~~~~
giri~iti resmen Ingiliz Hükümeti'ne de bildirir; ancak i~i daha çok
Çarikof'un ~ahsi bir giri~iti gibi göstermek ister. Burada ~unu
imlemek gerekir ki Rus Hükümeti'nin ileri sürdü~ü veya san~ n~~
uyand~ rmak istedi~i gibi Çarikof'un Sadrazam Sait Pa~a'ya yapm~~~oldu~u önerme ~svolski ile Grey aras~ nda 1908 de görü~ülmü~~ve i~~ilerde uygun bir zamana b~ rak~lmak ~artiyle üzerinde
anla~;l~ r gibi olunmu~~temelden ayr~ lmaktad~ r; zira daha önce görmü~~oldu~umuz gibi 1908 de ~svolski, Grey'in dile~ini yerine getirmek için sava~~s~ ras~ nda sava~ç~ lara Bo~azIar'dan geçi~~bak~m~ ndan e~~haklar sap-Jan~ lmas~ na ona~m~~~idi; Çarikof'un 1911 de
yapt~~~~önermede ise böyle bir ~ey yoktur.
Rus Hükümeti'nin bu giri~ itini Ingiltere'ye bildirmesi üzerine,
yay~ nlan~ lm~~~olan belgelere göre önemli bir görü~me ve ayt~~ma
olmaz. Grey, Londra Rus Büyük Elçisi Benkendorf'a 1908 de
ona~m~~~oldu~u biçimden geri dönmeyece~ini, ancak bundan ço~u
için Hükümet arkada~lariyle görü~mesi gerekti~ini söyler. Bundan ba~ka Grey, Osmanl~'y~~ korumak yolunda ona verilmek istenilen inancalar~ n kaplam~ n~~ ö~renmek ister. Petersburg'daki ~ ngiliz
i~güderi de Neratona konu~urken sava~~s~ ras~ ndaki geçi~~sorumu
üzerinde konu~ur ve Neratof'da yine, bu a~ama önemli bir giri~iti
Bu yön ve genel olarak bu sorum ~ nkilâp Tarihimiz'in c. Il, K. I inde
(s. 133-170) ayr~ nt~ l~~ olarak incelen~ni~tir, burada daha çok k~ sa geçilmi~tir.
Osmanl~ -~ ngiliz ba~la~mas~~ i~i için bak ayn~~ k~ s~ m s. 175-183.
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bir Büyük Elçi kendili~inden yapabilirmi~~gibi, i~in Çarikof'un
özel bir oydam~~ ( telkin ) oldu~unu ileri sürer.
Beliren bu ~ ngiliz kar~~nl~~~~üzerine Rusya yeniden ba~la~~~~~
Fransa'ya döner ve ondan daha edimsel ( fili ) siyasal yard~m ister; bu dü~ünce ile ~svolski, Dö Selv'e 4'11/1911 de bir yaz~~ verir', a~a~~ daki iki bölek ana Rus istek ve dü~ üncesini kapsar.
" Yukardakileri toplayarak ~u kesin inan ~ m~~ tekrarlar~m ki
Rusya'n~n dost ve ba~la~~~~~olan Fransa, Kuzey Afrikas~'ndaki
durumunu yeni ve sa~lam temeller üzerine oturturken, Frans~z
Hükümeti'nin, bu i~le kendisine en içten diplomatik yard~ m~ n~~ esirgememi~~olan Rus Hükûmeti'ne bir kar~~l~ k olarak, onun da Bo~azlar bölgesinde ve Kuzey Çin'de hareket özgürlü~ünü tan~d~~~n~~
inancal~yacak ve oradaki as~lar~m~z~~ inanca alt~ na almak ve durumumuzu berkitmek için alaca~~m~z ölçemeleri onamaktan çekinmiyecektir. „
"Bu mektubumda sözü geçen türlü sorumlarda Cümhuriyet
Hükümetinin bizimle ayn~~ dü~üncede oldu~unu berkitmeniz ricasiyle
Bu mektupta Bo~azlar'a "biti~ik topraklar,, ~n ayr~ca sözü
geçmiyor; ancak kullan~lan dil, i~bu topraklar~~ ve daha da bir
çok ~eyi içine alacak kadar geni~~ve büyük i~ler dü~ünüldü~ünü
anlatmaktad~ r.
Frans~ z Hükümeti bunun üzerine i~i yine ~ ngiliz Hükûmeti'ne
bildirir, Bogazlar'dan geçi~~i~ inde 1908 de Grey'le isvolski aras~ ndaki görü~ülen ~artlar s~ n~ rlar~~ içinde Ruslar'a yard~ m etmeyi ve
Osmanl~'ya verilecek inanca i~ inde bunun kaplam~ n~~ ve hangi topraklar~~ kapsayaca~~n~~ bilmeden bir ~ey üstenemeyece~ini ekler.
~ ngiliz Hükümeti bu Frans~ z dü~üncesini be~enir.
Rus Hükümeti bu i~i Almanya ve Avusturya'ya 19 Sonte~rin
1911 de açar ve nas~ l bir durum alacaklar~ n~~ sorar.
Avusturya tâ ba~ tan bu i~e kar~~ n olur ve Rus donanmas~n~ n Akdeniz'e ç~ kmas~ n~n oradaki güder denkli~ini bozaca~~~dü~ üncesinde bulunur. Erental, Viyana'daki Alman Büyük Elçisi'ne
bunu söylerken 1908 de Bosna - Hersek'i Avusturya'ya katacak~~
s~ rada ödüm olarak Ruslar'a Bo~azlar i~inde güçlük ç~ karmamay~~
adançlam~~~ise de ~imdi o i~in bitti~ini ve yeni ödüm almadan
Metin S. K., e. I, s. 159,
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Rus dile~ine ona~mayaca ~~ n~~ söyler.
Bu Rus giri~iti kar~~s~ nda Kayser'in ve Alman Hükümeti'nin
durumu ötedenberi olageldi~i gibi Rusya'ya bu i~ te güçlük ç~karmamak ve onu Ingiltere ve Fransa'n ~ n kar~ull~~~ na u~rayaca~~~
bir yolda yürümeye k ~~ k~ rtmak olacakt~ r; Kayser ve Alman Hükümeti bu i~ te Avusturya'yi da kendileri gibi davranmaya kand~ rmak için u~ra~~ rlar. Almanya'n~ n bu siyasas~ na kar~~ n olarak dikilen Istanbul'daki Alman Büyük Elçisi Mar~al olur. O der ki
böyle bir siyasa gütmek bizim Türkiye'deki onurumuzu hiçe indirir, on y~ lda bunca çabalamalar sonuncu olarak elde etti~imiz
tinsel ve özdeksel ( manevi ve maddi) as~lar~ n hepsi ( Ba~dat
demiryolu, sömürgeci devletlere kar~~~Padi~ah - Halife'nin tinsel
i~~birli~i, müslümanlar~ n güveni ve dostlu~ u gibi ~eyleri dü~ ünmekte olmal~ ) tehlikeye dü~ebilir. Bunun üzerine Mar~arla kendi
Hükümeti aras~ nda uzun bir ayt~~ma ba~lar, arada Mar~al i~ten
çekilmek istedi~ini bildirir ve bu ayt~~ma Rusya Bo~azlar i~indeki
giri~itinden yaz geçti~i âna kadar sürer; öyle ki Almanya bu i~te
bir türlü durum alamaz; sonda, amma Rusya giri~itinden yaz geçtikten sonra, Kayser Mar~ al'a hak verir ve Alman - Avusturya
görü~ü birle~ir.
Rus Hükümeti Osmanl~ 'ya yapt~~~~özel ba~ vurma ve öbür Büyük Devletlere yapt~~~~önerme ve sorgularla i~ i gerekti~i kadar
olgunla~t~ rm~~~oldu~unu sanarak 27 Sonte~rinde, yani ilk ba~~vurmas~ ndan bir buçuk ay sonra, bu yolda Bab~âli'ye resmen ba~~
vurur ve Çarikof, Rusya'n~ n Bo~azlar üzerindeki dileklerini bir bildiri ( ckclaration ) tasla~~~biçiminde Hariciye Naz~ r' As~m Bey'e
verir. Bu Rus önermesi bir ayr~mla daha önce Sait Pa~a'ya özel
olarak bildirilmi~~olan~ n e~idir. Ayr~ m 4 üncü maddenin 3 üncü
böle~indedir, onun yeni biçimi ~udur:
"Rus ve Türk Hükümetleri bu anla~ may~~ 1871 antla~mas~ n~~
imazalam~~~olan devletlere i~i aralar~nda kararla~t~ rarak bildireceklerdir.„
Aradaki ba~kal~ k kolayca görülür; ilk biçime göre Osmanl~~ ve
Rus Hükümetleri varacaklar' anla~ maya 1871 tarihli Ba~azlar antla~mas~ n~~ imzalam~~~olan devletlerin ona~mas~ n~~ isteyeceklerdir, ki
bu biçim ars~ ulusal hukuka daha uygundur; ikincisine göre, aralar~ nda bir olut yap~ p bunu öbür devletlere bildireceklerdir. Neratof ta ba~tan ikinci biçimi seçmi~~iken, Çarikof, bunu belki çok
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çetin bulmu~~oldu~undan Sadramaza özel ba~vurmas~ nda birinci
biçime sokarak yumu~atm~~t~.
Bu resmi Rus ba~~vurmas~~ üzerine As~ m Bey 29 Sonte~rin'de
Lonra Büyük Elçisi Tevfik Pa~a'ya ~u yolda bir tel çeker:
Osmanl~~ Hükümeti do~al olarak Bo~azlar usulünü kurmu~~olan
1841, 1856 ve 1878 antla~malar~ na dayanacakt~ r. Ancak, daha önce Grey, Avam kamaras~nda, Ingiliz as~lar~ na dokunulmad~kça K~rall~ k Hükümeti'nin her türlü i~e kar~~madan kaçmma~a karar verdi~ini söylemi~~oldu~una göre, Ingiliz D~~~Bakanl~~~'n~ n, Rusya'n~n
Bo~azlar üzerinde yeni bir anla~ma yapmak istemesiyle bu as~lara dokunulmu~~oldu~unu kabul edip etmedi~ini, aç~ k olarak bilmek isteriz.
Bu teli al~ nca Grey'le görü~en Tevfik Pa~a onun kar~~l~~~n~~ 1
ilkkânun'da teller, özü a~a~~dad~ r :
Rusya'n~n bugünkü sava~ta yans~z olu~una göre yapt~~~~ba~vurma, içinde bulundu~umuz ana uygun de~ildir; çünkü aran~zda
bu yolda bir anla~ma olursa bu anla~ma ~u s~ rada ancak Italya'ya
kar~~~ve ilerde de öbür devletlere kar~~~olabilir. Rus'un istedi~i
usul ( yaln~z Rus sava~~gemilerinin geçmesi) Türkiye için yaln~ zca zararl~~ olur ve öbür devletler buna ona~mazlar. Bo~azlar i~inin büyük önemi dolay~siyle kesin kar~~l~~~m~~ Ba~bakan ve öbür
arkada~lar~mla görü~tükten sonra veririm. Balkan Devletleri'yle
anla~maya gelince bu, statükonun korunmas~ ndan ba~ka bir ~ey
de~ildir, bununla yaln~z Rusya de~il, öbür devletler de ilgilidir,
demiryolu yap~ lmas~~ için Rusya'n~ n yard~ m~ na gelince bu da temelli bir as~~
Resmi Rus ba~vurmas~~ üzerine ~stanbul Ingiliz Büyük Elçisi'nin
Hükümetine yolladi~i rapordaki dikkate de~er parçalar a~a~~ya
konulmu~tur.'
isteyerek bu i~i kabul edecek bir hükümetin bulunmas~~
son a~ama ~üphelidir, ve e~er Türkiye'nin, çok s~ k~~t~ r~ lacak olursa
Bo~azIar'~~ bütün devletlerin sava~~gemilerine açmay~~ daha uygun
bulmas~~ olas~l~k d~~~ nda de~ildir. Genel olarak san~yorum ki bu
yolda bir müsaade, her ne biçimde daralt~l~rsa daralt~ls~n sonuçta
Osmanl~ lar'~ n Istanbul'dan ç~ kar~lmas~ na varacakt~ r. Ancak Osmanl~ lar aras~ nda, Büyük Britanya'n~ n böyle temelli bir de~i~ikli~e
B., c. IX, K. I, s. 336.
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hiç bir vakit ona~m~yaca~~~hakk~ndaki duygu kuvvetlidir; ve öyle
san~yorum ki buna ona~mam~z ilerde Basra Körfezi'nde olas~~(muhtemel) hareketimiz hakk~ nda büyük bir ku~ku uyand~racakt~r. Onlar (Türkler) anl~yorlar ki bir defa istenilen imtiyaz elde edilince
Rusya, buzlu Balt~~~~b~rak~p Karadeniz'de. büyük bir donanma bulunduracakt~ r. Bu de~i~iklik hakk~nda öbür Büyük devletlerin ne
dü~ündü~ünü henüz buradaki hükümet bilmiyor, fakat bunun, Akdeniz'de kuvvetler denkli~inde yapaca~~~esasl~~ de~i~iklik Türkiye'ye,
Avusturya ve Almanya gibi baz~~ devletler istkametine yard~m
ümidiyle bakabilece~i hakk~nda baz~~ ümitler verebilir. Bunlar~n
birincisi ( Avusturya ) kendisinin bu kadar yak~n~ nda bu kadar
büyük bir donanman~ n bulunmas~na çok zorlukla ilgisizlik gösterebilir, ve Almanya e~er burada toprak bak~m~ndan büyümek
dü~ünceleri besliyorsa bu de~i~ikli~i ancak ho~nutsuzlukla kar~~l~yabilir.
"Fakat e~er Türkiye, devletlerden yard~m görmemesi yüzünden diriminin belkemi~i sand~~~~ ~eyi b~ rakmak zorunda kal~ rsa
ba~ka ne gibi ödüm bekliyebilir ? Belki yaln~zca tutumsal bir ~5düm;
Almanya ve Avusturya gümrüklerin yüzde 4 artmas~ n~~ ve temettü
vergisinin kendi uyrular~~içinde yürütülmesini ilke olarak kabul
etmi~lerdir ve bunun kar~~l~~~n~~Iskenderun'da ve Bosna-Hersek'te
elde etmi~lerdir. Rusya'n~ n burada önemli say~da uyrusu olmad~~~~
için ve buraya gireti ( ithalat ) da çok az oldu~u için hiç ~üphesiz
bu iki noktay~~ kabul edecektir. Fransa da, bize kar~~~olan üstenlerine bakm~yarak, kendi demiryolu tasarlar~~için uygun bir inanca bulmak dü~üncesiyle buna ona~abilir. ( Bo~azlar i~ine mi yoksa
gümrük ve temettüe mi ait oldu~u pek anla~~lm~yor. Fakat ikinci
~~k daha kuvvetlidir ).
"Bu i~te Türkiye'ye hiç bir yard~mda bulunmazsak bizim için
de bu b~ rak~lar alma yolunda ötekiler gibi davranmak zoru ( iste~i ) çok kuvvetli olacakt~ r.„
Görüldü~ü gibi gerek Grey, gerekse Lovter Rus giri~itine
kar~~nd~rlar ve Grey Osmanl~'y~~ ona ona~mamaya k~~k~ rtmaktad~ r,
sonra Rusya bu i~ten yaz geçece~i için Grey'in Osmanl~~sorusuna
ayr~ca Ingiliz Hükümeti ad~na kar~~l~ k vermesi gerekmeyecektir.
Avusturya da bu yolda durum al~ r; Viyana Büyük Elçisi Hüseyin Hilmi Pa~a, 9 ilkkanunda Bab~âli'ye çekti~i bir telde, Eren-
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tal'in sözlerini ~öyle anlatmaktad~ r :
Bu i~te Türkiye'nin Rusya'ya kar~~~durumunun çok iyi
( sa~lam ) olu~una göre Rus dile~ini neden kabul edesiniz ?
Bundan k~lg~l~~ ( ameli ) hiç bir as~~ ç~ kmaz, Rusya bir yabanc~~
sald~rmas~ na kar~~~Bo~azlar'~~koruyacakm~~~? - Bunu ba~arabilir mi? - Zaten bunun için öbür devletlerin ona~mas~~ gerekir.
-Bu s~rada Rusya Iran'a dalm~~t~ r. Çin de onu u~ra~t~ rmaktad~ r.
Avusturya Hükümeti'nin dü~ ünceleri böyle iken Rusya, Çar
diplomasisinin az çok yüzsüzce olan safl~~~~ile Fransa'y~~ bu i~te
arkas~ ndan sürüklemek için onu bütün Büyük Devletlerin hattâ
Avusturya'n~n bu i~e ona~m~~~oldu~una inand~rmaya çal~~~r.' Gerek Bompar gerekse Frans~ z Hükümeti bu Rus giri~itine kar~~nd~rlar ve Bompar, Rus dile~i gerçekle~irse Osmanl~'n~n Hünkar-Iskelesi durumuna geri dönmü~~olaca~~~dü~üncesindedir.
Alman Büyük Elçisi Mar~al'da bu i~~gerçekle~irse Rusya'n~n
Istanbul'da e~emen olaca~~n~~ ve Rumeli'nin Ruslar'~n eli alt~nda
bulunaca~~n~~ Hükümetine yazm~~t~r. 2
Bu i~te ~a~~lacak bir yön de herkes ve Bab~ ali, bu Rus giri~itinin gerçekle~mesinin Osmanl~~ için bir y~ k~m olaca~~nda birle~mi~ ken Ittihat ve Terakki'nin gazetesi olan Tanin'de, bu f ~rkan~ n
Hükümeti'nin de dü~üncesine kar~~ n olarak, Rus dileklerini iyi
kar~~layan iki ba~~yaz~~ ç~kar ( 11 ve 12/12/1911 ).
Ancak daha hiç bir Büyük Devlet bu Rus giri~itine kesin ve
aç~ k olarak kar~~ n durum almam~~ken ve Bab~ali de ona daha
kar~~l~ k vermemi~ken Rusya bu giri~ itinden yaz geçer; bunu yeni
eyile~mi~~ve sanatoryomdan ç~ k~ p Rusya'ya u~ramadan Paris'e
gelmi~~olan D~~~Bakan~~ Sazonof hiç beklenilmedik bir biçim ve
anda yapar. 9/12/1911 de Lö Tan gazetesinde ç~ kan bir demecinde Sazonof hiç bir yalandan çekinmeyerek ~unlar~~demektedir :
" Istanbul'da takip etti~imiz siyasete müteallik baz~~ gazetelerde
haberler görüyorum. Bazan, alemi siyaset huzuruna yeniden Bo~azlar meselesini vaz'edece~imiz, bazan da do~rudan do~ruya
Türkler'den sefaini harbiyemizin serbestane mürurunu isteyece~imiz söyleniyor. Bunlar s~ rf efsanedir I Hiç bir müracaat~~resmiye
1 Çarikof'un Bompar'a sözleri. (Bu sonuncusunun 29-11- 1911 teli) F. B., s.
III, c. I, b. 239.
2 Bak: A. B., c. XXX, K. I, b. 10982 (30-11-1911)
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vuku bulmam~~t~r, Yaln~z Türkiye torpil vaz'edip te Rusya ticaretine iras~~zarar eder korkusiyle bu hususta sadece teatii efkâr
edilmi~tir. Sefirimiz Mösyö Çarikof hiç bir tebli~i resmi olmadan
bu mesele hakk~nda Sadrazam ile görü~mü~tür, i~te bundan ibaret. Hiç bir sebep olmadan ve Rusya ~imdilik böyle bir ~ey hat~r~ndan geçirmezken kendisine ne için böyle bir te~ebbüs isnat
ediliyor bilmiyorum.,,
Rusya'n~n böyle birdenbire siyasa de~i~tirmesi bizce Osmanl~'dan veya öbür Büyük Devletler'den gördü~ü kar~~nl~kla de~il,
çünkü bu kadar önemli bir sorumdan vaz geçmek için o âna
kadar raslan~lan kar~~nl~klar hiç denilecek kadar azd~, ancak Rus
Hükümeti'nin içinden gelen bir kar~~nl~ k veya onun içinden do~an
bir dü~ünce de~i~mesiyle aç~klanabilir. Bu da Sazonof'un yeniden
i~leri ele almas~~ üzerine herhangi bir yoldan Çar'~~kand~r~p onu
kendi siyasas~na çekmi~~olmas~~olabilir.
Her ne ise 1911 Ilkkânununun ikinci haftas~ndan sonra Sazonof'ca yeniden yöneltilmeye ba~lanan Rus siyasas~~ bu Bo~azlar
i~inde oldu~u gibi bir iki ayd~r Bulgaristan'la S~rbistan aras~nda
bir Balkan ba~la~mas~~kurmak için yap~lmakta olan görü~meler
i~inde de temelli bir de~i~iklik gösterir. Rusya bu Bo~azlar i~ini
dile~ine göre çözülemeye, yani Osmanl~'y~~Hünkâr-Iskelesi antla~mas~~ s~ras~nda oldu~u gibi, bir Rus korunu~u yapmaya u~ra~~rken,
Bulgar-S~rp görü~melerinin, günün birinde Osmanl~y~~ da içine alabilecek bir ba~la~maya varabilecek bir biçimde geli~mesini istiyordu; ve Bulgar ve S~ rp Hükümetleri Osmanl~~Rumelisi'ni payla~ma yönüne kayd~ kça Rus Hükümeti onlara kar~~n durum almakta ve onlar~~ istedi~i yola çevirme~e çal~~makta idi; Rusya'n~n
bu durumu ise Balkan Slav devletlerini k~zd~rmakta idi, hattâ gerek bu yüzden, gerekse Rusya'n~n Bo~azlar i~i dolay~siyle Osmanl~~ ile yapmakta oldu~u, özü pek iyi anla~~ lamayan görü~melerden, Bulgar Bakanlar kurulu ku~kulanm~~~ve Ba~bakan Ge~of'tan böyle bir Rus siyasas~n~n önüne geçmeye çal~~mas~n~~istemi~ti.
Sazonof, Çar'~~kendi siyasas~ na çevirmek için Balkanl~lar'~n bu durumunu da bir kan~ t olarak kullanm~~~olabilir. Yeni Rus siyasas~,
Balkanl~lar aras~ndaki ba~la~ma görü~melerini Osmanl~'ya kar~~~
sava~~açmak, onu yenmek ve Rumeli'yi payla~mak amac~na do~ru
yöneltecek ve i~i hiç duruksamaks~z~n, bilinen ve Avrupa'y~~ 19141918 genel sava~~ na kadar sürükleyen Balkan sava~larma götürecektir.
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Çarikorun Sait Pa~a'ya yapm~~~ oldu~u özel ve As~m Bey'e
yapm~~~oldu~u resmi ba~vurm ~~aras~nda (12/10 ve 27/11/1911)
Osmanl~~ Hükümeti Ingiltere ile ba~la~mak ister ve bu dü~ünce
ile 31/10/1911 de ~ ngiliz Hükümeti'ne ba~vurur.
Buna ona~mak ~ ngiltere için Osmanl~~ ile sava~makta olan
Italya'ya kar~~~aç~ ktan aç~~a kar~~ n durum almak, hatta ona
kar~~~sava~~~da göze almak demekti; Rusya'ya kar~~~da durmas~~
gerekirdi; yani bu yüzden Avrupa'da kurulmu~~olan denklik altüst
olabilirdi. Do~al olarak Ingiltere bu Osmanl~~ dile~ine olumsuz ve
i~i sava~tan sonraya b~ rakan bir kar~~l~ k verir '.

d) Trablusgarp sava~~~yüzünden Bo~azlar'da ç~kan
güçlükler — ~ talyanlar'~ n yüzbin ki~iye yak~ n asker ç~ kard~ klar~~
halde Trablusgarp'taki bir avuç Türk Subay ve eri ve 5-10,000
yerli ile ba~a ç~ kamayacaklar~~ ve z~ rhl~~ toplar~ nca korunulan çok
berkitilmi~~bir kaç limandan ç~ k~ p içerlere giremeyecekleri anla~~l~ nca Italyan Hükümeti, hem baz~~ yerler ele geçirmek hem de
Büyük Devletler üzerinde bir türlü bask~~ yap~p onlar~~ arac~l~ k
etmeye zorlamak için Adalar'a ve Bo~azlar'a sald~ rmaya veya sata~maya koyulur. Bo~azIar'~~ gerçekten zorlamay~~ hiç akl~ ndan geçirmemekle birlikte herkesi sinirlendirmek ve Rusya'y~~ öne at~lmaya k~~k~ rtmak için Çanakkale'ye bir iki kere sudan çatar; bu
çatmalar Bo~azlar'~ n Osmanl~~ Hükümetrnce torpiller~ mesini gerektirir ve bu torpillenme uzunca bir devre için tam oldu~u, yani
tecim gemilerinin de geçi~ini durdurdu~u için Rusya'ya gerçekten
büyük tutumsal zararlar verir. Bunlar üzerinde, bu incelemenin
ba~~ na koydu~umuz Bazili'nin raporunda bilgiler vard~ r.
Bu olaylar, bilinen biçimde tarihi Bo~azlar sorumunun do~rudan do~ruya bir parças~~ olmamakla birlikte, Rus Hükümet ve
hele Rus halk~~ gözünde Bo~azlar ve ~stanbul sorumunun yaln~z
bir ülkü de~il çok özdeksel (maddi) ve herkesin i~~güç ve geçimi
üzerinde etkiler yapan çok önemli bir sorum oldu~unu edimsel
(fili) olarak canland~ rm~~~ve onun çözülenmesinin hep uyand~ ragelmi~~oldu~u ilgiyi çok berkitmi~~ve yaym~~t~ r.
Bu olaylar s~ ralar~~ geldikçe ~ nkilap Tarihimiz'in c. II. K. I inde
uzun uzad~ya anlat~ lm~~t~ r; bunlar~~ burada da yazmay~~ as~s~z bulBak: 1. T., c. II, K. I, s. 175-183.
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duk; ve bunlar~ n önemini belirten yukardaki k~sa özeti koymay~~
yeter sayd~ k.
VII. — BALKAN SAVA~LARI SIRASINDA

Genel durum. — Balkan bagla..Jr~as~~ ve Balkanl~lar'~ n yen
kazanmasile Bo~azlar sorumu bak~m~ ndan beklenilebilecek olan
sonuçlar~~ gözden geçirelim.
Osmanl~~ Devleti'nin ar~ kla~mas~~ ve biteviye gücü artan Rus
devletinin Istanbul'u almak ve Akdeniz'e ç~ kmak istemesi yüzünden do~an Bo~azlar sorumu üzerinde Rusya'dan ba~ka d~~ardan
etkide bulunan ba~l~ ca iki önemli etken vard~ :
a ) Avusturya - Macaristan gibi büyük bir Tuna devletinin
Osmanl~'ya ve Balkan Yar~ madas~'na biti~ik olmas~ve i~bu ülkeyi
kendisi için bir geni~leme alan~~ yapmak, yani Rusya'n~ n ~ stanbul
ve Bo~azlar'a do~ru karadan ilerleme denemelerini gerekince kar~~lamak ve önlemek için Balkanlar'da ona önürde~~olan bir Büyük
Devlet'in ve onun ordusunun an~ k olarak beklemekte bulunmas~.
b ) Akdeniz'de e~emen olan ~ ngiltere ve Fransa gibi büyük
denizci devletlerin ve hele bunlar~ n birincisinin Rusya'n~ n Akdeniz'e ula~mas~ n~ n ve Süvey~'ten ve genel olarak Yak~ n Do~u'dan
geçen Hindistan yoluna yakla~~ p onu tehdit edebilmesini çok kayg~l~~ bir gözle görmeleri ve bu Devletlerin durum gerektirince
Rusya'ya kar~~~Avusturya ile i~~birli~i yapmalar~.
K~ r~ m sava~~~ s~ ras~ nda Osmanl~, Ingiliz ve Frans~ z ordular~~
kadar veya onlara yak~ n bir a~amada, Avusturya kar~~nl~~n ve
gizlenmeyen dü~manl~~~~Rus Çar~'m boyun eymek zorunda b~ rakm~~t~. Rusya'y~~ Ayastefanos ( Ye~ilköy ) antla~mas~ndan vaz geçirip Berlin antla~mas~ n~~ kabule zorlayan yine ~ ngiltere - Avusturya
i~~birli~i olmu~tu. 1885 de Bulgaristan, Rumelii ~arki'yi kendine
kat~ p Rus etkisinden slyr~ld~ ktan sonra Rusya'y~~ orada ~u veya bu
biçimde etkisini yeniden kurmaktan ve ~ stanbul ve Bo~azIar'a
yakla~mak, hatta Almanya ile yapt~~~~"kar~~~sigorta,, antla~mas~ ndan as~lanarak oralar~~ ele geçirmeye çal~~maktan al~ koyan, Italyan ~ n da eklenmesiyle, yine Ingiliz - Avusturya i~~birli~i olmu~tu.
B undan sonra hem ~ ngiltere hem de Avusturya Bulgaristan'~~
kendilerinden yana bulundurmaya çok önem vermi~lerdi; böylelikle Rus etkisinin Istanbul'a yakla~mas~~ ve Balkan yar~ madas~ nda
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kökle~ip e~emen olmas~~ önlenilmi~~oluyordu.
Rusya 1893 de Fransa ile ba~la~t ~ ktan ve 1907 de Ingiltere ile
anla~t~ ktan sonra eskiden oldu~u ölçüde denizci devletlerin kar~~ nl~~~ na u~ ramamakla birlikte yukarda gördü~ ümüz gibi Bo~azlar
i~inde onlardan kolayl~ ktan çok yine guçlük veya hiç olmazsa
atlatmalar görmü~tü.
Ancak o, 1912 de Balkan ba~la~mas~ n~~ kurmakla Bulgaristan'~~
Avusturya'n~ n elinden alm~~~ve yeniden kendi etkisi alt~ na sokmu~, Avusturya'ya Balkanlar'da tek day anak olarak yorgun ve
esasen önemli bir güc olmayan Arnavutlar' ~~ b~ rakm~~~ve genel
bir sava~~ç~ kacak olursa Avusturya gücünün önemli bir k ~sm~ n~~
üzerine çekebilecek ve dolay~ siyle onu ve Ba~ la~~~~~Almanya'y~~
çok kötü bir duruma sokabilecek büyük bir Balkanl~ lar birli~i ortaya ç~karm~~t~ . Bu yüzden, Frans~ z Genelkurmay~'mn görü~üne
göre Üçlü Anla~ ma Devletleri ( ~ ngiltere, Fransa, Rusya) bir genel
sava~~sonucunda Avrupa haritas~ n~~ diledikleri gibi çizecek kadar büyük bir yen kazanma olana~~n ~~ elde etmi~~bulunuyorlard~~°.
Bu yön, yani Balkan ba~la~mas~~ Rus ba~ar~s~ n~ n ilk evresidir;
e~er ba~la~~ k Balkanl~ lar Osmanl~ 'y~~ a~~ r bir yenilgiye u~rat~ p Bulgar - S~ rp ba~la~mas~ ndaki Rumeli'yi payla~ma tasar~ n~~ yürütebilirlerse Rus durumu büsbütün parlak olacakt~ r. Rus yönetimi alt~ nda
ve hiç olmazsa Rusya'ya eygin Büyük bir Slav kütlesi, ~stanbul
ve Bo~azlar bölgesi ile Avusturya - Macaristan ve dolay ~siyle Avrupa k~ tas~~ aras~ na girecek; çok büyüyen ve belki de Adriyatik'e
kadar geni~leyen bir S~ rbistan, Avusturya - Macaristan Slavlar~'n~~
( Güney, yani Yugoslavlar ) biteviy e kendine çekip i~bu Imparatorlu~ u Osmanl~'mn ba~~ na geldi~i gibi içerden çökertecek çal~~malar~~ geni~letebilecek; ve o âna kadar gerekince Balkanlar'da sald~ rgan durum alabilen Avusturya, Osmanl~ 'dan ve Istanbul ve Bo~azlar bölgesinden uzaklarda kalm~~~olarak savgal bir duruma
geçmek zorunda kalm~~~olacakt~.
Bundan sonra Bo~azlar sorumu Rusya için büsbütün ba~ ka
ve son a~ ama uygun ve onun isteklerine göre çözülenmesi çok
kolayla~m~~~bir biçime girmi~~olacakt~.
1 Bu

yönün Balkan saya~~ nIn ç~ kmas~ nda ve Frans~ z Ba~~Bakan~~ Puankare'yi

onun ç~ kmas~~ için Rusya'y~~ k ~~;~~ rt~ m~ s~ ncla nas~ l büyük bir etken oldu~u inkilâp
tarihimizde (e. Il, K. I, s. 350-364) çok ayr~ nt~ l~~ olarak anlat~ lm ~~~oidukundan buraya da konulmam~~ t ~ r.
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Almanya ve Avusturya'n~ n sava~tan önce, durumu ba~tan ba~a yanl~~~görmeleri ve anlamalar~~ ve Osmanl~'n~ n beklenmedik bir
biçimde ve umulmad~ k çabuklukla yenilmesi i~bu Cermen devletlerinin olaylar~ n seyircisi kalmas~ n~~ gerektirmi~tir.
Balkan sava~~~geli~meye ba~lay~ nca Rusya'n~n ba~l~ca istek ve
kayg~lar~ n~~ ~öyle toplayabiliriz :
Balkanl~lar yensinler, ve bu yenleri ilerde bir Osmanl~~ kar~~~
yeni ile tehlikeye dü~mesin, böylelikle Istanbul ve Bo~azlar bölgelerinin Avusturya ve karadan bütün Avrupa'dan ayr~lmas~~ sa~lan~lm~~~olur ve Ayusturya'n~ n iç durumu tehlikeye dü~er, bundan ba~ka Rus Hükümeti'nin onur ve prestiji bütün acunda ve
Rusya'daki Slav'c~~ duygular~~ besleyenle~~ in gözünde yükselmi~~olur.
Balkanl~lar'~ n ilk yenlerinden sonra yenilmeleri ise bütün bu özdeksel ve tinsel as~ lar~~ elden ç~ karabilir.
Bulgar - S~ rp ba~la~mas~~ sava~tan sonra da sürsün, tâ ki
bu iki devlet birden ve toplu olarak Rus elinde az çok kals~ n, ve
Üçlü Anla~ma'ya, Rusya'ya ba~ml~~ önemli ve güvenilir bir güç
kat~lm~~~olsun; bunlar~ n aralar~~ bozulursa ötedenberi olageldi~i
gibi birinin Rus, öbürimün Avusturya etkisine do~ru kaçmalar~~
beklenebilir ve bu olunca hem Avusturya parma~~~Balkanlar'dan
ç~ kar~lm~~~olmaz, hem de birbirini denkle~tirecek olan iki Balkan
Slav devletinin Üçlü Anla~ma'ya bir güc eklemeleri beklenemezdi.
Bulgarlar'~ n yenleri onlar~~ Istanbul'a sokabilecek a~amada
büyük olmas~ n, çünkü Rusya bu kent üzerinde titremekte ve onun
k~sa bir süre için de olsa, ne olur ne olmaz diye, ba~ka bir devletin eline geçmesi dü~üncesine bile dayanamamakta ve onu bir
arma~an olarak ba~ka bir devletten, hele Bulgaristan gibi kendisinin yoktan var etti~i bir devletten almay~~ akl~ na s~~d~ ramamaktad~ n
Bulgaristan Edirne'yi almas~ n, hele orada kalamas~ n, Meric'in Dokusu ve genel olarak Do~u Trakya'n~ n elden geldi~i kadar
büyük bir k~sm~~ Osmanl~'da kals~ n; tâ ki günü gelince, umuldu~u
gibi Istanbul ve Bo~azlar Rus eline geçece~i vakit, Rusya'n~ n
alaca~~~yerler elden geldi~i kadar geni~~olsun.
S~ rp elden geldi~i kadar büyüsün ve olana~~~bulunursa
Adriyatik'e kadar ç~ks~ n; böylelikle hem Avusturya'daki Yugosla vlar'~~ kendine daha kolayl~ kla çekebilir, hem de Balkanlar'da
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Avusturya'n~ n son kozu olarak kalacak olan Arnavutluk daha da
uf al~ r.
f ) Bunlardan ba~ ka Rusya, Avusturya'ya Balkan i~lerine kar~~mak f~rsat~ n~~ vermemek için elden geldi~i kadar u~ra~acakt~r.
Bunlar~n kar~~s~ nda Avusturya istek ve kayg~lar~~ ~öyle toplan~labilir
a ) Sava~ç~ lardan hiç biri kesin bir yen kazanamay~p gücsüz
dü~sünler ve böylelikle Avusturya için i~ e kar~~ma olana~~~sa~lan~lm~~~bulunsun.
b ) Balkanl~lar yeninin kesin olaca~~~görülünce Avusturya, Bulgaristan'~n gönlünü kazanmaya çal~~ acak ve hem onun gönlünü
etmek, hem de ba~ka dü~üncelerle isteyecektir ki Bulgar açgözlülü~ü bütün yönlerde geli~sin: Do~u Trakya'da ve Istanbul ve Bo~azlar'a do~ru geli~sin, tü ki Bulgaristan'la Rusya'n~n aras~~ aç~ls~ n
ve Bulgaristan 25 y~ ld~ r oldu~u gibi yine Avusturya'ya yakla~s~ n;
Makedonya'da S~ rb'a kar~~~geli~sin tü ki S~rp az büyüsün ve Bulgar dü~manl~~~~S~ rb'a Avusturya-Macaristan Yugoslavlari'le u~ra~maya vakit b~rakmas~ n; Selânik'e do~ru geli~sin tü ki S~ rb'~~ Ege
yolunda s~k~~t~rs~ n ve onu o yönden ku~ats~n.
c ) S~ rp elden geldi~i kadar az büyüsün ve geli~sin, hele, Adriyatik'e ç~kamas~ n, tü ki hem tutumsal geli~ mesi bu yüzden gücle~sin, hem de böylelikle umdu~u yerleri alamay~ nca Makedonya'da
Bulgarla daha güç anla~abilsin ve dolay~ siyle bir Bulgar - S~ rp
çarp~~mas~~ olas~l~~~~arts~n.
Öbür Büyük Devletler'in dü~ üncelerini a~a~~da k~saca topluyoruz :
Almanya, Osmanl~~ yenili~i belirince Istanbul ve Bo~azlar sorumunun ortaya ç~ kmas~n~~ ve dolay~siyle Bulgar'lar~n Istanbul'a
girmelerini ister; tü ki Avusturya'n~ n dü~üncelerinden ba~ka Rusyan~ n oraya daha önce girmek istemesi yüzünden onun Ingiltere
ile aras~n~n aç~lmas~~ olas~l~~~~ortaya ç~ks~ n.
Italya daha çok bat~~ Balkan ve Adalar i~lerile u~ra~maktad~r.
Ingiltere ile Fransa, Rusya ile i~~ve dü~ünce birli~ine çok
önem vermi~lerdir; bununla birlikte belki içten böyle dü~ündükleri, belki de ilerde Rusya'n~ n umduklar~~ gerçekle~irse onun Bo~azlar ve Istanbul bölgelerindeki pay~ n~n elden geldi~i kadar
küçük olmas~n~~istedikleri için biteviye Rusa, Bulgaristan'~n yeniden
Avusturya'ya do~ru kaymamas~ n~~ sa~lamak için ondan Edirne'yi
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ve Do~u Trakya'n~ n geni~~bir k~sm~ n~~ k~ skanmamas~~ ö~tidünü
verecekler ve onu bu yola girmeye kandirmakta az çok etken
olacaklard~ r.
Rusya, Avustnrya ve öbür Büyük Devietler'in Balkan sava~lar~~
s~ ras~ ndaki davran~~ lar~ n~~ anlamaya yarayan ba~l~ca etkenieri gözden geçirdikten sonra olaylara gelelim.

Balkan sava~~n~n ilk evresinde ve bar~~~görü~meleri s~ras~nda (1913 ~ubat~na kadar). — Lüleburgaz vuru~-

mas~ n~ n ba~lar~ na kadar, Avusturya da ödüm ister korkusiyle Balkan sava~~~ ba~lamadan önce Büyük Devletler'ce toprak de~i~iklikleri olmayaca~~~yolunda verilmi~~olan karardan ayr~lmayan Rusya, i~bu Lüleburgaz vuru~mas~~ s~ ras~ nda 29 Ilkte~rinde, 2 inci
Türk Kolordusu'nun bozulup Bulgar yeninin belirmesi üzerine,
daha önce Avusturya bu yolda aç~ k giri~itlerde bulunur ve Bulgaristan~~ kazan~ r korkusiyle toprak statükosundan yaz geçilmesi
gerekti~ini ileri sürmeye ba~lar.
Ancak Bulgar'~n Lüleburgaz vuru~mas~ nde kesin bir yen elde
etti~i ve Istanbul'a girebilece~i santImaya ba~lan~ nca Rusya, onu
Istanbul yolu üzerinde durdurmak için bir sürü ba~ vurrnaya giri~ir
ve Bulgarlar'~~ Çatalca'ya salc~l~ rmaktan al~ koymak için onlar~~ bir
yandan ba~ ka yönlerden dinizlemeye, öbür yandan da Istanbul'a
girmelerinin pek çok ve büyük ars~ ulusal tepkiler yapabilece~ini
ve Istanbul'da önemli as~ lar~~ olan Ingiltere, Fransa ve Avusturya
gibi Büyük Devletleri ortaya at~ lmaya ve i~lere kar~~maya k~~ k~ rtabilece~ini ve Romanya'n~ n da yerinde durmayaca~~ n~~ söyleyerek
onlar~~ ürkütmeye çal~~~ r. ~ ngiltere ve Fransa'dan da Sofya'da buna benzer ö~ütler vermelerini ve dil kullanmalar~ n~~ ister; Osmanl~'y~~ da bir an önce b~ rak~~ma ve bar~~~yap diye stk~~ t~ r~ r ve biteviye Osmanl~~ ile Balkanlar aras~ nda bir b~ rak~~ma olmas~~ için
arac~ l~ k edilmesini ister. Ingiltere ile Fransa ise Bulgar k~zg~ nl~~~n~~ üzerierine çekmemek için Rusya'n~ n diledi~i gibi giri~itlerde
bulunmak, yani Bulgar'a Çatalca üzerine yürümekten yaz geçmesi
için ona ö~ütler vermek, istemezler. Rusya'ya da, daha sava~~ola
dururken Bulgar'a Türk'ü kovalamaktan yaz geç demek, ona Türk

Bu incelernemizin bu k~ sm ~~ ~ nkilap tarihimizde (e. II, K. Il) da~~ n ~ k ve
ayr~ nt ~ l ~~ olarak vard ~ r, orada bütün kaynaklar gösterilmi~~oldu~undan burada
onlar~~ tekrarlamayaceg~ z; ancak muterize içinde I. T. inin sahifelerini koyaca ~~ z.
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ordusunun kendini yeniden toplamas~ na yol ver, demek olaca~~~
için do~ru olmayaca~~n~~ anlatmaya çal~~~ rlar. Bir yandan da Ingiltere Bulgarlar'a, Istanbul'u alsalar da orada kalmak dü~üncesinde olmad~klar~~ yolunda inancalar vermelerini ö~ütler. Bulgarlar
ise bütün bu gürültülere ald~ r~~~etmeyip gücleri yetti~i kadar
çabuk Çatalca'ya ve Istanbul'a ula~maya çal~~~ rlar.
Bulgar'~~ Istanbul yolunda durmaya kand~ rmak için yap~lan
çal~~malar aras~nda en önemli bir yön de ona sa~lan~lacak kazançlar idi. Rusya ba~ta Edirne'nin Osmanl~'da kalmas~n~~ ister, böylelikle dü~ündü~ü gibi ilerde Istanbul ve Bo~azlar'~~ al~nca Edirne'yi
de kendisi için sa~lam~~~olacakt~. Ingiltere ile Fransa ise bunun
Bulgar'~~ çok k~zd~ raca~~n~~ ve onu Avusturya'n~n kuca~~na ataca~~n~~ söyleyerek Rus'u bundan yaz geçirmeye u~ra~~ rlar. Belki de
bu iki Devlet, yukarda da dedi~imiz gibi Rus, ilerde Bo~azlar'a
yerle~irse onun elde edece~i bölgenin ufak olmas~n~~ içlerinden
istiyorlard~.
Avusturya ile Almanya'ya gelince buna kar~~t olarak arac~l~k
i~ini geciktirmek için el alt~ndan çal~~maktad~ rlar ve Edirne'nin
Bulgar'a geçmesini istemektedirler.
~ngiliz ve Frans~z Hükümetleri'nden ald~~~~ö~ütlerin de etkisi
alt~nda olarak Rus Hükümeti, 3-4 Sonte~rin gecesi Ba~bakan, D~~~
ve Deniz Bakanlar~~ ve Genelkurmay Ba~kan~~ aras~nda yap~lan bir
toplant~dan sonra Edirne'nin Bulgar'a geçmesine ona~~ r; bu toplant~da verilen karar için gösterilen sebep, Edirne'nin Istanbul'un
anahtar~~ olmad~~~ n~ n anla~~ld~~~, çünkü Bulgarlar'~n onu yaln~z ku~atmakla ilerleyip Çatalca önüne gelebildi~idir.
Hükümetçe bu yolda bir karara var~lmadan iki gün önce Sazonof, berkitilmemesi ~artiyle Edirne'yi Bulgar'a b~rakabilece~ini
ve Edirne-~stanbul bölgesinde pek çok Rum ve Bulgar ya~ad~~~~
için Büyük Devletler'in orada da ye~leme yapmalar~~ gerekece~ini
Ingiliz Hükümeti'ne bildirir. Bu, oraya yak~ nl~~~~ve Osmanl~'ya biti~ik tek Büyük Devlet kalaca~~~için Rusya'ya i~bu bölge i~lerine
kar~~ma hakk~~ tan~ns~n demek te olabilirdi; yani Rusya'n~ n o yoldaki amaçlar~ na do~ru bir ad~m olurdu. Belki bu gibi Rus açgözlülüklerine kar~~~koymak dü~üncesiyledir ki ~ ngiltere, ilerde ~stanbul ve Selanik için bir ars~ulusal yönetim (idare) dü~üncesini ortaya
atmak isteyecek, ancak Rus kar~~nl~~~~üzerine bunu ileri götürmeyecektir. Çok olas~l~d~ r ki (muhtemel) Yunan D~~~Bakan~~ 2 Son-
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te~rinde Atina'daki Bulgar Elçisine Osmanl~~ ülkesini payla~mak
için bir tasar verdi~i s~ rada bunda Istanbul ve Bo~azlar'~ n ars~ulusal bir devlet olmalar~~ dile~inin bulunmas~~ ~ ngiltere ile Yunanistan aras~ nda yap~lm~~~bir görü~menin sonucudur.
6 Sonte~rinde Rusya, Bulgarlar'~ n Edirne'yi almalar~ na kar~~n
olmad~~~ n~~ Bulgar Hükümeti'ne, ve Ba~la~~ klar~ n (Bulgar de~il
Ba~la~~k denilmi~tir, çünkü bir kaç devlet ordusunun birden girmesi yaln~ z Bulgar ordusunun girmesinden ba~ka anlamda say~ lmaktad~ r) Istanbul'a süresiz olarak girmelerine kar~~ n olmayaca~~ n~~ da Ingiliz ve Frans~ z Hükümetleri'ne bildirir. Kendi donanmas~ n~~ da Bo~aziçi'ne sokmak için kap~~ yapmaya ba~lar.
Londra'daki Rus Büyük Elçisi Benkendorf'un, Grey'e bu i~~dolay ~siyle 7 Sonte~ rinde söyledikleri çok dikkate de~er ( s. 85 ),
özeti a~a~~dad~ r:
Biz Istanbul'un ba~la~~klarca ~~ süreksiz olarak ele geçirilmesine kar~~n de~iliz: ancak ilerdeki bar~~~görü~melerinde
bu yüzden ç~ kacak güçlüklere bak~~lar~~ çekmek isteriz.
Asya'ya çekilmi~~olan bir Türk Hükümeti bundan böyle
kaybedecek bir ~eyi kalm~yaca~~~için hiç te uysal olmaz ve
Türk ordusu yeni sald~ r~ lardan korkmadan kendini derleyip
toplar.
Bundan ba~ka Balkanlar'~ n kaynaklar~~ dard~ r ve Büyük
Devletler aras~ndaki dü~ünce birli~i de yeteri kadar kurulmu~~
de~ildir. Bar~~~görü~meleri uzayacak olursa kaynak darl~~~~
Balkanl~lar için kötü sonuçlar do~urabilir, ve Büyük Devletler
aras~ndaki dü~ünce birliksizli~i de Avrupa bar~~~ n~~ tehlikeye
dü~ürebilir.
Istanbul'un Balkanl~lar'ca uzun zaman elde tutulmas~~ olas~ l~~~~dolay~siyle, onlar daha Türk payitaht~ na varmadan biz
oraya Karadeniz donanmam~z~~ yollamak zorunda kalaca~~z,
ve onlar orada durdukça donanmam~ z da orada kalacakt~ r.
Rusya'n~ n Istanbul'a sava~~gemilerini göndermek yolundaki
iste~i daha önce de sezilmeye ba~land~~~~ve onu orada yaln~z
b~ rakmak istemedikleri için ve Bulgar veya Ba~la~~ klar Istanbul'a
girerken büyük karga~al~ klar olur, Balkanl~ lar herkesce bilindi~i
Bulgariar denmiyor, orada bütün bngla~ iklar birden asker buiundurur!arsa Rusya daha büyük güven duyaeakti.
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ve sava~~s~ ras~nda pek ac~~ olarak göründü~ü gibi halka kar~~~
çok büyük k~y~ nçlarda bulunurlar ve yabanc~~ uyrusu da (tebaa)
bundan zarar görür diye öbür Büyük Devletler de Bo~aziçi'ne
sava~~gemileri yollama an~kl~klar~ na giri~mi~lerdi. Bu sava~~ gemileri Istanbul önüne gelecek ve Bulgarlar'~n Çatalca'ya sald~rmaya
ba~lad~ klar~~ 17 Sonte~rin sabah~~ Istanbul'a 2000 e yak~n asker
ç~karacaklard~r.
Bulgar, Çatalcaida yenildikten bir süre sonra bu askerler geri
al~nacakt~ r.
Rusya, Istanbul, Bo~azlar ve Edirne bölgeleri dolay~siyle kayg~~
ve ku~kular içinde ç~ rp~n~ r ve oralar~n durumunu dile~i üzere
çözülemek ve bunu tam olarak yaparsa Bulgar'~~gücendirip onu
yine Avusturya'ya do~ru kayd~ rmak ~~klar~ ndan birini seçmek
zoru kar~~s~ nda duraksarken, Avusturya da, S~rplar~ n Adriyatik
k~ y~lar~na ula~mak ve orada yerle~ip kalmak isteklerine kar~~~
koymak ve bu yüzden bir sava~~ ç~kacak olursa ba~la~~klar~ n~ n
yard~m~ n~~ sa~lamak için u~ra~adurmaktad~ r.
Bu durum içinde Almanya 5 Sonte~rinde ~u dü~ünceyi ortaya
atar ( s. 71 ):
Avusturya-Macaristan kendi as~lar~n~~ korurmakla birlikte Rusya'n~ n Istanbul ve Edirne üzerindeki isteklerini desteklesin; buna
kar~~l~k Rusya da Adriyatik'e ula~ma i~inde S~ rbistan'~~ uysal k~lacak biçimde onun üzerinde etkide bulunsun. S~ rbistan ise Ege'ye
do~ru istedi~i gibi geli~ebilir.
Almanya'n~n ortaya att~~~~bu dü~ünce ~una var~yordu: Rusya
Slav Devleti olan S~ rbistan'~n Adriyatik'e ç~ k~~~yolundaki isteklerine, aç~ktan aç~~a veya gizlice, kar~~n durum als~n ve bu i~te
Germenler'den yana olsun. Istanbul ve Bo~azlar yönünde de ba~ka
bir Slav Devleti olan Bulgaristan'a kar~~~Germenler'in siyasal da
olsa yard~m~n~~ kabul etsin. S~rb'~, Ege'ye do~ru yönelterek (tevcih
ederek) onun Bulgar'la çarp~~mas~~ olas~l~~~ n~~ art~rs~n ve ona birde
Yunan'~~ dü~man k~ls~n.
Bunlar~n Rusya'ca aç~ktan aç~~a kabulü tinsel bak~mdan çok
güç, hattâ olanaks~z ~eylerdi, dolay~siyle Rusya aç~ ktan aç~~a evet
demeyecektir ve bu yolda bir anla~maya gitmeyecektir ; ancak
bunu kabul etmi~~gibi davranacak ve davran~~~ n~ n ödenini ( mükâfat ) ister gibi bir durum alacakt~ r. Sonuçta S~rbistan, Adriyatik
k~y~lar~ nda kalmayacak, amma Rusya da bekledi~i ödeni alamayaBelleten: C. V112, F: 12
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cak, yani o s~ rada Bo~azlar ve Istanbul sorumunda hiç bir as~~ elde edemeyecektir ; özet olarak denilebilir ki 1908 - 9 da Bosna Hersek sorumunda görülenler yenilenmi~~olacakt~ r. Bu da do~al
görülmelidir ve bunda Rusya'n~ n bu i~i aç~ ktan aç~~a bir anla~ma
konusu yapmaya yüzü olmam~~~bulunmas~~ kadar genel durumun
etkisi olmu~tur. Çünkü S~rb'~ n Adriyatik'e ç~ kmas~~ i~inde onu
destekleyecek tek Büyük Devlet Rusya idi, o bu i~te gev~ek davrand~~ m~yd~~ i~~Avusturya ve Italya'n~ n dile~ine göre çözülenecek
demekti. Istanbul ve Bo~azlar sorumu ise o kadar çok ars~ ulusal
ilgiler uyand~ rmakta idi ki Almanya ve Avusturya'n~n belirtisiz
olarak orada Rus isteklerini destekleyece~iz demi~~olmalar~, i~in
Rusya'dan yana çözülenmesi için hiç te yetemezdi ; dolay~siyle Çar
Hükümeti'nin Istanbul ve Bo~azlar için beslemekte oldu~u ve pek
te aç~~a vuramad~~~~h~ rs yüzünden Germen devletleri Bosna-Hersek i~inde oldu~u gibi onu bir kere daha oyuna getirmi~~olurlar.
Alman Hükümeti'nin Sonte~ rinin ilk haftas~ nda ortaya atm~~~
oldu~u dü~ üncenin Rus Hükümeti'nin kafas~ nda geli~mesi ve ona
neler yapt~ rd~~~~a~a~~ daki belge ve olaylardan anla ~~l~ r:
Avusturya'n~ n ~üpheli gördü~ü durumu dolay~siyle Frans~z
Ba~~Bakan ve D~~~Bakan~~ Puankare'nin hiç bir Büyük Devletin
Balkanlar'da büyümemesi üzerinde görü~ülmesi için yapt~~~~ bir
önermeyi kendisine bildiren Paris Büyük Elçisi Isvolski'ye Sazonof, 14/11/1912 tarihile Çar'~ n da ona~m~~~oldu~u ~u kar~~ l~~~~verir ( s. 88 ):
" .... yabanc~~ kabinelerle görü~ melerimizde bize ilerde engel
olabilecek her ~eyden dikkatle sak~ nmam~z gerekti~i dü~üncesindeyim. Bu bak~ mdan Puankare'ye verece~imiz kar~~ l~ k ta, onun
mektubunda ip uçlar~~ bulunan demeçIere benzer: "Osmanl~~ topra~~ = bir Büyük Devlet'çe kendi ülkesine kat~lmas~ na kesin olarak kar~~ n,, gibi çok aç~ k demeçlerde bulunmaktan çekinmeniz
gerekir san~ r~ m. Bu düstur Bo~azlar i~inde Rusya'ya kar~~~da yürütülebilece~inden. „
20/11/1914 tarihli bir belge Almanya'n ~ n ortaya atm~~~oldu~u
dü~üncenin Rus kafalar~ nda daha da geli~mi~~oldu~unu gösterir.
Petersburg Frans~ z Büyük Elçisi Lui'nin bu tarihte Puankare'ye
yollad~~~~bir yaz~ ya göre ( s. 92 - 93 ), Sazonof ve Çar'~n ana Rus
gücünün Istanbul ve Bo~azlar i~i için saklan~lmas~~ gerekti~i ve
yak~ nda belki Ermenistan ( Do~u Anadolu Vilâyetleri'ne verdikleri
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ad), Ege Adalar~ , Kudüs ve Palestin ( H~ ristiyan Kutsal yerleri)
sorumlar~m da çözülemek gerekece~i dü~üncesinde olduklar~, bildirilmektedir.
Rus dü~ üncelerinde görülen bu yoldaki geli~me, Puankare'nin
Bo~azlar i~indeki Rus karar~ n~~ ~svolski yolu ile sormas~~ üzerine
Sazonof'un 284111912 de Isvolski'ye gönderdi~i uzun bir kar~~l~kta
da görülür; ana çizgileri a~a~~ dad~ r ( s. 145 - 6 )
~ ngiltere'nin Istanbul'un ars~ ulusalla~t~r~lmas~~ ve Bo~azlar usulünün yeniden inancalanmas~~ için yapt~~~~önermeye kar~~~Rusya
çekingen davrand~. Bize göre Rusya'n~n Bo~azlar'daki temelli as~lar~, inancalar veya herhangi anla~ma ve sözle~me hükümleriyle
korunamaz, çünkü her an bunlara sayg~~ gösterilmiyebilir, veya
bunlara kar~~~kaçamakl~~ davran~labilinir; biz her an ~unu göz önünde tutmally~ z: hangi edimsel güc herhangi bir bozma denemesine
kar~~~Bo~azlar usulünü gerçekten koruyabilecek bir durumdad~ r.
Bat~~Balkanlar i~lerine kar~~mamas~~ kar~~l~~~~olarak Rusya'y~~ Bo~azlar bölgesinde özgür b~ rakmak yolundaki Viyana önermelerini
abad~ k ( red ). Olaylara göre Istanbul Türkler'de kalaca~a benziyor, ancak Türkiye bu sava~tan gücsüzle~mi~~olarak ç~ kacak ve
onun üzerinde kolayca bask~ da bulunabilecektir; hele ~imdi ki, bizim s~ n~ r~m~ zdan ( Kafkas ) bir çok birlikler ( Türk birlikleri ) sava~~alan~ na ta~~nm~~t~r - Türkiye'ye kar~~, bir anla~ma ile ba~-lan~lmamal~d~ r ve genel olarak bizi s~ kacak ve ilerde Bo~azlar i~inin
as~lar~m~ za uygun olarak çözülenmesine engel olabilecek hiç bir
biçim inanca kabul edilmemelidir. As~l önemli olan, Büyük DevletTer'in durumudur : Rus dilekleri, onlar~ n hiç biri için beklenilmiyen
bir ~ey de~ildir; onlar~ n her biri, zaman~ nda, baz~~ ~artlarla bu i~e
ona~t~~~m bildirmi~ tir. Avusturya'ya ödüm vermek dü~üncesini kabul etmemekle birlikte Rusya, onun Arnavutluk'ta ve S~rplar~n
Adriyatik'e ç~ kmalar~~ i~indeki tutumsal ve siyasal as~lar~n~~ göze
almaktad~r: dolay~ siyle biz de Avusturya'n~n bizim Bo~azlar bölgesindeki as~lar~m~ za kar~~~buna benzer bir durum almas~ n~~ beklemekte kendimizi hakl~~ görmekteyiz - Sazonof, (Puankare ile görü~ülecek olursa diye) ~unlar~~ eklemi~ tir : ödümler yoluna girmek
as~lar~m~ za uygun olmad~~~ndan, ~imdilik ayr~ ca önermeler ileri sürmeyi dü~ünmüyoruz - E~er durum de~i~ ir ve bu sorum günün i~i
olursa bu yoldaki Frans~z dü~ üncelerini bilmek bizim için önemlidir.
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Bu belge Rusya'n~ n iki ana dü~ üncesini aç~ klamaktad~ r :
Rusya, Bo~azlar sorumunu, ba~tan ba~a diledi~i gibi çözülemek için kollad~~~~f~ rsat ç~ k~ ncaya kadar, ora usulünde yar~ m
yamalak de~i~iklikler yapt~ rmak istememektedir; çünkü bunlar,
yenilikleri ve Rusya'ca istenilmi~~olmalar~~ dolay~ siyle ilerdeki büyük amac~ na varmak i~ inde Rusya'n~ n elini ba~l~ yabilirler.
Rusya, Bo~azlar i~ inde Avusturya'n~ n hiç olmazsa susmas~ n~~ elde etmek için, S~ rbistan'a, Adriytik'e ç~ kmak i~inde içten ve
önemli bir yard~ mda bulunm~ yacakt~ r; ancak bunu pek aç~~a vurmamak için a~~ z kalabal~ k! yapmaktad~ r.
O s~ rada yap~ lan Rus Kurmay çal~~ malar~~ sonucunda yaz~lan
raporlar da önemlidir. Bunlar~ n ikisinin baz~~ parçalar~~ ( 25/11/1912
tarihlidirler ) a~a~~dad~ r ( s. 146 - 148):
Birinci rapor Deniz Kurmay~~ Nemiç'indir, buna göre Rusya'n~n
sevkülcey~ i ve tutumsal en can alacak as~ lann~ n gerektirdi~i siyasal amaç: "Bo~aziçi ve Çanakkale Bo~azlariyle onlara biti~ik
Avrupa ve Küçük Asya topraklar~ n~ n ele geçirilmesi ve Rus ülkesine kat~ lmasiyle Akdeniz'e deniz yolu ile ç~k~~~ n sa~la~~lmas~d~ r.„
Nemiç bu amaca, hemen o s~ rada eri~ilemez dü~üncesiyle ~unlar~~ der :
"Bugün olagelen Slav-Türk sava~~n~ n ar~t~ m~~ ( tasfiye) s~ ras~nda ~u ~artlar elde edilirse, kara ve deniz askerli~i bak~m~ ndan
Rus Siyasal amaçlar~~ sorumu uygun bir biçimde çözülenmi~~say~labilir: Rusya, bu anla~maya ba~ ka hiç bir Avrupa Devleti girmemi§ olarak, do~rudan do~ruya Türkiye ile anla~~r ve ondan:
Rus sava~~gemileri için herhangi bir s~ rada Bo~aziçi ve Çanakkale Bo~azlar~ 'ndan özgür olarak geçmek ve Marmara denizi ve
iki Bo~az k~y~ lar~ n~ n Türkiye'de kalmas~ n~~ sa~-uyarak Bo~aziçi'nde
ve Marmara denizinde ve Çanakkale'nin d~~~ ndaki yak~ n adalarda
Rus donanmas~~ için üsler kurmak hakk~ n~~ elde eder; Marmara
denizine veya k~y~lar~ na bir üçüncü devletin ula~mas~ n~ n ve Bo~azlar'~ n ars~ ulusal biçimde "yans~ zla~t~ r~lmas~ n~ n„ önüne geçer,
Bab~âlrnin Bo~azlar k~y~lar~ n~~ berkitmemesini, onlar~ n sular~ na
torpil dökmemesini ve bundan böyle bir Türk sava~~donanmas~~
bulundurmamas~ n~~ sa~larsa...„
Ikinci rapor Rus deniz Kurmay Ba~kan~~ Prens Lieven'indir.
Deniz ~~leri Bakan~~ Amiral Grigoroviç imzasile Sazonof'a verilmi~-
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tir, baz~~ parçalar~~ a~a~~dad~ r:
"Karadeniz'den özgür ç~k~~~ödevini kesin ve büsbütün çözülemek için, yaln~z Küçük Asya'y~~ ve Balkan Yar~madas~'m de~il,
Girit'i dahi ay~ramadan Yunan tak~madalar~n~ n topunu ülkemize
katmally~z, ~u kesin ~artla ki birinci a~amada bir donanma ile
Karadeniz'de ve Ege denizinde e~emen olabilelim... Apaç~kt~ r ki
sorumun bu a~ama köksel bir biçimde çözülenmesi bu s~ radaki
gücümüzü çok a~maktad~ r ve hattâ ilerde de bunun yaln~z Rusya'ca gerçekle~tirilebilmesi ~üphelidir... Biz, ya bizi Bo~azlar'dan
ay~ ran bütün topraklar~~ ele geçirmeliyiz, ya hiç bir yeri almamal~ y~z....„
Bundan ç~ kan sonuç ~udur ki ~imdilik ve hattâ ilerde de,
e~er Rusya'n~ n bu a~ama büyümesi için ona yard~m edecek bir
iki Büyük Devlet ç~ kmazsa kurmay yüzba~~s~~ Nemiç'in tasar~,
yürütülmesi olanakl~~ olan tek tasard~ r.
Bu i~teki Rus bocalamalar~~ ve sonda onun ilerisi için bütün ümitlerini elde tutarak o an için bir bekleme durumu almak'
daha uygun bulu~u, Puankare'nin Londra'da Osmanl~~ile Balkanl~lar aras~ nda toplanacak olan ( ilk toplant~~ 16/12/1912 tarihlidir )
bar~~~konferans~ndaki Frans~z oruntaklar~ na verdi~i yönergede
( Talimat ) görülür; Bo~azlar sorumu için Puankare der ki (s. 168):
Rus diplomasisi Bo~azlar'~n aç~lmas~na biteviye pek büyük de~er vermi~~olmakla birlikte, bu s~rada kendisi ödüm ar~yor görünerek böylece Balkan Devletleri'ne zarar vermemek için ( yani
öbür Büyük Devletler ve bunlar aras~ nda Avusturya da kendileri
için Balkan Devletleri zarar~ na ödüm istemeye kalk~~mas~ nlar diye) bu yolda bir dilek ortaya atm~yacakt~ r. Ancak Rusya, bu i~i
ba~ka bir devlet kurcal~ yacak olursa bizim yard~m~m~z~~ istedi. Biz
bu yard~m~, Ingiliz görü~leriyle çat~~m~yaca~~m~z ölçüde, ona yapaca~~z; ancak bu i~in ortaya ç~ kmamas~~ her bak~mdan iyi olur.
Bütün bunlardan hele Sazonof'un 2811/1912 de Isvolski'ye
yollad~~~~yaz~dan anla~~ld~~~~gibi Rusya Bo~azlar sorumunu dilegine göre çözülemek üzere " muvafakatlar „ toplamaktad~ r ve Osmanl~~ gücsüzlü~-ünden as~lanmay~~ uygun gördü~ü anda, bu " muvafakatlar~ „ kullanacakt~ r ; ancak Avusturya arada edimsel bir kazanç elde etmi~~bulunmaktad~r.
Yukarda gördüklerimiz olaylar bilinen anlamdaki Bo~azlar
sorumunun, yani Rusya'n~ n onu dile~i üzere çözülemek için yap-
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t~~~~denemelerin bir evresidir; bu evre Lüleburgaz ve Çatalca vuru~malar~~ aras~nda geli~mi~~ve bu son vuru~madan az sonra bir
zaman için kapanma yolunu tutmu~tur. Bu evre içinde Rusya istedi~i yolda edimsel bir ad~ m atmam~~~olmakla birlikte geni~~bir
özetini yukar~~ koydu~umuz Sazonof'un 28-11-1912 tarihli yaz~s~ndan
anla~~ld~~~ na göre o, tinsel bak~ mdan olsun i~ini biraz ilerletmi~~
oldu~u san~ndad~ r.
Bu evrede Bulgarlar'~ n Istanbul, Bo~azlar ve Do~u Trakya
sorular~~ üzerindeki dü~ ünce ve isteklerini k~ saca gözden geçirelim.
Bulgar Kral~~ Ferdinand'~n ve onunla dü~ünce birli~inde bulunan baz~~ generallerin Istanbul'a büyük bir alayla ve Bizans Imparatoru k~ l* ile girmeyi, yeniden kiliseye çevrilecek olan Ayasofya'da âyin yapmay~~ dü~ünmü~~ve istemi~~olduklar~~ o kadar çok
kaynaktan söylenilmi~ tir ki bunlarda az çok bir gerçeklik oldu~u
kabul edilmelidir; ancak tam akliyle dü~ünen bir Bulgar Hükümeti'nin Istanbul'un Bulgarlar'da kalabilece~ine inanm~~~oldu~unu sanmak ta güçtür. Amma baz~~ Bulgar giri~itlerine bak~l~ nca Istanbul'a
elden geldi~i kadar yakla~mak, ve oraya girip oras~n~~ al~komak
dü~üncesinden uzak olundu~u söylenilmekle birlikte, kimbilir acunun biteviye de~i~en bin bir olay~~ içinde böyle bir nimet Bulgar'a
da dü~ebilir dü~ üncesinin beslenilmi~~oldu~unu da yads~mak (inkâr) elden gelmez.
Bulgarlar'~ n içten baz~~ baz~~ böyle ~eyler dü~ünmü~~olduklar~~
Bulgar Kamutay Ba~kan~~ Danef'in Avusturya-Macar D~~~Bakan~~
Ber~told'u görmeye gitti~inde (11-11-1912) ona: "Biz (Bulgarlar)
Bo~azlar'da Türkler'den daha çok güvenilir bekçiler olabiliriz„
demesinden de anla~~l~ r. (s. 152)
Bundan az sonra Kral Ferdinand Çar'a yazd~~~~bir mektupta
(6-1-1913) Tekirda~-Midye çizgisinin s~ n~ r olarak Bulgaristan'a
sa~lan~lmas~n~~ diler ve onu kand~ rmak için olacak ~unu yazar:
"Anlay~~l~~ ve devingen (mobile) Bulgar bekçisinin Tekirda~~'nda
bulunmas~~ belirmemi~~bir gelecekte Bo~azlar sorumunu çözülemek
için Rusya'ya bir dayanak olmaz m~~?„
Bulgarlar'~ n Balkanlar'da birbirinin ba~l~ ca kar~~n~~ olan iki Büyük Devlet'ten her birine ayr~~ ayr~~ nas~l hizmetlerini sunduklar~~
dikkate de~er bir yöndür. Ancak Rusya, Bulgarlar'~n Marmara
Denizi'ne ula~malar~na, yani Bo~azlar'dan geçen deniz yolu üzerinde bir üs kurmak olana~~n~~ elde etmelerine ona~mayacakt~r.
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Londra'da Osmanl~~ ile Balkanl~lar aras~ nda yap~lan bar~~~ görü~meleri s~ras~ nda (1912 Ilkkânun ortas~~1913 Ikincikânun sonu)
Rusya bir an önce bar~~~olmas~n~~ istemi~, bu yolda Osmanl~~ üzerinde bask~ da bulunmu~~ve hattâ onu tehdide kadar gitmi~ti. Sava~~yeniden ba~ larsa, Rusya ~u iki yönden korkmakta idi: a)
e~er Bulgarlar Çatalca'da bir yen kazan~ rlarsa hemen Istanbul'a
girmelerinin önüne geçilemez ve Rusya'n~ n bütün korkmu~~olduklar~~ yeniden ortaya ç~kar; b) e~er Osmanl~~ yenerse Balkan ba~'a~mas~~ ve yeni ile elde edilmi~~olan tinsel ve özdeksel bütün
as~ lar tehlikeye dü~er ve bu, Rus onur ve prestiji için de a~~r bir
çarp~~olur.
Balkan saya~lar~~ s~ ras~ nda Rusya'n~ n Bo~azlar sorumu ile ilgili
olarak Ege Adalar~~ siyasas~, genel olarak elden geldi~i kadar
çok adan~ n ve hele bunlardan Çanakkale'ye en yak~ n olanlar~n~n
( Limni ---= Lemnos, Bozcaada== Tenedos, Imros ---=Imbros ve Samandere --Samotras ) Osmanl~'da kalmas~n~~ sa~lamak olmu~tur;
Rus dü~üncesi kolay anla~~l~ r; o, Edirne için istemi~~oldu~u gibi
kendisi umdu~una göre Istanbul ve Bo~azlar'~~ ele geçirince oran~n
gerek kara gerek denizdeki dolaylar~n~n ve alaca~~~yerlerin elden
geldi~i kadar büyük olmas~n~~istemektedir. ( s. 187 - 8 ve 213 - 4 )
Balkan sava~~n~n ikinci evresinde ( ~ubat - May~s
1913) — Bablüli bask~ n~ ndan ve Ittihat ve Terakki'nin yeniden
i~~ba~~ na geçmesinden sonra ( 23/1/1913 ) Rusya, yukarda anlatt~~~m~ z sebepler dolay~ siyle sava~~ n yenilenmesini istemez ve hem
Osmanl~'ya hem de Bulgar'a usluluk ve bekleme ö~ütleri verirse de
Londra'daki Bulgar Ba~~orunta~~~Danef, Venizelos'tan da yard~m
görerek bar~~~görü~ melerini kesdirtir ve çok geçmeden sava~~yeniden ba~lar.
Mart 1913 ün son haftas~ na kadar bir yandan görü~meler öbür
yandan çarp~~ malar oladurur. 26 Martta Bulgarlar bir sald~r~~ ile
Edirne'yi al~ nca Istanbul ve Bo~azlar sorumu kesin olarak yeniden ortaya ç~ kar; çünkü herkeste, Bulgarlar'~n Çatalca'y~~zorlay~p
Istanbul'a girmeleri bir zaman i~i, Edirne'yi dövmü~~olan a~~r toplar~n ve oray~~ dü~ürmü~~olan birliklerin Çatalca'ya getirilmeleri
i~i oldu~u mana vard~ r, Osmanl~~ Hükümeti de bu inandad~r ve
korku ve kayg~~ içindedir.
O s~ rada Petersburg'da bulunan Danef, Bulgar Elçisi Dimitriyef'le birlikte Sazonof'u görür ve Bulgar ordusunun Istanbul'a gir-
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mesine ona~mas~ n~~ diler; ordu Istanbul'a girince Bulgar Hükümeti'nin, kenti ve Bo~azIar'~~ Rusya'ya verece~ini de adançlar (s. 301).
Rus Hükümeti bu sefer daha çetin davran ~ r ve Bulgarlar'a kesin
olarak hay~ r der; öbür yandan da onlar~~ dinizlemek ve yumu~atmak dü~ üncesiyle, Trakya'da Osmanl~~ - Bulgar s~ n~ r~~ olacak olan
Enos - Midya çizgisinin, iki uç oldu~u gibi kalmak üzere, Bulgardan yana güneye do~ru k~ vr~lmas~~ ve Balkanl~ lar'a sava~~ödencesi
verilmesi için Büyük Devletler'i s~ k~~t~ r~ r; ve Bulgarlar'a da Bulgar
S~ rp ba~la~ masiyle saptan~ lm~~~olan Bulgar kazançlar~~ na dokunulm~ yaca~~ n~~ inancalar (S~ rplar bu i~ te de~i~iklikler yap~ lmas~ n~~ istemekte idiler ).
Bütün bu çal~~ malar, Bulgarlar'~ n Istanbul'a girmelerine kar~~ nl~ k gösterilmesi ve onlar ~ n böyle bir durumda Makedonya için
kendi Ba~la~~ klariye u~- ra~may~~ sonu pek kestirilemiyen Çatalca'ya
sald~ rmaktan daha uygun bulmalar~~ sonucu olarak Osmanl~~ Bulgar b~ rak~~mas~~ ( 14/41913 ) ve Londra Osmanl ~~ - Balkanl~ lar bar~ ~~~olur. ( 30/5 .1913).
Böylelikle Nisan 1913 de, ~stanbul ve Bo~azlar sorurnunun
Balkan sava ~~ nda Osmanl~~ yenilgisiyle aç~ lm~~~olan evresi kapanm~~~say~ labilir.
Edirne'nin dü~ mesiyle Osmanl~~ - Bulgar b~ rak~~mas~~ aras~ ndaki
devrede Bulgarlar'~ n Çatalca'y~~ zorlay~ p Istanbul'a girmelerinden
korkuldu~u s~ ralarda bu olursa Rus donanmas~ n~ n da Bo~aziçine
gitmesi Rusya'ca kararla~t~ r~ lm~~~ve i~~bir nota ile Frans~ z Hükümeti'ne bildirilmi~ ti ( s. 305 ), özeti a~a~~dad~ r :
Istanbul'daki Rus Büyük Elçisi'ne, ne gibi ~artlar alt~ nda
Karadeniz Rus donanmas~ n~~ Istanbul'a getirtebilece~ini bildiren yönerge verilmi~tir. Bu ölçeme ~ u iki durumda ba~vurulacakt~ r a) Türk ordusu karmakar~~~ k bir biçimde çekilecek
olursa H~ r~ stiyanlar'~~ korumak için; b) E~er Bulgarlar'~ n Istanbul'a girmeleri üzerine, giiclü ve çal ~ ml~~ bir Rus kuvvetinin
Bo~aziçi'nde bulunmas~ , istenilen etki ve bask ~ y~~ yapmak ve
Istanbul ve Bo~azlar i~ inin Rusya'n~ n as~ lar~ na uymayan biçimde çözülenmesini önlemek için gerekirse. Rus donanmas~~ ancak bar~~~ n kesin ~artlar~~ saptan~ ncaya kadar Bo~az'da kalacak ve e~er Çatalca zorlanmadan bar~~~olursa oraya hiç gitmeyecektir.
0 s~ rada Ingiltere'de de Bulgarlar Çatalca'y~~ zorlarlarsa Is-
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tanbul'a ars~ ulusal bir donanma yollamak gerekece~i ve Istanbul
ve Adriyatik sorumlar~n~n a~~rl~~~~dolay~ siyle bir Avrupa konferans~n~n toplanmas~n~n do~ru olabilece~i dü~ üncesi ortaya ç~km~~t~.
Osmanl~~ - Bulgar b~ rak~~mas~~ bu gibi tasarlar~ n gerçekle~mesini önlemi~tir.
VIII. BALKAN SAVA~IYLE 1914-18 GENEL SAVA~I
ARAS1NDA BAZI OLAYLAR
Bo~azlar sorumnnun yeni bir evresi — 14 Nisan 1913 de

Osmanl~~ ile Bulgaristan aras~ nda yap~lan b~ rak~~ma, Osmanl~~ için
birbiri arkas~ ndan gelen bir sürü yenilgi ve y~ k~ mla dolu bir evreyi kapar. Ondan sonra 30 May~ sa kadar süren Londra bar~~~
görü~ meleri daha çok Balkanl~lar aras~ndaki kar~~nl~ k ve ku~kular yüzünden uzam~~t~ r. Osmanl~~ Hükümeti'nin Balkanl~lar aras~~
sava~tan as~ lanarak Temmuz 1913 de Edirne'yi geri almas~~ her
bak~ mdan büsbütün de~i~mi~~olan bir durum içinde yap~lm~~t~r.
Dolay~siyle ~imdi anlataca~~m~ z olaylar~~ yukardaki ba~l~ k alt~ na
koymay~~ do~ru bulduk
Osmanl~lar'~ n son a~ama ankla~mas~~ yüzünden Bo~azlar ve
genel olarak Do~u sorumunun nas~ l bir durum alaca~~~ve Rusyan~ n veya herhangi bir devletin ne gibi bir davran~~ta bulunaca~~~
belli de~ilken Osmanl~~ Hükümeti'nin bir giri~iti ile olaylar 1913-14
y~llar~nda alm~~~olduklar~~ yola yöneltilmi~~olurlar.
24 Nisan 1913 de Londra'daki Osmanl~~ Büyük Elçisi Tevfik
Pa~a, Bab~âli'den ald~~~~yönerge üzerine Grey'e yaz~~ ile ba~vurarak Hükümetinin Anadolu'da ye~leme ( ~slahat ) yapmak istedi~ini
ve bu i~te Ingiliz yard~m~ n~~ diledi~ini bildirir ve bir ba~lang~ç olmak üzere gerek Dahiliye Nezareti gerekse Van, Bitlis, Mâmuretül-Aziz, Diyarbak~ r, Erzurum, S~ vas ve Trabzon Vilâyetleri
(eski vilâyetler), yani Anadolu'nun hemen hemen Do~u yar~s~~ için
Ingiliz i~yar~~ ve jandarma komutan ve subay~~ister J.
Ingiliz Hükümeti bu iste~i ho~~görür, ancak bütün i~yar ve
subaylar~ n Ingiliz olmas~n~ n bir çok k~skançl~k ve güçlük do~urabilece~ini söyleyip, baz~~ i~yarlar~ n öbür devletlerden istenilmesinin
do~ru olaca~~n~~ ve sözü geçen bölge Rusya'ya biti~ik oldu~u için
I. B. , e. X, K. I, b. 479 ve ekleri.
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i~ i Rus Hükümetitne de açmas~~ gerekece~ini kar~~l~ k olarak bildirir '.
Rus Hükümetinin bu i~e çetin kar~~ nl~~~~çok geçmeden belirir;
ve i~ bu Hükümet bu i~e yaln~ z kar~~ n olmakla kalmaz, böyle bir
sorumun ortaya at~lm~~~olmas~ n~~ f ~ rsat bilerek, Anadolu Do~u
Vilâyetleritnde ye~leme yap~ lmas~~ i~ini do~rudan do~ruya kendi
eline almaya ve böylelikle oralar~ n~~ kendisi için bir etki bölgesi
yapmaya kalk~~~ r.
~~ bu Hükümet'in bu i~e kar~~ mak hatta bunu ele almak için
ileri sürdü~ü "kan~t„ lar onu ~ ngiliz ve Frans~ z Hükümetleritne o
s~ rada verdi~i nota ve bildiride ve Rus D~~~Bakan~'yle Büyük Elçileritnin demeçlerinde görülür 2. Bunlar~~ a~a~~da topluyoruz.
Bu i~, Küçük Asya ye~lemesi içine al~ nabilir -Rus Hükümeti
kendi s~ n~ rlar~~ üzerinde, hele Ermenistan'da (Do~u Anadolu Vilayetleri demek istiyor) olan bitenlere kar~~~ilgisizlik gösteremez; o
~ngiliz ve Frans~ z Hükümetleritne bu i~~dolay~siyle anla~~ lmas~~ gerekti~ini daha önceden bildirmi~ti- Rusya, ~ ngiltere ve Fransa'n~ n
bu i~e kar~~ mak haklat ~~ 1895 olaylariyle belirtilmi~~bulunmaktad~ r 3; o s~ rada Bablüli kendi ye~leme tasla~~ n~~ i~bu üç Hükümette
bildirmi~ ti - Bulundu~umuz an bu i~~için uygundur, Istanbul'daki
Rus, ~ ngiliz ve Frans~ z Büyük Elçileritne somut (concret) bir tasar
yapmak ödevi verilebilir (21 May~s bildirisi).
Ingiliz Hükümeti, bu Rus ba~vurmas~~ üzerine Osmanl~~ Hükümeti'nin istemi~~oldu~u uzmanlar~ n bir k~sm~ n~~ olsun Türkiye'ye
yollamakta direnir ve e~er kendisine böyle büyük güçlükler ç~ kar~l~ rsa i~ bu Hükümet'in ye~lemeden yaz geçebilece~ini söyler. Bu
kar~~l~~ a çok k~ zan Rus Hükümeti i~ i daha da az~t~ r ve ~u yolda
demeçIere geçer (ha~iyede say~ lan öbür belgeler):
Türkiye'deki Ermeniler, Ermeni Vilâyetleri'nin (Do~u Anadolu
Vilâyetleri demek isteniliyor) Rusya'ya kat~ lmas~ n~~ istiyorlar. Az
önce Açmiyaz~ n Katogikosu 4 Petersburg'a geldi ve bu dilekte
bulundu; ondan sonra da ileri gelen bir Ermeni i~yar~ n~~ yine bu
dilekle Petersburg'a yollad~~ - Ermeniler hiç bir vakit bir özgür
b. 482, 483, 491.
Ezeümle 1. B. , e. X. K. 1. , b. 486, 492, 493 ve 494 (21, 26, 25 ve
28-5-1913),
3 Bak: I. T. , e. I, 1895 ve 1896 olaylar ~ .
4 En büyük Ermeni ruhani ba~kan~.
2
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Devlet olam~yacaklann~~ anl~ yorlar, çünkü onlar oturduklar~~ Türk
Vilâyetleri'nde ahalinin yaln~ z 0/0 30 u durlar; dolay~siyle Rusya'ya
kat~ lmak istiyorlar - Rus Hükümeti katma i~ i olamaz dedi ve soravlar~n~~(mesuliyet) bu a~ama artt~ rmak iste~inde olmad~~~~kar~~l~~~ nda bulundu - Ancak öbür yandan Rusya, Türk Ermenistan'~nda (Do~u Anadolu demek istiyor) gerçekten ye~leme yap~lmas~n~~
görmek istiyor - Rusya baz~~üstenmelerde (taahhüt) bulunmu~tur,
ve onun Türk Ermenistan~'na kar~~~durumu o biçimdedir ki orada
önderli~i ba~ ka bir Büyük Devlete b~ rak~ p kendisi ikinci s~rada
duramaz - Bundan ba~ka Rus Kamutay~ 'nda Ermeni saylavlar~~
vard~ r ve bunlar boyuna Rus Hükûmeti'ne bu yoldaki ödevlerini
hat~rlatmaktad~ rlar - Oralara gelecek olan Ingiliz subaylar~n~n Hindistan ordusundan gelmeleri çok olanakl~d~ r ve bunlar~ n dü~üncelerini Rusya bilir (yani Rus dü~man~d~ rlar) - E~er Türkiye, Ingiliz
Hükümeti'nin dedi~i gibi bu i~~dolay~ siyle kendisine ç~kar~lan güçlükler yüzünden yabanc~~jandarma subay~~ kullanmaktan yaz geçecek olursa Rusya ona diyecektir ki; adamak~ll~~ bir jandarma
olmazsa karmakar~~~kl~klar ç~ kar, Ermeni k~ r~m~~ olur ve bunlar
olunca da Rusya seyirci kalamam i~e kar~~~ r - Bugünkü Rus Hükümeti 1895 de Ermeni k~r~m~~ olurken seyirci kalmakla i~lemi~~oldu~u yanl~~l~ k' bir daha yenilemeyecektir - Art~ k bundan böyle
Ermeniler bu gibi tehlikelerin tehdidi alt~nda ya~ayamazlar (27
May~s, b. 494).
Rusya'n~ n, bu yoldaki demeçlerle aç~ klanan bu i~teki durumunu, ~ öyle anlamak gerekir dü~üncesindeyiz:
l~ bu devlet kendisinin düzenlemi~~oldu~u Balkan sava~~~sonucunda Osmanl~'n~ n son a~ama gücsüzlenmesinden her ne olursa
olsun as~ lanmak dü~üncesindedir. Bu dü~ünce ile Rus Hükümeti
gücünü, S~ rbistan'a Adriyatik'e bir ç~ k~~~ sa~lamak gibi i~lerde
kullanaca~~~yerde onu Istanbul ve Bo~azlar, Do~u Anadolu ve
daha ba~ka Rusya'y~~ daha yak~ ndan ilgilendiren sorumlar~~ çözülemek için kullanmay~~ gerekli buldu~unu, yukarda görmü~~oldu~umuz gibi, Rus Hükümeti bunu epi önce Frans~ z Hükümetine de
bildirmi~ti. Rus Hükümeti bu yolda dü~ünmekte iken Ingiltere'ye
yap~lan Osmanl~~ ba~vurmas~~ daha önce Rus tasarlar~nda ikinci s~rada gelen bir sorumu ön s~raya sürmü~~ve onun Rus isteklerine
göre çözülenmesine yol açm~~t~r. E~er sözü geçen Osmanl~~ ba~vurmas~~ olmasayd~ , Rusya ne yapard~~ sorusunu incelemek bizce ge-
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reksiz olur.
Osmanl~~ giri~iti Rusya'y~~ çok çekindi~i iki olas~l~ kla kar~~~kar~~ya b~ rakm~~t~ r :
Anadolu Do~u Vilâyetleri'ne, yani Rus Kafkas s~n~ rlar~ na,
o s~ rada ister dost ister dü~ man olsun, yabanc~~ bir Büyük Devlet etkisinin yerle~mesi.
Do~u Anadolu'nun, ~ u veya bu biçimde, Rus etkisi d~~~ nda
ve dost olsun veya dü~ man olsun, yabanc~~ bir Büyük Devletin
etkisi alt~ nda bulunarak özgürlü~e do~ru gitmesi, yani ~stanbul
yolu üzerinde bir Bulgaristan'~ n kurulmu~~oldu~ u gibi Rusya'y~~
Akdeniz'e ba~ka bir yoldan ula~t~ rabilecek olan Iskenderun Körfezi yolu üzerinde bir Ermenistan'~ n kurulmas~.
Osmanl~~ giri~itiyle bu iki tehlikenin belirdi~ini görünce Rus
Hükümeti, Do~u'daki öbür amaçlar~ n~, ve Istanbul ve Bo~azlar i~ini,
bir süre için bir yana b~ rak~ p bu Do~u Anadolu i~ini dile~ine göre çözülemeye kalk~~~ r. Yukardaki belgede görmü~~oldu~umuz gibi,
Osmanl~~ Hükümeti ~ ngiliz subay ve i~yarlar~~ getirmekten yaz geçse
bile Rusya art~ k bu i~i elden b~ rakmayaca~~n~~ ve bu çözülemeyi
geciktirmeyece~ini aç~~a vurur.
Bilindi~i gibi bu i~e yap~~ an Rusya bir sürü bask~~ ve tehditten sonra Osmanl~~ Hükümeti'ne ( 8/2/1914 ) de imzalatt~ rd~~~~bir
anla~ ma ile onu, Do~u Anadolu'da hemen bütün Hükümet yetke
ve yetkisini iki yabanc~~ genel müfetti~e vermek ve bütün Osmanl~~
ordusu üzerine Rus gözetiminin ( murakabe ) kurulmas~ na ona~mak
zorunda b~ rak~ r.
Böylelikle Bo~azlar sorunlu bir süre için geriye b~ rak~ lm~~~
olur. Bu yön Çar'~ n May~ s 1913 ün son haftas~ nda Kayser'in k~z~n~ n dü~ünü dolay~ siyle Berlin'e gitti~inde aç~~a v~~ rulur.
Orada Kayser'in ve ~ ngiltere Kral ve Kraliçesi'nin bulundu~u
bir toplant~ da Çar der ki: "~ stanbul ve Çanakkale üzerinde hiç
bir say~ m ( iddia )yoktur; Sultan "Çanakkale'nin kap~c~s~ „ kalmal~d~ r.„
Çar'~ n bu Berlin gezisinde Kayser'le do~rudan do~ruya bir
anla~ma amac~~ da vard~ ; bunda bu Do~u Anadolu i~ i dolay~ siyle
duyulmu~~olan ku~ kunun da etken olmu~~olmas~~ akla gelir.
Bundan ba~ ka Rusya'n~ n o s~ rada kara ve deniz ordusunun
Bak: 1 . T. , c. Il, K. Il. s. 324.
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an~kl~~~~bak~m~ndan ~stanbul ve Bo~azlar yönünde edimsel ( fili )
olarak bir i~~görebilecek gücde olmamas~~ da ona karadan biti~ ik
bulundu~u ve dolay~ siyle do~rudan do~ruya bask~ da bulunabilece~i Do~u Anadolu'da " çal~~may~~ „ daha uygun sayd~rm~~~olmal~d~ r. Rusya'n~ n deniz a~~r~~ bir sefer yapmaktaki gücsüzlü~ü Temmuz 1914 te Balkanl~ lar aras~~ sava~~s~ ras~nda, Osmanl~~ Hükümeti,
Edirne'yi geri almaya kalk~~t~~~~ s~ rada bir Rus Bakanlar toplant~s~nda aç~ kça ortaya konur. 1 Bu toplant~da Ba~~Bakan, Çar'~ n Türkler'in Edirne'ye girmelerinin önlenmesi i~inin Bakanlar'ca görü~ülmesini buyurmu~~olmas~~ dolay~ siyle, bu konu üzerinde Bakanlar'~ n
dü~üncelerini sorar.
Sava~~Bakan~~ duruks~yarak e~er bu, her ne olursa olsun isteniliyorsa, Odesa askeri bölgesi birliklerinden çarçabuk bir ç~karma
birli~i an~ klayabilece~ini söyler. Deniz Bakan~~ ise kesin olarak
olumsuz kar~~l~ k verir ve Karadeniz donanmas~mn ta~~tlar~, ne say~lar~, ne de durum ve an~ kl~klar~~ bak~m~ ndan istenilen i~ i göremeyeceklerini bildirir.
O s~ rada, gerek siyasal durum, yani Do~u Anadolu sorumunun ortaya ç~km~~~olmas~, gerekse askeri durum, yani deniz a~~r~~
i~~görmek bak~m~ ndan Rus gücsüzlü~ü, Rusya'y~~ Bo~azlar i~ini
geciktirmek zorunda bulundurmakta idise de Çar'~ n, Osmanl~~ Padi~ah~'n~~ "Bo~azlar'~ n kap~c~l~~~ nda„ uzun bir süre b~ rakmak dü~üncesinde olmad~~~n~~ gösteren bir kaç olay~~ a~a~~ ya koyuyoruz.
22 May~ s 1913 de, yani Çar'~ n Berlin'e gidip Padi~ ah'~~ "Bo~azlar'~ n kap~c~l~~~ nda„ al~ koymak istedi~ini söyledi~i s~ rada Rus Deniz i~leri Bakan~~ Amiral Grigoroviç ~unlar~~ yazmaktad~ r : 2
"Ergeç Türk Bo~azlar~'n~ n Rus eline geçmesinden sak~n~lamaz...
Avrupa olaylar~n~ n gidi~i bu sorumun yak~ nda ortaya ç~ kaca~~na
inand~ racak özdedir. Bo~azlar sorumunun bize uygun bir biçimde
çözülenmesinin tek gerçek inancas~~ ise, gerekince iki Türk Bo~az~'n~n sular~n~~ ve k~y~lar~n~~ ele geçirmemizi ve herhangi bir dü~man donanmas~ n~ n geçmesini önlememizi olanakl~~ k~labilecek kadar güclü bir donanman~ n Karadeniz'de ortaya getirilmesidir...
Bizim güneyde yeter gücde bir donanmam~z bulunmad~kça, Bo~azlar sorumunun hiç Le ortaya ç~kmamas~, ba~ ka hiç bir devletin
2

Bak: I. T. , e. II, K. II; s. 430.
Bak: I. T. , e. II, s. 325.
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Bo~azlar'a sald~ rmamas~~ ve bu süre içinde Türkiye'nin Avrupa
k~y~s~ nda, Bulgaristan'~~ Istaubura ve Çanakkale'ye sokulmaktan
al~ koyacak kadar güçlü olmas~, bizim için önemlidir.„
15 Haziran 1913 te yine bu Amiral Grigoroviç, Osmanl~~ Maliye Nezaretinin ~stanbul dolaylar~nda sat~l~~a ç~ karmak üzere
oldu~u iki yerin "Rus donanmas~n~n sava~~için baz~~ sevkülcey~i
hareketlerini an~ klamak üzere 1„ sat~n al~ n~lmas~~ dü~üncesiyle Ba~bakan Kokovtzef'ten tahsisat ister.
O s~ rada Rus D~~~Bakanl~~~'n~ n bu i~~üzerindeki dü~üncesi
Sazonof'un Kanç~larya müdürü ~illing'in, deniz kurmay~~ Nemiç'e
söyledi~i ~u sözlerden anla~~l~ r 2 :
"D~~~Bakanl~~~'n~ n ba~l~ca kayg~~ ve amac~~ Bo~azlar~ n Rusya'ca
ele geçirilmesini -ama ancak Avrupa'da bir genel sava~~veya
yaln~ zcana bir büyük Avrupa sava~~~olursa- sa~lamakt~ r.„
Yine bu Nemiç, Temmuz 1913 te Çar'a sunulmak üzere an~ klad~~~~bir and~ çta ~u yolda yazmaktad~r :
E~er Bo~azlar'~~ ele geçirmek gerekiyorsa bu çok vakit kaybedilmeden yap~ lmal~d~ r; bu tasar (Bo~azlar'~~ ele geçirme i~ine
giri~me tasar~) Rus donanmas~n~ n böyle bir i~~için gereken güce
eri~mi~~olaca~~~1917-1919 y~llar~na do~ru yürütülebilir.
Bo~azlar'~~ ele geçirmek dü~üncesiyle yap~lan Rus an~ kl~ klar~~ daha a~a~~da ayr~ ca ve toptan incelenecektir.
Rusya'n~ n Do~u Anadolu üzerindeki amaçlar~~ belli olmaya
ba~lay~ nca Osmanl~~ Hükümeti Londra Büyük Elçisi Tevfik Pa~a
yolu ile ~ ngiltere Hükümeti'ne onunla ba~la~ mak için yeniden ba~vurur, (12/6/1913). ~ ngiltere i~i al~ml~~ (cazip) görmekle birlikte
böyle bir ba~la~ man~ n bütün Büyük Devletleri, k~skançl~ k yüzünden, kendisine ve Osmanl~'ya kar~~~birle~tirebilece~i, Osmanl~'n~ n
Üçlü Anla~ma'ya al~ nmas~ n~ n onu etki bölgelerine (menat~ k~~ nufuz)
ay~ rmak dü~ üncesini ileri sürmü~~olan Almanya'y~~ ve Üçlü Ba~la~ma'n~ n öbür iki üyesini k ~zd~ rabilece~i ve onlarca bir meydan
okuma say~ labilece~i; Osmanl~~ Hükümeti ise ~imdiki korkular~ ndan kurtulacak olursa ingilizler'in yapmak isteyecekleri ye~lemelere kar~~~koyup eskidenberi yapageldi~i gibi Büyük Devletler'in
aras~ndaki önürde~liklerden as~ lanmaya çal~~ abilece~i gibi dü~ün2

Tau. s. 318 h. (K~ z~ l ar~iv, e. VI, s. 66).
Tau. s. 318
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celerle bu Osmanl~~ dile~ini abar (red).
Grey, 2/7/1913 de Tevfik Pa~a'ya verdi~i kar~~l~kta çok nazik
bir dil kullanmakla birlikte en çok Osmanl~~ kalk~ nmas~n~n yaln~z
Osmanl~-Ingiliz ba~la~masiyle sa~lan~ lamayaca~~n~~ ve bunun için
bütün Büyük Devletler'in içten i~birli~i gerekece~ i ilkesine dayanarak bu i~in olamayaca~~n~~ bildirir.
Temmuz 1913 de Edirne i~inin yeniden ortaya ç~kmas~. — Osmanl~~ Hükümeti'nin Balkanl~lar aras~~ sava~tan as~la-

narak Edirne'yi geri almaya kalk~~mas~~ ve bunu ba~armas~~ olay~~
Rusya'da ~u tepkileri yapar:
Rus Hükümeti ba~ta Osmanl~'y~~ Edirne yolunda durdurmak
için kesin ve korkutucu say~labilecek giri~itlerde bulunmaz; ancak
Osmanl~~ ordusu Edirne'ye girdikten sonra ate~~püskürmeye koyulur; amma edimsel bir ~ey yapmaz; Osmanl~, Bat~~ Trakya'ya
girince ve Bulgaristan'~ n son a~ama ar~ kla~mas~ndan as~lanarak onu
ezmek istermi~~gibi davran~ yor görününce Rusya gerçekten ortaya at~lacakm~~~gibi bir durum al~ r. Bunlardan ~u ç~kar ve ~u anla~~lm~~t~ r ki Rusya bir kaç y~ l sonra Istanbul ve Bo~azlar'~~ ele
geçirmek için an~kl~klara koyulmu~ ken Edirne'nin Osmanl~ 'ca geri
al~nmas~n~, bunu aç~~a vurmamakla birlikte ho~~görmü~tür, çünkü
böylelikle oran~ n da s~ras~~gelince kendi eline dü~ece~ini umuyordu;
bu iç dü~ üncesini pek belli etmemek için bir tak~m gürültüler
yapm~~t~. Osmanl~~ Hükümeti'nin Balkan sava~~~sonucu olarak Bulgaristan'~ n elinde kalan bütün as~lar~~ ondan geri almaya kalk~~mas~~
üzerine ise Rusya'n~ n Slavl~ k ve H~ ristiyanl~k damar~~ gerçekten
kabarm~~~ve ortaya at~ lma durumu alm~~ t~~°.
Liman Fon Sanders Pa~a Sorumu — 1913 Ilkbahar~ nda

Ingiltere'den i~ yar ve jandarma subay~~ istenilmi~~oldu~u gibi Almanya'dan da ordu için bir ö~retmen subay kurulu veya o zaman
denildi~i gibi bir "Heyeti islahiyei askeriye„ istenilmi~~ve gelecek
subaylara edimsel (fili) komuta verilmesinde Sadrazam Mahmut
~evket Pa~ a ile Istanbul'daki Alman Büyük Elçisi Vangenhaym
upuygun (mutab~ k) kalm~~lard~. Bu yoldaki anla~ ma 1913 Ikincite~ rinde imzalanacakt~ r. Bu Kurul'un ba~kan~~ olan Gl. Liman fon
Bu yönler I. T., c. II, K. II de ayr~ nt~ l~~ olarak anlat~ lm~~~oldu~undan burada k~ saca geçilmi~tir.
1
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Sanders Istanbul'daki Kolordunun komutan~~ olmakta direnmi~ti,
kendi yazd~~~ na göre ' : "Ülkenin ba~ kentinde Türk subaylar~~için
bir esinlenme (ilham) kayna~~~olabilecek bir k~ lg~n (pratique) sava~a an~ klanma örne~i verilmesini„ gerekli görmü~tü.
May~s 1913 sonlar~ nda Çar, Kayseri'n k~z~n~n dü~ününde bulunmak üzere Berlin'e geldi~inde Kayser ona Osmanl~~Hükümeti'nin Almanya'dan bir askeri kurul istemi~~oldu~unu ve bunu gönderece~ini bildirmi~~ve daha sonra Alman Hükümeti'nin ileri sürece~i gibi Çar buna kar~~~bir söz söylememi~ tir. Çar ise bu
savlar (iddia) kar~~s~ nda Berlin'de Kayser'le ~öyle konu~mu~~oldu~unu anlatacakt~r 2.
Kayser'in Türkiye'ye subay gönderece~ini bildirmesi üzerine bir gün Rus ordusu ile sava~mas~~ olanakl~~ olan bir ordunun Alman subaylar~ nca yeti~tirilmesini ho~~görmemekle
birlikte, mademki bir kaç y~ld~ r Türkiye'de böyle bir kurul
bulunmaktad~ r (Çar eski Fon der Gölç kurulunu imlemekte
ve sözü geçen yeni kurulu onun bir devam~~ saymaktad~ r)
buna kar~~~bir diyece~im yoktur dedim- Çar, ~unu eklemektedir: e~er bu Alman subaylar~ na hele Istanbul'da edimsel
komuta verilece~i bana söylenilmi~~olsayd~~ kar~~mdakini hemen
sustururdum.
lkincite~ rin 1913 de Alman subaylar~n~ n yetkileri (salahiyet)
belli olunca Rusya'da bir k~ yamet kopar ve Rus Hükümeti ate~ler
püskürmeye koyulur; onun ba~l~ca savlar~~ ~unlard~ r:
Istanbul'daki Kolordu komutan~~ayni zamanda Istanbul muhaf~z~~ve Karadeniz Bo~az~~ berkitilmelerinin de ba~bu~udur. ldarei
örfiye zamanlar~ nda da - ki Me~ rutiyetten beri Istanbul hemen hep
idarei örfiye alt~ nda ya~am~~t~r - ba~ kentin baysall~~~n~~ korumak
i~bu komutan~ n i~idir. Dolay~ siyle Istanbul'daki Büyük Elçiler bundan sonra bir Alman Generali'nin komutas~~ alt~nda bulunan ve
baysall~~~~onca sa~lan~lan bir kentte ya~ayacak ve i~~göreceklerdir; Bo~azlar da gerçekten ve edimsel olarak Alman buyru~u
alt~ na girdiler demektir. Birinci yön Istanbul'da Büyük Devletler
aras~ndaki e~itli~in bozulmas~ , ikincisi ise Rus can damar~n~n Almanlar eline geçmesi demektir.
1.
2

Türkiye'de 5 y~ l s. 13 (Frans~ zcaya çevrilmi~ti).
F. B., c. IX, b. 20.
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Aç~k olarak söylenilmemekle birlikte Rus Hükümeti'nde ~öyle
bir ku~ku da do~mu~~olabilir: Ele geçirilmesi ve sömürge durumuna sokulmas~~ dü~ünülen yerlerde demiryolu ve liman gibi bay~nd~rl~ k i~leri yapmak, çok say~da okul ve hastane gibi kurumlar
bulundurmak, veya her hangi bir anda k~ sa bir süre için de olsa
oraya asker ç~karm~~~veya oran~ n i~lerinin düzenlenmesi u~runda
eyi veya kötü çal~~m~~~olmak bir payla~ma an~nda o yerler üzerinde bir "hak„ ileri sürmek yetkisini vermekte oldu~u bir gelenek
ve görenek say~ lagelmektedir. Acaba Almanlar Istanbul'da uzun
zaman askeri komutay~~ elde tutarlarsa oras~~için yukardaki biçimde bir "hak„ elde etmi~~olduklar~n~~ ileri sürmezler mi? Ve bu
"hak„ Ba~dat demiryolunun ba~~~Haydarpa~a olmas~ndan do~an
"hak„ k~~ berkitmez mi? Sazonof'un hat~rat~n~n baz~~ k~s~mlar~~(s.132-3)
Rus Hükümetinin bu yolda dü~ ünceler de beslemi~~oldu~unu aç~kça
göstermektedir.
Rus Hükümeti, Liman Fon Sanders Pa~a'n~ n Istanbul'da Kolordu komutanl~~~~etmesini önlemek için yapaca~~~ba~vurmalarda
Ingiltere ve Fransa'y~~ da arkas~ndan sürükleyecektir. Osmanl~~ jandarma genel müfetti~inin bir Frans~z olmas~~ Fransa'n~n bu yolda
Rusya ile i~birli~i yapmas~ na pek büyük bir engel olmayacaksa
da, sözü geçen Alman Generali'nden önce Istanbul'a gelmi~, t~ pk~~
onun gibi edimsel ve gerçek komuta yetkisi olan Ingiliz Amirali Limpüs'ün varl~~~, ba~lang~çta olsun, Ingiltere'nin davran~~~
özgürlü~ünü ( serbesti ) oldukça k~sacakt~ r.
Rus hükümeti bu i~~dolay~siyle Alman hükümetine yapt~~~~
s~zlanmalarda çok çetin bir dil kullan~ p onu, Türk dostlu~unu
Rus dostlu~undan üstün tutmu~~olmakla suçland~radurur ve
e~er Alman Generali her ne olursa olsun edimsel ve gerçek
komuta istiyorsa bunun Istanbul ve Erzurum'dan ba~ka bir yerde olmas~ nda direnir; bunun üzerine Ingiltere ve Fransa bunun
Izmir'de de olmamas~ n~~ ve Fransa ayr~ ca da bunun Suriye ve
Palestin'de olmamas~n~~ ister; sonda bu üç devlet bu komutan~n
Edirne'de yap~lmas~n~ n en uygun olaca~~nda birle~irler ve Alman D~~~Bakan~~ da buna ona~ maya eyginlik gösterir. Ancak
Liman fon Sanders Pa~a, askeri okullar~ n Istanbul'da bulunu~unu ve i~ bu kentte bir çok talim ve terbiye kolayl~ klar~~ olmas~ n~~ ileri sürerek, Istanbul Kolordusu komutanl~~~ ndan vaz
geçmez.
Belleten: C. V112, F: 13

194

Y. HIKMET BAYUR

Bir zamanlar Rusya ba~ ta; Fransa ve Ingiltere, Almanya'n~ n
kazanm~~~oldu~u bu koza kar~~l~ k olarak kendileri için ödüm
aramaya koyulurlar. Sazonof 23/12/1913 de Çar'a sundu~u bir
raporda bu i~ in diledikleri gibi çözülenmesine kadar Rusya'n~ n
Trabzon'u, Ingiltere'nin lzmir'i ve Fransa'n~ n Beyrut'u ele almas~n~~ ileri sürer.
I~bu Üçlü Anla~ma Devletleri, aralar~ nda bu ödüm arama konusu üzerinde yap~lan görü~meler s~ ras~nda bir aral~ k her birinin
ilgili oldu~u bölgede birer kolordu komutanl~~~n~~ veya ordunun
genel bir idari hizmetinin ba~ bu~lu~unu, askeri uçaklar ve jandarma gibi k~s~ mlar~n edimsel komutas~ n~~ ele almas~, Rusya'ya
Karadeniz Bogaz~'mn a~z~ nda bir deniz dura~~~( station navale )
verilmesi gibi acaip ve kabulü olanaks~ z veyahut kabul edilecek
olsalar Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun çabucak da~~lmas~n~~ ve yok
olmas~ n~~ gerektirebilecek dilekler ortaya atmay~~ dü~ünürlerse de
bu yolda bir karara yaramaz ve dolay~ siyle bir önermede bulunamazlar.
Bu yolda bir sürü konu~ma ve dan~~madan sonra i~bu üç
devletin Istanbul'daki Büyük Elçileri 13/12/1913 de Sadrazam Sait
Halim Pa~a'y~~ ayr~~ ayr~~ görerek ~unlar~~ derler :
Bir Alman Generali'ne Istanbul'da çok önemli ve geni~~bir
komutanl~ k verildi~ini duyduk. Bu komutanl~ k i~bu subaya ~imdiye kadar herhangi bir yabanc~~ subay~ n Türkiye'de elde etti~i
orunlardan ( mevki ) üstün bir orun sa~layacakm~~. Öyle san~ yoruz ki Bab~âli Osmanl~~ Hükümeti'nin ba~~ns~zl~~~ n~~ ( istiklâl ) bozabilecek hiç bir üstenmede bulunmam~~t~ r ve onun Istanbul ve
Bo~azlar üzerindeki egemenli~i, eskiden oldu~u gibi ba~tan ba~a
kendi elinde kalmaktad~ r. Öbür Büyük Devletler bu sorumlarla
çok ilgilidirler, ve gerek Alman Generali ile yap~lan kontrat gerek
onun yetkilerinin geni~li~i ve Osmanl~~ Hükümeti'nin bu subay~ n
orununu nas~ l anlad~~~~kendilerine bildirilirse bundan minnettar
olacaklard~ r.
2 gün sonra 15/12/1913 de Sadrazam, yine sözle ve kendi deyi~ine göre yar~~ resmi ( officieux ) olarak, i~bu üç Büyük Elçi'ye
kar~~ l~ k verir ve der ki :
Alman Generali bir örnek ( nümune ) kolordusu yap~lan 1 inci
1

Bak: Taube s. 320.
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kolorduya edimsel olarak ba~bu~luk edecektir; ancak ödevi yaln~z askeri oldu~undan örfi idare ile ilgisi olmayacak ve Bo~azlar
komutanl~~~~onda olmayacakt~r.
Rus Hükümeti bu kar~~l~~~~yeter saymaz ve o, Alman Hükümeti'yle, kâh ac~, kâh görünü~te dost uzun bir ayt~~maya ( münaka~a ) giri~ir ve kendisi için ödüm arayadurur.
Almanya'n~ n bir Ingiliz Amirali'nin, Alman Generali'ninkine e~~
yetkilerle Istanbul'da Osmanl~~ donanmas~na ba~bu~luk etmesine
neden kar~~n olmad~~~n~~ sormas~~ üzerine Rus Hükümeti, Osmanl~~
donanmas~ n~ n bir laf oldu~u ve birinci kolordunun öyle olmad~~~~
kar~~l~~~n~~ verir.
Bu Alman Generali i~i dolay~siyle 13/1/1914 de Rus Ba~~Bakan~, D~~, Sava~~ve Deniz Bakanlariyle, Genelkurmay Ba~kan~~ bir
toplant~~ yapar ve ~u sonuca var~rlar :
1 ) Berlin'de s~zlan~ladurulmal~d~ r. Istanbul'da veya ba~ka bir
yerde Alman komutas~na ona~~ lamaz, ancak Liman fon Sanders
genel müfetti~~olabilir.
2 ) Gereksizli~ine inan edilinceye kadar Almanlar'la görü~üledurmal~d~ r.
3 ) Böyle bir mana var~l~nca Berlin'den ayr~~ olarak Ingiliz ve
Frans~z Elükümetlerryle birlikte Osmanl~'ya kar~~~bask~~ ölçemlerine
( tedbir ) geçilmelidir.
4 ) E~er ~ ngiltere ve Fransa'n~n Rusya ile birlikte davranmalar~~ sa~lan~ lmazsa Almanya'ya kar~~~onunla bir sava~a götürebilecek biçimde bask~~ ve zorlay~c~~ ölçemlere ba~~vurmak olanakl~~
görünmektedir.
Görüldü~ü gibi var~lan karar, i~i sonuna kadar götürmemek
karar~d~ r; ancak bu toplant~dan ~u da anla~~lmaktad~ r ki Rusya,
bir Alman generalini Istanbul'daki Türk Kolordusu'nun ba~~ndan
atmak için, Ingiltere ve Fransa'y~~ arkas~ndan sürükleyebilece~ine
inanacak olsa, Almanya ile bir genel sava~~~ göze almaktad~r.
Bundan ba~ka bu karar uzun ayt~~malardan sonra var~lm~~~ortalama bir karard~ r, çünkü konu~malar s~ras~nda Sava~~Bakan~'le
Genelkurmay Ba~kan~, ~ngiltere ve Fransas~z da sava~a an~ k olduklar~ n~~ söylemi~lerse de Ba~~Bakan sava~~n Rusya için bir y~k~m
olaca~~n~~ ileri sürmü~~ve sonda bilinen karara var~lm~~t~ r.
Mandelstarn, s 750.

196

Y. H~KMET BAYUR

17/1/1914 de Rus Hükümeti Ingiliz ve Frans~z Hükümetleri'ne
~unlar~~ bildirir :
E~er Istanbul'daki Alman Komutanl~~~~ i~i, Rusya'n~n diledi~i
biçimde çözülenirse Rusya'n~ n Türkiye'deki tutumsal ve demir
yolu sorumlar~~ üzerindeki anla~may~~ imzalamas~na bir engel kalmaz. ( Tutumsal sorumlar Osmanl~~ gümrükleri art~~~, baz~~ inhisar
ve istihlâk vergileri konulmas~~ idi; demiryollar~~ ile ilgili sorumda
Frans~zlar'~n do~u Anadolu'da yapmak istedikleri demiryollar~d~ r.
Rusya o s~rada yaln~z Trabzon - Bekeriç - Harput - Diyarbak~r
çizgisine kadar demiryolu yap~lmas~ na ona~m~~~ve Bitlis'le Van'a
giden kol ayral, bu çizginin do~usuna geçilmesine izin vermemi~tir.)
Liman fon Sanders ç~ kmaz~~ Kayser'in bir ölçemile sona erer.
O, Liman fon Sanders'i s~ ra d~~~nda birinci ferik yapar; aradaki
kontrata göre onun Osmanl~~ ordusundaki rütbesi bundan bir
üstün yani mare~al olmas~~ gerekirdi; dolay~siyle o art~ k bir kolordu
komutan~~ olamazd~; bunun üzerine kendisi genel müfetti~~yap~lacak
ve Rus Hükümeti'nin istedi~i az çok olmu~~olacakt~ r.
IX- 1914-18 SAVA~I BA~INA KADAR YAPILAN
RUS ANIKLIKLARI
1913 y~l~~ ve 1914 y~l~n~n ba~lar~~ Balkan sava~~ndan son a~ama
ar~ kla~m~~~olarak ç~ kan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun keskili üzerinde
bir sürü görü~me ile geçer. Bir zamanlar Büyük Devletler aras~ nda ondan alacaklar~~ paylar~ n saptanmas~ ndan (tesbit) önce onun
da~~lmas~ ndan korkulacakt~ r. Böyle bir tehlikeyi önlemek için
Büyük Devletler aralar~ nda bir çok görü~me de bulunup ~u veya
ba ad alt~ nda kendilerine birer bölge ay ~ r~ rlar ve bölgelerinin
s~ n~ rlar~n~~ genel olarak ve ~ematik biçimdede olsa saptarlar. Bu
bölgeler oralarda demiryolu, liman, maden ve ~ rmaklarda gemi
i~letme haklar~n~ n ~u veya bu biçimde bir Büyük Devlet'çe tekit
(inhisar) olarak elde edilece~inin kararla~t~r~lmasiyle ortaya ç~ km~~t~ r. Genel olarak ~öyle davran~lm~~t~ r: Meselâ Frans~z ve Alman Hükümetleri uzun görü~ meler sonucunda Osmanl~'dan demiryolu ve sair b~ rak~~ (imtiyaz) isteyecekleri bölgelerin s~n~ rlar~~ üzerinde anla~~ rlar ve her biri ötekinin bölgesinde bir b~ rak~~ istememeyi yani ona orada önürde~lik etmemeyi üstenir. Bazan böylece aralar~ nda anla~an iki Büyük Devlet Osmanl~ 'dan b~ rak'
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almak i~inde biribirini desteklerler. Ruslar'~n Do~u Anadolu'da
ye~leme i~ini ele almak için yapt~klar~~ görü~ meler ise az çok ba~ka
bir özdedir, amma onlar da Rusya'ya bir pay sa~lamak için yap~lmaktad~r.
Bu i~ler dolay~ siyle gerek Büyük Devletler'in kendi aralar~nda,
gerekse bunlar~n Osmanl~~ ile yapt~ klar~~ görü~meler bu incelememiz konusunun d~~~ nda kalmaktad~r, ve bunlar~ n burada sözünün
geçmesi, yaln~ zcana Istanbul ve Bo~azlar': erek (hedef) tutan Rus
an~ kl~klar~n~ n nas~ l bir durum içinde yap~ld~~~n~~göstermek içindir.
~imdi Rus an~kl~klar~ na gelelim. Ba~l~ ca olaylar ~unlard~ r:
a) 7 Sonte~rin 1913 de Rus Deniz Genelkurmay~~bir raporunda, bundan böyle yeni sava~~gemisi yapma program~ nda yaln~ z
korunma amac~ n~~ gütmek de~il, etkin (actif) ve her ne olursa olsun Rusya'ya Karadeniz'den Eke denizine özgür geçi~i sa~layabilecek bir donanma yapmak ilkesini (principe) gütmeyi önermi~~
ve Deniz Bakan~~ Amiral Grigoroviç o gün bu program~~ onam~~t~r
(tasvip). 22 Ilkkânun 1913 de bu ilkeye dayanan bir deniz program~~ Çar'a sunulur ve o bunu 30 ilkkânunda onar.
Buna göre bir yandan Karadeniz'de 8 saff ~~ harp gemisi ve
gereken say~ da kruvazör ve muharrip yap~ lacak, öbür yandan da
Balt~ k denizinde, raporda denildi~ine göre "Ege denizinde i~~görmek üzere„ (pour op&ations dans la Mer Ege), 12 saf f ~~ harp
gemisi ve gereken say~ da kruvazör ve muharirp yap~lacakt~ r ve
bütün bunlar 1919 da yani 6 y~l sonra bitmi~~olacakt~r °.
Buna göre i~ bu 1919 y~l~ na kadar Rusya, Do~u Anadolu Vilâyetleri'nde i~leri diledi~i yola sokmu~~olacak, Osmanl~~ ordusu
üzerinde elde etti~i genel gözetim (mürakabe) hakk~n~~ kullanarak 2
Bak: Taube s. 318.
8-2-1914 tarihli Osmanl ~~Rus anla~mas~ na göre:
nda askerli~ini
«Her Osmanl~ , bar~~~ve baysall~ k ( tranquillite) zamanlar~
r. Bununla birlikte
oturmakta oldu~u askeri müfetti~lik s~ n~ rlar~~ içinde yapacakt~
Hükümeti ~ahanei Osmaniye yeni bir karara kadar ( jusqu'a nouvel ordre ) Yendan oramen, Asir ve Hicaz'~ n uzak yerlerine, imparatorlu~un bütün k~ s~ mlar~
kara
ordusu
birliklerini
göndere lardaki ahalinin nisbetine uygun olarak al~ nm~~~
Hükümeti)
deniz
ordusuna
bütün
impara~~
o
(
Osmanl
bilecektir; bundan ba~ka
torluk içinden al~nm~~~erleri sokacakt~ r.
«Hamidiye alaylar~~ yedek süvari birlikleri biçimine sokulacakt~ r. Silahlar~~
2

askeri ambarlarda bulunacak ve bunlar ancak seferberlik veya manevra olursa
kendilerine verilecektir. Bu alaylar bölgesi içinde bulunduklar~~ kolordular~ n ko-
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i~bu orduyu elden geldi~i kadar güçsüz b~
rakacak, onun iç ve
d~~~ n~~ iyice ö~renecek ve yapt~~~~kocaman donanmalarla Bo
~azlar
ve Istanbul sorumlar~n~~ dile~ine göre çözüleme i~ine giri~ebilecek
bir duruma gelecektir.
b) Rus Deniz Genelkurmay~'n~ n ve Deniz Bakanl~~~'n~ n Karadeniz donanmas~ n~~ geli~ tirmek i~inde savgal durumu b~rak~
p sald~ rgal durumu erek tutan bir programa geçmeye karar vermeleriyle böyle bir program~ n Çar'a sunulmas~~ aras~ nda geçen bir
buçuk ayl~ k süre içinde Sazonof'un Çar'a önemli bir raporu vard~ r (6-12-1913). Çar 10-12-1913 de bunun alt
~ na kendi eliyle
"upuygunum„ (je suis d'accord) diye yazm~~t~ r. A~a~~ya bu raporun geni~~bir özetini koyuyoruz :

Sazonof'un raporu. — Balkan Yar~madas~ 'ndaki olaylar
Avrupa'n~ n Do~u-Güney'inde ve Küçük Asya'da az denge~ik
(peu
stable) bir durum yaratm~~t~ r. Bunun kar~~s~ nda ne yapaca~~m~z
sorusu ortaya ç~ kmaktad~ r.
Balkanl~ lar aras~ nda ç~ kan sava~~Türkiye'ye, Istanbul'u ve Bo~azlar'~~ daha eyi koruyabilecek bir s~ n~r sa~lamak olana
~~n~~ vermi~tir. Böylelikle Istanbul'un Bulgarlar'ca al~nmas~~ olas~l~~~~
azalm~~,
ancak oraya denizden bir Yunan sald~ r~s~~ olas~l~~~~artm~~t~ r. Bundan ba~ ka Türkiye'nin, iç durumunun denksiz ve maliyesinin kötü
bulunmas~~ sonucu olarak u~ram~~~oldu~u yenilgiler, Avrupa Hükümetlerrnde bu Devletin kalk~ nabilmesine pek güvenilemeyece~i
san~ n~~ uyand~ rm~~t~r.
mutanlar~ n~ n buyru~u alt~ nda bulunacaklard~ r. Bar~~~
s~ ras~ nda bu alay, tabur ve
bölüklerin komutanlar~~ Orduyu ~ahanei Osmani'nin nizamiye subaylar
~~ aras~ ndan
seçilecektir. Bu alaylara girecek askerler bir y ~ l askerlik edeceklerdir. Oraya
girebilmek için bunlar atlar~ n~~ ve onun bütün gereçini kendileri sa
~lam~~~olacaklard~ r. ilgili bölge içinde bulunan veya yukardaki ~artlar~~
sa~layan herkes ~ rk
ve din ba~kal~ k' gözetilmeden i~bu alay lara al~
nabilecektir. Bunlar manevra veya
seferberlik dolay ~ siyle toplan~ nca nizamiye birliklerinin yasav
~ na ( mesures disciplinaires ) ba~~ nl~~ ( tabi ) olacaklard~ r..
Görüldü~ü gibi anla~man~ n bu k~ s~ mlariyle Rusya: a) Bütün Osmanl
~~ ordu
ve donanmas~~ üzerinde, i~bu ~artlara uyulup uyulmad~~~ n~~
anlamak için genel
bir gözetim hakk~~ sa~lamaktad ~ r; b) Orduya ve hele Do~
u vilâyetlerindeki baz~~
birliklere Türk olmayanlar~ n sokulmas~ n~~ imza ile sa~
layarak her yerde kendi
adamlar~ n~~ bulundurmak ve dolay ~ siyle an~ klad~~ i sava~ta
Osmanl~~ ordusunu
içinden çöktürmek olana~~ n~~ elde etmi~~bulunmaktad~ r.
Metin: S. K., c. Il, s. 363....
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Bunlar dolay~ siyle ayrams~ z (istisna) olarak bütün Büyük Devletler Osmanl~~Devleti'nin da~~lma olas~l~~~ n~~göz önünde tutmakta
ve Küçük Asya vilâyetleri üzerindeki "hak„ ve oralardaki as~lar~n~~
inanca alt~ na alma i~ini incelemektedirler.
Gerçektir ki 2 yüz y~ldan beri Osmanl~~ Devleti'nin çökmesi
beklenilmektedir. Bu Devlet az çok bir ya~ama yetene~i ( facult
de vivre ) göstermekte ise de ~u da söylenilmelidir ki onun, hele
askeri kalk~ nma denemelerinde bulundukça u~rad~~~~bir sürü yenilgi, onda kalk~ nma etkenlerinin ( facteurs ) bulunmad~~~n~~ gösterir.
E~er d~~~ ~artlar uygun giderse Osmanl~~ nisbi güvenini ba~kalar~~aras~ ndaki anla~ mamazl~ klara dayayarak daha uzun zaman
sürünerek ya~ayabilir; ancak o, d~~ ardan gelecek bir çarp~ya kar~~~
koyacak gücü zor bulabilir.
Bütün bunlar Rusya için kar~~~ k sorumlar ortaya ç~karmaktad~ r. Toprakça büyüme amac~n~~ gütmek bizim as~lar~m~ za uygun
de~ildir ve bizim için bar~~~~sürdürmek gerektir; ancak ars~ulusal
duruma ve kendi "hak„ ve as~lar~m~z~~ koruma gereksizli~ine kar~~~
gözlerimizi yumamay~z °.
Türkiyenin uzun zaman ya~ayabilmesi üzerindeki ~üpheler bizim kar~~m~ za Bo~azlar sorumunu dikmektedir.
Rusya'n~n Bo~azlar'~~ almas~n~n m~~almamas~n~n m~~ gerekti~i ve
onlar~n al~nmas~n~n bu i~~için katlan~lmas~~gereken özverileri de~ip de~medi~i üzerinde ayt~~~ labilir, ancak onlar~n Türkiye'den
ba~kas~n~ n eline geçmesine seyirci kalmak sorumu ortaya ç~karsa
i~~büsbütün de~i~ir.
( Bundan sonra Sazonof bu konu, yani Bo~azlar'a ve Istanbul'a ba~ka bir devletin yerle~mesi olas~l~~~~üzerinde i~bu incelemenin ba~~ na koymu~~oldu~umuz Bazili'nin raporundakilere benzeyen bir sürü dü~ünce ileri sürmektedir - ~imdi gördü~ümüz raporun da Bazili'ce yaz~lm~~~olmas~~ çok olanakl~d~ r - Bu s~ rada SaRusya'n~ n Bo~azlar ve Istanbul sorumunu ne kadar u~ra~ arak hep ortaya
i ve Anadolu
att~~~ , Balkan sava~~ n~~ nas~ l inceden inceye an~klad~~~~ve düzenledi~
ölçemDo~u Vilâyetleri i~inde onlar~~çok geçmeden Rus etkisi alt~ na dü~ürecek
l
bar~~c~
s~ndaki
~
u
bilinince
Sazonof'un
bu
yaz
lere ne kadar önem vermi~~oldu~
Sazo~ka
mamak
elden
gelmez.
Bundan
ba
~a~
u
iki
yüzlülü~e
dilin aç~~ a vurdu~
nof'un bu biçimde yaz~ s~~ her an her i~ te duraksayaduran Çar'~~geri dönülmesi
l gösterilgüç ve olanaks~ z durumlara sürüklemek için i~lerin ba~ta ona nas~
biz
koyduk.
rnaklar~~
klar.
T~
di~ini de aç~
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zonof Bazili'nin yapm~~~oldu~u gibi Bo~azIar'a yerle~ecek devletin
yaln~ z Ak ve Karadeniz'in anahtarlar~ n~~ elde tutmakla kalmayaca~~n~ , Küçük Asya'ya sokulmak ve Balkan e~emenli~ini elde etmek
anahtarm~~ da ele geçirmi~~olaca~~ n~~ ve Türkler'in daha eskiden
çizmi~~olduklar~~ yoldan yürüyece~ini yazar.)
Balkan sava~~~ s~ ras~ nda Bulgaristan'~ n ba~~ nda bulunanlar Istanbul'a girmek h~ rs~ n~~ gösterdiler; günün birinde bu i~e yeniden
giri~ ip bunu ba~arabilirler.
30 y~ l var ki Çar III. üncü Aleksandr'~ n iste~iyle Karadeniz
donanmam~ z yeniden do~abildi; 60 y~ l kadar oluyor ki buharl~~
gemiler Karadeniz'de i~ liyorlar. Bu iki i~~te Rusya'n~ n gücünü ve Bo~azIar'daki as~lar~ n~~ sa~lamas~~ dü~ üncesine ba~l~ d~ r. Bu u~
urda
ve donanmam ~ zla birlikte i~~görecek olan Odesa asker! bölgesindeki ordumuz u~runda yüz milyonlar sarfedildi. Bilinmektedir ki
1895 de Ermeni k~ r~ mlar~~ s~ ras~ nda, o zaman en büyük ve tehlikeli önürde~ imiz olan Ingiltere bunu bilerek ve buna ona~m~~~
olarak, bizim süreksiz olmak üzere Istanbul'a ordumuzu sokmam ~z
sorumu ortaya konulmu~tur. Biz ta~~tlar~ m~z~ n yetersizli~i ve kara
seferberli~imizin eksiklikleri yüzünden bu tasardan yaz geçmek
zorunda kalm~~t~ k.
Aradan 18 y~ l daha geçti, yine yüzlerce milyon sarf ededuruyoruz, amma amac~ m~za do~ru tek ad~ m ilerlemi~~de~iliz. Sava~~
gemileri yap~ yoruz, tecim donanmam~ z için bir çok masraflar ediyoruz, amma önemli bir asker ç~ karmas~ nda bulunmak gerekince
bunu ba~aracak gücde olmad ~~~ m~ z için Hükümet böyle bir i
~e
giri~emiyor. Geçen y~l ordular~ m~z~~ Istanbul'a ilerletmek gerekince
bunu yapacak gücde olmad ~~~ = anla~~ld~.
Bugün ise i~, yaln~ zcana Türkiye'ye kar~~~önemli eylemlerde
( actions srieuses ) bulunacak durumda olmay~~~ m~ zla kalmamaktad~ r; Türkiye'ce yak~ nda gerçekle~ tirilebilecek deniz program
~ na
kar~~~koyacak durumda bile de~iliz. Yap~ lan hesaplara göre 1914
den 1916 ya kadar Türkler Karadeniz'de bize üstün bir durumda
bulunacaklard~ r.
Biz ne bugün için buna ona~ abiliriz ne de ilerisi için Bo~azlar sorumunun çözülenme i~ine kar~~~ilgisizlik gösterebiliriz.
Türkiye'nin " yak ~ nda „ (t~ rnak! biz koyduk) da~~lmas~~ Rusya'ca istenilecek bir ~ey de~ildir ve bunu geciktirmek için diplomasi alan~ nda çal~~ mak gerekir.
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Yukarda görülen sorumlar, a~a~~daki özdeksel ölçemlerin
( mesures mat&ielles ) incelenmesini gerektirir:
Yeter say~da bir ç~karma birli~inin ("corps d'arme de
&barquement„ denilmekte ise de kolordudan büyük bir birli~in
dü~ünüldü~ü anla~~lmaktad~ r) çabuk seferber edilebilmesi'.
~~bu seferberlik için gereken ta~~t yollar~n~n (voies de communication) yap~lmas~~ veya gereken duruma sokulmas~~ (mise en
tat).
Karadeniz donanmas~= o ölçüde artt~r~lmas~~ ki, o Osmanl~~
donanmas~ ndan daha güçlü olsun ve ordu ile i~birli~i yaparak
e~er gerekirse Bo~azlar'~~ ~orlamak ve onlar~~ sürekli veya siireksiz
olarak ele geçirmek i~ini ba~arabilsin.
Ta~~tlarzm~z~n ç~karma eyleminin gerektirdi~i ölçüde artt~r~lmas~. Bu son sorum Karadeniz yolu ile d~~ar~~ ç~ karmakta oldu~umuz bu~daylar~ n ç~kat~ yla de yak~ndan ilgilidir. Karadeniz
havzas~nda ve Türk s~ n~rlar~~ üzerinde al~nacak korunma ölçemleri
aras~nda Kafkasya'ya sokulma (de p6-~ tration au Caucase) demir
yolu ad~~verilen tasar~n gerçekle~tirilmesine ayr~ca önem verilmelidir.
Bugüne kadar Rus D~~~Bakanl~~~~Türkiye'nin Rus s~n~rlar~~
yak~nlar~nda demiryolu yapmas~ n~~ elden geldi~i ölçüde geciktirmek için pek büyük emeklerde bulunmu~tur. Bu i~te Rus diplomasisine dü~en nankör i~~ta~~t yollar~~ yap~lmamas~~ b~ rak~s~ n~~
almaya u~ra~mak olmu~tur, halbuki öbür Büyük Devletler bu
yollar~n yap~lmas~~veya daha iyile~tirilmesi için Türkiye'ye hizmetlerini sunma i~inde biribirleriyle önürde~e durmaktad~rlar. Bizim
u~ra~lar~m~z~n Türkiye'nin ku~kular~n~~ kabartmas~~ve onu Rusya'ca
istenilmeyen yollara ddha da büyük önem vermeye k~~k~ rtmas~~
do~al görülmelidir. Bu yüzden s~n~rlar~ m~za yak~n olan Türk vilâyetlerinde ta~~t yollar~~ yap~lmas~n~~ daha uzun zaman sa~layabilmemiz kolay olmayacakt~ r. Ancak bizim Kafkasya'daki ta~~t yollar~m~z sorumu eyi bir sonuca eri~ir eri~mez, ve hele Türk s~ n~ r~~
üzerine asker y~~mam~z i~ini çok çabukla~t~ racak olan Kafkasya'ya
sokulma demiryolumuz yap~l~ r yap~lmaz, Türk demiryollariyle
ba~lanma i~i bizim için bir tehdit olmaktan ç~ kmakla kalmaz
bunun tersine olarak ba~tan ba~a bizim as~lar~m~za uygun bir
biçim al~ r. Çünkü durum böyle olunca Türk demiryollar~ , onlar~n
Bu ve a~a~~ daki imler Frans~ zca metninde vard~ r.
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Kafkasya'ya girmesini sa~lamaktan daha çok bizim Türkiye'ye
girmemizi sa~larlar. O vakit ta~~t yollar~~ bak~ m~ ndan Türkiye'ye
kar~~~üstün bir durumda bulunuruz; bizim Bat ~~ kom~ular~ m~ z~ n
(Almanya ve Avusturya) Rusya'ya kar~~~olan durumlar~~ gibi;
ancak ~u ayr~ mla ki (fark) Türkiye, bizim yapageldi~-imiz gibi
bar~~~ s~ ras~ nda s~ n~ r üzerinde kalabal~ k bir ordu tutmakla bu
eksikli~i örtecek durumda de~ildir.
Küçük Asya'n~ n gelece~i ve Rus as~ lar~ n~ n korunulmas~~ için
al~ nmas~~ gereken iç ölçemler dolay~ siyle incelenecek ba~l~ca sorumlar bunlard~ r, Sava~~ve Deniz Bakanl~ klar~ m~z'~ n, bizi kesin
bir eylemde bulunmak zorunda b~ rakacak olaylar kar~~s~ nda
kal~ rsak, en uygun siyasal ~artlar~ n sa~lan~ lmas~~ için neler yap~ laca~~ n~~ D~~~Bakanl~~~'ndan sormaya haklar~~ vard~ r.
Statükonun (yani o andaki durumun) uzayadurmas~~ için yukardaki dile~i yenilemekle birlikte ~unu da söylemek gerekir ki
bir Avrupa karma~mas~~ olmad~kça Bo~azlar sorumunun ileri bir
ad~m alabilmesi güçtür.' Bugünkü duruma bak~ l~ rsa bu karma~malar~~ biz Fransa ile ba~la~~ k ve Ingiltere ile de belki-amma her
ne olursa olsun de~il- ba~la~~ k veya hiç olmazsa onun bize
eygin bir yans~ zl~~~ na güvenebilecek bir durumda kar~~layabilece~iz. Bir Avrupa karma~mas~~ olursa Balkanlar'da S~ rbistan'a ve
belki de Romanya'ya güvenebiliriz. Dolay~siyle i~bu son Devlet'le
aram~zda elden geldi~i kadar içten bir yak~ nla~ma için gereken
durumu yaratmak diplomasimizin bir ödevidir; ancak bu yoldaki çal~~mam~z sürekli, amma sakn~ l~~ olmal~ d~ r ve a~~ r~~ bir
biçim almamal~d~ r. Romanya'n~ n Balkanlar'daki durumu Italyan~ n Avrupa'daki durumuna benzemektedir; her iki devlette "~ngalomanie„ ye ( büyükliik illetine ) tutulmu~ turlar; ve amaçlar~ na
aç~ ktan aç~~a erecek gücleri olmad~~~ ndan, onun yan~ nda yer
almak için kimin güclü oldu~ unu anlamaya çal~~ma ve uygun
an ve durumu kollama siyasas~~ ( politique d'opportunisme ) ile
yetinmek zorundad~ rlar.
Önceden güder hesab~~ yap~ l~ rken bu a~ama duruksay~c~~ ö~elere (unsur) güvenmek ne kadar tehlikeli ise onlar ~~ hiç hesaba
katmamak ta o kadar az usal~ r (makul) olur.
Balkan durumunun bugünkü denksizli~inde ba~l~ca rolü oy-
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nayan iki etken vard~r: Birincisi S~ rbistan ve Romanya'n~n ba~ar~lar~~ yüzünden içindeki S~rp ve Romenler'in her gün daha çok
kayna~maya koyulduklar~~ Avusturya, ikincisi de Bükre~~antla~mas~n~n a~~r sonuçlar~na katlanmas~~ olanaks~z olan Bulgaristan'd~ r.
Bu iki Devlet ya birle~ebilirler -Balkan haritas~n~~ yeniden çizmek için- veya biribirine kar~~n iki yanda bulunabilirler : e~er
Bulgaristan, ba~ka bir yoldan Makedonya'y~~ elde edebilece~ini
umarsa. Bulgaristan'la S~rbistan'~ n biribirine yakla~mas~~ her ne
kadar güç olsa da ancak bunu sa~larlarsad~r ki bunlardan her
biri kendi ulusal amaçlar~n~ n arkas~ndan gidebilir. Bunlar biribirine dü~man kald~kça mefluçturlar. Ancak Bulgaristan buna kar~~ n olmazsa, hattâ Makedonya'n~ n kendisine geri verilmesiyle bu
i~e yard~mc~~ olursad~r ki S~rbistan bütün S~rp ulusunun birle~tirilmesine varan büyük ülküsünü gerçekle~tirebilir. Ancak, ~üphesizdir ki bu iki varsay~mdan (hypothe) herhangi birinin gerçekle~ebilmesi için o anda Rusya'n~ n da kendi öz tarihi amaçlar~ na
ermek için i~e koyulmu~~bulunmas~~ ve i~bu Balkan Devletleri'yle
birlikte çal~~mas~~ gerekir. Çünkü kendi ba~lar~na kal~rlarsa Balkan
Devletleri'nin birbirleriyle u~ra~malar~~ sak~ n~l~ namaz bir olayd~r;
ve bu ancak Rusya'n~ n etkin (active) ve yöneltici (dirigeante) bir
giic olarak i~in içinde bulunmasiyle önlenilebilir.
(Sazonof sonda bütün bu i~lerin ve al~ nmas~~ gereken ölçemlerin ayr~ca bir komisyonda incelenmesi için Çar'~ n iznini istemektedir.)
**

*

Sazonof'un bu raporu, Rus Hükümeti'nin 1913-14 y~llar~ nda
Istanbul ve Bo~azIar'~~ele geçirmeyi ve Osmanl~~ Asya's~ndan bir
pay almay~~ ana amaç edinmi~~oldu~unu aç~kça gösterir. 8-2-1914
de sözde Doku Anadolu Vilâyetleri'nde ye~leme yap~lmas~n~~ sa~lamak için binbir bask~~ ve tehditle Osmanl~~ Hükümeti'ne imzalatt~r~lm~~~olan ve gerçekten ise hem bu yerleri, hem de Osmanl~~
ordusunu Rus gözetimi (murakabe) alt~na sokacak olan anla~ma
da bu dü~ünceyi berkitecek özdedir.
Çar Il. nci Nikola duruksun, ve az çok ürkek oldu~undan ve
Rus Hükümeti üyeleri aras~nda, Japonya'dan yenilen dayak ve
bunun sonucunda ç~kan ayaklanmalar dolay~siyle sak~ngan bir
siyasa gütmek gereksili~ine inanm~~, Çar'~n yan~ nda sözü geçer
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kimseler bulundu~u için, Sazonof, ba~tan ba~a sald~ rgal olan siyasas~ n~ n bu özünü örtmek için, Rusya'n~ n tarihi ödevi gibi sözleri
kullanmaktansa, daha kurnazcana yollardan yürümeyi daha uygun
görmektedir. Bu yollar ba~l~ca ikidir :
a) Rusya istese de istemese de Osmanl~~ çökecektir, dolay~siyle pay~m~z~~ almaya ve Istanbul ve Bo~azIar'a ba~kas~n~n yerle~mesini önlemeye an~k olal~m. Bu yolda yazarken Sazonof ~unu
unutmu~~görünmektedir ki Osmanl~'y~~ y~ kma ve onun ülkesini bir
payla~~lmaya do~ru sürükleyen d~~~etkenler (amil) aras~nda Rusya'n~n düzenlemi~~oldu~u Balkan sava~~~ve o s~ rada Do~u Anadolu'da kendisine büyük bir etki bölgesi ay~ rtt~ rmak için yapt~~~~
u~ra~iar ölçüsüz olarak birinci ve en önemli s~rada gelirler.
b ) Osmanl~'n~ n Ingiltere tersanelerinde yapt~ rmakta oldu~u
dritnotlar onu Karadeniz'de üstün bir duruma getirebilir; buna
ona~amay~z.
Daha yukarda 7/11/1913 tarihli Rus Deniz Genelkurmay~'mn
sava~~gemisi yapmas~~ program~ n~~ ve bunun 22 Ilkkânun 1913 de
Çar'a sunulmu~~oldu~unu görmü~tük. Sazonof'un i~bu 6 ilkkânun
tarihli raporu Amiralin raporuna bir giri~~say~lmal~d~ r.
~stanbul ve Bo~azlar sorumlar~n~~incelemek için
toplanan Rus komisyonu. — Sazonof'un toplanmas~ n~~ istedi~i
konferans 8/2/1914 de toplan~ r, ba~kan~~ Sazonatur; üyeleri :
Deniz Bakan~~ Amiral Grigoroviç, Genelkurmay Ba~kan~~ General
Jilinski, Istanbul Büyük Elçisi Girs, D~~~Bakan muavini Neratof,
Genelkurmay 2 inci ve 3 üncü Ba~kanlar~~ Danilof ve Averianof,
Deniz Genelkurmay Ba~ kan vekili Neniükof, D~~~Bakanl~ kta Müslüman Do~u ~ubesinin ba~~~Prens Trubetskoy, Deniz Genelkurmay~ nda Harekât ~ubesinin ba~~~Nemiç'tir.
Toplant~y~~ açarken Sazonof, Çar'a verilmi~, onca onanm~~~ve
üyelere da~~t~lm~~~olan yukarda özetini koydu~umuz rapor üzerinde konu~ur ve ona göre incelemelerde bulunulmas~ n~~ ileri sürer.
Bundan sonra ~u konular üzerinde konu~ulur ;
1 ) Bo~a~lar'a yollantlacak seferi kuvvet, onun tesekkülü ve
seferberli~i. — Gl. Jilinski ~unlar~~ der: Oraya gönderilecek birlikler en yak~ nda, yani Odesa ve Sebastopol'dakiler olacakt~ r;
bunlar 7 ve 8 inci Kolordulard~ r, bunlar~ n içerden gelecek daha
Bak: Emile Laloy: s• 79-100, Oradaki özetin ana çizgileri al~ nm~~t~ r.
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iki Kolordu ile berkitilmesi de olas~l~d~ r. Karaya bir defada ç~kar~ lacak kuvvet bir Kolordudan, yani 30-50,000 ki~iden az olmamal~d~ r; yoksa kolayca ezilebilir...
Jilinski askeri baz~~ aç~ klamalardan sonra ( ki bunlar~n da
Emile Laloy'da pek özeti vard~ r) karaya ç~ kacak ordunun kimlerle kar~~la~aca~~n~~ sorar. Kendisi ilk olarak Türkler'i görmektedir; bu s~rada onlar~ n Istanbul dolaylar~ nda 7 inci Kolordular~~
vard~ r; gerçekle~mesi ~üpheli olan Enver Pa~a'n~n tasar~ na göre
Türkler Bo~azIar'~n Avrupa k~y~ lar~ na 3 Kolordu yerle~ tirmek
dü~ üncesindedirler.
Sazonof kar~~l~ k olarak der ki, Bulgaristan ve Yunanistan da
Rusya'ya kar~~~ortaya at~ labilirler, ancak birbirlerine olan tarihi
dü~manl~ klar' dolay~ siyle biri bir yana kat~l~ rsa öbürü kar~~~yana
kat~l~r.
Böyle bir durumda S~ rbistan'a güvenilebilir mi? Sorusuna
kar~~~Sazonof ~u yolda kar~~ l~k verir: Rusya'n~n Bo~azIar'a sald~ r~s~n~ n bir Avrupa sava~~~ ç~ kmadan yap~ labilece~ini sanmak
olanaks~zd~ r; ve bu olursa S~ rbistan'~ n var gücünü Avusturya'ya
kar~~~kullanmas~~ olas~l~d~r.
Jilinski, bir Rus - Avusturya sava~~nda S~ rb'~ n Avusturya'ya
sald~ rmas~ n~ n önemini belirtir ve onun böylelikle 4 - 5 Avusturya
Kolordusu'nu üzerine çekece~ini söyler. Bir genel sava~ta Romanya durumunun önemi üzerine de bak~~lar~~ çeker.
Sazonof, Romanya'n~ n ne yapaca~~~üzerinde kesin bir ~ey
denilemeyece~i kar~~l~~~ nda bulunur. Bundan sonra Rusya'n~n Bo~azlar'da kar~~la~aca~~~dü~manlar konusuna dönen Sazonof, Üçlü
Ba~la~ma ile Rusya aras~nda bir sava~~olursa Almanya ve Avusturya'n~n Bo~azlar'a asker yollamayacaklar~n~~ ve olsa olsa Italya'n~ n, Fransa ile s~ n~ r~n~~ bo~altmas~~tehlikeli olmakla birlikte oraya
belki bir seferi kuvvet yollayabilece~ini söyler.
Sazonof'un genel siyasa üzerindeki sözlerine gelen Jilinski
(Sazonof'un Çar'a vermi~~oldu~u 6-12-1913 tarihli rapordakilerin
ana çizgileri), bir genel sava~~olmadan Istanbul için vuru~abilmenin olanaks~zl~~~na inand~~~ n~~ söyler ve ~unlar~~ der: Istanbul'a
kar~~~yollamak üzere asker ay~ rabilmek ve böyle bir sefer yapabilmek olana~~~sava~~n ba~~ ndaki duruma bakar; bu i~te kullan~lacak olan Güney Kolordular~'mn Istanbul'a do~ru yola ç~ kar~lmas~~
için Bat~~ cephesinde (Alman-Rus ve Avusturya-Rus) sava~~ olma-
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mas~~ veya orada ba~ar~ lar elde edilmi~~olmas~~ gerekir; yoksa
i~ bu Güney Kolordular~~ Bat~~ cephesine yollan~lmal~ d~ rlar, çünkü
orada kazan~ lacak ba~ar~ , Bo~azlar i~ inin de keskilini saptar;
Bat~~ cephesinde sava~~olursa tasar~m~ za göre bütün birliklerimiz
oraya yollanacakt~ r.
Sazonof'un, ordunun tasarlanan art ~~~ na göre bu kararda bir
de~i~iklik yap~ l~ p yap~ lamayaca~~ n~~ sormas~~ üzerine Jilinski ~unu
der: Bu art~~~iki Kolordu'dan ileri gitmemektedir, bunlar 1915 ve
16 da te~ kil edilecek ve Bat ~~ s~ n~ r~~ üzerinde bulundurulacakt ~ r ve
Alman ve Avusturya ordular~ n~ n art~~~ n~~ ancak kar~~ layabileceklerdir; bundan ba~ ka yeni iki Kolordunun te~ kili Istanbul'a 4 Kolordu yollama olana~~ n~~ sa~lamaz.
Bunun üzerine Girs, Kafkasya'daki Kolordular'~ n ~stanbul seferinde kullan~lmas~ , ve i~ bu kentte karmakar~~~ kl~ k olursa Osmanl~ -Rus s~ n~ r~~ üzerinde vuru~ ma olmayaca~~~için Kafkas Kolordular~'n~ n özgür kalabilecekleri dü~ üncesini ileri sürer.
Jilinski bunu kabul edemiyece~ini söyler ve der ki: Istanbul'a
kar~~~yap~ lacak sefer bizi Kafkas s~ n~ r~~ üzerinde sava~mak zorundan kurtaramaz; Türk birliklerinin büyük bir k ~sm~~ Küçük Asya'dad~ r. Enver Pa~a'n~ n tasar~ na göre Avrupa'da yaln ~
z 3 Kolordu
bulunacakt~ r; e~er biz Istanbul dolaylar~ na asker ç~ kar~ rsak Asya'daki Türk Kolordular~ 'n~~ Kafkas s~ n~ r~~ üzerinde al~ koymally~z;
dolay~ siyle sefer ba~lar ba~ lamaz Kafkasya'daki üç Rus Kolordusu
bu dü~ ünce ile seferber edilmelidir.
Danilof ~unlar~~ ekler: Kafkasya 'daki birlikleri Istanbul'a kar
~~~
yollamak ~ u yönlerden de olanaks~zd~ r ki yersel etkenler dolay
~siyle onlar~ n seferberli~i daha yava~~yap~ lmaktad~ r; Kafkas demiryollar~ n~ n ta~~ ma yetene~i azd~ r ve oradaki Rus halk~~ seyrektir ve i~ bu birlikleri içerden getirilecek ihtiyatlarla bütünlemek
gerekmektedir. Kafkasya'da seferberlik üç hafta sürer. Danilof,
Istanbul'a kar~~~yap~ lacak sefer için önceden birlikler seçilmesine
ve tahsisine kesin olarak kar~~ nl~ k gösterir. Ne kadar çok kuvvet
gönderilirse gönderilsin, Bo~az'~ n dibinde bulunan bu kenti almaktaki güçlük bir yana da b~ rak~ lsa, biz bütün birliklerimizi
Almanya ve Avusturya'ya kar~~~yollamak zorunda olabilece~imizi
hep göz önünde tutmally~ z. Orada kazan~ lacak bir yen bütün
öbür sorumlar~ n eyi bir biçimde çözülenmesini saklar. Bat~da sava~~varken ~ stanbul için 4 Kolordu ay~ rmak yaln~ zca olanaks
~zd~ r.
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Böyle bir durumda, üçüncü bir Devlet veya Devletler'in Istanbul'u
ele geçirmelerini önlemek i~i ise siyasal bir sorumdur.
Nemiç buna kar~~ n bir dü~ ünce ileri sürer ve der ki: Elbette
her ~eyden önce ba~l~ca dü~mana kar~~~güclü olmak gerekir, ancak
bu dü~man Istanbul ydlu üzerinde bulunm~yor, Almanya ve Avusturya'ya kar~~~kazan~ lacak bir yen Istanbul'u bizim elimize dü~üremez ; biz Bat~~ s~ n~r~m~z üzerinde dö~ü~ürken oras~n~~ ba~kalar~~
alabilirler. Eker biz bar~~~görü~meleri s~ras~ nda oray~~önceden ele
geçirmi~~bulunman~n sa~layaca~~~" hak „ k~~ ileri sürebilmek istiyorsak Bat~'da sava~~ rken de Istanbul'u almak zorunda bulunabiliriz. Ancak bu olursad~ r ki Avrupa Bo~azlar i~inde bizce gerekli
görülen ~artlar~~ kabul eder. E~er bugünkü kuvvetlerimiz bu i~e
yetecek gücde de~ilse onlara 3 kolordu daha eklemelidir.
Jilinski bunun olanaks~z oldu~unu söyler ve ~unlar~~ der: Her
Rus için Bo~azlar'~ n önemi o kadar büyüktür ki e~er onlar~ n
Türkiye'nin elinden al~ nmas~~tehlikesi görünürse oray~~ ele geçirmekten ve dolay~ siyle Istanbul'a hemen bir ordu göndermekten
kendimizi alamay~ z. Ancak bu, bir genel sava~~do~uran bir bunal~m ( crise ) s~ ras~nda olabilir. Olanakl~d~ r ki Bo~azlar için yap~lacak sava~~Bat~~ s~n~ r~m~zdaki sava~tan önce yap~ls~ n ve bence i~in
böyle olmas~~ olas~l~d~ r ; e~er böyle olursa Istanbul için birlikler
ayr~labilir, ancak i~~tersine olursa ( yani genel sava~, Istanbul
için yap~lacak sava~tan önce ba~larsa) ayr~lamaz. Istanbul için
7 nci ve 8 inci Kolordular ayr~lm~~t~ r ; ancak bunlar, Bat~~ cephesi
için yap~ lm~~~olan tasarlarda i~ bu cepheye ayr~lm~~~bulunmaktad~ rlar.
Bundan sonra Jilinski i~ bu birlikler üzerinde bir tak~ m ayr~ nt~lara geçer ve bunlar~ n seferberli~i dolay~ siyle der ki : Karadeniz'deki ta~~tlar~m~z~ n eksikli~i dolay~siyle i~bu ta~~tlar~~ arnklamak
karadaki seferberlikten biraz daha çok zaman al~ r; dolay~siyle onlar~ n durumu düzeltilmedikçe kara seferberli~ini çabukla~t~ rmaya
çal~~maktan bir ~ey kazan~lmaz.
Amiral Grigoroviç bu söz için do~rudur der ve ilk tak~ m~n
10 uncu günden önce gemilere bindirilemiyece~ini söyler.
2) Seferi orduyu gemilere binece~i limanlara kadar götürecek
ta~~t yollar~~sorumu. — Jilinski bunlar~ n genel olarak eyi olduklar~n~~ ve Odesa'ya götürenlerin daha da eyile~tirildi~ini söyler.
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3) Bir ç~karma yap~labilmek için gereken ta~~ tlar — Amiral
Grigoroviç Karadeniz'deki Rus ta~~tlar~n~n çok az oldu~unu, asker
ta~~ maya yarayamayacaklar~n~~ ve onlar~ n seferber edilmesi için
bir örgüt ( te~kilât ) bulunmad~~~n~~söyler ve bu i~~üzerinde ayr~nt~ lar vermesini Nemiç'ten diler; o da der ki: Ta~~tlar~n an~klanmas~~
için 10 - 12 gün gerekmektedir, seferberlik buyru~unun yay~nlanmasiyle askerimizin karaya ç~kar~lmas~~ aras~ nda iki hafta geçecektir; e~er ta~~ t gemileri bunu yapar yapmaz bindirme limanlar~na dönerlerse ikinci gezilerini birincisinden bir hafta sonra yapabileceklerdir; bugünkü duruma göre birden ta~~ yabilecekleri asker
say~s~~ 20,000 i geçemez. Birden bir Kolorduyu ta~~yabilmeleri için
Karadeniz tecim donanmam~z~ n topunu seferber edebilecek bir
örgüt kurulmal~d~ r; amma her an bu donanman~n ancak bir k~sm~~
bu denizde bulunmaktad~r. 2-3 y~l, çal~~~l~ rsa 2-3 Kolorduyu birden ta~~mak olana~~~elde edilebilir, ancak bunun için yabanc~~ ta~~t gemilerini de kullanmak gerekir. Ta~~ma i~ini kolayla~t~rmak
için ba~l~ ca çare tecim donanmam~z~~ artt~rmakd~ r, ilgili ~irketlere
gemilerini artt~ rmalar~~ ve hele asker ta~~ maya yarar gemiler elde
etmeleri için yard~ mda bulunulmal~d~ r; bu i~e yarar 15 geminin
tecim donanmam~za kat~lmas~~ bir Kolordunun birden ta~~nmas~n~~
olanakl~~ k~lar.
Prens Trubetzkoy Karadeniz tecim donanmas~n~n art~~~n~n tutumsal önemini de belirtir ve bu yolla yap~lan Rus ç~kat~n~n
°/o 95 inin yabanc~~ gemilerle yap~ld~~~n~~ söyler.
Sazonof'un önermesi üzerine Toplant~~ i~bu donanman~ n artt~r~lmas~~için gereken ölçemlerin an~klanmas~~dile~ini kabul eder.
Girs, Istanbul'a ta~~n~ lacak birliklerin, seferberli~in bilitlenmesinden ancak 15 gün sonra oraya varabilmesi konusu üzerinde
durarak bunu çok uzun bulur; e~er bu asker ç~ kartma i~inin Istanbul'da karmakar~~~kl~klar ve k~r~ mlar olmas~~ dolay~siyle yap~lacaksa çok çabuk davran~lmas~~gerekti~ini söyler ve en k~ sa olarak bu i~in kaç günde yap~ labilece~ini sorar.
Nemiç, i~in tecim donanmas~n~n an~kl~~~ na bakt~~~n~~ söyler ve
e~er Gönüllü donanmas~~( hükümete ba~l~~ bir ta~~t ~irketi) gerekti~i kadar askerile~tirilebilirse seferber bir tümenin bir haftada
Istanbul'a ta~~ nabilece~ini söyler.
Sazonof, bütün seferi ordunun 4 - 5 gün içinde Bo~aziçi'ne
varmas~~ gerekti~ini söyler.
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Amiral Grigoroviç doldurulmas~~ gereken bir çok eksi~i sayar
ve der ki: bu yaz Karadeniz'de yapaca~~m~z ç~karma denemesi
bize çok i~e yarar ~eyler ö~retecektir; bu i~in ne kadar çabuklukla yap~labilece~ini de gösterecektir; yaz manevralar~~ s~ ras~nda
seferber bir tümeni iki defada Kafkas k~y~lar~na ç~karaca~~z. Bu
birli~in yar~s~~ bir limana ve öbür yar~s~~ herhangi bir k~y~ya ç~kar~lacakt~ r; ilk ç~ kar~§ biçimi bir Bulgar liman~ na ikincisi ise Türk
k~y~lar~ na ç~ kt~~~ m~z halde kar~~la~aca~~m~ z duruma benzeyecektir.
Ac~ nacak olan~~ ~udur ki, tutumlu davranm~~~olmak ve tecim i~lerimizi bozmamak için bu i~te çok gemi kullanamayaca~~z.
Bundan sonra yine tecim gemileri ve bunlar~n asker ta~~ma
i~ine daha elveri~li olmalar~~ için al~nmas~~ gereken ölçemler üzerinde görü~ülür.
4 ) Karadeni~'deki sava~~donanmalart. — Bundan sonra toplant~~ Karadeniz'deki Rus sava~~donanmas~ n~n Osmanl~n~ nkinden
üstün olmas~~ ve Bo~azlar'~~ zorlay~ p ele geçirebilmesi için gereken
ölçemler üzerinde konu~ur.
Neniukof der ki: Bu gün Karadeniz üstünlü~ü kesin olarak
bizdedir; ancak önümüzdeki sonbaharda Türkiye'nin Ingiltere'ye
~smarlam~~~oldu~u Re~adige ve Brezilya'dan sat~n alm~~~oldu~u
Rio de Janeiro (sonra Fatih Sultan Mehmet ad~~ verilecektir) dritnotlar~~ Türk donanmas~ na kat~lacakt~ r, Çok ac~ kl~~ olarak biz Karadeniz'de bunlar~n kar~~s~ na tek bir dridnot ç~ karamayaca~a, dolay~ siyle Karadeniz'de üstünlük Türkler'e geçecektir; bu böyle kald~kça Bo~azlar'a sald~ ramay~ z. Bu durum ancak 1915 yaz~ nda
de~i~ecektir, ~u ~artla ki Türkler yeni gemiler elde etmesinler, ancak
geçmi~~gösteriyor ki bunu yapmalar~ na mali engel bile yoktur. Rus
Amiralli~i'nce al~ nm~~~olan Çetin ölçemler yüzünden 1916 da bitmesi
beklenilen iki dridnotumuzdan ~mparatoriçe Mari'nin 1 Haziran ve
Aleksandr III. ün de 1 Eylül 1915 de bitmi~~bulunmalar~~ sa~lan~lm~~t~ r. Genel olarak Türk deridnotlar~n~n sava~ta bizimkilere
üstün olacaklar~~ san~lmaktad~ r; gerçektense bu üstünlük önemli
de~ildir; onlar~ n a~~r toplar~~ 34 ve bizimkiler 30 santimlikse de
Türk donanmas~ n~ n cephanesi Ingiliz olup ayn~~ çap için bizimkilerden daha gücsüzdür; dolay~ siyle umulabilir ki 1915 de bizim
deridnotlar~m~ z Türk dridnotlar~ n~~ denkle~tirebilir; ve bugün
elimizde bulunup bugünkü Türk donanmas~ ndaki gemilerden çok
güçlü olan dört eski z~ rhl~m~z bize üstünlü~ü sa~lar. 1915 sonunBelleten : C. VI12, J 14
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da Rus donanmas~~ Katerina II adl~~ bir üçüncü dridnotla ve
1916 da iki kruvazörle berkitilmi~~olacakt~r. Bundan ba~ka bir
dördüncü dridnotun yap~lmas~~ da kararla~t~ r~lm~~t~ r; bu 1917 de
bitmi~~olacak ve böylelikle bir dridnotlar tu~u (brigade) bütünlenmi.~~olacakt~ r. Bu son dridnottan ba~ka da 2 kruvazör, 8 torpido ve 6 denizalt~~ 1917 de bitmi~~olacakt~ r.
Bu gemilerin ne ölçüde bize Karadeniz e~emenli~ini sa~layacaklar~~ gerek Türkler'in gerek bizim ilerdeki silâhlanmam ~ za bakar.
Türk program~~ 6 dridnot'un ve 12 aç~ k deniz torpidosunun al~ nmas~ n~~ göz önünde tutmaktad~ r.
Amiral Grigoroviç, daha sonraki y~ llarda Karadeniz'de bir
ikinci dridnot tu~u kurmakla ora donanmam ~z~~ büyük ölçüde
berkitmek dü~ üncesindeyiz der- Toplant~~ bu demeci çok iyi kar~~lar ve bu i~in bir an önce gerçekle~ mesini diler- Bundan sonra
Amiral ~unlar~~ ekler: Rio dö Janeiro dridnotunu biz almay~~
dü~ünmü~tük, ancak ~ ngiliz kaynaklar~ ndan onun sat~ lmayaca~~m
ö~rendik ve bu yüzden Türkiye onu sat~n alma f~rsat~ n~~ buldu.
Deniz Bakanl~~~~Türkiye'nin sat~ n alabilece~i ba~ ka dridnotlar~n
onun eline geçmesini önlemek için çok ilgili davranmaktad~ r.
Ö~rendiklerimize göre Arjantin Hükümeti, Amerika Birle~ik Devletleri'nde yapt~ rmakta oldu~u R iv ad avia ve More no 'yu ve
~ili Hükümeti de Almirante La t orr e biçimindeki iki dridnotu
belki satmaya ona~~ rlar. Bunlardan ba~ka sat~ hk gemi bulunmay~~~ na göre bunlar~ n Rusya'ca al~ nmas~~ hem Türkler'in eline geçmelerini önler, hem de Rus donanmas~ = berkitilme i~ini çabukla~t~r~ r. Çar bu dü~ünceleri onad~~ (tasvip) ve sat~ l~ k dridnotlar~ n
al~ nmas~ n~~ buyurdu. Sat~ n alaca~~m~ z dridnotlarla Akdeniz donanmam~z~ n çekirde~i kurulacak ve böylelikle Türkler'in Karadeniz'de
elde edecekleri üstünlü~ü denklemeye yarayacakt~ r (Bo~azlar
usulü dolay~siyle Rusya d~~ardan sat~ n alaca~~~bu dridnotlar~~
Karadeniz'e sokamayaca~~ ndan onlarla Osmanl~'y~~ Akdeniz'de s~k~~t~ rmak dü~üncesindedir).
Girs bu tasar~~ be~enir, Sazonof ta öyle yapar. Girs, Türkler'in
ald~ klar~~ iki dridnot'un ( daha ~ ngiltere'de yap~ladurmaktad ~ rlar )
onlara sa~lam~~~oldu~u tinsel (manevi) güç üzerinde uzun uzad~ya
konu~ur.
Amiral Grigoroviç der ki Türkler bu a~ama çapra~~ k ve örü~ük (complique) gemilere birden bire al~~amazlar; yabanc~lardan
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yard~ m görmedikçe onlar~~ yönetemezler (idare); ve bu gibi gemilere komutanl~ k etmeyi ö~renmek için en a~a~~~üç ay geçmelidir.
5 ) Kafkas demiryollar~. — Jilinski der ki: Ulusal korunma i~imiz, bir an önce Kafkasya'y~~ a~ an demiryolunun yap~ lmas~n~~ gerektirir. Bu yap~ lmad~kça Türk s~ n~ rlar~~ üzerinde yap~ lacak bir sava~ta
ordumuzun geri ile ba~lant~s~~ eyi bir biçimde olamaz. Karadeniz
demiryolu Kafkas'~~ a~an demiryolunun yerini tutamaz, o denizden
de dövülüp yok edilebilir ve Suram'a ç~ k~~~biçimi ondan beklenilebilecek as~lar~n bir ço~unu hiçe indirmektedir. Bundan ba~ka
bugün pek yava~~olan Kafkas birliklerinin seferberli~i bak~m~ ndan da Kafkas'~~ a~an demiryolunun yap~lmas~~ son a~ama önemlidir. Istanbul'a sald~r~ nca Türk s~ n~ r~na da sald~ rmamak olamayayaca~~~için, Kafkas'~~ a~an demiryolunun yap~ lmas~~ Bo~aziçi'ne sald~r~y~~ an~klayan ( haz~ rlayan ) ölçemler aras~ nda say~lmal~d~ r.
Prens Trubetzkoy ~unlar~~ der: Rus - Türk s~n~ r~~ üzerindeki
sava~lar ya Bo~azIar'a do~ru götüren vuru~ malardan veya Ermenistan'da ( Do~u Anadolu demek istiyor) ç~ kacak kar~~~ kl~ klardan
do~abilir. Kafkas'~~ a~an demiryolunun yap~ lmas~, i~ bu ülkeye yak~ n Türk vilâyetlerinde demiryolu yap~lmas~~ yüzünden bizim için
do~acak tehlikeyi azalt~r. I~ bu vilâyetlerde demiryolu yap~lmas~n~~
önlemek art~ k elden gelememektedir, bunlar bizim s~ n~r~ m~za varmadan Kafkas'~~ a~an demiryolunu bitirmemiz gerekir.
Jilinski, Kafkas'~~ a~an demiryolundan ba~ka i~ bu ülkede sevkülcey~i önemde bir kaç demiryolunun daha yap~lmas~~ gerekti~ini
söyler: 1) Tiflis - Kars - Sar~ kam~~~- Karaurgan demiryolunun çiftle~tirilmesi, bu yap~lmaktad~ r; 2 ) Suram yan~ nda Moihailow dura~~ ndan, Borjom üstünden Kars'a giden bir demiryolunun yap~lmas~, bunun bir kolu Olti'ye uzat~l~ r; 3 ) Batum'dan Kars'a giden
bir demiryolu as~l~~ olur; bunu bir ~irketin de yapmak istedi~i anla~~lmaktad~ r.
***
Geni~~bir özeti yukarda görülen ve 5/4 /1913 de Çar'ca onanan i~bu toplant~ n~ n zapt~ ndan kolayca anla~~ laca~~~gibi, Çar Hükümeti, Do~u Anadolu Vilâyetleri'ni az çok örtülü olarak ta olsa
kendi etki bölgesi tan~yan ve ona Osmanl~~ ordusu üzerinde genel
bir gözetim hakk~~ veren 8/2/1914 tarihli Osmanl~~ - Rus anla~mas~ ndan sonra ve 1914 - 18 genel sava~~n~ n öngününde Istanbul ve
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Bo~azIar'~~ ele geçirmek için var giicile an~ klanmaya koyulmu~tur ;
Bundan ba~ka Anadolu Do~u Vilayetleri'nde de baz~~ kürt oymaklar~ n' ve onlar~ n ileri gelenlerini ele almaya ve onlar yolu ile oralarda karga~al~ klar ç~ kartmaya çal~~maktad~ r ve bu gibilerini Osmanl~~ Hükümeti'nin elinden kurtarmak için Rus konsolosluklar~~
birer s~~~nak olmu~tur.
Bu gidi~i durduran 1914 - 18 sava~~ n~ n patlamas~~ olacakt~ r.
X. — 1914 DE GENEL SAVA~~ÇIKINCA
Bo~azlar sorumunun 1914 - 18 genel sava~~n~n patlamas~ndaki etkisi — 1914 de patlak veren Avusturya - S~ rp

kar~~ nl~~~ n~ n Çar Hükümeti'nee bir genel sava~a do~ru yöneltilmesinin ( tevcih ) türlü etkenlerinden ( amil ) bir ikisini göstermesi
dolay~siyle yukarda sözü geçen Deniz Kurmay~~Nemiç'in 14;12/1914
tarihli bir raporundan bir kaç parçay~~ a~a~~ya koyuyoruz.° Bu
rapor Osmal~~ Hükümeti sava~a kat~ ld~ ktan sonra yaz~ lm~~~olmakla
birlikte 1913 - 14 y ~llar~ n~~ ve genel sava~~~ ç~ karan etkenleri, ilgili
oldu~umuz yönden, ayd~ nlatmaktad~ r :
"...Avusturya ve hele Almanya, silahlanmalar~ n~~ e~siz bir biçimde çabukla~t~ rd~lar ve kom~u devletler kendi ölçemelerini ( tedbir ) yürürlü~e sokmadan Germen - Slav sorumunu bütün geni~li~iyle ortaya att~ lar.
" ( onlara göre) S~ rbistan kendi dile~iyle Avusturya'ea yutulmaya ( absorbtion ) ona~mallyd~~ ( raz~~ ); Avrupa art~ k kesin biçimde, ~unu tan~mallyd~~ ki: genel olarak Bat~~ ve Güney ve özel olarak ta Balkan Slavlar~'n~ n tek keskili ( mukadderat~~ ) Germen kültürüne ve Germen sanayiine, yani Avusturya ve Almanya'ya "Etnografik alan„ i~ini görmektir. E~er bu biçim dü~ünü~e istenilerek
ona~~lmazsa bunu Avusturya, S~ rbistan'a ve Almanya ile Avusturya'n~ n silahl~~ ba~la~mas~~ da Avrupa'ya, ordular~ n~ n gücü ile zorla
kabul ettireeekti.
"Sorumu bu kadar yüzsüzcesine ortaya atmak hemen bütün
Avrupa devletlerini tâ içlerine kadar incitti. Bununla birlikte bunlar ( Avrupa Devletleri), hiç olmazsa bir Avrupa sava~~n~ n sonsuz
kan ak~ t~ m~ n~~ önlemek dü~üncesiyle, e~er elden gelirse zavall~~
J. ve B. s. 80-102
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S~rbistan'~~ kurtarmak ve Avusturya ve Almanya'y~~memnun etmek
için siyasal yar~~ anla~malar ( compromis ) aramaya koyuldular.
Besbelli idi ki S~rbistan'~ n kendi ba~~ns~zl~~~n~~ korumak yolundaki
hakl~~ iste~iyle Avusturya'n~ n aç~kça bilitlenmi~~olan bu ba~~ns~zl~~~~ortadan kald~ rma dü~üncesi aras~nda bir yar~~ anla~maya varmak olanaks~zd~.
"Bütün Devletler aras~nda bir tanesi vard~~ ki Almanya'n~n
yüzsüzcesine say~~ ( insolante prtention ) kar~~s~nda bu geni~~ve
karma~~ k sorumun her ne biçimde olursa olsun bir yar~~ çözülenmesiyle yetinememek durumunda bulunuyordu.
"Bu Büyük Devlet Rusya'd~r.
"Rusya, "Çargrad„ ( Çarkent anlam~nda olup Ruslar'ca Istanbul'a verilen add~ r ) yolu ile Do~u ve Bat~'ya götüren Bo~azlar'daki ve Balkanlar'daki siyasal durumunun kendisi için can alacak
olan önemini daima aç~k olarak görmü~tür. En eyi Rus Devlet
adamlar~~ hiç bir vakit Türkler'in ergeç bu "acunsal„ 2 yerden ( position mondiale ) kovulacaklar~~ ve onlar~ n yerine giiclü yeni bir
Do~u Imparatorlu~u Hükümeti'nin - yurdumuzun Hükümeti - geçece~i üzerinde hiç bir vakit duruksamam~~lard~ r. Ancak sa~lam bir
ayakla Bo~aziçi'ne ve Çanakkale'ye yerle~mekledir ki Rusya, bütün
Do~u Avrupas~'nda ve Asya'n~ n bir k~sm~nda bulunan uluslar~~ bir
devlet içinde toplamak, aralar~nda bar~~~~sürdürmek ve onlara
"Avrupa„ 3 kültürünü vermek yolundaki tarihi ödevini ( mission
historique ) yerine getirebilir.
"Bu dü~ünce Rusya tarihinin en eyi devirlerinde onun d~~~siyasas~ n~~ esinlemi~tir ( a inspir )
Bundan sonra Nemiç yukarlarda görmü~~oldu~umuz Istanbul
ve Bo~azIar'a kar~~~1913 Rus an~ kl~ klar~~ üzerinde uzun uzad~ya
yazar ve der ki:
"Böylelikle geçen y~l ( 1913 ) Rus Hükümeti, büyük bir Avrupa sava~~~ç~karsa Do~u Sorumu'nu Rusya'dan yana çözülemeye,
yani Istanbul, Bo~aziçi ve Çanakkale üzerine e~emenli~ini kurmaya karar vermi~ti.
"Rusya'n~n böylece vermi~~oldu~u karar, içinde bulundu~umuz
3

ve 2 T~ rnak metinde vard~ r;
T~ rnak metinde vard~ r.
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sava~tan önceki anlarda kar~~la~t~~~m~z a~~r ve karma~~k siyasal
çat~~ma aras~nda onun davran~~~na sa~~laml~k vermeye önemli ölçüde yard~m etmi~tir. Do~rusu aran~rsa Rus siyasas~~ ~unu eyice
kavram~~t~r ki Avusturya ve Almanya'n~n S~rb i~inden ba~ar~~ ile
ç~kmalar~~ Rusya'y~~ Bo~azlar'a götüren yol üzerine hemen hemen
a~~lamaz engeller dikecek ve onun Slav soyundan olan uluslar~n
koruyucusu rolünü çok giide~tirecektir. Ve Rusya sava~~~kabul
etmi~tir.
" Dolay~siyle özet olarak ~unu söylemeliyiz ki Rusya ikinci
ulusal sava~~n~~ ~u olumlu siyasal amaçlarla yürütmektedir : 1 )
Germen - Slav sorumunun Güney ve Bat~~ Slavlar~'n~~ ilgilendiren
k~sm~ n~~ hakka göre çözülemek; 2 ) Rus as~lar~ na göre Do~u Sorumu'nu çözülemek. „
Yukarda imlemi~~oldu~umuz k~s~ m Rusya'n~ n 1914 de patlak
veren Avusturya - S~ rp kar~~nl~~~n~~ bir genel sava~a kadar götürmeyi neden göze ald~~~n~~ anlatt~~~~veya daha do~rusu Rusya-'
y~~ bu yola sürükleyen en önemli etkenlerden bir ikisini aç~~a
vurdu~u için önemlidir.
**
1914 yaz~ nda genel sava~~n ba~lamasiyle Bo~azlar sorumunun
burada inceledi~imiz evresi kapanm~~~olur; art~ k bundan böyle
Rusya, ~ ngiltere ve Fransa için, içinde bulunduklar~~ bir ölüm
kal~m bo~u~mas~ nda Almanya ve Avusturya'ya kar~~~en önemli
ve kendisine en çok gereksili bulunulan bir ba~la~~ kt~ r.
Bu durumdan as~lanarak, daha Osmanl~~ Hükümeti sava~a kat~lmadan epeyi önce, hattâ i~bu Hükümet daha Bo~azIar'~~ bile kapamam~~ken, Çar'~ n Bakanlar~~ 26 Eylül 1914 de Bo~azlar sorumunu ortaya atarlar 1. Frans~z ve ~ ngiliz Büyük Elçileri'ne Türkler'in
art~ k Asya'ya çekilmeleri veya Istanbul'un Tanca gibi özgür bir
kent olmas~, Ruslar'~n Büyükdere'de bir durag~~ (station) bulunmas~~
gerekti~i yolunda sözler söyler ve bu i~~üzerinde görü~melere
ba~lamak iste~ini gösterirler.
Bu i~~dolay~siyle gözden kaç~ r~ lmamas~~ gereken bir yön de
~udur ki o s~ rada Osmanl~~ Hükümeti henüz yans~zd~ r, ve e~er
1, ve B. , e. I, 5. 137.
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sava~~n sonuna kadar yans~ z kal~rsa bütünlü~ünün sa~lan~laca~~~
kendisine bildirilmi~tir; bundan ba~ka Çar'~n Bakanlar~, Istanbul
ve Bo~azlar konusu üzerinde ba~lad~klar~~ bu görü~melerde, i~bu
yerlerin durumunda Türkler'e kar~~n olarak yap~lmas~ n~~ istedikleri
de~i~iklikler için Türkler'in ~ u veya bu biçimde Rusya'ya kar~~~
kötü yolda davran~~lar~n~~ veya onlar~ n böyle bir biçimde davranmalar~~ olas~l~~~n~~ ileri sürmemektedirler; bunun tersine olarak i~bu
Bakanlar bu tasar ve dileklerini, Türkler ne yaparlarsa yaps~nlar,
isterlerse sonuna kadar tam olarak yans~z kals~nlar, Almanya ve
Avusturya üzerine kazan~ lacak olan yenin do~al sonuç ve ürünleri gibi ortaya atmaktad~ rlar. O s~ rada ise Fransa'da Alman ordular~na kar~~~"Marn„ yeni kazan~lm~~t~ r ve Ruslar da Bukovinya
ve Galiçya'da Avusturyal~ lar'a ve Lehistan'da hem Alman hem de
Avusturyal~lara kar~~~ba~ar~ lar elde etmektedirler; ve Çar Hükümeti'nin i~tihas~n~~bu gibi olaylar kabartm~~ t~ r.
Bunlar~~ yazarken Osmanl~~ Hükümeti'nin 1914 de genel sava~a
kat~lmas~n~~ be~endi~imizi söylemek istemiyoruz; bu olay burada
dar bir çerçeve içinde inceledi~imiz bir sorumun bir evresi dolay~ siyle muhakeme edilemeyecek kadar geni~~ve önemli bir olayd~r
ve ayr~ ca bir incelemeyi gerektirmektedir.
Bitirmeden önce ~unu da belirtmek gerektir ki Fransa ve Ingiltere'nin Istanbul ve Bo~azlar'~~ Rusya'ya b~ rakmaya ona~malar~~
Osmanl~'n~ n Almanya ve Avusturya'n~n yan~nda yer al~p kendilerine kar~~n olarak genel sava~a kat~lmas~ndan sonrad~r.
Not. — Yukarda s. 107 nin ilk f~kras~ n~ n .Rusya'y~~ bu yolda sürükleyebilmi~tir » sonuna gelmesi gereken a~a~~ daki ha~iye unutuldu~undan buraya
konulmu~tur:
« Rus devlet adamlar~ n~ n bu yolda s~k s~k oyuna gelmelerinin bir sebebi
de çoklar~n~ n kendi tarihlerini, en yak~ n dipiomatik tarihlerini bilmemeleri ve
yay~ nlanm~~~kitaplarda sözü geçen siyasal belgelerden bile bâzen haberleri olmamas~d~ r. Buna örnek olarak Eylül 1908 de Buhlav'da Avusturya D~~~Bakaniyle görü~meye giden izvoski'nin az a~a~~ da görülecek olan 26/6/1876 ve 15/1/
1877 tarihli gizli Avusturya -Rus anla~ malar~ndan hiç haberi bulunmamas~~ gösterilebilir. ( Bak: Tanbe s. 194-195 ). »
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