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İKINCi ABDÜLHAMID' IN INGILIZ SIYASETINE
DAiR MUHTIRALARI

ısmail Hakkı Uzu n çarşı/ı

AbdUlhiomid'in, Osmanlı devletine kar~ı. lnırilteresi
;yas'etlne diilr fikri ve Almanlara yakınlığının sebebieri

Abdül hamid saltanatı müddetlnce saraya topladılı devlet
işleri hakkında teferruata kadar meşgul olmuş, muhtelif siyası,

-dahill işler hakkında sualler sorarak dev let ricalinden ileri gelen
-vükelaya layıhala r yazdırmış ve zaman zaman kendisi de bu g ibi
işler hakkında hatıralarını ya bizzat yazmış veya Mabeyn baş

kalibi vey a münasib birisine söyleyerek yazdırmış tır : Muhlıra-/

.pddif/ihr denilen bu hAtıralardan bazıları Yıldız evrakı arasında

müsvedde halinde bulunmuş olup bunlar Abd ülhamid' in temas
-eUiiti mes eleler hakkındaki kanaatini göstermek itibariyle tedkik
v e tahlile şayan bulunmuş tur.

Abdülhamid cülüs undan itibare n Ingilte re'nin Osmanlı dev
.letlne aleyhdar bir . siyaset takibine kani' olmuş ve bunu kendi
"saltanatı zamanından evvelki ve kendi zamanındaki hadiseleri
-kanaatirıe göre tahlil ederek varmış olduğu neticeye inanmıştır;

bundan dolayı Abdülhamid sal tana tı müddetince Ingiltere 'ye
-d alma muhteriz bir surette davranarak Alman devletiyle daha
yakın dostane bir siyaset 'takib etmiş olup, bunu kalerne almış

-ve aldırrnış o ldu ğ u hatıralarlyle de te'yid eylemlştir,

. Il. Abdülhamid'in, ıngil tere devletinin Osman lı devletine karş ı

·t akib etmiş oldüitu siyaseti bizzat on iki madde - üzerin~ tes bit
- e tm iş olup tel sir ve izahını Is tedi ğ i maddeler şunlardır :

1 - ıngilizler 'in Mısr'a girmeite ne suretle mukledir olduk
la rı ve ıskenderiye'yi topa tutmaları ve Hanedan-ı osmaniyeye ve

:H ilafet. i i.liimiyeye şu suretle olan mezarratların ın beyanı.

2 - Bir takım mürevvlc-i e{kiirlariyle beraber Sultan Abdül•
.az iz merhumun hal'ine muvaffak olmaları . keyfiyyeti.
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3 - Merhum Sultan Selim Han hazretlerinin hal 'Iyle Sultan
Mustafa Han hazretlerini icl"'a buranın vükelAslyle beraber mu
valfak olmd arı ve so nra Fransız donanması Marmara denizinde
takib edip yetişerek ıngiliz ler 'in donanmasını ric'at ettirmelerinin
tarihi ve şerhi,

4 - Rusya devletiyle Devlet- i aliyye beyninde muharebe-i
ahirenin vuku 'un a muvaffak olmaları ve Berlin'de bir kongre '
ictima ettirerek Ayastefan os muahedenamesi nin yalnız kendilerine
muzir olan cihetini tayy ile devlete muzir olan kendi menefilerini
taht -ı te'mine almaları ve elhaletü hazihi Ermen ilerin bulundukları

mel'a net ve hab asete Berlin muahedenamesine ısla-h a t namiyle
bir fık ra koydurmalta muvaffak olarak ermen ileri açıktan aç ı ğ a

himaye etmele ri ve erm eniler de n Ibaret princi paute meyd ana ge
tirmek ve tedricen Anadolu kıt'asında _bir br istiyan bükilmeti
husule i'cti rmek ve Hilafetai islamij"cye tras -ı maza rrat etmek ve
ızmir'den Konya'ya kadar küçük bir daire halinde, Ingiltere hi
mayesi tahtında küçücük bir Türk bükümeti bırakarak, kend i ,
kuvve- t ba hr iyeleriyle şu suretle bir kuvve- i berriyye fiile ge tir.
mek politikası takib etmekte olduk larına dair.

S - Kıbrıs ceziresini Devlet-i aliyyeden ne suretle taht-ı

Idarelerine alınalta muvaffak olduklarına ve Suav! vak'asını Kıbrıs '
muahedenamesinden cvvel vukua getirmeleri ve Kıbrıs'ın terkiyle
Suav! vak'asının birbirine münasebet-i tammesi bulunduğu ,

6 - Sabık Bulgar prensi Aleksandr 'ı ele alarak bir takım 

'vald ler ed ip Devlet-i a liyye memuru sıfatiyle ol zaman orada
bulunan Nihad Paşa ve dilter ta rafdan kendi inemurları vasıtasiyle '
Rumeli- i şarkt 'de Gavriye Paşa'yı taht-ı tevkile aldırarak Rumeli- I ,
"şarkt'dcn ihrac ile prens Aleksandr'ı On dört, on beş bin asker
ile hudud- ı hakan !ye tecavüze hazı rlamaları ve burada da rical- i
de vleti ilt!al ederek gayetle vahim bir politikaya yan i onları ga - :
yet cüz'! bir asker le hukuk-ı de vleti müdafa a edece ği z dey u yan '
lış bir yola ve bu vechile Bulgarların Edirne ve ıstanbul tarafla· ,
rına gelmelerine ve bu vechile ıstanbu l'da bir ihtilal ikaı te şeb

büsünde bulu nduklanna dair.
7 - Mısr'ı işgal et tikten sonra kendilerine bir muavi o bul. :

mak için I talyalılara Musa vva 'a asker sevkine muavenet etmeleri.
8 - Afr ikada Kongo hükilmetini liile getirroeleri ve bu dela ,

dahi Mısır'da Dev let-i aliyye nin eczay-ı mütemmimesioden clmağ -»

"

.la vak tiyle Mısır'a merbutlyeti için bir çok kanlar döken Kor
dofan ve Sudan kırala rıma Kongo hük ümeti idaresine geçiri lmesi, •

9 - lran'a karşı Dev let-i aliyye'z in Basra 'daki Fav istihka·
mının musırrane tatilini teklife ıcuva!fak o l rr.aları, Ir an şahını ve
Iran ricalini tam aralyle ele alarak Iran ile Devlet-i a line be)',
ninde budud tashilıi gibi mes'e leler Ihdas ederek ve i ranlıların

haklı oldultunu ve t araf-ı Devlet -I aliyye'den Iran hududuna te
cavüz olunmakta oldu ğ unu beyan ederek belki bir çok mata sar
rı flıkların kaybedilmesi cihetine gidilmekte oldu ğ u,

10 - Mısır ve Kıbrı s vergisini şimdiye kadar veraıedikleri

ve buna karş ılık daima dolayıs iyle banka vesıtasiy le devlete b iizı
isHkrazla r akdettir erek vergileri ve rmemek için terndid-i müddete
muvaflak oldu.

11 - Ermenileri do ğ rudan do ğruya islam avarn tak ımına ez
d irrnemek için a meri kalılaıı teşvik ederek protest anlık ve hürri
yet noktas ından tahs il ve sai re için gid enlerin .devietçe Amerika
ile bir pasaport muka ve!enamesin in akdi için v ükelay-ı sab ıka

ve hazırayı iltfal ed erek meclis-I vüke lada bu hususa da ir mena fi-i
devlete muvafık oldu ğ una dair maz bat a yapıl arak vükela t arafı n

dan _takdim olunmasına muvaffak olm ala rı,

• ~2 - Banka vası tasiyle, tedricen, de vletin kuvve-i maliyesini
kamılen yedierine almak için itt iha z ettikleri mesle ğ e dair ve dai ·
,?a kend ilerine . yol verilmeya p ve <Devlet-I aliyye'de ing ilizlere
tıcaret kapıları kapanmış t re - gib i sözleri ve d i ğer taraltan aranil
dıltı gibi bu gibi mead in ves airenin imtiyaz la rının yirmide birisi
başkasında olup kusuru do l ayıs iyle kendilerinde oldu ğ u ve par '
I~mentolarında veıgazete lerinde 'ıstanbul'da ad alet yoktur, hris

- t ıy~n l~r ve isliimlar bile haka ret görmekte ve bürriyet yoktur
ve ıs lıbdad vardır . diyerek kendi metalibleri ni husule ge tirmek
.için burada bir inkılab zuh uruna ça lışma la ıı ve hususiy!e şu son
günlerde kendi adamlaııadan ve mionet tarlarıodan Selim Faris
't arafmdan Hürriyet gazetesini neşrettirmeleri ve Hürriyet gaze ·
tesi mutalaa olunursa i ş bu hususa lıo adeta ke ndi imzaları tah. '
iıoda tasdik ediyorlarmı ı gi bi anlaş ılaca ğma d air tafsilat, -

Yine _şu tarihte iki , üç ingilizia taht-i riyasetind e Mısır'da

A rabi vak'ası g ibi bir vak'a husule getirmeğe çalıştıkları; Bir
d ereceye kadar kendileri ne muhaleletle bulunao Hidivin yerine
kendi menafi'l erini busd e geHrecek birinin nasbına çalış tıkları
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"e bir dereceye kadar Muhla r Paşa'yı iltl al ve da me düşürdükieri;

paşay - ı müşarünileyhin mesa isi ve hareketi an laşı l ması,

Işte Abdülham id kend i zaviyesinden görüp inandı ıı- ı yukarda
ka leme aldırıp tafsilatım istediit i on iki maddeden dolay ı Ingiliz
siyasetinden korkarak Alma nya ile yakınlık has ı l etmeğe çalış.

mış _ve bu münaseb ahn Ingiltere h;;ıkümetini kuşkulandırmasın. 

dan d a çekin ilmekIe beraber Osman lı- Alman dost l u ğ unun bekası .

noktasından faydalı oldu ğuna kanaat gelirerek b unda sebat et
miştir. Ha tta b u hususta, Almanya ve Avusturya ile olan yakın.

lılta ve bunun mucib sebebie rin e di ir ka leme aldırmış olduğu.

hitmitında şöyle diyor:
Ru'ya devletly le muharebe-i eltme-i alıireyi münlic olan

Hersek ve Bosna oe Bulgaristan odkıaları gib i bir takım halaı·r :
mef, edel k araneden lalıaddüs ve l ekevvün ey leyen gaoail ve ",üş'

kilallan oe muahh aren Berlin Kongres i v;' Kıbrıs muahedeıini
inlac ey leyen oe adela hezimetinden istifad« maksadiyle aç tırdan 

muharebe-f müelllmenin elhdletü Jf(jzihi deoam eden maza rrai ve
ziyanaıından beru devletin geçirmiş oe kesbelmiş olduğu ahaal-i
müşkile cümlenin mo'Iiunudnr, Yekdiğerini müleakiben Olkün me
selesinin ha ltil·. muhtelif esi oe alelumum Karadağ ve Yuna,.
mese lelerinde Hükümel-i ,enigenin düçar olmuş oldağa müşkilaı

'De iz'dcat-ı güna.gün v e bunların hemen cümlesinde sair defJJetlue, .
Ingiltere . v e Fransa gıbı plşrevflk ve müştfJviklik eden bir iki
d~olelin harekal-r gagr-i ltiyıkaları ve yine bu dwletlerlnMısır'da."

sü zede ·i zuhar olan şüriş v e lhıilalalla medh al ee müşarekelleri"

ve fransızların Tunus eyaleli üzerindeki hukuk-ı mukaddese-i şeh

Tiyariye karşı 01 ega/et-; ıenigge üzerine hücumlariglt müteeasir-i
lerası olduk/arı bunca halal-ı [ecla oe Kıbrıs -ced resird hiM·itiraz :
alabilmek için _aousıurga/ıları Hersek , Bosn a kıı'asında ' l/eriyc '
süren ingilizlerin oe daha bir. iki sair deolellerin leşoik oe ler'
gıbiyle k.Ca·i mezkürey i ade la benimsedikten başka Hind ticareti"
için bir tarik·i salim lemini bahanesigle " e bir iskele dalıi edin.
mek maksadigle S elanik limanına göz dikerek oraga doğrrr

ilerilemek ..mnında lıiç blr lürlü fedakarlıkıan geri durmagan'
AvaltuTya devletinin niggat ~t mak~$~dı gogr"ı mqn!cirtsi ve yirmi , .
oluz senelik d ..ağis ,,. ikoaatiyle Rumeli k.ı'aszn! bır m~nba··. ·

ftoad ve ·IÜ';Ş eyl~diklen ""anra 'her oilayeı oe egalelin merkei·i
hüküinete olan rab/ıasın. irha "e muharebat oe ilıti/aıaı·. mütev~.'

• <. " • . - . • •

liy e neicıgicinden b!'I..i st ifa de bir kıt'a - i cesimede m€teaddfd küçük
oe k endi sine merbul ve m ünkad hükümeller leşkil eden ee bunları

him aye bahanesigle deoletin - başından govail ve hadisatr eksik
eylemege n R rJ,s ga de fJ leti gibi bir d evl etin politika-i mu:ırra e e
vahimes i v e mezkur kilçuk hiikümetlerı'n daim a lıdmtlerine mara
caatla aldıkları evamir ve ta 'iimat mucibince har..eketltri maddesi
{Le bu luilatın maride zuhur eyledil; misillii halen Ot ciliyen %u·
hum dalı i kaviggen muhtemel ve aşikdr bulunması {Le mulıarebe -l

ahireden sonra devle t Için bir hudud-ı salim ce la-gelecaoez lagin
olunmadığından v e tarla ve nehir gibi $egle, hiç bir oechile salıih

ee salim bir hudud ye rini tuıamagacağından oelhaSll maaeallahü
taala meselci bir muharebe zuhuriyle düıman, lter seferinde cala'
olduğu m/siltli mezkilr küçük lıükumet'er [Romanya, Bulg aristan.
Sı rbis tan, Karada ğ ve Yunanistan] larafından lam amen mashar
muooenet olacağı gibi düvei-i sai re iarajından dab! kaffe-i hareka
ta iğmas- ayn edilece ğinden Çal alca istlhkamatına kadar hiç bir
mani'e t esadüf elmeksizin geldiklen sonra orada dahi lesadüf
edec;,ği meoakı' o« müdaf aal nihayel bir iki mah'dan ziyade de
vam edemlgeceğinden bundan Huda nekerde tevellüd edebilecek ha·
lat pt,... i narar-ı im'lin"Ot mülahazaya 'alınmış ee devletin se /amd
c t: asdgiı"l dtisi nokıo-L naearından bakılarak bunlar için bir çare-i
sahih ee salim aranılmış olmakla ee bir taraflan dahi Avrupa
deoletlert miganında cari olan münasebatın derecesi tah kik c t.'
her birinin n;ggai 'Ce makasıdı mukagese ee tedkik olunarak 'V e

~ ~harek4t-ı mariyele rinden ve niysat ve makasıd-ı n. ak ikigy tlerlnden
h arekat-ı citiggelerinin istihracına çalışılarak bunlar y ani A lmanya
deoletinln Deolet .i aligye'ye karşı doğrudan doğruya bir nigyel-i
fasid ve tecaaü. karanesl bulunmadı ğı antaş ılmakla ee diğer la.
raftan dahi Aaustarga'mn amaı ere niyyat·ı tccafJt1zkdranesinin bir
takrib tahrif oe la'diligle Hük ümel·i senigye aleyhindeki efkarınen
lebdili kaabil görünm,kle Işbu Iki devlete gaklaşarak bunlar Ue oc .
hunlara iıa/den fransızların Tunus'a t ecav üzleTl'nden münke si, c c";

münf eil olarak oe bu inf iallerini bir kaç defa sarahalen began '
ederek sallanal·ı sen1ggeye ruy-i lemayül gösleren Ilalya deole'
lig le Mr yenı oe müfid politika It tihaz ederek aligi temin lüzu'
mU şiddetle hissalanmuş bulunmakla ba defa bu larika süıük . oe

leşebbüs olunmuştur.

Bu mesleğln sıhhali ve vakı · ü 'zamanının halcikaten hulM
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eylemiş "ldııka geçenlerde A lmany a imparaioruna niş an- t imt l
gazın ihdaıı müna$ehdigl~ Berlin'e bam kılınan heyet-; mah su
sanın b:ı miinasebııe Almanya hükümeti nezdinde etmiş olduk
ları ıeşebbdsat-ı ittifakcuyanenin mazhar oiduğu muvaffakiyel-i
asitneden ve b~ defa mulccbele.i btlmisil olmak iJzere sat -ı haz,.
I-i Padifahiye A lmanya imparatoru larafından ih da olunan Algle
nair nisanını hami/en ve ıa·şek bir takım ıa'limaı- ı !ıafigeyi

dahi müstacelen Dersaadet'« o ürud elmek üzere bulunan heyet-i
[eokaldde ile hukumeti miganında oücud bulan hüsn-i münase
battan meydan-ı s M Jle çıkmış ve hele Mısır'da Ingiliz ve Fran
sızlar tarafından gos/erilen harekıit- ı tecattazkartİne esnasında

zuhur etmek üzere ik en Almanya ile iltihaz olunan 'mes lek-i meb
lıusün anhın semerat-ı Iıasenesinden olarak dö rt deoleı tarafından

edilen. itirarattanberu Mısı r kı t 'annda sf1kun tl't! Tahatın bskası
maddesigle açıktan açıla meş hud olmuştur.

Mez!crJ.r hakamefler hiç . olmazsa hı-taraf durarak Ingilt efe ee
Fronso'ran MlSı,'da harekatına iğmaz- ı afjn et .miş olsa idiler
hususiç l« İngiltere'nin oma!·i garezkö.ranesinı' meok i' »i fiile ihrac
zımnında iki devletin müşterek donatıması MısıT seeahiline gi
derek nümeıyisler icra edecekleri ve laı nr1magl#erle 'Ve dahi/en
bir t akım müdaheıat 'Ve teşuişaila kıt'a-i meskürede azim şuriş

~. ihtilal çıkarmakle her suretten islifade eyleyeeekler! mu-
hakkak idi. .

A lmanya ile ittihaz olunan meslek in mubossenat - ı b!dihiyye
si'.den biri de bugünkü günde A nadolu'da bır Ermenistan teş kil!

. maksadiyle Ingiltere . Qe Rusya tarafından ıslaha l ncmiyle taleb
olunan m eoadd-t mUZlrranın hemen ksen-lem-gek ün :hiikmünde
t utulap Htlkümei -i seniyye k endisine nafi ' c e atisı' emin ve hususiy le
bir Ermenislan leıkilinl mcini alacak ıslahal-ı hakikiyye ve müfr
d eyi isledi~i gibi icra edtbilece~1 ka zlyyesid!r ; meslek-i müllehaz 'l
mebhusiJn anh sayesinde devle ıeyn-I mezküreteyn bu b,bda ısrara

mütecasir olmama~tatlırla r.

A lmanya t 'e Atlusturya ile Utihaz olunan meslek te/erruaim
dan olmak azere itti/ak-, tam ve saMhin tesiJi zımnında uç.dt.v ld
miganında mevcua ola n mena/r.i müşterekenin laksimi madded
sua! olundul u ..ıırada ~vDela bunun saltanat· ı seniyye tarafından

ta'gin i arzu olunduğu mez kü., iki hükümet tarafından h:gan olu
narak bJ hususu ehemmiyet ve nezak el·i masıahallan .na# bJ b,bda

mezkllr iki hükumetin reyi isiih raç huyarulması ve muahharen
bu yolda Awsluryo hük üme linden varid olup A vuslury a dev le
t inin amal ee makasıdım saralıaten mühey yin olan ceoabnamesi
sureli görü lmüfliJ r. Bu ceocbnamede A vuslurya hükümeti Bosna
ve Hersek illerinde H ükümet·i seniY!ienin m uaoenet-i hilarafanede
bulunmasını v e saniyen Balkan ılhih ceziresinde rr.enafi'·; ekono
mik/yenin müştereken arzusu h:ıh.antsigle teosi '<i hudud 'Ve nüfuzu
maddesinin teminini ta leb ey lemiltir; maardlik Hükumet-i senigye
ile AI~anga /ıiikümdi miganında taht-ı karara alınacak hilcrim!e
me uad v e mesaiike iştirdk: edecelini bildirmiş tir,

Bu palitikaya leşebb;slen maksad-ı aslt Avusturya'nın zaltn
'Cdkı' ee ma 'l rim olan v e taraf· ı Bderaıraen eksuiga red olunma
makla mulcabele olunup yalnız taroj- ı Mcihegn' ; humayun da" luz u
m .......:; gÖie fe'ı...ir r;eyc. tarIf! ceyc:!:.::d t~t:ffk i:.. l! s::..-/'" mesai edilen
işbu metolibaiın ma/w /y le Avusturyaının menaırin.i bir nehrin su
ları nı çevirmek gibi bir bsşk« dbete ctfederek O cihetten gös
termek yani Herse k-Bo sna cinelinden St lanik uzerine olan meçe
lanını ve Balkanlar cinetinden adeta Dersaedet'e doğru vuk u'u
melhuz bulunan harekcilını k at'elmek ee bu fırsattan islifade ile
menba'-ı [eıad ol an Sırb ve Ro many a gibi küçük hükümeıler üze'
rine Avusturya ının sık/etini tahmil e9l~mek o« bu suretle hukuk · ı

menaf i'imixi ve hududumuzu velhasıl deoletin müsta kbelini te'tnin
elmek maddelerinden ibaret idi.
...., Ra m alesada ousui ise, ittihaz ol unan meslek-i mezkarun hüsn-i
suretle lderesil e olaaağı cif/kardır; fakal b. bcbda bir tedbir-i
sdib 'D e acil ittihaz olunm as da Avusturya'nın harekdıın« nazar· ı

bi-kaydr ile b~kılır v e fimdiye .k adar alduğu gibi devlet-i miişa
rüniltyhanın mt!talihi iı'a/ ve ieraatı zımnen veya sarahal en
l asdik edilir v e mesela Yenipaza r cihelinde ıu k ad ar Avuslury a
askerin d en ziyade 'asker bulundurmağa defJlet~i miişarünileghanın

m . ahedelen hak ve salah/y eti .vok ik en elhaletü hazih i bunun,
oelk i ik i, üç misli askeri ol ha':Jalide bulund.rmakla olduğu M ide
ilrtiyar·ı sa kü[ olunur ise alinin ie'mini hu vechile asla mümkün
olamayaaalı labt t d ir.

Velhcisı! if l e bugiJn Herse k ve Basna cihetlerinde al ef-i ih ıilcil

alevriz olmuş ve [evesm ünden kurtulma kta bulunmuştur_ OL cihet
laımanclan larından v e çetine se/ard ." ~enigye$inden alınan mallti
mal-ı mevsukag a nazaran ahtili·i müsIimenin dahi erbcb-ı k'yama
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işliNiHerl laleb olanmakla oe bo babda Htlk ümel·1 s<nliJyeden
memnun. olduklannı muhtn. g~/a,.t t·i rnezkü.re1' malızar takdim
eımekt« ol. hcfta Arnatıad kıycmır:m d ahi anlar a Utiltak eyle
mek azere bulun ma kt a ciauğrı anlcsılış or,

H adedu tecatılzıt! tltihakıan btmları rr.t.n· eyle mek maddeten
r:tika :bil oldtı~u meydanacdır. BC$r:. a. kıt'oıını aoıutu rç ahlardan

i stirdad içir. handen cild hir fı rsat bulunarne : , l akct bd babeia
Utihaz olunan mesleki aikceg e ile berebt!' "A ::u s!:ı ryalnın menafi'itıi

k endisine başka clhell en göslermekt en başka dahi bir tarik tc
savour olunemar; igcab ı takdirinde kuvaet·; cskerigIlege miira caat
da hi dtrkar o/cceğı br -ı"$ti6:ılı t ır,o b :ı suretle A ttudarga'mn teca
cüzatma ,"itam cıerl/lr fle bir tarafta n dalı! itlin.az olunon mesleki
takviy e ederek ktsb-i kuooeı ve nil/ uz olunu r "e k uv fJe/ ee nüf uz

, 'A " • o" " ',J d " i ' I ' [iscrgtsınae naaoı u tıt n rc : $~C;: ::•• !:!!~_e Q -ı ı e m n·ı menu ı

edilir ite dertıal mfidaf.alc!t (fe tazyikal.ı t cr:ebi yytnin Ôr.a alınur

ee ded el k endi halinde kalınca dahllen mahtac oldul u "Uhat-,
maltdegi ıcra ve ·bu ıstahat semeresi almak üztrt k esb-t seroe t oe
ku••el eyleyecek ee ol roman kendisiy le llIifakl, dtlcel ·1 saire
canlarıtın minnet bileceklerinden ol zamanın ilaisa edeetl i su rette
Iste nilen rleolet ile akd-i münasebat·, /tlifakı'yye erlilebilecektlr. ·

H ük ümet·; seniggerıin Ingiltere lle olacak münasebatı bahsine
gelineti A lmany a ve A vustu.rya ile ittihaz olunacak meslek-i cedid-i
ittihadkirigt istinaden i ngilttre ile münastbat· , d ostanenin ithası

~ lôzım gtlm et; Ing iltere devleti sedrıdsam merhum R elid Paş a

zamanınJan ezmlne-l ah/r ey e kadar Hakümti· i "niygeye karıı ha
yırheihane bır pol/tlkcdan Inhiraf eylemedl~1 Kırım muharebesinrle
meıhud olan muav enat..ı dOJtcinesig le sabit is e d e hunun Hindist an'e
eoal/ -I Isli/asında hUktlma!-, mahalliyyeye karıı ızhar oe /ttıhaz

eyled/ll politik aya pek ziyade miişabeheti 6ulunduıa meyrlandadır.

Amaı cc makasıdına mü rnanaat edI/diıini gördülü gtln re!'·/ nl
kab·ı garezkd, i ederek alenen Ibraz· i hasa mete baııayıp yekd/ğ. ·

, Ini müteaklb.n Rusya il e ouku' balan mulıareb..ı ahırey. "beblyel
v errni , oe mualıJıaren Jonanmasını Dersaedet'e itflıaI içl"n Rusya'gı
Agaste/an1u'a kadar getirmiı oe Jııh.a so nra Kıbrıs'ı %abt için
Berlin K ongresini u m'e mrlDa/lak olmuı (Jt ba sırada Deolet-j
al/yyenin ""'zarratına ola,ak müstefld 'Ylenudikl bir hükıimet

hlra/cmomışlır; 6u harekatımn cüm/esine bir tle nayrhalrlık süsü
oererek oe K,brıs maahed<slyle A nadolu üzerıne bır hakk-, himaye

1 AutiQ-H.ari Lar_re! (J8ı7-ı~S4J, Palmeutoa hbiAuiaC'. Hiriei,.,.• • 10
'S ırl ıtlDdi (1861-1866) 'Ye 1a rilter."lı ia. ı..tnhal scfi,1ifiııde. (1871-1878) balca.
dlG.J ola.p As iriyolojiye iid tedldlderiJte tUIAmlJd lr.

edinerek artm Mr kıt'oy, Ermenistan nemlg/e hükiim etlen t~/rllu

çalışmış ce elhdletü M zihi çalışmakta bulunmuştur.

, Şura" geribdlr ki bu harekatında l;ıgillere hükün:eti muahe
deten Hü kümet-i seniyiJe Ile, cleyhind. balunmağı tca_M rIeyledlli
R asiJa de.letiy le miiııeflkan hareket etmiş ce hattü bu de,:l~t ile
m iittei ikan Bah!tili'y~ ncla dcJıi for.derm;ıtir. Ill e lı:: h.ti.lattc.n~

, k ' . ,du ki seldmet-i a liy esEni te';r.:n ıımnında Hü ümet-i sen i!ı!jegı 1$ r;;::I

tarik -i ettiide sil/ak eyle::':.ı:e icbzr eg!e r;oiIUr; maa za/fk Ingilterı.
ile Iı üsn-L tmüzac r'1zıre b rı lur.mak Hü k üme t- i sen iggen in n:enafi'-j
esas i[;t s i mukte z.igcttr.da.::.dzr .. !soIne tekrar olunar ki Saltanc t - ı se
n/yyenin işba meslek -i cedtd! [rani .Almanya ve A vusturya il.
yakı a h ğ ı ] , Ingiltere Ile olan münasebdt-« dostanesine asla halel
getirmez- }.{enajr· i hak ikiggerniz le t e rıal:ık eden nesa'y i hi ıcra oiu-:
mcağ, tobi'tdirı Deolet-i a/ı'liyenin b:ı· l:ril/nde Ingiltere Ile /lti/ak
edip her tür lü arzu v e makasıdım icra ve inf az nekadar tnüzir
ise iler üde it tihaz olunan l tha mesl~k·i cedid semeratından o/ara.k
H akümet· i senigge kesb-i kutıoti oe na/ uz edince ol oakiı Ing il tere·
n/n politikası Restd Paşa merhum zamanında oldal a gibi hcyrh a.
han. olacağı tabi't bulunmalda Hük ümet-i senlyyen /n al oakit ken
d/slyle müıı ehiddne hareke t etmesi ol kadar naf i ' o. hayırlı

olacat ' bi- Işlibahiır. >

ing iltere hükümetin in Kıbrıs Adas ı'nı ne gibi valdler.
le I,ga l etmi, oldu~nııa d a ir Abdülhamıd'in mnhtıraları

Ingiltere sefiri Mö.yö Layard ', Sad ık Pa şa hazretlerinin Baş .

v.kAld makamında bulundu~u .snada bır gün Mabeyn·i hümayurI(ı

müHikan. y. gderek d.vlet-i m.tbu asından bir telgralnam. alıp

mündericah Sal tanat.ı s.niyy. hakkında p.k hayırlı o ldu~unu ':'=
fakat fevkalgaye mabreman. tutulması Ihım g.l.ce~ind.n bWlun
için arzU d m.kt. o ldu~u mülAkatta müşarü nil.yb Sidı k Paşa'dan

başka kimsenin bulunmaması iktiza .yı.yet'kini sure t-i mahsu
sa da ihbar .ylem.sine mebni k.ndisi huzur. , humayuna kab ul bu·
yurularak ifadit v. tebligah ı.d.'j·istizah telgrafnam. nin meal.!,
Batum il. Balkan'ın beri eibeti [Rum.li.j şarkı] yine D.vı.t·j ali·
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ye'de ka lmak ve öte c ihet l dahi emaret ·i müs takille su retinde
olmayıp idaresi , muhta riyet-I hafile ve Devlet-i aliyye'ye mer bu
!iyet· i sa hiha haıinde tutulmak uzere Anadolu ta ra fmd a bulunan
Ardahan "e Kars veyahut bunlardan birisi Rus ya d evletinin ta
sarrufunda kalır da ileriden d evlet-i muşarunileyha musa laha-l
ka t'iyye ile ta'yin olunacak arazinin ha ricinde olar ak Mem!lik-i
şAhineden bir mahalli istila elme k dairesinde bu lunu rsa Ingiltere
devleti kuvve-t s ilahiyye ile taarruzi ve ledafüi Saltanat-ı seniyye
ile müttefikan . ha reket edece ğini taahhüd etmekte olup hinaen
aleyh böyle bir haı zuhurunda def'aten kuvve-t kaliye yetişl irm ek

mümkün olamayacağından babs ile iktiza eden asker ve mübim
mat ile l evaz ım- r saire şimdiden ihzar ve iddihar olunmak ve va
ridat- ı öşriyye vesairesi yine Devlet -i aliyye ta rafından ab z ve ci
bayet edi lmek ve asakir -i mnkteziyye Anadolu sevehill civarında

b ulundurulmak üzere . Kıbrıs ceziresi idaresinin muvakkaten In
gilte re d evletine b ı rakılması lüzu munu mulazammın eldu ğ iıcu "e
bu sur el de vletçe pek bayı rlı olar ak Kra liçe larafından hasbe'L,
musa fat teklif olunmakta bulunduğunu beyan ey lemesi uzerine
ifadat- ı mebsutan ın zevahirinde görülen menafi' vehleten nazar-i
takelire alınıp maamafih bu iş muazzamal-ı umurdan olmasına

mebni öy le Sadık Paşa Ile beraber s uret-i hafiyyede b una net ice- i
ka t' iyye verilmesi münaslb o lamıyacağı beyan ve müzakerenin
mahremiyet-i coreyanı matlub ve mültezem olduğu halde ·d ahi
hey 'et-i .yükeıa bu emniyet ve Himadı haiz oldukları cihet le bir
meclis -i mahsus akdolunarak zikrolunan lelgrafname ile ifadal'ı

mabremane üzeri ne müdavele-l efkir o lunması l azım gelece~i der
miyan buyurolmuş ve masıahat ol suretle mec lis-i vükelay a ko 
nulmazdaa evvel setir -i mumaileyhin devleti taralından aldığım

beyan e tti~ lelgrafname Sadık Paşa'ya verilerek münderecalının

te'minat- ı rneşruhaya ve mena li'·i devlete suret-i mutabakatı bi'!
etraf led kik ve muvazene edileesi tavsiye olunup anın tarafından

dahi vAkı' olan lebligatla ve telgra fnamenin tercü mesi olmak üze
re kıraet ed ilen varakada cez ire-i mezkı1renin Ingilt ere idaresine
lerki mukaabilind e göslerilen şerait, selirin ifadalına muvafık ve
devletin ınenali'-i haıiyye ve Atiyy es; ne mütekeffil oldug- u beyan kı·

lınmakla teklif·i vak ,'in heyetçe dahi nazar-' mutalaa~'a alınmas ına

Irade-i sen iı'ye laalluk etı:ıiş ve anın üzerine muah ede -i mezkürenin
esası olmak üzere s elir- ; mumaileyh taralından tamamiyle tasdik

ve tezyil ve yalnız cez ire-i mezbure varidatının sene be-sene taraf-ı

Devlet-i a liyye'ye ilası devlet-i müşarünileybaca taahhüd olunma
siyle bunun tekasit ve suret-i islifası d evleteya bey ninde mahsus
bir mukavele ile kararla ştırı laca ğ tna dair makam-ı la'dilde bi<
fıkra ilave o lunmuş ve zikrolunan madde-i ahd iyye ise Kars ve
Bat um ve Ar dahan veya an lardan biri ta htı isti lasırıda kal upta
ilerüde musa laha-I kat'iyye ile ta'yin olunacak mah alleri Rusya
d evleti istil a etmek da'i)'esinde bulunur ise Ingiltere d evle tinin
dahi ol mahalleri muhafaza için Devlet-i a liyye ile ittifak eyle
mes i "e taraf-ı hazret-i Piidişahiden dahi Asy a kı t 'asında bulunan
hris tiyan vesalr tebeanın b üsn- i idare ve himayeleri bey ne'd -dev
leteyn muahha ran kararlaştı rılın ak üzere ,slAha t·1 IAzİmenin idh.ı

ve icrası InWlte: . devleti ne vadolunmas, maddelerini ha" j olarak
cezire-I: merkü re nin o l suretle terkind e heye t-i vükelaca is tinad
c !~::~::. ~~!<sad d:.h: ~:k:a ·: e!ay& yt.~: =e·:le~.; :::~i~ıü"Heyha He
ittifak faidesir.e bina edilm iş ise de bu sırada mevakı'- I sellae· i mez
küren in Rusya devleti tasarrufunda ka lma sı zat en ta ayyün etme k
üzere bulunrauş o lmasiyle bunların ne k ülllyen ve ne de k ısmen

Devlet-i a!iyye yed- I tasarrufuna avdet eyleme si ihtimaline mahal
görülemea ig-ine ve .aniyen Rusya devleti atide Mem!lik-i ıaah -. :

rüsenin bazı tarali arına is lila . tasavvurund a bulunur ise, çünki
hudad-ı ced idesi yAni Anadolu k ıt'asının en mühim nıkaat-ı har 
b lyesinin eline g eçmesi devlet- i müşarünileyhanm kıt'a -i mezkürece
vaziyet-I askeriyeslni pe k ziyade emin ve kavi bir hale koymakla

< , k endisinin böyle bir likr-i tecavü zkarüneyc tasaddlsi Memalik·i
şahanenin tamamiye tini bilkulliye ihlal eyleyece ğinden maad a bu
halin vuk u'uyIa Ingil tere'nin Asya 'daki menali' i bütün bütün teh
did ve tehlikeye ilkaa clunacağından e~er hal ve zam ana müs aid
görür ise Ingiltere de vletinin bu ha li men' için Devlet-i aliyye He
ittifak eylemesi tabi' I ve bunu bir ıvaz ve fai deye bedel ihtiyat
et memesi zarurl olup bilakis b una ·imkan göremedi~i takdird.
cez ire-i mezküreyi terk et mek gib i bir fedakarlı ğuı hus ul-i i ltifa~

medarı olamryacağı mes'e1e -i bedihiyyesi ol vakit laraf.ı eşref·i PA
di şablden ihta r buyurulmuş ise de karar-ı vakl'ln 'kabul ve lasdiki
babsinde he y'et çe ba-mazbata ar z olunan lüzum- ı mutlak , naçar
bu s ureti n ihtiyarını d!vel eylemiş ve fer man'l a lis inin ta sdirini
mü teakib Berli n Muahedesi d ahi in'i kad ederek bu mua hede iSf.
Ardahan ve Kars ve Batum'u Rusya devletine te rk ey led ijti &illi



is tinaden iilid e dermeyan ed ilecek ihtarat veya müdahalatırı de.
recah narar-ı d ikkati ciilib olmakla beraber !ngiltere devletinin
arzu eylcd i ğ l ,sla ba h n mahlyye t ve derecan ve en va ve müfredah
tasrih ve tavzih olunmarınş olduğundan ve Layard'ın bu babda
en evvelki teblig-a t. Kıb rıs ceziresinin suret-i muva kkatede De vlet- i
allyye tarafından lerkine muvııfaka t buyuru lmak d heti oldu ğu hiil·
de oA1ilüzzikr va rakad a i şbu muvak kat sö zü dahi ll'örülmediğİn

den derece derece zan niyya t tezayüd ederek blnaenaleyh hus ü l- ı

itmtnan Için : "Zdt -ı pacliıahrnin ıasdtk-i humagunları vechile TS
Temm uz T8i8 tarihli ittifak- ı tedaf ü; muahedesigle hukuk- ı ıahane'

lerine asla halel gelirilmeyecelini Ingiltere sejir-L keblri beyan
eder" ibaresini hci.vi olmak üzere lJösy ö Laçard 'dan ahi ren bir
sened-i hususl dahi ahz il« el'an nerd-i dlid e mch fu z olduğu ve bu
maddenin ev veliya tından yakın oakte geli r..ce ceregan eden ah'Otil
ce m::;::.m.elc!t::: t ele»:..a::a ! ır:a 'Ve S =!t:: r:c.!": ser.i:;;ece crcrulan kuo
ve t v e it imad ve emniş etin günden güne meşhud olan ted enniyyale.

. na naza ran s ikro lun an sened ..i hususiyeyi medar .. z istlnad addeg le"
nu/{ tobi'I bul{;r.d,uıu halde muahedencmeni n Kralice tere/mdan
adiyen tasdik olunmasınden r.til i zikr clunan sened -i hususi nin is
tirdadında Mösyö Laya rd esrar eg lem t k te. olup bu ise. menoigyat ..ı
haf;yge ile beraber Kıbrıs'ın te.t·kıyget.i idaresi suretini n iihar katı
ha. ifralı teşebbüsaiınıı (It ber-ndnoal -i mutıarrer ıslahcİi nemiş le

ibham ve. iı ' ar ol unan bdeı makasıda bina olunmak tabi'; 'De Ingı'[.

lere'nin Deolet-i aUyge ll e itı ifakma gelince: Rusya As ya cih etinde
-..tetlsi '..i nalu: ve kuvvete ç alı ş upda bu arzu sunu istihsal eyledikçe

Ingiltere'nin Hind müstemlekabm le lmine masruf olan mesaisine
zaaf taray anigle Rusga aleyhine kıgamı zarur i olarak, ıu 'Iıolde

i ngil tere devletinin ·cüm/e· i melalibinden olan i,bu redd· i sened
maddesi man!'·i "Ittifak o/amıyaca:ına göre bögle nice tekel/üfat
üzerine ele geçirilmiş olan bl, senedin ısraNit·ı flakı'aga havaleoi
se m'..j itibar il e red di sardin! ;Jıti!l~r muvafık·ı maılahat (Le Jıik·

met olamıyacağına mebni bu b!1bda bır derece daha devltlçe ma
zarratı derktir olan ta'dUa/a ve sened-; mez.huru redde mecburigel
olup olmadılı begne'ı.."ükeıa ari% ve amfk mutaıaa ve mü/ahaza
il t g akzyn olunmak ce iktz'zoy·z vakt u hale gaTe iyeabı İcra

kılınmak ib ere sened·1 mezk ürun Babıalige irsoliy le vusulünü
mül'lr heget'i vükelönın mühür/erigle mahtu m Ilm ühaber kı/ıklu
bır tlarak a .alınması ve bu madde ü%erin< Babıaııce ittiha% olu-

İSMAİL HAKKı UZU!\ÇARŞILI

Balkan'ın beri cihelinden Devlet-i aline'ye kalacak olan yerler in
nıeskü tün anh bırakılması ve öte cihe tin emeret-i müstakille şek line

ifrağ olunması ve ahid names inin havi o lduğu sa ir fıkarahn müb
hemiyeli biiis · i teredd üd ve te ' enni olduğundan ve i şbu rnuah e
denin Hemd e bazı esbabın hayluleti y le BabıaUcc ve devletçe su'vi
ihlimalata musadeletinin ihtim ali d ahi tahdiş - i zihn eylediğinden

atıyyen zuhuru tabi'lala n mehAzirin men'! vuk u' una bir tedbir·i
acilolmak üzere zikrolunarı ahidname usul-i ea rlyye-I dü veliyye
hilMında o larak : « Hukuk-ı ıaha~em< asla halel gelmemek l<ırligle .

muahedeşi tas dik ederim' iba resinin terkimiyle tasd ik olu nmuş

olduğu gibi bunu n ces amet vc ehemmiyeti mülabeses!yle te' min-i
zihn ve fikir eyleyecek d erecede takyid ve tevsiki ve ca 'ib. i mü'
tehaWrneden olmasına mebni va rid- I hatır', a l! olan tedabirden
~!ösyö Layard'ın ceI bi ile bir makavele-I hususiyye akdi suret i
tercih ve tasvib buyurularak d oksan ceş serıe-i Licriyyes! Cema..
z lyel ü lasınm yirmi üçüncü ve bin sekiz yüz yetmiş sek iz se ne- i
millid!yyesi May ısının e n üçüncü C umartesi g ünü Mösyö Layard '»
da" bir te'minat ahz ve is tihsa l ve asll muahed e-i rniln'akide ile
beraber hı fz olunmak üze re Bab ıali 'ye irsal huyurulmuş ve o lvakit
hey' er-I vük ela tarafında " tezy il ve tahtim oluna n sureti nezd-i
Alide mah fuz bulunmuş tu r.

B:ı nun BabıaIi'de niisha-i as liyyesinin buldu m lup mutal aaslyle
münderecatına kesb-i vukul ve ma' lümat olunaca ğı cihetle Ibara
tını ve heyet -I v ükela dan kim lerin mührü bu lund u ğ unu beyana ha 
cet elmayup ancak vareka-I mezbu ren ln muhteviyatı dahi ıihn i teş 

" işden muhafaz a edecek de recede vaz:h olmayarak hususiyle mezku r
va rak ada ·zat·ı padi , ahi dahi A sya kı t'aunda bulunan hristiy an
vdair ttbeastnın hasn-; idare 'O l hima9~leri hakkında oegne'd-dev-'
lel tyn muahharen kararlaştırzlmak üzere ıslahtit - , [a 'Zimerd r.. idhaI
Ve icrasını Inglltere devlel ine vadegler" deyu mes tur cıan fıkra

mü bhe m ve ma'ani·i muhtelifeye mütehammil olup ezcümle Dev
ı et· i aliyye'nin muhtac olduğu ıslaha t !rekkında ahar bir devlet
tarafından vakı' olacak iht ar at, eser·j hayrhahl addolunu r ise de
müs takil bir d evletin kendi tebeas ını hüsn· i idare ve' himayesi
yolunda aha r bir d evleUe her ne Dam ve s ureUe olur ise olsun
muabede yapmak mecb uriyetini ka b ul etmesi ve alCıhusus fıkra.!

mezkürede mün deric himaye l!fzının manay·, zahirls! mahzurdan
salim g-örüUe bile miinay.ı haki ki. i ve tııahhüd olunan mukaveleye

'1
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nacak muamele t't tedbirin başkaca. arz at istlzan edilmesi ıü·

zunıa ferman bagarulmuşlur.

M. Layard 'dan alınmış olan senedi n P"dişah tara fından B!bı

aıl'ye gönderild igoi hakkında Mabeyn de n SAdarlte husus! tezkere:

Jrada ! ve ifadat·ı müllıemiget. i agaı-ı haz ret -i padişdMde"

iktibar Ile bi't-ıerkim lellen saob-ı sdmi·i Sadarelpendlı ilerine ir
sdl kılınan varaka münderecatından müsleban claca~ı oechile Kıb

TU ceziresinin Ingil tere deoletinin idare-i mutJakkatesir.e 'Deri/me
si Iıakkında tanzim o' teati olunmuş olan ahidnamenln bdZl [ıka 

rat -ı milblıemesi üz erine ahiren Mösyö Laga rd'dan ah» buyarulup
nezdi dli-i mülük dnede mahf u» bulunan sened dahi şerefSlidır olan
emr il [erman-ı cenab-ı hilafetperuilır mueibince maluigguı lesgir
kılınmalda mantuk- ı aibi oechile oaraka -i meıbure milndericatına

ee işin cesomet ve ehemmiget-i [eokalddesine göre iktiz a eden
muameid t ee tedabir müttehiden ittihaz ve İcra buyurulmak üser«
şimdilik senedin tlusuliln(i mübeggin taleb oe f erman buy urulan
v araka-; mahtumenin seri'a.n tanzim ve irsali babın da.

Yin e bu sened i ş ine dair Padi~ahın ke nd i el yazısı ile "e
kurşun kal emle Sadnazaeıa ha tt-ı humayunu :

Ve zi r· i me'Qfi.·~emirim Hayreefdin Pa~a

Kıbrıs muahedesin in mündericat ..ı mühimm esinden biri, Ana 
dolu kı t'asında bulunan teheamızm idare ve himageleri hakkında

lnglltere devleti ile bir rnulcaoele-i mahsusa ak di maddesi olup
-irıa' an l-i mütelifeye mütelıommil olan böy le bir şartın mahazir-i
Iıaliyye ve müstakbele-l me/huzasını de/, için muahede-t mebhuse
hukuk-ı saltenat-ı sen/g yemize halel gelmeme k kaydiyle tasdik
olunmuş ve bu babda deolet- i m(işarüileylıa sef iri tarafın dan deo
leti namlna bir rened dahi alınmış idi.

S ened- i mezkar ile muaiıede-i mebhusenin esbab -ı mücbir« ve
müdbest olarak Iıeget.i saltfe-t tlükeia tarafından arzolunmuş olan
meoadd, ve o yolda bazı tenbihat-ı mühimmegi şamil olan ıay,lıa

bu de/,a Mabeyn -i humaşunumue başkatibi Rıza Beg oesatelig le
tarafınıza irsal olunmakla sened- i mebhusun suret·i Iııfzının beg
ne'/"fJükeıa müzcikeresi Oe' bunun Bahıcilimiden alız Clc! teslim olun..
du~una dair Iıeyet-i oükeıa tarafından sened makamında bir maz-
bata arzolunması matlabamuzdur. 6 Malıarrem sene 96

Abdlil hamid'ln lnglllz elçisi Sir White'ın f m e z'nnen
memleketine gidiş ve dönlişU bakkındaki mntalaaları

Evvela Ingiliz sefirinin buradan birdenbire seyahate kalkış 

ması muahharen Bulgarların notası neşrolunması, Londra 'd aki
sefare t başkatibi [Abdülha k] Ham id Bey' in bildirdiğine nazaran
White, Sofya'dan geçerken istasyonda Bulgarlar tarafından fe v
kalade ka bul olunduğunu ve ziyafet verilip <BuJgarlann ham isi
o lan İngiltere kra lı yaşasın » dey u ba ğtrdt kları ha ssa ten White 'ın

Istanbul Konferansında BUli a rla r hakkında gösterdi~i himayet ve
adaleti i1tizamından dolay ı teşekk ü r ettiklerini beya n, hafiyyen
bayatı bir ha nede mis afir o ldu ğ unu ve orada İstanbulof vesalr
h eyet- i hazı r a riea liyle görü~tü~ünü, ha lbuki kendis i buradan
giderke n sulara gidiy orum dedi ği nl ve L ondra'ya bile gi tmesinin
ihtimalini bey an et t i ğ ] , Zat-ı şahane tarafından Sad n ez ema bu nun
g itmesindeki ehe mmiyet beyan olundu ğu hald e tahri ren ve şifa·

hen verd i ğ ] cevabda bunda cay· i merak ve endişe bir şey olma
yıp yal nız sulara gitmekten ibaret o ldu ğunu beyen eylemiş tir.

Sefirin avdet inde ale lacele Şevketmeab elendimiz hazretleriyle
mülakat taleb ile mülakatında ehem miyetli s ôylediği sözler be r
veeh- i &tid ir. Bir takım hava l sözlerin arasında, her birerl erine
birer münasebet getirerek şu sözler i söylemiş tir : Bunların dere
ce -i chemmiye ti Şakir Paşa haz retlerinin diplomasice olan mcha
re tleri has ebiyle tıpkı şevketmeab efendimiz g ib i ta kd ir edecek.

• lerinde ş übhe yoktur. Avustury a imp ara to ru yakı n zamanda bir
- . biri arkasına musab olduğundan gün ün birinde bir s eyfiyede bu 

lunup orada da hiç kims eyi kabul etmediğini "e yalnız White 'ı

kabul etti~in i ve Avusturya lmparatorlçeslyledahi mülakatı oldu 
~unu sadece söylemiştir. Bsdehu Almanya impara to rundan bah
se tmeyerek Imparatoriçe ilc görüş t üliünü, Imparator ile de gÖ
rüştüliünü Ima zımnında bir iki hav a! söz da hi söylemiştir. Bs 
dehu Atmanya impa rato runun Dersaadet'e gelip git tikten sonra
burada bulunup Devlet-i aliyye'nin _dostu olan devletlerin sefirle
r inin Devlet-i aliyye'ye -hayrha hane verdikleri nesayihe iştirak et-

ı Sir TiUi. cı Arthar W!ı.ite ı n04 hicret 'eııe.i nlıluJıı ee (I8S7) I Iı(iltere'Dia

Türldy. elçilitice tayia otaıı_rak l.ta::ı brıl 'efi rlili abd.. i ııde i len BerHıı'e ziya
rete (idip ortd.~ eı:ı. fHienu·du miitecı'l:reQ 28 Aratık t89l (28 Cem.ıüyet." ....l
1809)'da vefat etmi~tir. .
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mesine dSir buradaki Al man selirinin yeni bir talima t aldı~ını "e ,
Almanya imparatoru buraya gelmezden evvel buradak i Devlet. i
a1iyye' nin dos tu olan d üvel sü fera sının Devle t-i aliy ye'ye hayrha 
han e verdikleri nesayihe i ş t i rak etmemekte idu~ünu ve faka t
~ imd i i ş tirak edece ğin i ve Almanya d evleti ile Ingiltere de vleti '
hiç bu d ere ce d ostluk ibraz et medi klerini ve buna delil de Ingil.
tere'nin Almanya'ya bir ada terk etm esi ve Afrika' ya dai r iki
d evlet beyninde yeni yapılan mukavelenamed e dev leteynin mena
Ii '·i müşterekesini tamamıyle taht-ı te'min e al dı liın ı haUS buna
delil Gladstone .partisi yani muhalifln bile g erek adanın terki
hakkında olsun " e g-erek Afrika kıt' a sına d ilir olan mukavele
hakkında olsun hiç bir Iti raz dcrm lyarı e tmemiş tir. Rüstern Paşa'.

nın ' hasta bir hSlde oldu ğ undan sulara giderek teb dil-I heva e t
mesin in !üzumu nu halbuki. Mısır mukavelenamesinin elhaletü hil.
zibi müzakere olunmakta old u ğ u , sual vuku'unde canib-i Babıali '.

de n daimabeyan eylemektc oldu ğ u ıri b i bir taraftan da bunu
te'hir için ermen i vuku'atları ıribi bir ta kım halat çı karılmakla

olduğu Şaki r Paş aca da rna'Iü rndur. Zaten Rüstem Paşa'nın Hak·i ,
pay-i şahan ey. takdim eyledi ği husus! rr.ektubda lnırilizlerle mü
zakerata girişmeyece ği ve mukaveleyi yapmayaceklan nı zan eyle..
mek te oldu ğ un u beyan eylemiş ve Babıa li ise 'muka vele yapmak
üaere muzakeratta buiunu lmak ta oldu ğunu beyan eylemekte bu
lunmuştu r.

Yine Ing iliz seliriyle olan millaka t esnasında Almanya de v
' tetinirı berren ve ba bren yeni asker manevralarını Icra edeceğini

işiiliklerin i Şevketmeab efendimiz kendisinden s ual eylc dikieri nde e
Eo. t Ingil ter.'nin t.rk.lIi~i adada iki deole ı donanması birl.ı' 

ce ğine dair tasaoour oor ise d. pek iy i bilmedi ğinden bahs ile
iki . ş ık ve iht imaIli bir Ilsan kullandığtzı; hemen bug ünlerde AJ·
ma nya imparatoru b üyu k valid esi Kra liçeyi görmek üzere Lon
dra 'ya gidece~n i ve oradan a vdetin de Petersburg 'a gideceğini

ve Ingilte re kraliç es iyle mulakatını beyan ederken Rus ya'ya ıri

dişinın ehemmiye tten düşurmek fikir "e niyyetiy le .öyledi~ini kul,
landı~ llsand an his buyuru/muştur...

:ı: Rtid em. p...,. 8 Safer ııoa'd. Londra -bü,ü!c elçis i olup 4 Ccmuİyelilııır

1813'de orada vefat e tmif tir. Aslea halyan olup b.buı Fraaçi.tko'dar ve 1230
(taUiYda Hanıburr'da dolenot tar.

Her halde S ir ' White bu yolda gidip Avrupa'yı dol a şıp gel.
mesi zahiren keenne Devleti aliyye'nin lehinde, batinen Huda rıeker

de Devlet-i a liyy e'n in mahvlyetini intac edecek bir takım şeyleri

fiile g etirm ek oldu ğ unu bir çok sebebier den dolayı za rı ve ltikad
buyurulmaktad ır ve Devlet- i alin e'nin bir fena hk e tmek için

.evvela ortad a o lan ma ni'; ka ldırma ğ a çalışmak ta oldu ğu ve o
ma ni' de Ş evke t rneab efend imizdir; çiinki kendi müttefikleri ve
m arz iyleri vechil e Babıaıi har eket e ttiğinden yaln ız bir mani'e
tesad üf ediyoriars a o Şevketmeab elend irniz o lmaktadır. Bu hiilde
bir inci mani'i or tadan kald ı rmalı ki kend i kendine sair ma tlab la
rını - ki Devlet -i aIiyye'nin zararınadır.- kolaylıkla iiile gerüre
bilsü nler, Bun ların birincis i Mısır'da b ütün bu tun yerleşmekle be
raber, sair meraalik-I Devle t-i aliy ye' ye şamilolarak bir mukavele
yapmak ve bu mukavele yap ılırken Devlet-I a1iyye 'yi de : adeta
hür.ayesfn.e a!.p bi: prenslik ş:k~ :üde lli;;st: =:!ekfrt: gi!:: addet
rnek, şu m a ksadını fiile getirm ek için d e müttefik! bulunan dev
letlerin menafi'ini taht-ı te'miııe almak. ıkincisi Ermeni meselesi
ki Anadoluda ya bir hrlstiyan hükümeti te şkil , yahut şimdilik bir
otonomi ya pmak, Üçüncüsü büyük Bulgaris ta n t eşk il etm ek, maa 
-zallah Boğ aala r da dS hiI o ld uğu halde Paj'it,ht 'ı sa l t anat- ı seniy
yeyi tehdid eylemek. Bahıalice "e Ba bıa !i'nin bir çek memurları

bunları daima te rvic e tmekte oldukları gi bi t crvic ed ecekteri de
tamamiyle kend ince ma'lüm o ldu ğunden bunla rı fiile get irme kten
ibaret tir.

.', _ Sadn azam kulları ' kend isinin ıcAruzah muvafık-ı hakikat olup
bunu evvela ve bera htn -i la zime ile her za man lsb ata hazır ol.
de ğ unu ve bendegan-ı şabanelerinden emniy et ve It imad-ı müluka
nelerini ha iz her kime ferman huyurulursa anınla leray- ı muza kere
ve mübahas e ile kendü maruza tının muvafık- ı haki kat ve nelsü 'ı·

em r oldu ğ unu isbiit ile olbabda Hak-i pay -i şahaneye bir arlza
takd im o!unup .anın üzerine d e kanaa t gelme zsc şu ha lde devam
c lundu ğ u ve ihtiı!! her-d evam bulunduğu takdirde yapılan her
lü rlu tedabir de müsmir Ye müessir olamayarak az vakit zarfında
'H uda nek erd e elden gideceA'ini mühr ü tahtında Hak.i pay-i ş ilha·

-ney e arzedeceğini beyan eylemiştir. Ve bir de vaktiy le Bulgarlar

3: SadnauIDlD ismi yaı.ılml10faa da hııı: e.re1au etmi, olao . hvi l udrıbam

d<im it P.''''IUa. ilk: ..dire tiDi lı ,oDla rıılA hndrıf etmektedir.



60 tS:l!AİL HAKKI UZ.UKÇARŞILl

hakkında ~dil.n muamelat-ı şedide üzerin e muharebeyi müteakib 
Bulgaristan'ın ne ha l kesbettiği göz önünde bulandu ğu cihetle
Anadolu'da ermenileri devlet kend isinden tenfir yoluna gitm eyip
bi laki s kazanmalta say eylemek ik tiza edece ğin! beyan eylemiş

ti r. Müşarünileyhin ifedat· ı vakıası revişinden parça parça olmalc,
üze re Kıbrı s mua hedesini tamamiyle mevki'· i icraya vazetmek
istedi ği anlaşılmaktadır.

Vaktiy le Bu lgaristan'ın şimdiki ha le gelmes ine ıngilizler ne
d erece s ebeb olmuşlar "e sa'y eylemiş!er ve Rusya ile muharebe
etrnekli ğimize ne sure tle sa'y ed üp bHahi re Devlet-i alil'ye'nin
zararın a o la rak tavass ut ile muh erebeyi ne yolda bir muahedeye
rabtetm lş ler ise bu def'a da Devlet-i aliyye' y i ittifa kl arına alarak .
A nadolu'da istediklerini yaptı rmalta muvaffak olamazlar ise Dev
Iet -i al iyye'rı in Rusya ile muh are beye tu tuşmasına sa 'y ile b unu
I- " s..' - _ ı ; _: _ ı...: I.:ı:":_ ... ..... ~._ sa ..1. :1 _.. Ia-._. L, • • ·· .C"'H. l- " s"I-u - ... ... 6 ~ •• • t" v ol ..... . . ... ı ," .. c. .::ı ..... u Q. 10 .. ...... .. ... . .. . .... ....... ...

getirmek istedikleri görülmektedir ve mukaddem a ke ndi arzuları

vechile hareket etme k için vükelayı ne yolda kendüle rine celbet
miş le r İs e ş imd i d ahi ayni suretle kazanmış olduklar ı meydandadır.

Ing mz seli ri Sir White 'ın avdetini müteakib Sad naaarmn bu
vechile Iisan kullanarak ile ri gitmesi White'ın bu def'aki seyaha
tin de kc nd i devletinden ta'limat-ı lazimeyi ald ı ltı ve dilter d ev
let lerden dahi su re t-i hareketl eri hakkında söz ald ıltı bIHnme- '
sinden ve anın tarafınd an kend isine vuk u'bulen t elkinaıtarı m ün
bais olmak gerek tir ve Sadrıaaamm Er menileri kazanmak lüzu- '

' _,mundan bahs et mesi ıngili zlerin arzusu vechil e rü esay- i Is lam,
vurup mahvile Ermenilere kuvvet ve rüchaniyet ve bHahire is"
li k ı !! vermek d ernek olaca ğı bed thtdir,

FINDIKLI SEMTININ TARIHI HAKKINDA BIR

ARAŞTIRMA

Cen gi z Orhonlu

Istanbul'un Osmanlı de vrindeki inkişalını takib etmek için
' büyük şehrin semUerini ayrı ayrı ele alarak fetihden beri geçen
safhaları nı tedkik etmek lazımdır. Bütün şehirlerde oldu ğu gibi
'ıstanbul'un da asırlar boyunca bir çok de~i ıikliklere u2radı~nı
ve bu yüzden eski eser lerin or tad an ka lkdı ğ ın ı, sokakların daralıp

. gen iş !edi 2ini , buyük kona klann ve bahçelerin yer inde mahalleler
,teşekkül elliltini, buna mukabil bazı mahalleierin de tamamen or
tadan kalkdığrm göz önünde tutacak olursak Istanbul semtleri
üzerinde bulunan ve pek yakında ortadan kalkması pek rnuhte- :
me! olan ecdad ylldigilrlarını derhal tesbit etmenin millI ta rihimiz
bakımından ne büyük bir zaruret oldulru hemen anlaşılır, Şehrimlaln

.semUeri üzerinde .yapılacak küçük araştırmalann bir gün tam am- ;
Iamnca Istanbul için meydana getirilecek tarihl büyiik esere mal
.acm e teşkil edece ğ ine şü bhe yok tur . Işte. Bo~azi çi sahilinin
Osmanlı devrinde çok eskiden beri imllr görmüş bir parçası olan
Fındıklı semti ve civarı hakkında vücuda getirdiltimiz bu küçük

. a ra ş tırmayı, yukarıda belirUi~imiz gayeye hizmet için hazırlamış

bu lunuyoruz. Şuras ım hemen söylemeliyiz ki bu ilk yaıınuzda

Fmdıkl ı üzerine yapılması gereke n bütün araştırmalar tamamlan
mış ve söylenecek sözlerin hepsi söylenmiş değildlr, Bu deneme
n in haıı rlanmasında arşiv kaynaktan , vekaayi ' name ler, seyahatna
meler, kitabcler v.s. gibi veslkalarda n istifade edilm işse de hak
kında daima yeni vesikalar zu lıur edebileceğini ve bunların muh
tevasın ı n varılan neticeleri daima d~işt;rebileee~ini hatırlamahyıs ,

FındıkIı . ve elvarı de di2imiz zaman bundan, Taksim'd en baş'

layan Fındıklı-dere merkez olmak ş artiyle sahilde Kabataş'dan

.Sahpazan 'nda bugün Atatürk Kız Lisesi'nin bulundu2u binaya ve




