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ÖNSÖZ 

Toplumların demokratikleĢmesinde bilgi alma ve ifade özgürlüğü Ģüphesiz en önemli 

faktörlerdir. Ġfade özgürlüğü sadece sözlü değil, yazın ve sanat gibi çeĢitli alanlarda 

gerçekleĢtirilebilir. KiĢilerin bu hakları devlet tarafından da korunarak anayasa bazında yer 

bulduğunda hayatın her alanında bireysel ve toplumsal özgürlük insan hakları çerçevesinde 

meĢrulaĢır. Politik olması nedeniyle de otoritelerin baskılarından korunması elzemdir. 

Kamusal olayların tartıĢılması, problemlerin çözülmesi ve halka daha nitelikli bir hayat 

sağlanması için özgürce eleĢtiri yapma ve sorgulama ortamlarının oluĢturulması ortak akla 

ulaĢmanın vazgeçilmez esaslarıdır. Otoritelerin gücünü aldığı halkın yeri geldiğinde kendi 

sesini duyurması, yanlıĢlara dur diyebilmesi ve karĢıt ve hemfikir oldukları düĢünceleri her 

alanda açıkça ifade edebilmesi bir ülkede kuĢkusuz her alanda geliĢmelerin önünü açar. 

KiĢilerin düĢünceleri hiçbir zaman engellenemeyeceği için de toplumların birarada oluĢlarını 

sağlamak bu düĢüncelerin özgürce ifade edilebilmesine bağlıdır. GeliĢen ve değiĢen dünyada 

sınırı olmayan insan aklı üretmeye devam ettikçe bunların somut olarak ortaya konulması 

kaçınılmazdır. Ülke meseleleri ile ilgili bilgi almak her vatandaĢın temel hakkıdır. GeliĢmiĢ 

ülkelere baktığımızda göze çarpan en önemli ortak noktaları vatandaĢlarına sağladıkları ifade 

özgürlüğüdür. Uygulamalarını, kararları ve yöntemleri kendisini otorite yapan halka 

açıkladıkları, onları bilgilendirdikleri ve bunlarla ilgili eleĢtirilere ve çözüm önerilerine açık 

kapı bıraktıkları görülür.  

Çevirisini yaptığımız YüzbaĢı Grover‟ın “The Bokhara Victims” adlı eseri bize bilgi 

alma ve ifade özgürlüğünün, Ġngiltere‟deki tarihi hakkında bilgi vermektedir. Ġngiltere ve 

Rusya arasındaki çıkar mücadelesi olan ve tarihe “Büyük Oyun” tabiriyle geçen bu 

mücadelenin iki kurbanı Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara Hakanı Nasrullah 

Han tarafından idam edilmesi ile ilgili olarak dönemin hükümetine ve yöneticilerin yönelttiği 

eleĢtiriler geniĢ yer bulmaktadır. Yazarın bizzat kendisinin kaleme aldığı eserde Ġngiliz 

milliyetçiliği göze çarpsa da kendi hükümetini alenen suçlamaktan geri kalmaz. XIX. 

Yüzyılın Ġngilteresinde Kraliçe‟ye hitaben yazılan bu eser Buhara, Hive ve Hokand 

hanlıklarıyla ilgili bilgi vermesinin yanı sıra ifade özgürlüğünün en güzel örneklerinden 

biridir.  



iv 
 

Çeviri esnasında Latince, Rusça ve Fransızca kısımlara rastlanmıĢ ve bunlar 

çevrilmeden aktarılmıĢtır.  

ÇalıĢmam süresince bana her zaman her koĢulda destek olan, hoĢ sohbeti, güler yüzü, 

samimiyeti ve güzel kalbiyle kendisinden çok Ģey öğrendiğim ve mücadelesiyle, hayata 

bakıĢıyla, bilgisiyle kendime örnek aldığım çok değerli hocam Sayın Doç. Dr. Sebahattin 

ġimĢir‟e tüm kalbimle teĢekkürlerimi sunuyorum. TanıĢtığım ve öğrencileri olduğum için çok 

mutlu olduğum sayın hocalarım Doç. Dr. Nahide ġimĢir‟e ve Prof. Dr. Kenan Ziya TaĢ‟a bana 

öğrettikleri her Ģey için, yol gösterdikleri ve yardımları için saygılarımı ve teĢekkürlerimi 

sunuyorum.  

Kıymetli oyun vakitlerimizden fedakarlık eden, minik bedenindeki kocaman yüreğiyle 

bana ilham veren canım kızım Sevgi Nur‟uma, her zaman yanımda olup bana her koĢulda 

destek olan annem Hicran Uçak ve babam Bahattin Uçak‟a, en iyi arkadaĢım kalbimin diğer 

yarısı ağabeyim Turgay Uçak‟a, Arif Nihat Asya Ġlkokulu, Hamzabey Ortaokulu ve 5 Eylül 

Anadolu Lisesi‟ndeki mesai arkadaĢlarıma, müdürüm YaĢar Karaoğlan ve müdür yardımcım 

Ümran Durmaz‟a, bugüne kadar bana emeği geçmiĢ tüm öğretmenlerime, değerli 

öğrencilerime, çocukluğumdan beri her an yanımda hissettiğim canım Begüm Ozan‟ıma ve 

Mo Cushla‟ya saygı, sevgi ve teĢekkürlerimi sunuyorum.  

Tülay UÇAK 
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ÖZET 

KAPTAN GROVER’ĠN THE BOKHARA VICTIMS ADLI ESERĠNĠN TÜRKÇE’YE 

ÇEVRĠLMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

UÇAK, Tülay 

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Sebahattin ġĠMġĠR 

2016, 239 Sayfa 

 

 

Buhara Emiri Nasrullah Han, 1843 yılında iki Ġngiliz subayı, Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly‟yi idam edince, YüzbaĢı Grover bu olayın tüm gerçeklerini ortaya 

çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmadaYüzbaĢı Grover resmi belgeleri ortaya çıkarmıĢ, kendi 

bakıĢ açısını kaleme almıĢ ve hükümeti eleĢtirmiĢtir. Yazar ayrıca Türkistan‟dakiçekiĢmeler 

hakkında bilgiler vermektedir.  

Anahtar kelimeler: Ġngiltere, Buhara, Albay Stoddart, YüzbaĢı Conolly, Nasrullah Han, Dr. 

Wolff 
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ABSTRACT 

TRANSLATION OF THE BOKHARA VICTIMS BY CAPTAIN GROVER AND 

EVALUATION 

UÇAK, Tülay 

Master Thesis, Department of History 

Advisor: Assos. Prof. Dr. Sebahattin ġĠMġĠR 

2015, 239 Pages 

 

When Nasrullah Han, The Bokhara King, put two English officers, Colonel Stoddart 

and Captain Conolly, to death in 1843, Captain Grover tried to bring out the facts about this 

case. In this study, he revealed the offical documents, explained his point of view and 

criticised her Majesty‟s government. He also gives us information about the rivalry in 

Turkestan.  

Keywords: England, Bokhara, Colonel Stoddart, Captain Conolly, Nasrullah Han, Dr. Wolff 
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. Problem  

Bu çalıĢmanın problemini Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara Hakanı 

Nasrullah Han tarafından idam edilmesinin dönemin Ġngilteresi üzerindeki yankılarına, 

hükümetin tutumuna ve idam edilmelerine dair değerlendirmeleri oluĢturmaktadır. YüzbaĢı 

Grover hükümet tarafından terk edildiklerini düĢündüğü bu subayların idamına iliĢkin bilgi 

talep etmesi, bu süreci nedenleriyle anlamaya çalıĢması ve hükümetin uygulamalarının bu 

subayları idama götürdüğüne dair görüĢlerini, Kraliçe‟ye hitaben yazdığı kitabından 

okuyucuya aktarmıĢtır.  

ÇalıĢmamız süresince Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin idamlarına dair çeĢitli 

araĢtırmalar incelenmiĢtir. Dönemin hanlıkları arasındaki mücadelelere değinilmiĢtir. Böylece 

tarihte küçük bir yer kaplayan bu olayın nedenleri, hem Ġngiltere‟nin hem de Buhara 

Hanlığı‟nın bu dönemdeki siyasetlerinin ülkeler üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Albay Stoddart ve Albay Shiel çevirisini yaptığımız eserde bazı yerlerde YüzbaĢı bazı 

yerlerde Yarbay rütbeleriyle anlatılmıĢtır. Buhara‟da esirken Albay rütbesine yükseltildiği 

için olayların gerçekleĢtiği zamanlardaki rütbesi ile anlatılmıĢtır. Eserin orjinaline sadık 

kalarak çeviride bunu olduğu gibi aktardık.  

Bazı yer ve kiĢi isimleri de olduğu gibi aktarılmıĢtır. 

 

1.2. Amaç 

ÇalıĢmanın temel amacı, bir Ġngiliz subayın gözünden kendi kalemiyle yazılan 1840‟lı 

yıllarda gerçekleĢen Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly olayının Ġngiliz toplumunda ve 

hükümetinde nasıl algılandığı ve Türkistan hanlıkları ile Rusya münasebetlerini bir Ġngiliz‟in 

gözüyle gün ıĢığına çıkarmaktır. Yazar, idam haberlerine uzun süre inanmadığı bu subayların 

ihmal edildiklerine dair düĢüncelerini hükümeti eleĢtirerek ve resmi yazıĢmalarını ortaya 

dökerek kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamıĢtır.  

 

1.3. Önem  

Dünyanın kaynadığı bir dönemde ajanların, misyonerlerin ve seyyahların keĢif gezileri 

hükümetlerin bilgi alması için son derece önem kazanmıĢtır. HaberleĢme ve ulaĢım zor 

olduğundan farklı amaçlarla seyahat eden kiĢiler tecrübelerini diğer insanlara aktarmak için 

çoğu zaman yazıya dökmüĢlerdir. Günümüze kadar gelen bu eserler bizlere o dönemler 
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hakkında kimi zaman Ģahsi görüĢler, önyargılar veya belgeler aktarırken, aynı zamanda da 

tarihi olaylar hakkında birebir yaĢanmıĢ bilgiler vermektedir. YüzbaĢı Grover‟ın “Buhara 

Kurbanları” adlı eserinde idam edilen Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin yanı sıra o 

dönemdeki Ġngiltere‟nin Asya‟daki durumu, Buhara, Hive ve Hokand hanlıklarının Rusya ile 

olan iliĢkileri ve siyasi durumları ile ilgili bilgi vermesi açısından önemlidir.  

 

1.4. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢma YüzbaĢı Grover tarafından yazılan Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

idamları ile ilgili giriĢimler, hükümetin tutumuna yönelik eleĢtirileri, kendi değerlendirmeleri 

ve Buhara Hanlığı ile sınırlıdır. ÇalıĢma zaman olarak XIX. Yüzyılın ilk yarısı ile 

sınırlandırılmıĢtır. 

 

1.5. Tanımlar 

YüzbaĢı John Grover:Ġngiliz ordusunda görev yapan YüzbaĢı Grover Albay 

Stoddart‟ın arkadaĢıdır. Aynı zamanda bu iki subayın akıbetini öğrenmek üzere kurulan 

Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly Komisyonu‟nun baĢkanıdır. Kendisi konuyla ilgili 

DıĢiĢleri Bakanlığı ile resmi yazıĢmalarda bulunmuĢ ve bunlara da eserinde yer vermiĢtir. 

Tarafsız davranmaya ve olaylara herkesin açısından bakarak düĢüncelerini dile getirmeye 

çalıĢmıĢtır. Kendisi ile ilgili eleĢtirileri de yayınlamaktan çekinmemiĢtir. 

 

Albay Charles Stoddart ve YüzbaĢı Arthur Conolly:Buhara‟ya görev için 

gönderilen Charles Stoddart aylarca mahkum edildikten sonra onu kurtarmaya gelen YüzbaĢı 

Conolly ile birlikte idam edilmiĢtir.  

 

Dr. Joseph Wolff: Dr. Wolff aslında bir papazdır. YüzbaĢı Conolly onun cemaatinde 

olduğundan kendisini bizzat tanır. Bu yüzden Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

akıbetlerini öğrenmek için Buhara‟ya gitmeye gönüllü olur. “The Travels and Adventures of 

the Rev. Joseph Wolff” adlı eserde Dr. Wolff‟un Buhara‟daki yolculuğu dahil seyahatleri, 

gözlemleri ve tecrübeleri kaleme alınmıĢtır. Pek çok yeri gezen ve Hristiyanlığın yayılması 

için çabalayan Dr. Wolff‟un tecrübeleri, çevirisini yaptığımız “The Bokhara Victims” adlı 

eseri tamamlar niteliktedir. Yola çıkmadan önce hala hayatta olduklarına inandığı Ġngiliz 

subaylarının ölümüne, Tahran‟da iken ikna olduktan sonra bile yoluna devam etmiĢtir ve bu 

düĢüncesini Ġngiltere‟de haber bekleyen Komite ile paylaĢmamıĢtır. Neden idam edildiklerini 

öğrenmek üzere yoluna devam etmiĢtir. Merv‟de eski bir arkadaĢı olan Abdurrahman ile 
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görüĢmüĢtür. Wolff‟un ilk sorusu Stoddart ve Conolly‟den haberinin olup olmadığıdır. Halife
1
 

hemen “Sevgili kardeşim, sen de benim gibi bir derviş olduğundan seni kandırmak 

istemiyorum. Stoddart ve Conolly öldü ve senin ulusundan pek çok kişi zorba tarafından 

onlarla beraber öldürüldü. Ancak, yine de, onların ölümlerinde bulunan birkaç Yahudi‟den 

daha fazlasını öğrenebilirsin” dedi. Halife sonra Wolff‟a anlatmaya devam etti: “ Han Allah 

korkusunu kaybettiğinden ben kendim Buhara‟ya gitmeye cesaret edemem! Han ve iktidarı 

için en iyisini yapan adamlarının en iyisini, doğruluk timsali başvekili Goosh-Bekee‟yi 

öldürdü.
2
 

Dr. Wolff, daha önce çok iyi ağırlandığı Buhara‟dan böylesine üzücü haberler alsa da 

yolundan dönmeyerek devam etmiĢtir.  

 

Nasrullah Han: Buhara Hakanı Nasrullah Han cani ve dengesiz biri olarak 

tanınmıĢtır. Ancak yazar kitabında olaylara Han‟ın açısından da bakmayı ihmal etmemiĢtir. 

Ülkesini hem Ġngiliz hem de Rus çıkarlarından kurtarmaya çalıĢan Han, doğrularıyla ve 

yanlıĢlarıyla tarihe damgasını vurmuĢtur. 1826 yılında Emir Haydar'ın ölümünden sonraki 

birkaç ay içinde onun oğulları Hüseyin ve Ömer peĢpeĢe emirlik makamına getirilmiĢlerdir. 

Bunlardan birincisi zehirlenmiĢtir; ikincisi ise öldürülmüĢtür. Aynı yıl içinde hanlığa Emir 

Haydar'ın üçüncü oğlu olan Nasrullah geçmiĢtir (1826-1860). Nasrullah iktidarının ilk 

yıllarında tahtta tam anlamıyla hakimiyet sağlamak için oldukça sert davranmıĢtır. Ayrıca 

Buhara Emirliği'nden ayrılan bölgeleri kendisine bağlamak için de mücadele etmiĢtir. 

Nasrullah, hanlığı Hive ve Hokand aleyhine geniĢletmek için uğraĢmıĢtır. O, Merv'i 

zaptetmek için Hive hanına karĢı savaĢ açmıĢ ve nihayet 1845 yılında Merv'i iĢgal etmiĢtir. 

Nasrullah'ın hakimiyeti döneminde Buhara, Çarlık Rusyası ile Ġngiltere arasındaki rekabetin 

mücadele alanı haline de dönüĢmüĢtür. Ġngiltere 1830'larda Hindistan'dan kuzeye özel casus 

göndermeye baĢlamıĢtır.
3
 

Hive halkı haklı olarak Nasrullah Bahadır Han‟a “Katır” demiĢler çünkü Ġranlı bir 

anneden ve eĢeğe benzeyen bir Özbek‟ten doğmuĢ, Kazak bir kadın tarafından büyütülmüĢ. 

Küçük gözlere sahipti, yüzü sürekli kasılan hareket içindeydi ve sarı bir teni vardı. Yüzünde 

hiçbir zaman gülümseme görülmedi.
4
 

                                                           
1
The Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff adlı eserde Abdurrahman halife olarak geçer. 

2
 Wolff, Joseph, The Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, Londra, 1860, s. 554 

3
Prof. Dr. Mehmet Alpargu, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=380473Türkistan Hanlıkları.  

4
 Wolff, Joseph, a.g.e.,  s. 561 
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Kıyafetleri, sıradan bir mollanınki gibi gösteriĢsiz ve süssüzdü. Gücü tarif 

edilemeyecek kadar çoktu. Mollaları tüm yetkilerinden mahrum edip idareyi kendi ellerine 

aldı. Tahta çıktığında erkek kardeĢlerinden beĢini öldürdü. Anlatıldığına göre, ikisi Hokand 

sınırında ve diğerleri Han tarafından onlarla gönderilen sözde arkadaĢları tarafından 

Rusya‟daki Orenburg‟da öldürüldü. Babasının ölümünden sonra, Turanzade en büyüktü ve 

aslında Buhara‟yı ele geçirmiĢti. Ancak Ģuanki han Nasrullah Bahadır Karshi kalesine çekildi. 

ArkadaĢı Hakim Bey Buhara‟da kalıp cesareti, becerisi ve tavrıyla Nasrullah lehine Buhara 

halkına egemen oldu. Hakim bey böylece halkı ikna ettikten sonra, Nasrullah‟a Buhara 

kapılarına birlikleriyle gelmesi için haber yolladı. Gelir gelmez kapılar açıldı ve Turanzade 

öldürüldü. Nasrullah tahta çıktı. Ġkinci kardeĢi annesinin kollarında öldü. Üçüncü kardeĢi, 

Ömer Han, kaçmayı baĢardı ve Türkistan‟ın tamamını dolaĢtı. Türk Ġmparatorluğu‟ndaki 

derviĢlerin arasında zaman geçirdi. DerviĢ kisvesi altında Medine‟deki Muhammet‟in 

mezarında ve Mekke‟deki Kabe‟de hacılığını ifa etti. 1832 yılında Wolff Merv çölünde bir 

Yahudi‟nin çadırında otururken, Wolff‟un ev sahibinin çadırına bir derviĢ girdi. Hemen 

arkasından derviĢe bakan bir Özbek geldi ve birden ayağını öperek “Tanrı, Emir Haydar 

Bahadır‟ın oğlu Buhara‟nın padiĢahı Ömer Han‟ı korusun” diye bağırdı. Ömer Han Özbek‟e 

“Beni ele verme” dedi. Böylece Ömer Han Merv çölünde gezinip Hive Hanı ile ittifak yaptı. 

Wolff bundan sonra Ģuanki han olan kardeĢine karĢı bir savaĢta katledildiğini duydu. ġuanki 

hanın babasını zehirlettiği de konuĢuluyor.
5
 

 

Buhara: Altın Ordu Hanı Özbek Han (1312-1340)‟ın neslinden gelen idareciler 

tarafından organize edildikleri için Özbekler diye bilinen Türkistan Türkleri‟nin Fergana ve 

kuzeyinde yaĢayanları Özbek Hanlığı‟nın kurucusu olmuĢlardır. Cengiz Han‟ın istilası 

sırasında Moğol hakimiyetine giren Özbek Türkleri, Moğol Devleti dağıldıktan sonra 

güçlenerek Timur Devleti‟nin temellerini oluĢturmuĢlardır. Timur öldükten sonra ise taht 

kavgalarına bulaĢmadan varlıklarını ve Türklüklerini koruyarak bölgede önemli bir güç haline 

gelmiĢlerdir.
6
 Taht kavgalarının sürdüğü bir dönemde Ebu‟l Hayr Han Özbek Hanlığı‟nı 

kurmuĢtur.
7
 Muhammet ġeybani‟den sonra Özbek Hanlığı‟nın baĢına Köçküncü Han (1510-

1530) geçmiĢtir. Köçküncü Han 20 yıllık hakimiyeti süresince baĢarılı bir yönetim 

göstermesine rağmen, Hive‟nin bağımsız bir hanlık olarak Özbek Hanlığı‟ndan kopması 

                                                           
5
 Wolff, Joseph, a.g.e.,  s. 562 

6
ġimĢir, Sebahattin, Dünden Bugüne Türkistan Hanlıkları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2009, s. 190 

7
 ġimĢir, Sebahattin, a.g.e, s. 190 
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(1512) önlenememiĢtir.
8
 Köçküncü Han‟dan sonra Özbek Hanlığı‟nın yönetiminde istikrarsız 

bir dönem baĢlamıĢ ve 1530‟dan 1580‟lere kadar sıksık hükümdar değiĢtirmiĢtir. 1557‟lerde 

iktidar mücadelesine giren ve 1560‟ta baĢarıya ulaĢan II. Abdullah 1598‟de vefatına kadar 

ülkeyi neredeyse Muhammed ġeybani Han devrindeki gibi siyasi birliği sağlamakla 

kalmamıĢ, ülkede ilmin, sanatın ve kültürün geliĢmesine önemli katkılarda bulunmuĢtur. 

Ancak, önce oğlu Abdülmümin‟in babasından yönetimi devralma düĢüncesi ile babasının 

üzerine yürümesi üzerine aralarında cereyan eden savaĢı Abdullah‟ın kaybetmesi sonucu 

üzüntüden intihar etmesi, ardından 6 ay devleti yöneten Abdülmümin‟in sarayda bir suikast 

sonucu öldürülmesi (Muhtarova, 2002, 337) ve ardından da 1597‟de Safevi ġahı Abbas‟ın 

buralara ordu göndermesi sonucu, Özbek Hanlığı parçalanmaya baĢlamıĢtır. Horasan 

Safeviler‟e, TaĢkent ve dolayları Kırgızlar‟a geçmiĢ, diğer bölgelerde de Buhara, Hive ve 

Hokand Hanlıkları kurulmuĢtur.
9
 

Buhara 39º 37‟ kuzey enlemi ve 80º 19‟ doğu boylamında yer almaktadır. Çöllerle 

çevrilmiĢtir. Bahçe ve meyve ağaçlarının arasından akan küçük bir nehir olan 

Vafkantarafından sulanmaktadır. On bir kapısı vardır. Çevresi on beĢ Ġngiliz milidir. 360 

camiye, 22 kervansaraya, pek çok hamam ve pazara, 1000 yıl önce Arslan Han tarafından 

yaptırılan „Ark‟ adına eski bir saraya ve yaklaĢık yüz muhteĢem okula sahiptir. Evlerin ne 

çatısı ne de penceresi vardır. Taciklerden, Nogaylardan, Afganlardan, Marvelilerden, 

Özbeklerden ve Muhammedilerden ayırt edilmeleri için bellerine kuĢak takıp küçük bir Ģapka 

giymek zorunda olan ve ipek ticareti ile boyacılık yapan on bin Yahudiden oluĢan nüfusu 

108000 kadardır. Birkaç bin köle vardır. Çin‟den yaklaĢık üç yüz bin tüccar ve derviĢ vardır. 

Tüm caddelerde Rusya, Hindistan, KaĢgar ve Türkistan‟ın çeĢitli bölgelerinden tüccarlar için 

depolardan ve dükkanlardan baĢka hiçbir Ģey bulunmamaktadır. Banliyölerdeki Çehar Bağ 

denilen bahçeleriyle pek çok köy evi vardır. En güzel köyler, Buhara‟nın 8 mil çevresinde 

bulunmaktadır. Özellikle Ģehirde dizlerden ve kollardan büyük bir kurtçuğun çıkmasına ve 

sıklıkla insanların sakat kalmasına sebep olan Rishtaadında bir hastalık yaygındır. Bu, suya 

bağlanmaktadır. Göz iltihabı da yaygındır. Tıpkı Abdülsamet Han‟ın “Halt ve Front” 

kelimelerini bilmesiyle kendisiyle gurur duyduğu gibi, “antimon içeren ilacı” bildiği ve 

sürekli kullandığı için kendisiyle gurur duyan, her vasfa sahip sadece bir Yahudi doktor 

vardır. Buhara‟nın ürünleri içerisinde Asya‟nın olduğu gibi Avrupa‟nın da meyveleri 

bulunmaktadır. Yerli halk Saksonya‟da olduğu gibi kendi ekmeğini piĢirmektedir. Oratepe, 

                                                           
8
 ġimĢir, Sebahattin, a.g.e, s. 192 

9
 ġimĢir, Sebahattin, a.g.e,  s. 193 
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Karakol ve Shahrisabz‟da Serkedehaadenilen Özbek amirlerin kendi kır evleri vardır ancak 

Ģuanda karılarını ve oğullarını ele geçiren Buhara‟nın Ģimdiki Hakanı Nasrullah Bahadır 

tarafından baskı altındalardır.
10

 

 

Büyük Oyun: 19. yüzyılda Rusya‟nın güneye doğru yayılmasında kültürel-ideolojik 

etkenlerin yanında, özellikle I. Petro‟dan itibaren etkin olan devletin ekonomik çıkarları 

baĢlıca rolü oynamıĢtır. Petro, ticaret merkezlerine ve denizlere hâkim olma stratejisini 

benimsemiĢti. Kendisinden sonra bu politikayı Asya‟da etkin uygulayanlardan biri II. 

Katerina oldu (1762-1796). Daha sonra I. Aleksandr (1801-1825) aynı politikayı devam 

ettirdi.
11

 Nitekim süreklilik arz eden bu politika sayesinde 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, 

Türkistan dâhil, Asya‟nın birçok bölgesinde askeri ve politik açıdan güçlü bir devlet haline 

geldi. Çarlık Rusya‟sının 19. yüzyılda Türkistan‟da aktif bir politika izlemeye baĢlamasında, 

Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya bölgelerindeki geliĢmelerin etkisi büyüktü. Bilindiği üzere, 

Rusya‟nın güney politikasının en önemli kollarından biri olan Kafkasya‟da, 19. yüzyılın 

ortalarında Rus hükümeti, artık kontrolü büyük ölçüde kendi eline aldı. Kafkasya‟nın 

güneyinde, askeri iĢgalleri tamamlayarak, kendi kontrolünde askeri-idari yapılar kurdu. 

Kafkasya‟da hâkimiyetini kuran Rusya, Osmanlı Ġmparatorluğu ile ilgili hedeflerinde ise, 

Kırım SavaĢı (1853-1856) yenilgisiyle baĢarısızlığa uğradı. Mevcut askeri ve politik Ģartlar, 

Karadeniz-Boğazlar ve Balkanlar bölgesinde ilerlemesinin mümkün olmayacağını gösterdi. 

Kırım SavaĢı‟ndaki yenilgi dolayısıyla, Avrupa‟da etkin gücünü kaybeden Rusya, rakipleri ile 

mücadelede daha güçlü olabileceği Türkistan bölgesindeki politikasını daha aktif hale 

getirdi.
12

 1875 yılında Society of Arts isimli dergide James Long, Rusya‟nın Kırım yenilgisini 

unutmadığını, Delhi‟yi iĢgal ederek intikam alabileceğini yazdı. Bu düĢüncesini de St. 

Peterburg‟da yayınlanan “Golos”‟un açık olarak Hindistan‟ın iĢgal edilmesi gerektiği 

Ģeklindeki yazısına dayandırdı.
13

 

Britanya‟nın Orta Asya sorununa doğrudan karıĢması 1840lı yıllarda gerçekleĢti. 

Ancak Britanya‟nın bu soruna dahil olması on dokuzuncu yüzyılın baĢlarına 

                                                           
10

Wolff, Joseph, a.g.e.,  s. 572 

11
Çapraz, Hayri nezdinde, P. B. Struve, Torgovaya Politika Rossii, Yayınevi: Sotsium, Çelyabinsk 2007, s. 144. 

12
Çapraz, Hayri nezdinde, N.S. Kinyapina, “Srednyaya Aziya vo VneĢney Politike Rossii”, Ġstroriya VneĢney 

Politiki Rossii-Vtoroya Polovina 19 veka, Yayınevi: Mejdunarodnie otnoĢeniya, Moskova 1997, s. 89. 

13
Çapraz, Hayri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Çarlık 

Rusyası‟nın Türkistan‟da Hâkimiyet Kurması, Aralık 2011, Sayı:24, ss.51-78. s. 56 
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uzanır.
14

Rusya‟nın Kafkaslar‟da görünmesinin ve bunun sonuçları Britanya, Ġran ve hatta 

Türkiye‟de hemen fark edilmedi. Ancak bu zamanda geliĢemeyen Türk ve Ġran 

Ġmparatorluklarının gün be gün zayıfladığının çok belli olduğunu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu iki imparatorluk ve Rusya arasındaki bir çatıĢmada Rusya‟nın zaferle 

çıkacağının kesin olacağı da belliydi. Olayların bu sonuçları doğal olarak Orta Asya ve Orta 

Doğu‟nun tarihini değiĢtirecekti ve bu bölgelerdeki Britanya çıkarlarına büyük zarar 

verecekti.
15

 Ġran ve Rusya arasında imzalanan Gülistan AntlaĢması‟ndan sonra Britanya 

Ġran‟daki geliĢmeleri fark etmiĢtir. Ancak Hindistan‟daki çıkarlarının tehlikeye girdiğini 

anladığında Britanya bir Ģeyler yapması gerektiğini anladı ve Ġran ile iyi iliĢkiler kurmaya 

çalıĢtı. Bir anlaĢma yaptılar ve bu anlaĢma ile Rusya ile siyasi ve ticari dengeyi sürdürmek 

istedi. Bu anlaĢma ile Ġran Hindistan‟a giden herhangi bir Avrupalı orduya topraklarından 

geçiĢini önlemeye ve böyle bir durumda Hive, Hokand ve Buhara yöneticilerini ikna etmek 

için nüfuzunu kullanmaya söz verdi.
16

 

Bu stratejik noktaların büyük güçler tarafından ele geçirilme mücadelesi tarihe“Büyük 

Oyun” olarak geçmiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu, Orta Asya ve Uzak Doğu toprakları Ġngiltere 

ve Rusya gibi büyük devletlerin çıkarları için paha biçilemez yerlerdi. Ticaret, yer altı 

kaynakları ve elde ettikleri çıkarları koruma mücadelesi birbirleriyle çatıĢmayan bu 

devletlerin zayıf devletleri ele geçirerek bu bölgelerdeki üstünlüklerini korumaya 

çalıĢmıĢlardır. Ġlk olarak YüzbaĢı Conolly tarafından Buhara‟da mahkum olduğunda dile 

getirilen bu tabir, daha sonra Rudyard Kupling tarafından Kim adlı eserinde geniĢ kitlelere 

duyurulmuĢtur.  

 

 

2. ĠLGĠLĠ ALAN YAZI 

 

2.1. Kuramsal çevre 

Rusya‟nın tarihi boyunca en önemli hedefi sıcak denizlere inmek olmuĢtur. Tarih 

kitaplarında da Rusya‟nın savaĢtığı veya iĢgal ettiği tüm ülkeler bu amaca yönelik kritik 

noktalarda bulunmaktadır. Emperyalizm söz konusu olduğunda ilk akla gelen ülke Ġngiltere 

                                                           
14

 Saray, Mehmet, The Russian, British, Chinese and Ottoman Rivalry in Turkestan, Ankara, Turkish Historical 

Society Printing House, 2003, s. 76 

15
 Saray, Mehmet, a.g.e.,s. 76 

16
Saray, Mehmet, a.g.e., s. 77-78 
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ise sömürgecilik faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerdeki çıkarlarını korumaya ve daha fazlasını 

elde etmeye çalıĢmıĢtır. Ġnsanların artan ihtiyaçları, geliĢen ekonomik düzey,üretimin fazla 

olması ve yer altı ve yerüstü zenginliklerini elde etmek vs amacıyla kendi topraklarında 

yetinemeyen ülkeler siyasetlerini sömürge üzerine kurmuĢlardır. Bu iki ülkenin yolları Orta 

Asya‟da kesiĢmiĢtir. Rusya‟nın yayılmacı poitikası Ġngiltere‟nin Hindistan‟daki çıkarlarını 

tehdit edince bölgeye ajanlar, seyyahlar ve misyonerler akın etmiĢtir. Bu karmaĢık ve 

tehditkar ortamda Buhara Hakanı Nasrullah Han Ġngiltere‟den istediği mektuplar gelmeyince 

ülkesinde bulunan iki Ġngiliz subayını idam etmiĢtir. Bu olay Ġngiltere‟de ve Avrupa‟da geniĢ 

yankı bulmasına rağmen, ülke çıkarlarını korumak adına Ġngiltere tahmin edilenin aksine 

intikam için saldırgan tutum sergilememiĢtir. Bunun yerine Rusya‟ya karĢı baskısını 

hafifleterek Buhara ve diğer hanlıkların Rusya tarafından iĢgal edilmesine göz yummuĢtur.  

YüzbaĢı Grover arkadaĢlarının idam edildiği haberlerine uzun süre inanmamıĢtır. 

Çünkü Ġngiltere gibi büyük bir imparatorluğun buna tepkisiz kalmasına anlam verememiĢtir. 

DıĢiĢleri Bakanı olan Lord Aberdeen ile resmi yollarla yazıĢmalar ve görüĢmeler yapmıĢtır. 

Hükümetten resmi yazı alarak bizzat Buhara‟ya gitmek istese de can güvenliği tehlikesinden 

dolayı kendisine izin çıkmamıĢtır. Bunun üzerine gazetede ilan verip papaz Dr. Wolff ile 

tanıĢmıĢtır. Bir komisyon kurulmuĢtur ve Dr. Wolff Buhara‟ya gönderilmiĢtir. Ġkinci kez 

Buhara‟ya giden Dr. Wolff, arkadaĢlarının kaleme aldığı ve seyahatlerini, gözlemlerini ve 

misyonerlik faaliyetlerini anlattığı  “The Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff” 

adlı eserde yer verdiğinden YüzbaĢı Grover kendi eserinde çok detaylara inememiĢtir. 

Gazetelerde bu konu hakkında yazılar yazılmıĢtır. Komisyon resmi olarak giriĢimlerde 

bulunsa da sonuçta bu iki subayın siyaseten kurban oldukları anlaĢılmıĢtır. Eser, bize bu 

olayın Ġngiltere‟deki yankısından ve Rusya ile Buhara, Hive ve Hokand hanlıkları hakkında 

ipuçları vermektedir.  

ÇalıĢmamıza Ġngiltere ve Rusya arasındaki XIX. Yüzyıldaki çıkar çatıĢması olan 

“Büyük Oyun” hakkında bilgi vererek baĢladık.  

YüzbaĢı Grover‟ın özellikle Türkistan hanlıkları hakkında verdiği bilgiler 

doğrultusunda değerlendirmeler yaparak devam ettik.  

Buhara Hanının Ġngiliz subaylarını idam etmesinin Orta Asya‟daki Rus yayılmasına 

nasıl etkisi olduğu üzerinde durarak çalıĢmamızı sonlandırdık.  
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2.1. Ġlgili AraĢtırmalar 

ÇalıĢmamız boyunca Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara‟da idam 

edilmeleri ile ilgili kaynakların oldukça yetersiz olduğunu gördük. Eserin kendisi bize bu 

konuda önemli ölçüde kaynak oluĢturmuĢtur. Buna bağlı olarak yaptığımız araĢtırmalarla Dr. 

Wolff‟un arkadaĢları tarafından yazılan “The Travels and Adventures of the Rev. Joseph 

Wolff”
17

 adlı eser, çalıĢmamızı büyük ölçüde tamamlayıcı olmuĢtur.  

Buhara, Rusya ve Ġngiltere ile ilgili kaynaklara Prof. Dr. Mehmet Saray‟ın Rus ĠĢgali 

Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi Münasebetler
18

, The 

Russian, British, Chinese and Ottoman Rivalry in Turkestan
19

 ve The Turkmen in the Age of 

Imperialism
20

 adlı eserlerinden faydalanılmıĢtır.   

Doç. Dr. Sebahattin ġimĢir‟in Dünden Bugüne Türkistan‟da Türkler
21

 adlı kitabından 

Özbek Hanlıkları ile ilgili detaylardan istifade edilmiĢtir.  

Prof. Dr. Ahmet TaĢağıl‟ın Türkiye‟nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile 

ĠliĢkilerininDünü, Bugünü ve Yarını adlı makalesi
22

 ve Hayri Çapraz‟ınÇarlık Rusyası‟nın 

Türkistan‟da Hâkimiyet Kurması
23

 adlı makalesinden yararlanılmıĢtır. 

 

 

3. YÖNTEM  

 

3.1. AraĢtırmanın Modeli  

ÇalıĢmamız yazarın kendisinin kaleme aldığı resmi belgelerle destekleyerek eleĢtirel 

bir yaklaĢımla okuyucuya sunduğu bir yazıdır. Konu ile ilgili bilgiler değerlendirilmiĢtir. 

Ġngilizce-Türkçe sözlüklerden faydalanılmıĢ ve bilgiler tarafsız bir Ģekilde ele alınmıĢtır.  

                                                           
17

 Wolff, Joseph, a.g.e., s. 238-582.  

18
  Saray, Mehmet, Rus ĠĢgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi Münasebetler, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, s. 44-47 

19
Saray, Mehmet, The Russian, British, Chinese and Ottoman Rivalry in Turkestan, Ankara, Turkish Historical 

Society Printing House,2003, s. 21-26. 

20
 Saray, Mehmet,The Turkmen in the Age of Imperialism, Ankara, Turkish Historical Society Printing 

House,1989, s. 64-77. 

21
 ġimĢir, Sebahattin, Dünden Bugüne Türkistan‟da Türkler, Ġstanbul, 2009, s.190-206.  

22
https://ahmettasagil.wordpress.com/category/makaleler/ 

23
 Çapraz, Hayri, Çarlık Rusya‟sının Türkistan‟da Hakimiyet Kurması, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı:24, ss 51-78. 
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3.2. Bilgi Toplama Kaynakları  

ÇalıĢma konumuzu belirledikten sonra bu konu ile ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmaları 

tespit ederek bir bibliyografya oluĢturduk. ÇalıĢma konusu itibarıyla öncelikle YüzbaĢı 

Grover‟ın The Bokhara Victims adlı eserinden faydalandık. Esere internetten ulaĢabildik. 

Eserin çevrilmesinde Tureng adlı sözlük kullanılmıĢtır.  

 

3.3. Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Veriler tek tek okunup kaynaklar arasında konulara göre bir sınıflandırma yapılmıĢtır. 

Sınıflandırmada çalıĢmanın problemi ve amacına uygunluk, her sınıfın birbirinden bağımsız 

olması, konunun bütün yönlerini kapsaması ilkelerine önem verilmiĢtir.Eserin Türkçe‟ye 

çevrilmesi, konuların tasnifi ve mantıki bir düzen içinde sıralanmasıyla çalıĢmanın ana 

baĢlıkları altında yer alacak alt baĢlıklar belirlenmiĢtir. Daha sonra bilgiler konu baĢlıklarına 

göre sırasıyla ele alınmıĢ ve araĢtırmanın amaçları doğrultusunda veriler anlamlandırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bilgiler bir çözüm önerisi sunabilmek için yorumlanmıĢtır. 

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

4.1. Ġngiltere- Rusya arasındaki Büyük Oyun  

Büyük Oyun, 19. yüzyıl ortalarından 20. Yüzyıl baĢlarına kadar Ġngiliz Ġmparatorluğu 

ile Çarlık Rusya‟sının Orta Asya üzerinde egemenlik kurmaya çalıĢması üzerine yaĢanan 

rekabete YüzbaĢı Conolly tarafından verilen ve Rudyard Kipling‟in 1901 tarihli Kim adlı 

eserinde kullanılan tabirdir. 18. yüzyılda Rusya‟nın güneye inmesine engel olan üç ülke (Ġran, 

Afganistan ve Osmanlı) vardı. Büyük oyunda önemli bir yer tutan bu ülkeler hem Ġngiltere 

hem de Rusya için oldukça önemlidir. Rusya sıcak denizlere inmeyi, Ġngiltere Hindistan‟daki 

çıkarlarını sürdürmeyi amaçlamıĢtır.Rusların bu sebeple Orta Asya‟da yayılma politikası 

Ġngilizler‟in Hindistan‟daki egemenliğini tehdit etmiĢtir. Hive‟ye yardım ederek Rus 

tehditinden kurtaran Ġngiltere, Türkistan Devletleri üzerinde elde ettiği güveni kullanarak 

Rusya ile Hindistan arasında tampon bölge kurmak istemiĢlerdir. Bunu sağlamak için 

Ġngilizler, 1840 sonbaharında Afganistan‟daki üslerinden daha önce Hive ve Buhara‟yı ziyaret 

etmiĢ olan YüzbaĢı Conolly‟yi Hive ve Hokand‟a, 1830‟larda Ġranlılar‟ın eline geçen ve kötü 

muamele gören bir grup Türkmen kadınını esaretten kurtarmıĢ olan Albay Stoddart‟ı da 
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Buhara‟ya göndermiĢlerdir.
24

 Hakiki bir Türk dostu olan Conolly, Türkistan Hanlıklarının 

meselelerini açık kalplilikle ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Hive‟ye varıĢında Han‟a ziyaret 

maksadını anlattıktan sonra Ģunları söylemiĢtir: “ Türkistan‟daki Özbek devletlerinin 

kendilerini yabancı iĢgalinden korumak için bir tek çıkıĢ yolu vardır. O da birbirleriyle iyi 

geçinmek ve birbirlerini desteklemektir. Bunu yapmak için aranızdaki anlaĢmazlıkları ortadan 

kaldırıp bir daha bozulmamak üzere sağlam bir iĢbirliği yapmalısınız. Bu iĢi kendi kendinize 

yapmak mecburiyetindesiniz. ġayet birbirinizi zayıflatmaya, aranızdaki köprüleri yıkmaya 

devam derseniz, kuzeydeki hakiki düĢmanınız sizleri mahvedecek yolları daha kolay 

bulacaktır ki, bu sonunda hepinizi üzecektir.”
25

 Allah-Kulu Han‟ı etkilemeyi baĢaran YüzbaĢı 

Conolly, Hive‟deki görevinden baĢarıyla ayrılarak Hokand‟a doğru yola çıkmıĢtır. Yarı yolda 

bir haberci ona Albay Stoddart‟ın Emir Nasrullah tarafından hapsedildiği haberini getirmiĢtir. 

Bunun üzerine Buhara‟ya giden Conolly de aynı kaderi paylaĢmıĢtır. Ġngiliz subaylarının 

akıbeti, Ġngiltere‟de Türkistan müslümanları aleyhinde büyük propagandaya sebep olmuĢtur. 

Bu ise, Ġngiliz hükümetinin Türkistan cihetinde ilerleyen Ruslara karĢı baskısını 

hafifletmesine ve neticede, Rusların Türkistan‟a daha rahatça girmelerine yol açmıĢtır.
26 

19. yüzyılın baĢında Rus askeri diplomatları gibi, Ġngilizler de Türkistan bölgesi ve 

çevresinde kendi ülkelerinin nüfuzunu güçlendirmek için faaliyetlerde bulunmaktaydılar. 

Türkistan‟da Ġngiliz-Rus rekabetini inceleyen Haryukov, 1830‟lu yılların baĢında Ġngiliz 

misyonerlerin Orenburg‟da yerlilerin HıristiyanlaĢtırılması amacıyla yerleĢmiĢ olduklarını, 

ancak asıl amaçlarının Buhara ve Hive‟yi Rusya aleyhine kıĢkırtmak olduğunu yazmaktadır.
27

 

1838 yılında Britanya‟nın Hindistan Valisi, Albay Charles Stoddart‟ı Buhara Emiri‟ne 

göndererek, Emir‟den elindeki Rus esirleri bırakmasını istendi. 1839 yılında da Britanya-Hint 

kuvvetleri Afganistan‟a saldırdı.
28

 Ġngilizler, Buhara ve diğer hanlıklarla iliĢkileri güçlendirme 

                                                           
24

Saray, Mehmet nezdinde, Macnaghtan to the Government of India, Kabul, August 21, 1840. Secret Letters and 

Enclosures from Persia, Political and Secret Memoranda 9/70, India Office, Londra. Zikreden Saray, Mehmet, 

Rus ĠĢgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi Münasebetler, Ankara, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1994, s. 45. 

25
Saray, Mehmet nezdinde, Extract from a letter from Capt. Conolly, on a mission to Khiva, to the address of the 

envoy and Minister, dated 26 December 1840. Enclosure in Macnoghtan to th Secret Committee, February 26, 

1841. Secret Letters and Enclosures from Persia, Political and Secret Memoranda 9/72, India, Office, Londra. 

26
 Saray, Mehmet, a.g.e, s. 46. 

27
 Çapraz, Hayri nezdinde, L.N. Haryukov, Anglo-Russkoe Soperniçestvo v Tsentralnoy Azii i Ġsmailizm, 

Moskva 1995, s. 14. 

28
Çapraz, Hayri nezdinde, A. ġepelev, Materialı dla istorii Hivinskogo pohoda 1873, Cilt I, TaĢkent 1879, s. 55-

56. 
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amacıyla Stoddart‟dan bir yıl sonra Hive‟ye subay J. Abbott‟u, 1840 yılında ise yine subay 

olan Richmond Campbell Shakespeare ve Arthur Conolly‟yi gönderdi. Bu sırada Rusya askeri 

kuvvetleri, Ural, Sibirya ve Hazar tarafından güneye doğru hakimiyetini geniĢletiyorlardı. Bu 

nüfuz mücadelesi içinde Rusya, 1839 ve 1840 yıllarında Buhara‟ya askeri sefer düzenledi. Bu 

sefer dolayısıyla, Buhara Han‟ı elindeki Rus esirleri ve onlara ait malları iade etti. Rusya ile 

ticareti yeniden baĢlattı. Rusya ile yakınlaĢma kurulduktan sonra, Buhara Han‟ı 1842 yılında 

Ġngiliz elçileri Stoddart ve Conolly‟i idam etti. 29 Aralık 1842 tarihinde Buhara ile Rusya 

arasında 9 maddelik antlaĢma yapıldı. Bu antlaĢmayla Rusya‟nın Buhara ve yakın çevresinde 

politik ve ticari ayrıcalıkları arttı.
29

 Kuzeyden geniĢleyen Rus nüfuzuna karĢı, Ġngiltere de 

güneyden karĢılık verirken, Buhara ve Hokand ise birbirleriyle mücadele halindeydiler. Bu 

mücadele yabancı güçlerin Türkistan‟a nüfuzunu kolaylaĢtırdı. Hanlıkların bölgeyi etki altına 

almaya yönelmiĢ devletlere karĢı yeterli teknik donanıma sahip silahlara sahip olmaması ise 

rakipleri daha da cesaretlendirdi. Özellikle Rusya, bir yandan ekonomik çıkarlarını 

güçlendirmeye ve korumaya yönelik, diğer yandan yayılma güdülemesi içinde, Ġngiliz 

nüfuzunu kırmak için sınırlarını askeri yöntemlerle Türkistan devletleriyönünde 

geniĢletmekten kaçınmadı.
30

 Böylece Rusya, Hanlıkların kendi aralarındaki mücadelelerle 

zayıfladığı bir dönemde, Ġngiltere‟nin Türkistan bölgesinde doğması muhtemel nüfuzunu da 

önlemek için fırsatları değerlendirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Çapraz, Hayri nezdinde, A. ġepelev, a.g.e., s. 58-67. 

30
 Çapraz, Hayri nezdinde, L.N. Haryukov, a.g.e., s. 11-14. 
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4.2. Kaptan Grover, The Bokhara Victims adlı eserin Türkçe Çevirisi 

 

BUHARA KURBANLARI 
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ÇOK MERHAMETLĠ MAJESTELERĠ 

KRALĠÇE‟YE 

Bu hikayeyi, Majestelerine ithaf etmeye cüret etmemin sebebi majestelerinin 

hizmetinde önemli bir diplomatik görevle gönderilen ve anlaĢılamayan bir nedenle 

majestelerinin hükümeti tarafından terk edilmiĢ görünen iki Ġngiliz subayının sözde cinayetine 

ve korkunç acılarına Majesteleri‟nin dikkatini çekmek umududur.  

Majestelerine, bu olağanüstü davaya eĢlik eden koĢulların Ġngiliz ulusunu küçük 

düĢürdüğünü ve Majestelerinin tahtının ıĢığını karartacak nitelikte olduğunu belirtmeyi 

görevim addettim.  

Aynı zamanda, sadece Yarbay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Orta Asya‟ya 

diplomatik görevle gönderilen ve unutulan subaylar olmadığını belirtmeyi de görevim 

addettim.  

Bu acı davanın tuhaf Ģartlarına bel bağlayarak bu hikayeyi Majestelerine ithaf etme 

cüretini göstermemdeki cesaretim için uygun bir özür kabul edilecektir. 

Kendimi Majestelerinin sadık ve vefalı kulu olarak tanıtma Ģerefine nail olarak, 

JOHN GROVER  

Captain Unattached 

Nisan 1845, Londra. 
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ÖNSÖZ 

ĠLK BASKI ĠÇĠN 

1843 Temmuz ayında, diplomatik görevle ülkelerinin hizmetinde çalıĢırken Buhara 

Emiri tarafından mahkum edilen Ġngiliz subayları YüzbaĢı Conolly ve Yarbay Stoddart adına 

“Ġngiliz Ulusu‟na Çağrı‟yı yayınladım. O zaman bu subayların “hayatlarına dair yalın gerçeği 

ortaya çıkarma zahmetine girmeyen” Ġngiliz Hükümeti tarafından kötü kaderlerine terk 

edildiklerini belirttim. 

ġimdi yaklaĢık iki yıllık bir gecikmeden ve eriĢilen her türlü kaynaktan bilgi 

topladıktan sonra, bu savı dünyaya resmen ve açıkça tekrarlayacağım. Oldukça eminim ki 

aĢağıdaki hikayeyi okuma zahmetine giren herhangi bir kiĢi, artık halkın önüne sermenin 

görevim olduğunu düĢündüğüm gerçeklerden baĢka hiçbir tezatlık çıkarılamayacağına 

memnun olacaklar.  

Albay Stoddart‟ın karanlık kuyudaki ilk mahkumiyeti ile ilgili detaylar ilk kez 

açıklanacaktır. 

ġimdiki baskıda, “Ġngiliz Ulusu‟na Çağrı”daki bazı ifadeleri tekrar ettim. Bu, 

hikayenin farklı bölümlerini bağlamak için gerekliydi. Bu baskıda ortaya çıkacak nedenlerden 

dağıtımını geri çektiğim o esere atıfta bulunmak anlamsızolurdu.    

Bu eserde Parlamento TartıĢmalarından yaptığım alıntılarınhepsiHansard‟dandı. 

TartıĢmayı harfi harfine fakat italik yazarak okuyucunun hususi dikkatini yöneltmeyi 

arzuladığım sayfalara kopyaladım.  

Komiteye yapılan yardımlar için sadece bu ülkenin değil aynı zamanda Avrupa ve 

Asya basınına da teĢekkürlerimi dile getirmeliyim.  

Dr. Wolff‟un cömert fedakarlığının arzulanan etkiyi yapmaması üzerine sadece 

üzüntümüzü dile getirebiliriz. Bu dünyada baĢarıya hükmedemeyiz -sadece onu hak etmeye 

çalıĢırız.  

Dr. Wolff‟un ayrılıĢından beri Komite onun için endiĢeli ve 46 toplantı yaptı.  

Bu küçük eserin basımının birkaç günü içinde Dr. Wolff aramızda olacak ve onun 

cömert fedakarlığının Ġngiliz Ulusu tarafından hakkıyla takdir edileceğini umuyorum.  
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EleĢtirmenlerin, pek çok erkeğin kendini çalıĢmaya adayabilme Ģansına sahip olduğu 

bu zaman boyunca garnizonlarda ve kamplarda meĢgul olmuĢ ve 15 yaĢında ülkesine hizmet 

veren basit bir askerin yalın ve gösteriĢsiz cümleleri olduğunu göz önünde bulunduracağına 

güveniyorum.  
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ÖNSÖZ 

ĠKĠNCĠ BASKI ĠÇĠN 

Bu baskı, altmıĢ sayfa ek müsvedde olmasına rağmen, elçilerin kaderine iliĢkin 

toplayabildiğim kanıtları mümkün olduğunca en kısa halde okuyucunun önüne serdiğim ve bu 

talihsiz adamların hala hayatta olduğu ihtimaline yönelik kendi düĢüncelerimi beyan etmiĢ 

olduğum son bölüm hariç ilk baskıyla tamamen aynıdır. Ekler bölümünde, Dr. Wolff 

ayrıldığında Kraliyet ve Anchor, Honover Meydanı Odaları‟ndaki toplantıların ve 

döndüğünde alması için Exeter Hall‟daki toplantıların tutanaklarını ekledim. Bunlar basılı 

tutanaklardan aldıklarım. Ayrıca, Komisyon‟un son tutanağını, Fona katkıda bulunanların 

düzeltilmiĢ bir listesini ve bütün dizinini ekledim.   

J.G.  

Ordu ve Donanma Kulübü  

9 Haziran 1845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BÖLÜM I 

1833 yılında, kolorduda bir teğmen olan Charles Stoddart, rütbesi düĢürülerek yarı 

maaĢla yüzbaĢı rütbesine getirildi. O sırada BirleĢik Hizmet Kurumu‟nda sekreterlik görevi 

boĢtu ve 150 adaydan YüzbaĢı Stoddart seçildi. Konseyde olduğum için onunla tanıĢtım ve 

Ģans eseri, onun onurunu lekeleyen suçlamayı kaldırmaya vesile oldum. YüzbaĢı Stoddart 

bundan sık sık minnet duygularıyla söz etti. 

1835 yılında, hükümet Bay Ellis‟i Ġran‟da bir göreve göndermeye karar verdi ve 

YüzbaĢı Stoddart‟a askeri sekreter olarak bu göreve dahil olmasını teklif edildi. Bu teklifibana 

danıĢtı ve benim tavsiyemle görevi kabul etti.  

 

STODDART'IN GÖREVĠ 

Bay Ellis Ġran‟dan ayrıldığında YüzbaĢı Stoddart, Ġranlılar‟ı Herat‟taki kuĢatmayı 

kaldırmayı ikna etmeye çalıĢmak için Herat‟a gönderildi; bu olaydaki idaresinden dolayı 

binbaĢı rütbesine terfi ettirildi ve Yarbay rütbesi aldı.  Fakat bu terfi haberini ancak 1841 

Haziran ayında Buhara‟da esirken alabildi.  

YüzbaĢı Stoddart Buhara‟daki görevi hakkında bana danıĢmıĢ olsaydı onu 

vazgeçirirdim.  Stoddart, sade bir askerdi, bir asker onurunun hassas Ģuuruna sahip çok büyük 

cesaret ve kararlılık adamıydı; fakat bir bebekten daha fazla olmayan iradesi ile dürtü 

adamıydı. Bir kaleye saldırmak veya kaleyi savunmak için YüzbaĢı Stoddart‟tan daha iyi bir 

adam bulunamazdı; ancak diplomatik bir görev için onun kadar amaca uymayan bir kiĢiye de 

rastlanamazdı.  

Herat‟taki görevini baĢarmıĢ olarak Tahran‟a döndü.  

1838 yılında, Majestelerinin Ġran sarayındaki sefiri Sir John M‟Neill Albay Stoddart‟a 

1000 ducat verdi ve onu Buhara‟da diplomatik bir göreve gönderdi. Önce Meimanah‟a 

gitmesi ve Ġran‟ın kuzey-batı sınırını mahveden talan sistemini bırakması için oranın reisini 

ikna etmeye çalıĢması emredildi. Hepsinden öte esirlerin tutulmasına son vermeye çalıĢması 

için görevlendirildi.  
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BUHARA‟YA VARIġ  

Buhara‟da, orada bulabileceği her Rus mahkumun özgürlüğünü elde etmesi için 

elinden gelenin en iyisini yapması emredildi ve o ülkenin emiri veya kralı ile dostluk 

anlaĢması imzalamalıydı. YüzbaĢı Stoddart‟ın resmi görevleri bunlardı.  

Meimanah‟ta yalnızca önemsiz bir baĢarı elde etti. Buhara‟ya Ramazan Bayramı‟ndan 

iki gün önce ulaĢtı. ġehrin giriĢinde Mihmandar tarafından büyük bir saygıyla karĢılandı ve 

ikamet için tahsis edilen ve Vezir Mahsum Berde Reis‟in oturduğu yere çok yakın olan eve 

kadar süvari birliği eĢlik etti.  

GeliĢinden hemen sonra Albay Stoddart, Ġran‟dan ayrıldığında gözden düĢtüğü ve 

tutuklandığı haberlerinin Ġran‟a ulaĢmadığı Goosh Bekee„ye hitap edilen Sir John 

M‟Neill‟den getirdiği mektupları teslim etmek için veziri beklemesinin görevi olduğunu 

düĢündü.  

Reis mektupların selefine hitap edilmesinden aĢırı derecede incinmiĢ göründü ve 

Albay Stoddart‟a çok kaba davrandı. Ertesi gün albayı davet etti fakat vezir iade-i ziyaret 

yapmadığı için onagelmeyeceğini söyledi.  

 

ATTAN ĠNMEYĠ REDDETME  

Bu haber Mahsum Berde‟ye ulaĢır ulaĢmaz hemen Albay Stoddart‟ın konağına gitti. 

Artık tavırları daha sertti. Ġlk sözleri, “Emir‟in tüm düĢmanlarını yok ettiğimi biliyor 

musunuz?” eğer Ģüpheli olursa Albay Stoddart‟ı da aynı kaderin beklediğini ima ettiği 

anlamına geliyordu. Albay Stoddart Emir‟in artık hiç düĢmanının olmadığını duyduğuna 

memnun olduğunu söyledi. 

Ramazan Bayramının ilk günü olan sonraki gün, Mihmandah, Albay Stoddart‟a 

Emir‟in
31

 onu görmeyi istediği ve Emir‟i mesajını beklemek için Ģehir meydanı Registan‟a 

yürüyerek gitmesi gerektiğini bildirdi. Albay Stoddart kendi hükümdarına böyle bir saygı 

                                                           
31

Buhara Emiri Nasr-Ullah-Bahadur Han Melik-el-Mumenin‟dir. Emir Seid‟in ikinci oğluydu ve benim anlatma 

amacıma uzak ve okuyucuların Baron de Bode‟nin çevirisi ile yeni yayınlanan Rus çalıĢmasında bulacakları bir 

dizi suç iĢleyerek tahta çıktı. 
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emaresini hiçbir zaman göstermediğini ve Registan‟a at üstünde giderse Ģiddetten baĢka hiçbir 

Ģeyin onu indiremeyeceğini belirterek kesin bir Ģekilde bunu reddetti. 

EMĠR STODDART‟I GÖRÜR 

Bu, Emir‟e iletilince Albay Stoddart‟a at üstünde gitmesi için izin verildi. Bu yüzden 

Halk Meydanına birkaç görevli eĢliğinde, baĢtan ayağa üniformalı bir Ģekilde gitti ve bütün 

ahali onu Registan‟a at üstünde girdiğini ve atından inmeyerek gösterdiği olağanüstü 

cesaretigörünce ĢaĢırdı.  

Emir, Büyük Mescit‟ten dönüĢünde halk meydanının bir yanından diğer tarafında geçti 

ve atının üstünde kalıp asker selamı veren Albay Stoddart‟ı fark etti. Emir bir süre ona dik dik 

baktı ve sonra hiçbir Ģey söylemeden yanından geçip gitti. Saraya dönünce neden attan 

inmediğini sormak için Albay Stoddart‟a bir mabeyinci gönderdi. Albay Stoddart, 

Ġngiltere‟deki geleneğin böyle olmadığını aksini yapamayacağını söyledi. Sonra Emir 

davranıĢından tamamen hoĢnut olduğunu söylemek için gönderdi; onun hemen saraya 

gelmesini istedi. Vardığında onu Emir‟in istekleri dinlediği Arezahnahadındaki salona çıkan 

koridora yönlendirdiler. Takdim edilmeyi beklerken bir mabeyinciyaklaĢtı ve servile 

supplication (arzee bendaghanee) almayı isteyip istemediğini sordu. Bu ifadeden rahatsız olan 

Albay Stoddart “Kimsenin kölesi olmadığını, onun servile supplicationsadece Tanrı‟ya hitap 

ettiğini ve Emir‟e söylemesi gerekenleri huzuruna kabul edildiğinde, ondan önce değil, ona 

söyleyeceği” cevabını verdi.  

 

ÖZBEK ADABI 

Hemen sonra tören ağası onu takdim etmeye geldi. Özbek kuralları takdim edilen 

kiĢinin kabul salonuna girerken kollarının altına ellerini koyan iki refakatçi tarafından 

taĢınmasını gerektirir. Ülkenin geleneklerinden habersiz Albay Stoddart vaktiyle benzer 

durumlarda Ġstanbul‟da uygulanan yöntemi benimseyeceklerini (onu hızlıca ilerletip, 

sonrasında aniden hükümdarın ayaklarına kapandırmak) düĢünürken, onlar alıĢılmıĢ tarzda 

ilerliyorlardı. Bu küçük düĢürücü törene boyun eğmeye istekli olmadığından, bu görevlilerden 

kurtuldu. ġimdi tören ağası yaklaĢtı; Albay Stoddart‟ın hiddetinin Emir‟e karĢı düĢmanca 

niyet gösterebileceğinden korkarak, gizli silahının olup olmadığını anlamak için Albay‟ın 

üstünü aramanın görevi olduğunu düĢündü; fakat bu isteği onu güçsüz bir Ģekilde yere seren 
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bir darbe ile karĢılandı ve Albay Stoddart saltanat kabul odasına yalnız girdi. Burada Özbek 

geleneklerini bilmemesi baĢka bir hataya sebep oldu. 

EMĠR ĠLE GÖRÜġME 

Emir‟in kabul salonunun kapısına bir çığırtkan yerleĢtirilmiĢti. Biri takdim 

edildiğinde, orada bulunan herkese hanın mutluluğu için dua etmesini yüksek sesle söyler. 

Albay, bu çağrının bizzat ona hitap ettiğini düĢünerek, ciddi bir Ģekilde ellerini önünde 

birleĢtirip en ciddi haliyle Ġbranice doğaçlama bir duaya baĢladı. Bu sahne Emir‟e sıra dıĢı 

gibi görünmüĢ olmalıydı ancak o yüz ifadesini korudu. Sonuna kadar sabırla dinleyip her 

zamanki gibi Allahu Ekber dedi ve sakalını okĢadı. Sonra Albay Stoddart‟tan hamili olduğu 

mektubu aldı ve söyleyecek bir Ģeyi olup olmadığını sordu. Albay olduğunu söyledi ve 

istendiğinde söyleyeceğini ifade etti. Ağırlanmasından son derece memnun bir Ģekilde eve 

döndü.  

Ramazan‟ın ikinci gününün akĢamında-varıĢının dördüncü gününde- Mihmandahı 

Emir‟den bazı talimatları alması için Reis‟e davet etmek için geldi. Üniformasını giymek 

istedi fakat mihmandar böyle bir törenin gereksiz olduğunu, olduğu gibi gelebileceğini, en 

ufak gecikmenin Rusya‟dan yeni gelen karavanı denetlemek için Kağıthan adındaki sınır 

kasabasına yola çıkmak üzere olan Reis‟i rahatsız edeceğini ve kaybedecek bir dakikanın 

olmadığını söyledi.  

 

REĠS 

Bu yüzden Albay Stoddart hemen giyindi, kabul odasından önce gelen odaya girer 

girmez, on iki tane Ģüpheli bakıĢlı adamı görünce ĢaĢırdı. ġaĢkınlığı arkadan tutulup yere 

atılınca baĢka duygulara yol açtı. Vücudu iplerle o kadar sıkı bağlandı ki tüm hareketlerden 

mahrum kaldı. Hemen ardından salonun kapısı açıldı uzun bir bıçakla kuĢanmıĢ Reis‟in 

kendisi göründü. Albay Stoddart artık son anının geldiğini düĢünerek Ġbranice “Tanrı tüm 

günahlarınızı affetsin!” dedi ve sabırla sonucu bekledi. Reis kızgın bir yüz ifadesiyle ona 

yaklaĢtı, bıçağın ucunu göğsüne dayadı ve bir süre ona sabit bir Ģekilde baktı. Hareket 

etmediğini anlayınca, Kabil‟de yaptıkları gibi Ġngiltere‟den Buhara‟ya gelen bir adam, casus 

diyerek baĢka kötü sözlerle birlikte ona küfretmeye baĢladı. Onu öldürmekle yine tehdit etti. 
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Onu öldürecekmiĢ gibi birkaç kez bıçağını kaldırdıktan sonra adamlara onu alıp gitmelerini 

emretti. Albay Stoddart dıĢarıya, caddeye taĢındı.   

 

GĠZEMLĠ KĠġĠ 

Yağmur bardaktan boĢanırcasına yağıyordu. TaĢıyanların sessizliği, taĢıdıkları el 

fenerlerinin ıĢığında görünen çirkin simaları, onu büsbütün korkuyla öylesine sarstı ki, bu 

adamlardan onu bir yerden bir yere böyle sürüklemelerindense bir an önce öldürmelerini 

diledi. Sonra yere serildi. Görevlilerden biri gülerek “Kesinlikle bir büyücü olmalı ve ölüme 

mahkum olmadığının fakında olmalı çünkü bir insan için ölümle yüz yüze gelmeyi böyle 

soğukkanlı karĢılamak imkansızdır.” Tekrar tutulup kısa bir mesafe taĢındı. Kapısı hemen 

sürgülenen karanlık bir odaya taĢındığı için Ģimdi korkusu ikiye katlandı. Kollarını ve 

bacaklarını kıpırdatamasın diye hala iplerle bağlı bir halde nemli bir tahta ya da masaya 

yatırıldı. Kapının sürgüsünün tekrar açıldığını duyduğunda tahmin ettiği kadarıyla yaklaĢık iki 

saat bu endiĢe ve korku hali içinde kaldı. Mum taĢıyan görevliler önde olduğu halde bir adam 

içeri girdi. Bu kiĢi öyle örtünmüĢtü ki ateĢ saçıyormuĢ gibi görünen gözleri dıĢında hiçbir yeri 

görünmüyordu. Odanın yüksek kalan bir yerine oturdu ve mumlar önüne yerleĢtirildi. Albay 

Stoddart onu zar zor görebildi ve bu tebdili kıyafete bürünenin Emir‟in kendisinin olma 

ihtimalini düĢündü.  

 

KARANLIK KUYU  

Görevlilerin çok saygılı tavırları bu düĢünceyi doğruladı ve bu yüzden ona hitap 

etmenin görevi olduğunu düĢündü. Tanrı‟nın onu affetmesi için dua ettiğini, dostane niyetlerle 

Ġngiliz Hükümeti‟nden bir görevle onun ülkesine gelen masum bir adamı mahkum ederek 

yanlıĢ yaptığını, onu ağırlamaya istekli olmasaydı eğer, Ģehre girmesine izin verilmeden önce 

Vezir‟e memnuniyetini bildirmiĢ olacağını ve baĢkentteki uzun misafirliğinden 

hoĢlanmadıysa, sadece gitmesini emretmesini söyledi. Bilinmeyen kiĢi Albay Stoddart‟ın 

konuĢmasını sakin bir dikkatle dinledi. Söylediklerinin hepsini Emir‟e anlatmasını söyleyerek 

ayağa kalktı. Albay Stoddart o zaman bu adamın emniyet müdürü olduğunu anladı.  

O akĢam, 21 fit derinliğinde, aslında kuyudan baĢka bir Ģey olmayan, inmek için tek 

aracın aynı zamanda mahkumlara yiyecek iletildiği bir ip olduğu yeraltında bir zindana 
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taĢındı. Burada acısına ortak iki hırsız ve bir katil üç kiĢiye rastladı. Bu kuyuda iki ay 

hapsedildi. Ġçlerinden birinin bu korkunç yerde birkaç yıldır kaldığı zavallı kader ortaklarıyla 

arkadaĢ oldu ve biraz tütün almanın yolunu bulunca, tütün içerek zamanlarını geçirdiler.  

Mahkumiyetinin ikinci gününde, Emir‟den Ġslamiyet‟i kabul etmezse hemen 

öldürülmesi talimatını alan cellat kuyuya indi.Vücudu ve aklı boyun eğdirildikleri korkunç 

acılardan zayıflamıĢ Albay Stoddart, kesin bir felaketten kendisini korumak için gereken 

sadakat yeminini etti. Ancak bu hayatını kurtarmasına rağmen durumunu düzeltmedi.
32

 

                                                           
32

 ArkadaĢım Albay Stoddart, gerçekten samimi ve dindar bir Hristiyandı. Son zamanlarda Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde bu ifademi destekleyecek Muhterem Justin Perkins tarafından „Nesturi Hristiyanlar Arasında 

Ġran‟da Sekiz Yıllık Ġkamet‟ baĢlığıyla bir eser yayınlandı. Bu ilginç çalıĢmada, arkadaĢımın iki haberine 

rastladım. Ġlki sayfa 402‟de Ģöyleydi: 

„ AĢağıdaki not bana bugün 1 Ocak‟ta on beĢ ay önce Herat‟ın surları altından alan bir Kürt ağa tarafından 

getirildi. Onu mümkün olduğunca güvende tutmak için Kürt, elbisesinin kenarını sökerek açmıĢ katlar arasına 

yerleĢtirmiĢ ve yeniden dikmiĢ. Herat‟tan binlerce mil uzaktaki evine ulaĢınca bana verilmek üzere bir not 

aldığını hatırlamıĢ fakat nereye sakladığını unutmuĢ. Bir yıl sonrasında, elbisesinin kenarına diktiğini aklına 

gelmiĢ ve notu bana getirmek amacıyla Oroomiah‟ın arkasındaki dağlardan bir günlük yolculukla gelmek için 

vakit kaybetmemiĢ. Bu, Kürt‟ün güvenilirliğiydi. Not, elbisenin kendisi gibi neredeyse yıpranmıĢtı, fakat yazı 

hala okunabiliyordu. ġöyleydi: 

„ Sevgili ArkadaĢım,--değerli bir Kürt arkadaĢım Ġsmail Ağa aracılığıyla, Oroomiah‟daki Ġncil‟in ilkelerini 

aĢılama giriĢimini anlamaya olan ilgimi ifade etmek için birkaç satır yolluyorum. Tanrı siz kutsasın! Burada aynı 

zamanda sizin duacınız olan Ġbrahim Halil Han AfĢar‟dan, Ġsa‟nın adının zaferi ve kendi sonsuz kazancınız için, 

sahip olduğunuz itibarı ve davanızın ilginç söylentilerini duydum. Kendi ortamında/muhitinde/camianda beni 

merhametle hatırla ve bana sadece kendin ve çalıĢman hatırına değil, ülkendeki arkadaĢlarım hatırına da her 

zaman inan, 

„Saygılarımla, 

„CHARLES STODDART. 

„ Herat yakınlarındaki Kraliyet Kampı, 

„8 Eylül,1838. 

„HamiĢ: Yarın, ġah Ġngilizlerin tavsiyesiyle kuvvetleriyle ayrılıyor ve bu mutsuz Ģehir ve komĢularında barıĢ 

yeniden inĢa ediliyor. Tanrı‟ya Ģükür.     C.S.‟ 

„ Üsttekilerin yazarı, Ġngiliz Hükümeti‟nin krala Ġran Majestelerinin Herat‟ın kuĢatmasını kaldırması talebini 

bildirmesi için büyükelçi tarafından gönderilen Yarbay Stoddart‟tır.‟ 

Sayfa 507‟de Ģunu buldum: 

„ Doğu‟ya dağılmıĢ Ġngilizler arasında çok sayıda samimi dindar adamların olması ve onların arasında, 

ülkelerinin sadık hizmetkarları olmanın yanı sıra Tanrı‟nın da aciz hizmetkarları olarak tanınmaktan utanmayan 

itibarlı askeri ve sivil memurların olması çok ilginç bir durumdur. Doğu Ġran‟daki Herat sarayındaki son Ġngiliz 

Elçisi önceden Ġran‟da da bulunan Albay Todd‟du. Dindar bir Hristiyandır ve bizi mektupları ve nasihatları ile 

ferahlatmıĢtır. Bir baĢka dindar memur Albay Stoddart, çok daha uzak bir yerde tüm Orta Asya‟da Avrupalılar 

tarafından en az bilinen, en ulaĢılmaz noktalardan biri olan ve sahte peygamberin dininin en güçlü desteklerinden 

Buhara Hükümdarlığında elçiydi. Oraya ilk gidiĢinde Muhammedi bağnazlık onu hapsetti ve söylendiğine göre 

vahĢi bir ölüm veya lanet dine dönmenin korkunç seçeneğine boyun eğdirildi. Daniel‟e sığınağında zarar 
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 “Ahi dura terra, perche non t‟apristi?” 

Hapsedildiği bu korkunç zindan özellikle zavallı mahkumları kızdırmak için beslenen 

her tür iğrenç haĢarat türü ve sayısız kene ile dolup taĢıyordu ve bu hapishanede, eskaza, 

herhangi bir mahkum yoksa bu haĢarat ölmesin diye çiğ et parçalarıyla beslenirdi.  

Bu kötü hapishanede talihsiz arkadaĢımın maruz kaldığı hakaretlerin çoğu öyle 

korkunç mahiyetteydi ki yayınlamaya cesaret etmedim. 

 

HAPSEDĠLMESĠNĠN SEBEBĠ 

Elbette daha önce bahsettiğim, hükümeti onu kaderine terk eden ülkesinin meselesi 

yüzünden asil düĢünceli bir Ġngiliz subayının cefasının düĢüncesi melekleri ağlatmaya 

yeterlidir ve siz değerli okuyucular böylece etkilenmediyseniz sorarım  

„Se non piangi, di che pianger suoli?‟ 

Benim açımdan, bu dehĢeti yazarken kan parmak uçlarımı karıncalandırıyor.  

Bu iğrenç zindanda iki ay kaldıktan sonra, emniyet müdürünün evine nakledildi. Sonra 

alenen Hristiyanlık‟a döndüğünü Ġslamiyet‟i kabul etmeye mecbur bırakıldığını açıkladı. 

Emniyet müdürü ona tüm eĢyalarına Emir tarafından el konulduğunu, evraklarının yandığını 

ve araç-gereçlerinin
33

müzayedede satıldığını ve hapsedilmesinin sebebinin, Albay YüzbaĢı 

tarafından getirilen mektupların sahte olduğuna, Buhara‟ya sadece hain amaçlar için geldiğini 

ve aslında berbat bir ajandan baĢka bir Ģey olmadığına Emir‟i ikna eden Reis 

olduğunu söyledi.  

 

                                                                                                                                                                                     
vermesinler diye aslanların ağzını kapatan Tanrı, bu kulunu uzak ve kederli mahkumiyetin tehlikeleri arasında 

sağ salim korudu ve kendi yargılanma baskısı altında, Charles Stoddart bizi ve Ġran‟daki iĢçilerimizi unutmadığı 

gibi kardeĢçe mektuplarıyla bizi ferahlattı.  

„ Fazla söze ne hacet, böyle Ġngiliz memurları- ve birçok insan- evet, vahĢi bölgelere yayılmıĢ çok kiĢi var ve 

cahil Asya‟nın yüksek yerlerinde görevlendirilmiĢ Ġncil‟in yayılması için hızla yol hazırlayan misyoner 

kılavuzlar var!‟ 

33
Albay Stoddart‟ın sekstantı Orenburg‟a getirildi ve General Peroffsky, onu Albay Stoddart‟ın ailesine geri 

vermek için iyi niyetle satın aldı, ancak kayboldu. Rusya‟ya son gidiĢimde bu talihsiz mahkumun Buhara‟da 

okuduğu kenarında onun notları olan birkaç kitap gördüm. 
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ABDÜLHALĠK 

1839-40 yılları boyunca Albay Stoddart iki kez daha tutuklandı fakat çok Ģükür ki 

kuyuda değildi ve her zaman olduğu gibi affedildi. Emir hiçbir zaman bu tutuklanmalarının 

ilki için herhangi bir nedenden bahsetmedi. Albay ikincisini, Emir‟in, o süre zarfında Hive‟de 

bulunan Sir Richmond Shakspear‟a sığınabilir veya onunla konuĢabilir düĢüncesine bağladı.  

Üçüncü mahkumiyetinden sonra Emir Albay‟ı saraya taĢıdı ve Emir‟e erkek 

hareminde büyük hizmetler sunan sonrasında Buhara‟nın sadrazamı olan –hala olduğuna 

inanılan- Abdulhalik ismindeki aĢçıbaĢının gözetimine verdi. Burada, daha sıkı izlenmesine 

ve Ġslamdan tekrar eski dinine dönmüĢ bir Hristiyan‟a hakaret etme özgürlüğüne sahip 

herkesin hakaretlerine maruz kalmasına rağmen Albay Stoddart‟ın hayatı daha iyi olmuĢtu. 

Maruz kaldığı bu hakaretler, sıkıntı ve baskı tifüs ateĢinin ciddi belirtilerinin geliĢmesine 

sebep oldu. 

 

ABDÜLSAMET 

Albay Stoddart‟ın Ģikayet etmek için çok zayıf olduğunu düĢünen ve bir Hristiyan‟ın 

hayatına çok az önem verenAbdulhalik‟in hizmetçileri onu birkaç gün yiyeceksiz bıraktı. 

Emir, her gün ona yiyecek getirildiğini görerek hayatını kurtaran kendi doktoru-harika bir 

adam- Mausam et Junet‟i göndermeseydi, Ģüphesiz ki ölmüĢ olurdu.  

Uzun ve geçmek bilmeyen bir nekahat döneminden sonra, Emir onu Buhara‟daki en 

büyük hainlerden biri Naib Abdulsamet Han‟a (Dr. Wolff, Buhara‟ya geldiğinde Emir‟in 

talimatıyla evinde ağırlandığı kiĢi) gönderdi. Burada kesinlikle daha fazla özgürlüğe sahipti 

ve ilk kez Kabil‟deki arkadaĢlarıyla iletiĢim kurma imkanı buldu. Bu adam buna izin vererek, 

Ģüphesiz ki, çok iyi bir avans aldı.  

Ġlk mahkumiyetinden sonra öldürüldüğü haberi Ġngiltere‟ye ulaĢtı ve ailesi hemen yas 

tuttu. Ancak 1841 yılında, Albay Stoddart‟tan, arkadaĢlarından ölümüyle ilgili söylentilere 

inanmamalarını isteyen birkaç mektup aldılar.  

AĢağıdaki mektup Albay Stoddart tarafından o zaman yazılmıĢ ve Londra‟ya 3 Kasım 

1841 yılında ulaĢmıĢtır. Mektubu gözler önüne sererek DıĢiĢleri Bakanı‟ndan aslını 
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istediğimde Albay Stoddart‟tan 1839-40 yılları boyunca çeĢitli haberler alındığına dair resmi 

olarak bilgilendirildiğimden bahsetmemin doğru olduğunu düĢünüyorum.  

 

STODDART‟IN MEKTUBU 

“Buhara 26 Haziran 1841, 

Saat:22.00 

 “Haber alıp vermeden acı dolu üç yıl geçip gitti. Sevgili arkadaĢlarımın ne 

yaptıklarını sorma cüretini ve Ġran‟dan iletilmek ve DıĢiĢleri Bakanlığı‟na bırakılmak üzere 

cevap olarak birkaç satır için yalvarma cüretini gösteriyorum. 

“Tanrı beni olduğu gibi sizi de korumuĢ olsun ve hayatınızı neĢelendirmek için 

merhametiyle pek çok iyilik versin! Bana göre budeğiĢim dünyasında kalan her Ģey bana 

faydalıdır çünkü bir süre kendimi kaybettimve açıkçası arkamda bıraktıklarıma değer 

vermedim. Ancak sevdiğimiz rahmette tekrar buluĢmayı umut ettiklerimbaĢıboĢların itaat edip 

ölümün gri parmaklıklarını alt edeceğini tahmin etti. 

Ancak henüz zamanım gelmedi ve önümdeki “gediğe bir kez daha” yürüdüm. Bu çağrı 

ne zaman gelirse, kalbimin, bize rehberlik eden, tek gücümüz ve umudumuz olarak hiçbir 

zaman terk etmememiz gerektiğini bildiğimiz Tanrı‟ya huzur ile bağlı olması için dua edin.  

“Buhara‟daki bütün çalıĢmalarımı anlatmak için özgür olmadığımdan benden ayrıntılı 

bir mektup beklememelisiniz. BaĢlangıçta bana karĢı olan zorluklar yaz ortasındaki kar gibi 

yavaĢ ve kesin bir Ģekilde eridi. Artık sadece kazandığımız topraktan ayrılmak için 

hükümetten bir mektup bekliyorum… Özbekler baĢından beri çöl topluluğu olmuĢlardır. 

Herat‟taki baĢarıdan sonra benim buradaki varlığım, onların hassasiyetinin bir nebze tadını 

kaçırdı.  

Kabil‟deki kılıç ve Hive‟deki kın mevcut durum üzerindeki böyle muazzam 

değiĢiklikleri etkilediğinde, bizim kuruluĢumuz Tanrı idaresinde gibi algılandı ve ben 

geldiğimde Ġngilizler‟in kim olduğunu hiç duymadığını ileri süren bu insanlar yeni komĢuları 

karĢısında titredi ve Ģimdi kızgınlıklarını Ģiddetle reddediyorlar. Bunu Hint seferi olarak 

adlandırıyorlar fakat etkileri Baltık‟a kadar hissediliyor... 1838 Temmuzundan sonra ilk kez 
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geçen hafta bir paket aldım ve kendimi yaĢlı bir 39‟luk BinbaĢı olarak buldum. „Sürat teknesi‟ 

olarak adlandırıldığı Hudson‟da bir istimbot olarak uyarlanan Colleton‟un ponton sal 

sisteminin adımlarını tarif ediyordum. Hindistan‟da bulunmuĢ olan dinleyenlerden birisi Ģöyle 

dedi: “Siz Frenkler tarafından yapılmıĢ o kadar çok güçlü Ģeyler gördüm ki korkarım ki 

Tanrı‟nın varlığında bile, sonunda hepiniz inançsız olacaksınız.” Bu düĢünce karĢısında 

ürperdim. Ancak o kadar doğru ki, bilgelik eğer „baĢlangıcında‟ ve ilminde bulunmazsa boĢ 

adamları sık sık baĢtan çıkartır. Bu adamlar Platon‟un bizim Saviour ile çağdaĢı olduğu ve 

O‟nun mucizelerini duyduktan sonra Tanrı‟dan geldiğini düĢündükleri ancak cahillere hitap 

eden ve bilgin ve alimlerin riayet etmek zorunda olmadıkları bir hikayeleri var! Yazık! Bu 

sahte hikaye nasıl da bu tatbiki gerçeği gülünçleĢtiriyor! 

“Saygılarımla,  

“CHARLES STODDART” 

 

Bu dönemde, Albay Stoddart‟a herhangi bir ölüm haberine inanmayacağımı garanti 

eden bir mektup yazdım. Bu mektubu DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığıyla gönderdim ve hiçbir 

zaman cevap alamadım.  

 

YORUMLAR 

Bu güzel ve dokunaklı mektubu yazarken zavallı arkadaĢımın duyguları kimbilir 

nasıldı! Onun durumunu düĢünmek için kendimize bir ara verelim. Albay Stoddart Ġngiliz 

hükümeti tarafından büyük öneme sahip bir görev için gönderildi. Üç kez hapsedildikten sonra 

gönderilme amacını tam anlamıyla baĢardı ve öyle dehĢete maruz kaldı ki demir gibi 

bünyesinin onlara karĢı nasıl dayandığı olağanüstüdür. Buhara‟yı kolayca terk edebilirdi 

ancak baĢlangıçta ona karĢı olan tüm engellerin üstesinden geldikten sonra, hükümetten 

“kazandığın toprağı terk et!” talimatını endişeli bir şekilde bekliyordu. Böyle bir emir ona 

ulaĢtı mı? Hayır! Diyorum. Hiç yazıldı mı? Aberdeen Kontu‟nun talimatıyla bana sunulan 

belge yığınının arasında böyle bir mektubun kopyası-bu sadık elçi adına Ġngiliz hükümeti 

tarafından yapılan -en küçük- bir çabaya beni inandıracak hiçbir belge- bulunmadı. Ve neden 

olmalıydı? Albay Stoddart kimdi? Aristokrasiye mi bağlıydı? Parlamento veya baĢka bir 

görüĢün destekçisi miydi? Akrabası terk edilirse yaygara koparabilecek iliĢkilere mi sahipti? 
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Bunların hiçbiri değil. Albay Stoddart sadece paralı bir askerdi-cesur, onurlu ve dürüst bir 

adam- ve bu yüzden düĢünmeye değmezdi.  

Eğer düzenli maaĢ alan bir diplomat olsaydı zahmet etmek için bazı nedenler 

olabilirdi. Fakat muhtemelen kimsenin umursamayacağı bir adamla ilgili gürültü yapmak, 

maaĢ veya ödeme bakiyesini soruĢturmak için değilse, gerçekten bu düĢünce Downing 

Caddesi‟ndeki halı kaplı ve rahatça ısıtılmıĢ odalarındaki diplomat beyefendilere oldukça 

saçma görünmüĢ olmalıydı ve belki de Ģimdi kendi açılarındanbiraz çabayı gideren 

kurbanlarının korkunç ıstıraplarına kafa yorarken gülümsüyorlardır.  

Ġngilizler gibi geniĢ iliĢkileri olan bir hükümet, büyük kiĢisel tehlikeleri olan önemli 

görevlere zeki adamları göndermek için sık sık fırsat bulurlar. Konunun yabancısı okurlar, 

doğal olarak bu önemli görevlere kadrolu tecrübeli diplomatlardan birinin gönderildiğini 

düĢünecektir.Tabi ki hayır! Bu beyefendiler hiçbir zaman kiĢisel tehlike olan yerlere gitmez. 

Bir Albay Stoddart seçerler. Görev baĢarılı olduysa Downing Caddesi‟ndeki bu beyefendiler 

onu göndermedeki zekalarından kendilerine pay çıkarırlar; baĢarısız olursa elçilerine „masum 

bir seyyah‟ derler ve sakince „Que diable allait il faire dans cette galere‟ derler. 

 

COĞRAFĠ BĠLGĠ  

St. Petersburg‟da Ġngiliz vekili huzurundaki Kont Woronzow, ben Dr. Wolff için 

Ġmparatorun yardımını isterken, Kont Woronzow diyorum, General Peroffsky onun 

özgürlüğünü sağladığında görevini terk etmediği için gerçekte Albay Stoddart‟ı suçladı. 

Kont‟a, arkadaĢımın onurundansa kendi hayatını feda ederek tamamen doğru davrandığını 

söyledim.  

Downing Caddesi‟ndeki bu beyefendiler, bariz Ģekilde onların iĢini azaltan ve 

tamamen korkunun suretinin bile lüzumuna son veren bu askeri diplomatlar ile ilerlemeyi 

benimsemiĢler.Tek yapmaları gereken öldüklerini söylemekti: “Adam öldü ve bunun sonu 

yok.” 

Zavallı arkadaĢımın olayında Salih Muhammet‟in yalan ifadesi (adam artık mahkum 

bir alçak) Downing Caddesi‟ne ulaĢır ulaĢmaz, Kraliyet Coğrafi Topluluğuna Buhara‟nın 

dünyanın neresinde bulunduğunu sorma zahmetine bile girmeden, Albay Stoddart‟ın 

„Ġran‟daki Buhara‟da!‟ öldüğünü resmen ilan ettiler. Okuyucuyu Ģuanda Ģaka yapmadığıma 
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temin ederim. Yukarıdaki hazin gerçek 1843 Mart ayındaki “Aylık Ordu Listesi” içinde 

bulunacaktır. 

Bu cehalet göstergesinin “Yıllık Ordu Listesi”nde de devam ettirilebileceği korkusuyla 

Harp Bakanı‟na, böyle bir hatayı engelleme arzumu belirttiğim bir mektup yazdım ve ona 

Buhara‟nın Ġngiltere ve Galler‟in iki katından daha büyük bağımsız bir ulus olduğunu ve en az 

Rusya veya Çin kadar Ġran‟la alakasız olduğunu saygılı bir Ģekilde söyledim.  

Cevap olarak bir teĢekkür mektubu ve “Ġran” kelimesinin “Yılık Ordu Listesi”nden 

çıkarılacağı haberini aldım. ĠĢte böyleydi!  
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BÖLÜM II 

Buhara Emiri Rusya‟ya bir elçi göndermeye kararlıydı. Albay Stoddart‟a eĢlik 

etmesini teklif etti. Albay memnuniyetle eĢlik etmek istediğini fakat önce kendi hükümetinin 

iznini almadan yapamayacağını söyledi.  

Bu endiĢeli durumda zavallı arkadaĢımın duygularının mücadelesi korkunç olmalıydı. 

Buhara Emiri‟nin teklifini kabul etseydi birkaç ay içinde Orenburg‟da özgür olacaktı ve iki ay 

sonra da Ġngiltere‟de olabilirdi. Özgürlük aĢkı ve Ġngiliz elçisi görevi arasındaki mücadele 

çetin olmalıydı. Ancak arkadaĢımın ilkelerini o kadar iyi biliyorum ki acı verici olan bu 

mücadele, bir anlıktı.  Kısa bir kelime hemen bütün belirsizliği dağıtmıĢtır: bu kelime 

görev‟di- gerçek bir askerin her zaman aklında olan bir kelime.  

 

CESARET NEDĠR? 

Kurban sakin bir Ģekilde kendini kaderine teslim eder, Tanrı‟sının merhametine bırakır 

ve sonuçların sorumluluğunu bu görevi ona yükleyen kiĢilere bırakır.  

Ġngiliz askerini veya denizcisini bu görev duygusu, emirlere tam itaat ve kimsenin 

gereksiz tehlikeye maruz kalmayacağına olan kati bir inançtır. 

Ahlaki ve hatta fiziksel cesaretin doğuĢtan değil sonradan edinilen özellikler olduğu 

düĢüncesindeyim. Napolili ve Ġspanyollar Fransız veya Ġngilizler gibi savaĢmıyorsa, sebebi 

Ġngiliz askerleri komutanı tarafından bırakılmayacağına veya gereksiz tehlikeye maruz 

kalmayacağından oldukça eminken, onların reisleri veya hükümetleri tarafından terk 

edilmeyeceklerinden hiçbir Ģekilde emin olmamalarıdır. Ancak Kabil‟deki mahkumları terk 

etmek için verilen emir ve Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin kaderi üzerine 

derinlemesine düĢünseydi, hükümetine aynı güvene sahip olmayabilirdi. Artık Fransız askeri 

kumandanına ya da hükümetine güvenmemek için bir nedene sahip değil.  

Birkaç yıl önce Nepal ve Roma arasında seyahat ederken, ülke o kadar çok eĢkıya ile 

doluydu ki korumanın gerekli olduğu söylendi ve arabamı (at arabası) koruması için arabacı 

yerindekarabinayla dolu arabayı süren bir onbaĢı tarafından kumanda edilen dört İtalyan 

askeri hazırdı. 
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ĠTALYAN ASKERLERĠ 

Yanına oturdum ve onun kendi halinde çok zeki ve yaĢlı bir asker olduğunu 

düĢündüm. Sohbet esnasında, saldırı durumunda, bizi savunmak için askerlerine güvenip 

güvenemeyeceğimi sordum.  

Çok sakin bir Ģekilde “Kendi açısından, kendi postunu koruması gerektiği için 

kesinlikle güvenemezsin” diye cevap verdi. 

Bir askerin kaçmayı düĢünmesi ve dahası bunu itiraf etme arsızlığına sahip olması 

karĢısında ĢaĢkınlığımı ifade ettim. 

“YüzbaĢı, bengördüğünüz gibi, Ġtalyan askerlerinin basit bir onbaĢısıyım, size yalan 

söyleyemem; siz bana soru sordunuz, ben de size doğruyu söyledim. Ġngiliz süvari koruması 

görevini terk etmektense parçalara ayrılmayı tercih edeceğinin farkındayım fakat durumlar 

tamamen farklı” diye cevap verdi.  

“Nasıl yani?” 

“ġimdi düĢünün, bir Ġngiliz asker görevini icra ederken kolundan vuruldu, akıbeti ne 

olurdu?” 

“Emekliliğini ve kalan günlerinde onu rahat ettirecek bir emekli maaĢı alırdı. Ya sen? 

Diyelim ki kolunu kaybettin?” 

 

ZEHĠRLEMEYE TEġEBBÜS 

“Elbette emekli olurdum; ancak emekli maaĢına gelince (burada komik bir ıslık çaldı)- 

Yo, hayır, ben Aziz Gennaro adına caddenin köĢesinde dileniyor olurdum. MaaĢlı-var ama az-

bir Jandarma onbaĢı ve ekselansları gibi soylu beyefendilerin bana takdim ettikleri (burada, 

cebimden bir baĢlık çıkardığımı gördüğünde bir eliyle üniformasının Ģapkasını çıkardı, diğer 

elini yavaĢça bana doğru uzattı) regalo ile yaĢamanın yolunu buluyor ve sefa sürüyorum. 

Aslında Ģu anki durumumdan o kadar memnunum ki bunu sürdürmenin tek yolu olarak 

sapasağlam kalmaya kararlıyım. Bize emeklilik ve emekli aylığı vermeleri -eĢkiyalar 
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tarafından ele geçirildiğimizde- bize hükümetimiz tarafından terk edilmediğimizi gösterir ve 

biz Napolilier‟in de siz Ġngilizler kadar iyi savaĢtığımızı anlayacaksınız.”
34

 

Bu oldukça uzun aradan sonra, hikayeme dönüyorum. 

Artık Albay Stoddart Naib‟in çoğu kez onu zehirlemeye teĢebbüs ettiğini fark etti ve 

sürekli tetikteydi. Bu alçak herif muhtemelen çok fazla para umuduyla bu amacını baĢka yöne 

çekti, kiAlbay Stoddart onun para hırsını harekete geçirmeyi baĢarmıĢtı. 

 

EMĠR KRALĠÇE‟YE YAZAR 

Bu dönemde Emir ona nezaket belirtileri gösterdi, fevkalade ayrıcalıklı davrandı ve 

aynalarını yeniden sırlamayı, termometre ve dumansız yanan mumlar temin etmeyi istedi.  

Sultan‟dan Emir‟e Albay Stoddart‟ı özgürlüğüne kavuĢturmasını isteyen bir mektup 

geldi. Bu, onu Ġngiltere Kraliçesi‟ne, Emir‟in Majestelerine, (Albay Stoddart‟ın ifadesine 

göre) Albay‟ı özgürlüğüne kavuĢturması halinde onunla barıĢıp barıĢmayacağını sorduğu bir 

mektup yazmaya ikna etti.  

1841 yılında, Rus Elçiliği‟nin geldiği bilgisi Buhara‟ya ulaĢır ulaĢmaz, Elçilik 

ayrıldığında Emir resmen Orenburg yoluyla Albay Stoddart‟ı gönderme niyetini açıkladı ve 

hatta bazı eĢyalarını, diğerlerinin arasında, kılıcını ve üniforma Ģapkasını da iade etti.  

7 Eylül 1841‟de, Rus heyeti Albay Stoddart ile ilk görüĢmesini yaptı ve ona 

görevlendirildikleri gibi mektupları verdiler.  

RUS HEYETĠ 

Hemen ardından, savaĢta olduğu ülke Hokand‟a doğru yola çıktığında, Albay 

Stoddart‟a Rus elçisinin evinde kalmasını emretti. Böylece oraya yerleĢti ve nazikçe ağırlandı. 

Vezir buna karĢı çıkmaya ve Stoddart‟ı elde tutmaya can atıyordu ancak Vezir‟in 

adamlarından biri olan Mirza Zekeriya Vezir adına Albay Stoddart‟ın teslim edilmesini talep 

ederek elçiliğe geldiğinde Albay idam edileceğinden emin olduğu için gitmesine izin 

                                                           
34

 Ġngilizler subayların hükümet tarafında terk edildiği, hapsedilebilecekleri ve hatta fütursuzca 

öldürülebilecekleri elçiliklere gönderildikleri fikrine gelelim ve Napolili onbaĢı gibi onlar da kendilerine dikkat 

etmeye ve akıllarını menfaat ve istenmeyen olaylar hakkında düĢüncelerle doldurmaya baĢlayacaklar.  
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vermemeleri için ciddiyetle dua etti. Rus Elçisi onu rahatlatarak, yanında Albay Stoddart 

olmadan dönmemesini kesinlikle emrederek kendi tercümanı M. Kostrominitoff‟u onunla 

gönderdi.Vezir Albay Stoddart‟ı tutmak isterken M.Kostrominitoff elinden tuttu ve o olmadan 

ayrılmayacağını söyledi. Sonra her ikisinin de elçiliğe dönmesine izin verildi.  

Emir‟in YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara‟yı ziyaret etmesine izin verdiği 11 Kasım‟a 

kadar iliĢkiler böyleydi. Albay Stoddart YüzbaĢı Conolly‟nin mektubunu bu istekte bulunarak 

Emir‟e gönderir göndermez kabul edildi çünkü birkaç tüccar bu subayın Orta Asya‟daki 

görevinin, Hokand ve Hive Hanlıklarını ona karĢı harekete geçirmeye çalıĢmak olduğunu 

bildirdi ve bu yüzden YüzbaĢı Conolly‟yi kendi devletine almak için çok istekliydi. 

 

CONOLLY‟NĠN GELĠġĠ 

Gerçekten öyle çok kaygılıydı ki Hokand‟la savaĢ hali bir mektubun o Ģehre 

iletilmesini çok zor ve tehlikeli bir iĢ haline getirdi. YüzbaĢı Conolly‟ye cevabını iletmeyi 

baĢarırsa bir köleye özgürlük vaat etti.  

Emir‟in isteğini kabul ettiği nazik ve saygılı yakınlıktan cesaret alan YüzbaĢı Conolly, 

birçok zorluktan sonra, Emir‟in Hokand‟a ulaĢmak için izlemesi gereken yola aĢina olmasın 

diye sadece TaĢkent üzerinden gelmesi Ģartıyla izin veren Hokand Hanı Muhammet Ali‟nin 

iznini almayı baĢardı.  

Ülkenin durumundan dolayı birçok zorluktan sonra, YüzbaĢı Conolly valinin Emir‟in 

Hocent‟te olduğunu söylediği Çizak’a ulaĢmayı baĢardı. Kibar bir ağırlama umarak aceleyle 

oraya gitti ancak Emir çoktan o kasabadan ayrılmıĢtı ve YüzbaĢı Conolly Mehram adındaki 

bir yerde ona yetiĢti.   

YüzbaĢı Conolly‟nin geliĢinden haberdar edilen Emir hemen huzuruna getirtti. Göze 

çarpmadan iki saat kalmasına izin verilen halısız bir çadıra yönlendirildi.  
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YÜZBAġI CONOLLY 

Ordunun yanında olan Naib Abdülsamet Han‟ın gitmesi yönünde Emir‟den talimat 

geldi ve bu adamaYüzbaĢıyı9 Kasım 1841‟de ulaĢtıkları Buhara‟ya hemen götürmesi 

emredildi.  

GidiĢinin hemen ilk gününde YüzbaĢı Conolly gelir gelmez Albay Stoddart‟a, 

saygılarını sunmak için ziyaret etme niyetini ve isteğini belirttiği bir mektup gönderdi; ancak 

Naib böyle bir adımın Özbekadetlerine tamamen aykırı olduğunu söyleyerek buna karĢı çıktı. 

Kendi hemĢerisini görmek için çok sabırsız olan Albay Stoddart Rus komisyonuna bir 

görüĢmeye izin verilebilir diye Emir‟in iznini almak için rica etti.  

Artık Albay Stoddart‟ın Rus elçiliğinde kalmasının onu makul bir para kaynağından 

mahrum ettiğini anlayan Naib Emir‟e baĢvurdu ve onu sadece bu görüĢmeye izin vermemesi 

için değil, aynı zamanda Albay Stoddart‟ın tamamen taĢınmasını ve YüzbaĢı Stoddart ile 

beraber Naib‟in evine yerleĢmesi için ikna etmeyi baĢardı.  

 

EMĠR ĠLE GÖRÜġME  

Bu sırada Emir‟in yeni misafiri ile ilgili niyetine iliĢkinçok kasvetli haberler 

Buhara‟da yayılıyordu. Bu söylentilere göre hapsedilme en hafif cezaydı ve kesin gözüyle 

bakılıyordu.  

Emir‟in talimatı dolayısıyla, tüm Rus elçiliğinin teessürüne rağmen, Albay Stoddart 11 

Kasım 1841‟de ayrıldı ve Naib‟in evine yerleĢmek için gitti.  

Albay Stoddart‟ı daha iyi kandırmak için, Emir aynı akĢam Rus elçiliğinin giriĢinde bu 

subaya Rusya görevinde eĢlik etmesini isteyeceğini resmen ilan etti.  

15 Kasım 1841‟de YüzbaĢı Conolly ilk kez saraya çağırıldı. Emir‟in huzuruna kimse 

kabul edilmedi. Tören ağası tarafından sorgulandı ve “Neden geldiği, ne yapmayı planladığı 

ve mektup getirip getirmediği” soruldu. 

Ertesi gün, 16‟sında, her iki subaydan saraya gelmesi istendi. Emir‟in huzuruna kabul 

edildiler -soğuk bir Ģekilde ağırlandılar fakat Rus elçiliğini ziyaret etmek için izin aldılar. 
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EMĠR  

Bu zamandan, 28 ya da 29 Kasım‟a kadar kayda değer bir Ģey olmadı ancak o zaman 

bu subaylarla ilgili Emir‟in nihai amacına yönelik kasabada dolaĢan kötü haberlerden 

korkmuĢ ve Emir‟in gazabının kendi evinde ulaĢmamasını dileyen Naib, efendisine YüzbaĢı 

Conolly‟nin sayısız ihtiyacını karĢılamak için çok fakir olduğunu anlattı. Sonuçta Emir onlara 

kasabada bir ev tahsis etti ve masrafları için günlük 3 tilla (1L.10s.) verdi. 

2 Aralıkta Emir bu iki beyefendiyi yeniden sarayına davet etti. YüzbaĢı Connolly‟ye 

hitap ederek “Ona hiç mektup getirmediği için ajan olduğundan Ģüphelendiğini, Buhara‟nın 

Afganistan kadar kolay ele geçirilemeyeceğini, onu hapsedebileceğini ve İngilizler‟in onu 

kurtarmak için birkaç birlikle gelmek zorunda olduğunu” söyledi. 

YüzbaĢı Conolly “Ġngiltere Kraliçesi‟nin hiçbir zaman dıĢ güçlere karĢı böyle hileler 

benimsemeyeceğini, Ġngiltere gibi güçlü bir hükümetin Emir‟in düĢündüğü gibi öyle 

ikiyüzlülüğe düĢeceğini bir an bile düĢünmenin bir hakaret olacağını” söyledi.  

Emir o zaman onları gönderdi ve sarayda berbat bir gece geçirmeye zorlandılar. Ancak 

ertesi gün kendi konutlarına dönmelerine izin verildi.  

Bu arada Albay Stoddart‟a önemli mektuplar getiren bir ulak geldi.  

 

LORD PALMERSTON‟UN MEKTUBU 

Bu adam hemen saraya sevk edildi ve mektuplar, onları getiren kiĢinin kabul salonuna 

giden koridorun duvarına zincirlenmesini emreden Emir‟e verildi. Kısa bir sürede Emir‟in 

adamlarından biri bu ulağın yanına geldi ve “Gerçek inananların duasını söyleyebilir misin?” 

dedi. 

Adam “Yalnızca tek Tanrı vardır ve……” diye baĢladı ve korkudan kalanını unutarak 

burada tereddüt etti. Anında kafası uçuruldu! 

Bu adam tarafından getirilen mektupların ulaĢması, içlerinden biri 1840 yılında 

Emir‟in Ġngiliz Kraliçesi‟ne hitaben yazdığı mektuba cevaben Lord Palmerston‟un mektubu 

olduğu için zavallı Ġngiliz subaylarının kaderinde bir anlık umut ıĢığı yaydı.   
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Bu mektupta Lord Palmerston Emir‟e İngilizce, Kraliçe‟nin onunla yeniden dostane 

iliĢkiler kurma eğiliminde olduğunu, Hindistan genel valisinin Emir‟le subaylarından birini 

göndererek doğrudan bağlantı kurması için Ģimdiden emir aldığını yazdı. 

Önce Emir bu habere olumlu yaklaĢmaya istekli göründü fakat iyi düĢünüldüğünde 

subaylarına tüm bunları sadece bahane farz ettiğini-memnun olmadığını- mektubun sadece 

Vezir‟den geldiğini -onun mektubuna Kraliçe‟nin kendisinin cevap vermesinin gerektiğini 

söyledi.  

 

YÜZBAġI ABBOT 

Bu talihsiz mektup geldiğinden beri, Emir ve bu subayların arasındaki iletiĢim, 

özellikle Kabil‟deki Ġngiliz birliklerinin yok edilmesi ve Sir Alexander Burnes‟in ölümünden 

sonra gittikçe daha tatsız hale geldi.  

16 Aralık 1841‟de Emir, YüzbaĢı Conolly‟ye eĢlik eden Afgan sefirine 24 saat içinde 

Buhara‟yı terk etmesini emretti. 20 Aralık‟ta topçu birliğinin ağasının evindeki iki subayı 

tutukladı. Bu dördüncü mahkumiyetti. 

YüzbaĢı Abbot Hive görevinin raporunda, General Peroffsky‟ın Albay Stoddart‟ın Rus 

Hükümeti‟ne verilmesini talep ettiğini, Emir‟in Albay Stoddart‟ı mahkum edildiği karanlık 

kuyudan getirtip huzuruna kabul ettiğini, ona Rus Hükümetinin talebini söylediğini, Ruslar‟ın 

ona iyi davranıp davranmayacağını ve teklif hakkında ne düĢündüğünü sorduğunu anlatır. 

Albay Stoddart “Ruslar Ģüphesiz ki bana iyi davranır ancak kendi hükümetim beni 

istediğinde, sizin cevabınız ne olacak?” cevabını verdi.  

 

GENERAL PEROFFSKY  

YüzbaĢı Abbot ilaveten General Peroffsky‟ın sonraları Albay Stoddart‟ın salınması 

için teĢebbüsünün doğruluğunu teyit ettiğini anlatır.  

Eylül ayının sonunda St. Petersburg‟a gidiĢimde, beni ziyaret etme Ģerefini gösteren 

ilk subay General Peroffsky‟dı. ArkadaĢım adına onun bu iyi niyetli çabasına teĢekkür ederek, 

YüzbaĢı Abbot tarafından anlatıldığı gibi, General bana Rus hükümetinin talimatıyla Albay 
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Stoddart‟ın “sivil seyyah” olarak salınmasını istediğinde Orenburg valisi olduğunu, Albay 

Stoddart‟ın hemen özgür bırakıldığını anlattı. General Peroffsky‟a Buhara‟dan Rus talebiyle 

ayrılmayı reddettiği söylenmiĢti.  Bu bilgi beni çok ĢaĢırttı ancak Albay Stoddart‟ı sadece bir 

seyyah farz ederek konu hakkında kendisine daha fazla sorun çıkarmadı. General Peroffsky 

beni eğer Albay‟ın diplomatik bir temsilci olduğunun farkında olsaydı, en ufak bir zorluk 

olmadan onu Orenburg‟a getirmiş olabileceğine ikna etti. 

 

LORD ELLENBOROUGH‟NUN MEKTUBU 

Bir Ġngiliz temsilcisinin „sivil seyyah‟ olarak iddia edilmesi fazla sıra dıĢı bir durum 

değil midir? Albay YüzbaĢı adına böyle bir talebin tek örneği bu olsaydı, birisi bir hatayla 

sonuçlandığını düĢünmeye meyilli olabilirdi -ki General Peroffsky ve Rus hükümeti Albay 

Stoddart‟ın Buhara‟daki gerçek durumundan bihaber olabilirdi. Ancak Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly adına (en azından bu olayla alakalı tüm dökümanları önüme serdiklerini ileri 

sürdükleri DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan öğrenebildiğim kadarıyla) Ġngiliz hükümeti tarafından 

gösterilen tek çabanın, Hindistan hükümetini taahhüt ederek Lord Ellenborough tarafından 

Buhara hanına yazılan pek sıra dıĢı mektupta bulunduğu düĢünülmelidir. Bu mektup, ilk 

baĢta, Lord Aberdeen‟in talimatıyla önüme serilen belge yığınının arasında yoktu. DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟nda Bay Hammond‟un huzurunda tüm bu belgeleri dikkatle okuduktan sonra, bu 

beyefendiye bu muazzam belge yığını arasında beni zavallı tutsaklar adına herhangi bir gayret 

gösterildiğini düĢünmeye sevk edecek en ufak bir parça bulamadığıma ĢaĢırdığımı söyledim.  

Bay Hammond‟ın baĢka bir zarftan Lord Ellenborough‟un unutulmaz mektubunun bir 

kopyasını çıkarıp zafer bakıĢıyla bana vermesi ve “Göreceksiniz YüzbaĢı Grover bir Ģeyler 

yaptık” diye bağırması o zamandı. Bu mektubu okuduktan sonra ĢaĢkınlığım o denli çoktu 

neredeyse ellerimden düĢecekti. Bay Hammond‟a “Siz buna arkadaĢlarım için bir Ģeyler 

yapmak mı diyorsunuz? Eğer bu mektup yerine ulaĢtıysa tüm çabalarımız artık boĢunadır. Bu 

mektup zavallı arkadaĢıma son darbe olmalı” dedim. Bay Hammond ĢaĢkınlıkla bana baktı. 

Belli ki mektup yerine ulaĢtıysa yol açtığı etkiyi ya yanlıĢ anlamıĢ ya da unutmuĢtu. Bir 

açıklama için endiĢeli bir Ģekilde bana baktı. Ben de açıkladım “Siz bu mektubu elçilerine 

yardım için Ġngiliz hükümeti tarafından gösterilen bir çaba mı diyorsunuz? ġimdi bu mektupta 

Lord Ellenborough onları yalancı ve ajan olarak ifĢa ediyor. Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nın Buhara Emiri tarafından topraklarının zaafını gözlemek için sahtekarcaelçi 
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sıfatına büründükleri Ģüphesiyle hapsedildiğini hatırlayacaksınız. Peki, Lord Ellenborough‟un 

mektubu ne diyor?  

 

MASUM SEYYAHLAR  

“Bu iki Ġngiliz‟in Buhara‟da alıkonmuĢ mahkumlar olduğunun ona söylendiğini, tüm 

iyi ve aydın hakanların „masum seyyahları‟ yaralamak yerine koruduğunu, bu yüzden 

Majestelerinin onların özgür bırakılmasını emredeceğine inandığını ve bir daha onların 

topraklarına asla girmeyeceklerine garanti verdiğini söylüyor!” 

Benim yorumlarım her Ġngiliz‟in bu açıklamayı okuduğunda hissetmesi gereken 

kızgınlığı arttırır mı? 

Rus elçiliği Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin hala hayatta olduğu 17 Nisan 

1842‟de Buhara‟dan ayrıldı. Kabil‟deyken YüzbaĢı Conolly‟den Lady Sale‟in ve Teğmen 

Eyre‟nin hikayelerinde bahsedilen bir mektup geldi.  
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BÖLÜM III 

Okuyucu, muhtemelen, hükümetin Albay Stoddart‟ın ölümünü “Ordu Listesi”nde 

resmen duyurmasına karĢın, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin ailelerinin ikinci kez 

onlar için yas tutmasına karar vermesinin ve önceki olayda yaptığım gibi hükümetin inandığı 

bilginin doğruluğundan yalnızca benim Ģüphe duymamın nasıl olduğunu bilmek ister. Ġlk 

olayda Albay Stoddart‟ın ailesinin onun için yas tuttuğu ve bu zavallı kurban, ölümüyle ilgili 

söylentilere hiçbir zaman inanmamalarını isteyen mektubu yazdıktan sonra bir söylentiyle 

öldüğüne asla inanmayacak en azından bir arkadaĢı olduğuna ikna etmek için ona yazdım.  

1840 yılında Cezayir‟deyken bazı Fransız subaylar, bana Orta Asya‟daki Ġngiliz 

diplomatların özverileriyle ilgili benim çok aldırıĢ etmediğim bazı yorumlar yaptılar.  

 

FRANSIZ GENERAL‟ĠN YORUMLARI  

Kraliyet Derneği‟nin bir üyesi olarak Floransa‟daki Bilim Kongresi‟ne katıldığım 

sonraki yıl, seçilen ilk komite misket toplarına direndiği iddia edilen bir madde üzerinde 

inceleme ve deney yapacaktı ve ben de bu dört kiĢilik ekipte yer almak Ģerefini elde ettim. 

Grandük deneylerin kendi huzurunda yapılmasını istedi. Olay tüm Floransa‟nın ilgisini çekti 

ve o sırada Ģehirde olan seçkin ordu ve bahriye mensuplarının çoğu ile bağlantıya geçmemi 

sağladı.  

Bir gün yaĢlı bir Fransız general bana Buhara tutsakları ile ilgili herhangi bir yeni bilgi 

alınıp alınmadığını sordu. “Alınmadığını düĢündüğümü, arkadaĢım olan Albay Stoddart için 

çok endiĢelendiğimi, tek tesellimin bu zavallı adamların salınması için Ġngiliz hükümeti 

tarafından her imkanın sağlandığına olan tam inancım olduğunu” söyledim. General bana 

tuhaf bir bakıĢ attı ve “ Hiç bu adamların Ġngiliz hükümeti tarafından kasıtlı olarak gözden 

çıkarıldığını düĢündüğün oldu mu?” dedi. Ben de sesli bir Ģekilde güldüm. “Hayır, hayır 

General, „Gaddar Ġngiltere‟nin hükümeti‟ hangi eylem veya ihmalin günahından sorumlu 

olursa olsun, kendi devlet memurunu bıraktığı suçlaması beni güldüren bir suçlamadır.”Ancak 

General çok ciddi bir Ģekilde baktı ve o kadar yavaĢ ve temkinli bir ses tonuyla cevap verdi ki 

artık gülmüyordum:  

“Bu cesur subaylar Fransız olsaydı Buhara‟da bir zindanda durmalarına izin 

verilmezdi. Söylediklerime çok az önem veriyorsunuz fakat burada hilenin foyasını meydana 
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çıkarma isteğinizden ve heyecanınızdan gördüğüm bu iki zavallı adamdan birinin 

arkadaĢıysanız bu konuyla ilgili en azından bazı araĢtırmalar yapacaksınız.” 

General haklıydı. Zavallı arkadaĢımın göreviyle ilgili bildiğim her Ģeyi düĢünüp 

taĢındım. Nice‟e döndüğümde endiĢelerim günden güne arttı ve arkadaĢımın çektiklerinin 

neler olabileceğini, onu asla bırakmayacak ve kesin kanıtı olana dek ölümü için hiçbir zaman 

yas tutmayacak en azından bir arkadaĢının olduğu kesinliğiyle rahatlamıĢ olduğunu bilerek 

gecelerim sık sık uykusuz geçti.  

 

ASKERĠ SEKRETER 

Fransız General‟in ima ettiği gibi, bana göre anlaĢılmaz diplomatik bir nedenle gözden 

çıkarılma ihtimali olabileceği müphem bir fikir üzerinde düĢünüp taĢınmaya baĢladım. 

Floransa ve Cezayir gibi geniĢ çapta ayrılmıĢ yerlerdeki farklı subaylarla bu sohbetlerimi 

kafamda evirip çevirdikçe, Ģüphelerim ve tedirginliğim arttı. 1843‟te bu elçilerin kaderi 

üzerinde duran gizemi ortaya çıkarmaya çalıĢmak için Buhara‟ya gitmeye karar vererek 

aceleyle Ġngiltere‟ye gittim.  

 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“13 Haziran 1843. 

“Lordum, 

“Uzun süredir Buhara‟da tutulan Yarbay Stoddart benim çok değerli bir arkadaĢımdır. 

Karadan gelen son postadaki verilere göre, o ve YüzbaĢı Conolly hala hayattalar ve bu yüzden 

akıbetiyle ilgili endiĢelerim yinelendi.  

“ġimdi siz Lord Hazretlerine söylememin nedeni kendi masraflarımı karĢılayıp 

tehlikeyi göze alarak derhal yola çıkmayı önermektir.  

“Ġhtiyacım olan tek yardım seyahatimin amacının onaylanmasıdır. ġüphesiz ki bu beni 

Volga‟dan Astrahan‟a inmek için Rus hükümetinden izin almama olanak sağlayacaktır.  
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“ArkadaĢımın serbest bırakılmasını sağlayamazsamya da Buhara‟ya ulaĢmada 

baĢarısız olursam, yine de, kendi tasarrufumdaki imkanlarla önemli olabilecek bilgileri elde 

etmede baĢarılı olabilirim. 

“Bu düĢünceleri siz Lord Hazretlerinin iyi niyetlideğerlendirmelerine arz ederek, 

“Sadık hizmetkarınız olmaktan  

“ġeref duyuyorum, 

“JOHN GROVER, 

 “Captain unattached. 

“Lord Fitzroy Somerset‟e, 

“K.C.B.” 

 

LORD FRITZROY SOMERSET 

Lord ile uzun ve ilginç bir sohbet yaptım ve arkadaĢımın akıbetine gösterilen ilgi ve 

karĢılaĢtığım nazik ağırlamadan memnun bir Ģekilde Horse-Guards‟dan ayrıldım. Lord‟a 

gelecek hafta yola çıkmaya hazır olmam ve eve dönüĢte hemen seyahatim için hazırlıklara 

baĢlamam gerektiğini söyledim. 

22 Haziran‟da Lord Fitzroy Somerset‟ten 13 Haziran tarihli mektubumun konusu ile 

ilgili Lord Aberdeen ile görüĢmemi tavsiye eden bir mektup aldım. Hemen Lord‟a kendi 

masraflarımı karşılayarak, kendi sorumluluğumda ve tehlikeyi göze alarak acilen Buhara‟ya 

gitme niyetimi ve Lord‟un beni bir görüĢme ile onurlandırmasını yazdım. Aynı gün müsteĢar 

Bay Addington‟dan sonraki gün DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gelmemi rica eden bir not aldım. 

AyrılıĢıma artık kesin gözüyle bakıyordum, hemen bankerlerime gittim, seyahatimin 

masraflarını karĢılamak için bol sermayem olsun diye mülkümün satıĢını istedim ve ani bir 

ayrılıĢ için diğer ayarlamaları yaptım.  

Devlet müsteĢarı ile ayarlanan randevumu yalnızca bana talimat vermek ve seyahat 

için son düzenlemeleri yapmak amacıyla olduğunu düĢündüm.  
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BAY ADDINGTON 

Hükümetin kendi masraflarımı karĢılayarak Buhara‟ya gitme iznimi, en azından ne 

söyleyeceğimi duymadan, reddetmeye karar verebileceği ihtimalihiçbir zaman aklıma 

gelmedi.  

Bay Addington‟a takdim edilince, açıkça beni korkutmaya çalıĢarak üstleneceğim 

seyahatin tehlikelere dair uzun bir konuĢma yaptı. Ona, baĢkomutana önerimi sunmaya cüret 

etmeden önce tehlike mevzusunu enikonu düĢündüğümü, tehlikenin büyük olduğunu 

bildiğimi fakat iki Ġngiliz subayını ailelerine ve ülkelerine kavuĢturma niyetimin benim gibi 

birinin hayatını tehlikeye atmaya fazlasıyla değer olduğunu, arkadaĢıma saygımın büyük 

olduğunu, kaçabilirsem karanlık zindanın içini görme niyetimin olmadığını ve kendi 

güvenliğimi dikkate aldığımı söyledim. Niyetim, Orenburg‟a kadar Rus egemenliğindeki 

yerlerden ilerlemek için Rus Ġmparatoru‟nun iznini almaktı; o sebepten biri Hive‟ye biri 

Buhara‟ya seyahat amacımı farklı bir Ģekilde belirttiğim ve ilkinin topraklarından geçmek ve 

diğerinin emirliğine girmeme izin vermesini rica etmek için iki güvenilir ulak gönderdim. 

Orenburg‟da bu ulakların dönmesi için sabırla beklemeliydim. Hive Hanı talebimi reddederse, 

rotamı Aral Gölü‟nin doğusuna ayarlamalıydım. 

Buhara Emiri olumlu bir cevap gönderirse, görevim Ġngiliz hükümeti tarafından 

belgelendiğinden (ve Kraliçe‟den bir mektubum vardı) ve o olmadan seyahatim boĢuna 

olacağından, ona tereddütsüz güvenmeliydim. Ona aklımın baĢında olduğunu ve soğukkanlı 

olduğumu, amacımı baĢaracağım konusunda kendime güvendiğimi veya her halükarda bu 

beylerin yaĢayıp yaĢamadığını ortaya çıkaracağımı söyledim.  

Buhara Emiri teklifimi reddederse hemen Ġngiltere‟ye dönmeli ve görevimin 

baĢarısızlığını hükümete iletmeliydim. Hatta yanımdaki eĢyalarla ve hizmetimdeki araçlarla 

Buhara Emirliği‟ne girmeyi bile baĢaramazsam, ülkem için yararlı olabilecek bilgileri 

edinebilmeyi arzu ettim.  

Bay Addington “Seyahatinizin baĢka amaçları varsa bu baĢka bir mesele” diye cevap 

verdi. Bu yorumdan biraz incindim ve ona tek amacımın Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Colonny‟nin serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu, gözlerim ve algılarım açık olarak 

seyahat etmem gerektiğini ve böylece aletlerimin yardımıyla elde edilebilecek topografik ve 

coğrafi bilginin konuĢmaya değer olabileceğini söyledim.  
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SALĠH MUHAMMET 

Bay Addington, burada, ilerlemenin en iyi yolunun Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly ile ilgili DıĢiĢleri Bakanlığı bünyesindeki tüm belgeleri bana söylemek olduğunu, 

düĢünmek için birkaç güne ihtiyacım olabileceğini ve hala gitmeye istekliysem beni tekrar 

görmekten memnun olacağını söyledi. O zaman Bay Hammond ile tanıĢtım ve baĢtan sona 

dikkatli bir Ģekilde okuduğum büyük bir kağıt yığını önüme serildi. Bu belgeler arasında kanıt 

niteliğine yaklaĢan tek belge Salih Muhammet‟in ifadesidir. Bu adam Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly‟nin halka açık infazının uzun ve ayrıntılı bir açıklamasını yapıyor. Ancak bu 

Ġranlı sadece baĢkalarının ona anlattığını aktarıyor. Onun kendi ifadesine göre YüzbaĢı 

Conolly‟ye katılması için BinbaĢı Todd tarafından gönderildi. Ġnfazın “hapishanenin 

dışındaki alanda” gerçekleĢtiğini ve “pek çok kişinin gösteriyi izlemek için toplandığını‟” 

söylüyor. Hikayesi çok ayrıntılı ve “Cellatlardan biri bana yukarıdaki hikayeyi anlattı” 

diyerek son veriyor. Aslında bu Ġranlı olayla ilgili hiçbir şey bilmiyor ve özgür olmasına 

rağmen bu „manzara‟ya katılmaya zahmet etmiyor.  

Bu belge imzasızdı.  

Bu Salih Muhammet‟e tekrar dönme ihtiyacını gidermek için, burada geçen mart 

ayında MeĢhed‟de karĢılaĢtığı bu adamla ilgili Dr. Wolff‟un söylediklerini anlatacağım. 

Doktor tarafından gedikli bir hain olarak tasvir ediliyor ve böylece halka açık infaz hakkında 

ne dediğini anlatıyor:  

“Salih Muhammet bana ölüme mahkum edilen ve Albay Shiel‟e ayrıntılı beyan verdiği 

kiĢilerin başka iki kişi olabileceğini ve celladın ona yalan söylemiĢ olabileceğini anlattı. 

Bunun yanı sıra iki Ģeyin bana son derece Ģüpheli geldiğini itiraf etmeliyim. Ġlk önce bana 

hikayeyi anlatan celladın Albay Stoddart‟ın celladı olduğunu söyledi. Ertesi gün iki cellattan 

hangisinin Stoddart‟ı öldürdüğünü sordum ve bilmediğini söyledi. Dahası Albay Shiel‟den, 

BinbaĢı Todd‟dan çoktan aldığını farklı yerlerden öğrendiğim 120 toman talep etti.” 

Bu, Dr. Wolff‟un 24 Mart 1844 Meshed tarihli mektubundan bir alıntıdır.  

BinbaĢı Shiel bu beyanları DıĢiĢleri Bakanlığı‟na göndererek sadece anlatıcının çekici 

bir genç olduğunu ekliyor. Ġranlı ilginç genç adamların dinleyici tarafından olumlu 

karĢılanacağını düĢündükleri bir yalanı kolaylıkla nasıl uydurdukları ĢaĢırtıcıdır. 
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BARON HÜGEL‟ĠN ANEKDOTU 

“Kasabada bulunan Mirza Avrupalı bir gezginin Camu’ya henüz ulaĢtığı haberiyle 

biraz önce döndü ve bazı zorluklardan sonra yabancının KaĢmir‟den Lahor‟a döndüğünü ve 

yalnızca gereksinimlerini sağlamak için Camu‟da bir gün kaldığını öğrendim.   

“Bu kiĢini Hindistan‟da seyahat eden bir Ġngiliz beyefendisi Bay Vigue‟den baĢkası 

olamayacağını düĢündüm. Mirza da aynı düĢünceye meyledince hemen Avrupa‟dan bir 

seyyahla, değersiz olmakla beraber, kendi malzemelerimi paylaĢmayı ve elimden geldiği 

kadar onunla ilgilenmeyi teklif eden kısa bir not yazdım.  Kısa sürede dönen ve bana bir 

Ġngiliz yerine okuma yazma bilmeyen bir Ġranlı bulduğunu söyleyen Mohan‟ı bu notla beraber 

gönderdim. Bu önemsiz olaydan seyyahların Hindistan‟ın kuzeyindeki yerlilerin 

düĢüncelerine güvenirken nasıl dikkatli olmaları gerektiğini göstermek için bahsettim. Mirza 

bu yabancının Avrupalı olmadığını çok iyi biliyordu fakat kendi ülkemin vatandaĢı olmasını 

içtenlikle istediğimi görünce kendi gözlemini gerçeğe göre değil benim duymaktan en çok 

hoĢlanacağımı düĢündüğü Ģeye göre Ģekillendirdi. Bu kez hatamı kısa zamanda fark 

edeceğimi bilmesine rağmen gözümü açmaya teĢebbüs etmedi. Bununla okuyucularım bu 

insanların durum gerçekten ciddi olduğunda ve gerçeği bulmanın zor olduğu zamanlarda 

yalana ne kadar az karĢı çıktıklarını tahmin edeceklerdir.” 

Bunu okuduktan sonra sanıyorum ki okuyucunun “Bir dakika dur YüzbaĢı, eğer  

gerçekten Ġngiliz hükümeti tarafından olumlu bir Ģekilde karĢılanabilecek bir ifade olduğunu 

gösteremezsen senin Alman Baron‟un hikayesinin Salih Muhammet‟in hikayesiyle hiçbir 

alakası yok” diye haykırdığını duyuyorum.  

Sevgili arkadaĢlarım kesinlikle haklısınız. Ancak Baron Hügel‟in hikayesinin hayata 

geçirilmesini savunmaya teĢebbüs etmeden önce farklı bir açıklama yapmaya cüret edeceğim. 

ġöyle ki bazı durumlarda haberimin geldiği kaynaktan açıkça bahsetmenin akıllıca 

olmamasına rağmen, bu küçük çalıĢma sürecinde hiçbir zaman yeterli olduğunu 

düĢünmediğim hükme sahip olmadan herhangi bir ifade, hatta ima bile öne sürmeyeceğim.   

 

TEMĠNAT 

Artık Salih Muhammet‟in ifadesinin Ġngiliz hükümeti tarafından olumlu karĢılandığını 

göstermek için öne süreceğim tek kanıt, belirtildiği gibi, ne Ġngiliz hükümeti ne de hükümetle 
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herhangi bir Ģekilde bağlantılı bir kimse iki Ġngiliz elçisinin kaderi üzerinde süren gizemi 

aydınlatması umulan Dr. Wolff‟un görevi için bir meteliği onaylamazken,  Salih 

Muhammet‟in bu ifadeyi vermek için 3000 ruble gibi büyük bir miktar aldığı yalın gerçeğidir, 

ki dahası bu iyi doktor Buhara Hanı tarafından hapsedilince ve bu harika adamın hayatını 

kurtarmak için küçük bir avans gerekli olabileceği zaman Ġngiliz hükümeti bu amaçla YüzbaĢı 

Shiel tarafından verilen miktarın güvencesini Ģart koĢtu ve bu garanti verilip kabul edildi. Dr. 

Wolff‟un fidyesi için Tahran‟daki Ġngiliz elçisine verilen miktarın, 400 L kadar, hemen 

ödendiği ve garantiden vazgeçildiği iddia edildi.  

BayHammond‟ın önüme serme nezaketinde bulunduğu Lord Ellenborough‟un masum 

seyyahlar (okuyucuların sayfa 41‟de görmüĢ olacakları) adına olan unutulmaz mektubu dahil 

tüm belgeleri dikkatli bir Ģekilde okuduktan sonra, ona ilk inancımın sarsılmadığını ve artık 

arkadaĢımın öldürülmediğine inandığımı söyledim.  

Bay Hammond Rusya üzerinden gitmeyi tasarladığımı duyunca Tahran‟da bana 

yardım edebilecek bir elçimiz olduğundan neden Ġran tarafındaki güzergahı izlemediğimi 

sordu. MeĢhed yolunun açık olduğunu ve konvoyların MeĢhed‟den Buhara‟ya geçtiğini 

söyledi.  

Ona, tabii ki, bunun en kolay güzergah olduğunu fakat o tarafta aşılmaz engeller 

olması gerektiğini yoksa Tahran‟daki elçimizin bundan önce kesinlikle mahkumların 

haberlerini almıĢ olacağını söyledim.  

 

SĠVĠL SEYYAH 

Mümkün olduğunca erken yola çıkmaya kararlı olduğumu, tavsiye edebileceği 

herhangi bir güzergahtan gidebileceğimi ve tekrar Bay Addington‟u görmem gerektiğini 

ekledim.  

Bay Hammond düĢünüp taĢınmam için bir iki gün izin almamı tavsiye etti. Ona 

kararımın verildiğini, düĢünmek için fırsatın veya kaybedecek zamanın olmadığını ve 

müsaitse Bay Addington‟u hemen görmem gerektiğini söyledim.  

 Kararımın kesin olduğuna çok ĢaĢırmıĢ görünen müsteĢarın huzuruna yeniden girdim. 

Bu yolculuktaki tehlikenin çok büyük olduğunu, Lord Aberdeen‟in istediğim izni vererek 
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kendini haklı hissedeceğini düĢünmediğini, sivil seyyah olarak arkadaĢımın peĢinde 

Buhara‟ya gitmeme herhangi bir itiraz olmayacağını ve böyle bir seyahati üstlenmeye istekli 

olursam Lord Aberdeen‟in hizmetindeki her yardımı bana seve seve sağlayacağını söyledi. 

Ona sivil seyyah olarak gidiĢimi tavsiye etmesine ĢaĢırdığımı söyledim çünkü bu Ģekilde 

Buhara‟ya ulaĢmadan çok önce kesinlikle casus olarak hapsedileceğimin veya o Ģehre ulaĢsam 

bile sadece karanlık kuyuya girmek için olacağının pekala farkındaydı. 

 

BAY ADDINGTON ĠLE YAZIġMA  

Önerimin memnuniyetle kabul edilmemesine ĢaĢırdığımı ve baĢarı durumunda değerli 

iki subayı ülkesine kavuĢturacağımı söyledim. Amacımda baĢarısız olarak dönersem önemli 

olabilecek bilgiler getiririm. Eğer öldürülürsem Ġngiliz ulusu benim felaketimle günde 7 Ģilin 

kazanır.  

MüsteĢardan ayrılınca, seyahatim için tüm hazırlıkları yaptığımı, kendi riskimi, 

sorumluluğumu ve masraflarımı yüklenmeye hazır olduğumu, majestelerinin hükümetinden 

görevimin amacının tam onaylanmasından baĢka hiçbir yardım istemediğimi, ki 

onaylanmazsa Buhara‟ya ulaĢmaya çalıĢmanın ahmaklıktan daha beter olacağının o da pekala 

farkındaydı, önerime yazılı bir cevap gönderme nezaketine sahip olduğuna güvendiğimi 

anlamasını açık ve net bir Ģekilde ondan istedim.  

26 Haziran‟da Bay Addington‟dan teklifimi reddeden fakat amacını o kadar yanlıĢ 

belirten bir mektup aldım ki hemen aĢağıdaki notu yazmamın görevim olduğunu düĢündüm: 

“Yüzbaşı Grover‟dan Bay Addington‟a. 

 “Ordu ve Donanma Kulübü, 25 Haziran 1843. 

“Efendim, ayın 24‟ündeki acil notunuzu aldım ve teklifimden bahsederken en önemli 

vasfının beyanını, yani seyahatimin benim kendi  „masrafım ve riskim‟dahilinde üstlenileceği, 

es geçtiğinizi söylemeye cüret ediyorum.  

“Tüm resmi yazıĢmalarda bir teklife -yapılıĢı açısından mümkün olduğunca yakın bir 

Ģekilde ima etmek olağan olduğu için- bu ihmali düzeltme faziletine sahip olduğunuza 

inanıyorum. 
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“Sadık hizmetkarınız olmaktan  

“ġeref duyuyorum, 

“JOHN GROVER, 

“Captain Unattached.” 

 

“Henry Unwin Addington‟a , 

      “Devlet Müsteşarı, 

              “Dışişleri Bakanlığı.” 

Cevaben Bay Addington‟un mektubunun düzeltilmiĢ hali olan aĢağıdaki notu aldım. 

“Bay Addington YüzbaĢı Grover‟a saygılarını sunuyor ve Bay Addington‟un 

24‟ündeki acil notunda dikkatsizce yapılan ve YüzbaĢı Grover‟ın bugünkü mektubunda Bay 

Addington‟un dikkatini çektiği hatayı düzeltmekten büyük memnuniyet duyar.  

“Bay Addington YüzbaĢı Grover‟dan eski notun yerine bu yazıya iliĢtirilmiĢ notun 

düzeltilmiĢ halini yerine koyma erdemi göstermesini ve sonrakini Bay Addington‟a geri 

göndermesini rica ediyor.  

“Dışişleri Bakanlığı, 26 Haziran 1843.” 

Bu notta okuyucu önceki ve sonrakinin ilginç karıĢıklığını ve aslında devlet 

müsteĢarının düĢündüğünün tam tersini ifade ettiğini fark edecek.  

 

RET  

Ancak amacını tahmin ederek 24 Haziranlı mektubu geri gönderip yerine aĢağıdaki 

„düzeltilmiĢ halini‟ koydum: 

“Bay Addington YüzbaĢı Grover‟a selamlarını sunuyor ve onu Albay Stoddart‟ın 

kaderi ile ilgili olarak bilgi edinmek için Ġngiliz subaylarının resmen gönderildikleri Ģekilde 
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kendi masrafları ve riski ile Buhara‟ya gitme isteğinin Lord Aberdeen‟a sunduğunu haber 

vermek istiyor. 

“Lord Aberdeen, Bay Addington‟a YüzbaĢı Grover‟ı resmi statü ile yetkilendirmede 

kendisini haklı görmediğini fakat Lord hazretlerinin YüzbaĢı Grover‟ın her ihtiyacını çok 

isteyerek karĢılayacağını ve üstte belirtilen amaçlar doğrultusunda YüzbaĢı Grover sivil 

seyyah olarak Buhara‟ya gitmeye istekliyse, araĢtırmalarını daha büyük bir çabayla ilerletmesi 

amacıyla ona emrindeki her türlü korumayı bahĢedeceğini belirtti.  

“Dışişleri Bakanlığı,24 Haziran 1843. 

“Yüzbaşı Grover‟a.” 

 

Üstteki yazıĢmayla ilgili yorum yapmak için burada ara vereceğim.  

Sevgili arkadaĢımın kaderiyle ilgili endiĢeyle dolu, birkaç yıl yaĢadığım uzak bir 

ülkeden, arkadaĢımın kaderi üzerinde asılı duran gizemi aydınlatmak için Buhara‟ya yola 

çıkmaya kararlı bir halde Ġngiltere‟ye döndüm.  

 

HAYIR, TEġEKKÜRLER 

Bir asker olarak, kendimi baĢkomutana adadım. Görevim gereği DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

yollandım. Burada nasıl ağırlandım? Naçizane Aberdeen Kontu‟nun huzuruna çıkma onurunu 

istedim. Bu reddedildi ve ben, önerimi desteklemek için hangi argümanları hazırladığımı 

duymadan besbelli onu reddetmeye karar vermiĢ mesuliyetsiz astlara kaba bir Ģekilde sevk 

edildim. 

Okuyucu istediğim tek Ģeyin, yani casus olmadığımı gösterecek bir belgenin, 

reddedildiğini fark edeceklerdir ancak Aberdeen Kontu da yalnızca benim felaketime sebep 

olacağını çok iyi bildiği „sivilseyyah‟olarak beni bu seyahati üstelenmeye ikna etmek için 

teminat ile “Lord hazretlerinin benim her ihtiyacımıçok isteyerek karĢılayacağını ve üstte 

belirtilen amaçlar doğrultusunda ben sivil seyyah olarak Buhara‟ya gitmeye istekliysem, 

araĢtırmalarımı daha büyük bir çabayla ilerletmem amacıyla bana emrindeki her türlü 

korumayı bahĢedeceğini” söyleyerek kandırmaya çalıĢtı.  
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Muhtemelen okuyucu üstteki cevapta oldukça ĢaĢırtıcı bir durum fark etmiĢtir-bana 

teĢekkür bile edilmiyor. TeĢekkür!  

DÜRÜST VE SAYGIN BĠR DOST 

Hiç Ģüphem yok ki Aberdeen Kontu ve DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki beyefendiler, onların 

ölümünü ilan ettikleri birinin hala tutsak halde çürüyor olma ve Ġngiliz hükümetinin 

soruĢturma yapmaya değer bulmadığı iki Ġngiliz elçisinin kaderi için endiĢe göstererek 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın görev ve yükümlülüklerini kendi üstüme almaya yeltenme cesaretine 

sahip olduğum olasılığını ima etmeye cüret ettiğim için Ceyhun‟un dibinde veya „karanlık 

kuyunun‟ en derin oyuğunda olmayı hak ettiğimi düĢündüler.  

Bu arada diplomaside epey tecrübe sahibi dürüst ve saygın bir arkadaĢla karĢılaĢtım. 

Yaptığım her Ģeyi ona anlattım ve DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda Bay Addington ve Bay Hammond 

ile görüĢmelerimi açıklamak durumunda kaldım. Bir süre kahkaha ile güldükten sonra, Ģöyle 

dedi: 

“Sevgili Grover, iĢ yapmak için yanlıĢ yöne gidiyorsun. Kendi masraflarınla 

Buhara‟ya gitmekten bahsediyorsun! ġimdi, arkadaĢını acımasız bir zorbanın diĢlerinden 

kurtarmak için hayatını tehlikeye atmak ve birkaç bin pound harcamak senin cömertliğinden 

olsa da, buna bağlı olarak, bu, hükümeti biraz olsun etkilemeyecektir. 

“DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda onlar harcamaları bir zerre önemsemez ancak eminim ki 

senin, hükümetin yapmayı ihmal ettiği bir Ģeyi yapmaya göğüs germendense bu zavallı 

adamların kurban edilmelerini tercih ederler. DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda senin sadık bir 

muhafazakar parti üyesi olduğundan habersizlerdir ve senin isteğini anlamazlar. 

“Olmaz güzel arkadaĢım, tanıdığım ve sana seçimlerinde avam olduğunda ona 

sunduğun yardım için minnet duyduğuna inandığım  *** Dükü ile konuĢmama izin ver. 

Ekselansları Lord Aberdeen ile konuĢacak ve her Ģeyi açıklayacak. Plan hükümet tarafından 

kendi düĢünceleri olarak benimsenecek, sen görevlendirileceksin ve zafer ve Ģerefle 

döneceksin. 

“Hükümet bakanlıkları her zaman dıĢtan tüm müdahalelere direnir. Biliyorum ki onlar 

Salih Muhammet‟in ifadesini yayımlamaktan utanıyorlar ancak gerekçe olarak yayımladıktan 

sonra her güçlüğe katlanarak buna bağlı kaldıklarını göreceksin. Onayları kontrol etmek için 

her imkan benimsenecektir. Neyse ki senin, Devlet Bakanı‟nın Ģefkatli merhametine bel 
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bağlayacak hiçbir sebebin yok ve teĢebbüs edilebilecek herhangi bir beladurumu baĢarısız 

olacaktır ancak hazır olmalısın.” 

ArkadaĢımın yardımını geri çevirdim.  

 

ARKADAġÇA BĠR TAVSĠYE  

Lord Aberdeen‟in 24 Haziran tarihli mektubu arkadaĢımın kurtuluĢu için o kadar 

endiĢeyle oluĢturduğum planları bozunca, aklım varlıklarından ve tutsaklıklarından Ģüphe 

duymaya kendimi kandıramadığım bu zavallı adamların adına yapabileceklerime dair kuĢku 

ve endiĢeyle doldu. Lord Fitzroy Somerset tarafından sergilenen endiĢe ile karĢılaĢtırdığımda 

kurbanlarının kaderine dair DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki yetkililerin bilhassa apaçık görünen 

resmi ilgisizliğinden aĢırı derecede tiksindim. Ancak korkarım ki bu sırada Horse Guards‟da 

bile gerekçelerim açıkça anlaĢılmadı.  

Bu dönemde terfi için adaydım ve baĢkomutanın talimatıyla talebimin dikkate 

alınacağını haber veren bir mektup aldım. Ancak resmen görevlendirilmiĢ bir beyefendiyle 

karĢılaĢınca, bana Ģöyle söyledi: 

“YüzbaĢı Grover hiç Stoddart ve Conolly ile ilgili attığınız adımların terfinizi 

engelleyeceği aklınıza geldi mi?” 

“Terfimi engellemek mi! Benim terfimle basit bir iyiliğin ne ilgisi var?” 

 “Ha, anlamıyorsun.” 

 

TERFĠ ĠÇĠN BĠR ADAY 

Burada sohbet değiĢti. 

Bence baĢkomutanın benim niyetlerimin saflığından memnun olduğu sürece Albay 

Stoddart adına attığım adımların hiçbir Ģekilde terfime engel olmadığına oldukça emin 

olduğumu ve bana üstteki yorumu yapan beyefendi o zamandan beri minnettar hissettiğim 

yersiz bir iyiliğe rağmen kiĢisel bir hisle harekete geçirildi.  
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Artık, Horse-Guards‟daki yetkililerin adaletine güvenmeme rağmen terfi için Ģuanda 

bir aday olmamın salt koĢulu gerekçemin haklı bir takdirini muhtemelen önleyecektir.Bu 

yüzden hemen Horse-Guards‟dan ayrılınca baĢkomutana terfi isteğimi geri çektiğim bir 

mektup yazdım.  

Bu kiĢisel konu dıĢı sözden dönüp hikayeme kaldığım yerden devam ediyorum. Sivil 

seyyah olarak Buhara‟ya ulaĢma ihtimalini endiĢeli bir Ģekilde düĢündüm. Konuyla ilgili fikir 

almak için ulaĢabildiğim en iyi uzmanlara danıĢtım. Yaygın kanı bu Ģeyin imkansız 

olduğuydu. Kılık değiĢtirmeye çalıĢmak konusunda ülkenin geleneklerini ve dilinin yeterli bir 

bilgisine sahip olsam ve baĢarıdan emin olsam bile arkadaĢımın hayatını kurtaracak 

aldatmacayı gerçekleĢtiremeyecektim.  

 

DR. WOLFF‟UN MEKTUBU 

Bu endiĢeler ve Ģüphelerin ortasında Muhterem Dr. Wolff tarafından yazılmıĢ 

aĢağıdaki mektubu bulduğum bir gazete bana getirildi.  

„„ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY‟NĠN ÖZGÜRLÜĞÜ ĠÇĠN 

ÖNERĠ‟‟ 

“İngiliz Ordusunun Bütün Subaylarına. 

“13 Richmond Green, Richmond, 2 Haziran. 

“Beyefendiler, 

“Kendim subay değil de bir misyoner ve rahip olmama rağmen, kalemimi rahipler ve 

misyonerler adına iyi niyetinizi harekete geçirmek için değil fakat Buhara‟nın en büyük 

Ģehrinde Ģunda tutsak olan Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly adlı iki subay arkadaĢınızın 

adına elime aldım. Fakat kendim Buhara‟da iki ay kaldığım ve Buhara halkının özelliklerini 

bildiğimden, öldürüldükleri haberi aĢırı derecede -haberin çıktığı kaynaktan kat be kat fazla- 

Ģüphelidir. 

“Bu yüzden beyefendiler sizden biri Buhara‟ya benimle gitmeye veya sadece oraya 

yolculuğumun masraflarını ödemeye istekliyse, oraya gitmeye hazırım. DerviĢlerden birinin 

ve Hive Çölü‟ndeki Türkmen arkadaĢlarımın yardımıyla, Tanrı‟nın izniyle, onları tutsaklıktan 
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kurtarabileceğime tamamen inanıyorum ancak seyahatimi Ġngiliz hükümetini kendimden 

sorumlu tutmadan ve tamamen kendi sorumluluğumda yükleneceğim. 

“On gün daha Richmond, Surrey‟de olacağım, bu yüzden siz kahraman subaylardan 

birisi benimle gitmeye veya yolculuğumu yapmamda bana yardımcı olmaya hazırsa, bana 

gelmesine izin verin ve konuyu daha detaylı konuĢabiliriz. 

“„Beyefendiler, ben, 

“Sizin naçiz hizmetkarınız, 

“JOSEPH WOLFF,  

“Yorkshire High Hoyland‟in yeni papazı, eskiden İran, Buhara ve Afganistan‟da 

Misyonerdim.” 

Yukarıdaki mektubu tanımadığım ve uzak bir yerde olduğunu düĢündüğüm Dr. 

Wolff‟un soylu teklifine hayranlık ve sevinç duygularıyla okudum. Ertesi gün Richmond‟a 

gidip değerli doktorla ilk görüĢmemizi yaptım. Böylece yalnızca birimizin ölümüyle sona 

ereceğine inandığım bir arkadaĢlık baĢladı. Dr. Wolff‟un Hindistan‟da karĢılaĢtığı ve 

tutsaklıktan kaçtığında ona büyük yardımı dokunan YüzbaĢı Conolly‟i çok iyi tanıdığını 

öğrendim.  

 

DR. WOLFF 

Bana Buhara Emirliği‟nden aldığı pasaportu gösterdi. Ülkeyi, kralı ve dili bildiğinden 

herhangi bir Ģüphesi yoktu fakat Tanrı‟nın lütfuyla,tutsakların kaderini saran korkunç gizemi 

aydınlatmayı baĢarmalıydı.  

Sivil seyyah olarak Buhara‟ya gidiĢim ile ilgili olarak buna teĢebbüs etmenin delilik 

olduğunu, ya casus olarak öldürüleceğimi ya da deli bir adam olarak hapsedileceğimi söyledi. 

Ancak hükümetin iznini alıp Buhara‟ya üniformamla girersem nezaket ve saygınlıkla 

ağırlanacaktım. Kanonikallerini giymeye karar verdi. Molla olarak kutsal vasfı onu 

koruyacaktı. Değerli doktora çok ĢaĢırmıĢ göründüğü Lord Aberdeen‟e sunduğum teklifi ve 

nasıl karĢılandığını anlattım. Doktor 500 L ile bu seyahati yapabileceğini söyledi. Bu miktarı 

en kısa zamanda onun hizmetine verebileceğimden hiç Ģüphemin olmadığını söyledim. Dr. 
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Wolff Ġngiliz Kilisesi‟nin görevlerinde yardım ettiği Brugge‟e gidecekti ve orada alındığında 

vazifesine hemen baĢlamak için hazırlanacağı bir mektup bekleyecekti.  

Niyetim Buhara‟ya doktorla kendimi de göndertmekti. Ancak bazı sağduyulu 

arkadaĢlara danıĢınca Ģahsen bana böyle büyük bir sorumluluğu almamamı, halka çağrıda 

bulunmamı, halk toplantısı yapmamı ve bu toplantının bir kararının doktorun teklifinin kabul 

edilip edilmeyeceğini belirlemesini önerdiler.  

 

ÇAĞRI 

Halk iradesini hazırlamak için subayların ölüm haberlerine inanmama gerekçelerimi 

belirttiğim, Dr.Wolff‟u Buhara‟ya hemen gönderme isteğimi ve olayla ilgilenen herkesin bana 

Ordu ve Donanma Kulübü‟nde veya Anthenaum‟da ulaĢmasını istediğim acele bir ilan 

yayınladım. En nazik tavsiyeleri ve maddi yardım önerilerini içeren sayısız mektup aldım. 

Ancak bir komite kurulana ve yolculuk halk toplantısıyla onaylanana kadar maddi yardımı 

almayı reddettim.  

Öyle sanıyorum ki benim ilanımın etkisini yok etmek için, hükümet Salih 

Muhammet‟in bir adamın ona söylemiĢ olduğu beyanını gazetede yayınladı. Bu ifade büyük 

harflerle yazılmıĢtı, ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY‟NĠN 

ÖLDÜRÜLMESĠ. Buna anlatıcının genç ve çekici bir adam olduğu “Justin Shiel”imzalı bir 

belge de iliĢtirilmiĢti. Çok az kiĢi bu çok uzun ifadeyi okuma zahmetine girdiyse YüzbaĢı 

Shiel‟in bunun gerçekliğini onayladığı ve meselenin anlaĢıldığı düĢünülür.  

 

HALK TOPLANTISI 

Ancak bu zekice siyasetin benim üzerimde hiçbir etkisi olmadı. Görevleri onları 

korumak olanlar tarafından terk edilmiĢ iki elçinin peĢinde Dr. Wolff‟u Buhara‟ya göndermek 

için önlemleri planlamak üzere Crown ve Anchor‟da gerçekleĢecek bir halk toplantısı ilanı 

verdim. Toplantıyı garantiye almak için hiçbir önlem almadım. Tek bir arkadaĢımın katılması 

için yalvarmadım çünkü meseleye asilce kendini adayan Dr. Wolff‟un Buhara‟ya gitmesine 

kararlıydım ve toplantı çağrısındaki tek amacım sivil vatandaĢ olarak boĢuna yalvardığım 

DıĢiĢleri Bakanı ile görüĢmemi sağlayacağını bildiğim bir komisyon kurulmasıydı.  
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Bu etkinlikte tüm sorumluluğu Ģahsen almayı isteyerek baĢkan oldum.  

Toplantıya sayısız katılım oldu. Ġçtenlikle bu etkinlikte ortaya atılan bu beyefendilere 

sonsuza dek minnet duyacağım.  

AĢağıdaki kararlar oybirliğiyle alındı: 

“J.S. Buckingham, Esq. Tarafından önerildi, Albay Humpfrey tarafından desteklendi, 

“1. YüzbaĢı Conolly ve Albay Stoddart hayatı konusunda var olan belirsizlik içinde 

olayın gerçek olgularınınöğrenilmesinin istenmesi.  

“ĠnĢaat Mühendisleri Kurumu‟nun BaĢkanı James Walker, Esq. F.R.S., tarafından 

önerildi; Merhum Sir Alexander Burnes kardeĢi Dr. Burnes tarafından desteklendi, 

“2. Bu konuyla ilgili Ġngiliz Hükümeti ile görüĢmek, Dr. Joseph Wolff‟u hemen 

Buhara‟ya göndermek, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetini öğrenmek ve gerekli 

olabilecek böyle önlemler almak için bir komitenin kurulması. 

“YüzbaĢı W.S. Moorsom tarafından önerildi; YüzbaĢı Nestor tarafından desteklendi, 

“3. AĢağıdaki beyefendiler sayılarını arttırmak yetkisiyle böyle bir komite kuracaklar 

ve önerilen amacı baĢarmak için sermaye ihtiyacını karĢılamak için üyelik baĢlatmaları. 

“Tümgeneral Sir Jeremiah Bryant, C.B. 

Amiral Sir Edward Codrington, G.C.B. 

J.S. Buckingham, Esq. 

BinbaĢı Agnew. 

Lewis Tonna, Esq. 

Sir Joseph Copley, Bart. 

YüzbaĢı W.S. Moorsom. 

Albay Humpfrey. 

YüzbaĢı Downes, R.N. 
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Teğmen Raper, R.N. 

YüzbaĢı Grover. 

“(imza)    JOHN GROVER, BaĢkan. 

 

LORD ABERDEEN ĠLE GÖRÜġME 

“J.S. Buckingham, Esq. tarafından önerildi; ve YüzbaĢı Moorsom tarafından 

desteklendi, 

“Toplantı için teĢekkürlerin, bu konuyu halkın önüne getirdiği büyük bir gayret ve 

merhameti ve bu gün baĢkanlığı icra etme tutumu için YüzbaĢı Grover‟a sunulması.” 

Bu kurulda ben baĢkan seçildim ve bu sıfatla, ikinci kez, DıĢiĢleri Bakanı‟nın 

huzuruna kabul edilme Ģerefini talep ettim. Hemen cevap verildi ve 26 Eylül‟de komite 

istenen görüĢmeyi elde etti. 

Çok kibar karĢılanmadık. Lord hazretlerin kurulun daha önce attığı adımları anlattık ve 

bize her türlü yardımı yapacağını söyleyerek sözümü kestiğinde bu görüĢmenin amacıyla ilgili 

ona bilgi vermek üzereydim. Salih Muhammet‟in ifadesinin doğruluğuyla yetindiğini itiraf 

etmesi gerektiğini söyledi.  Albay Stoddart‟ın en yakın akrabasına maaĢ bağlanması için Sir 

Robert Peel‟a baĢvurmasının görevi olduğunu düĢündüğünü ifade etti. Majestelerinin sadece 

rıza gösterdiğini değil aynı zamanda ona bu üzücü olay üzerine taziyelerini ve derin 

üzüntüsünü aileye anlatmasını emrettiğini ve maaĢın söylenen Ģüphelerin yüzünden geri 

alındığını söyledi.  

Lord hazretleri, daha önce verdiği sözü tekrarlamaktan mutlu olduğunu, kurulun Dr. 

Wolff‟u gönderme gayretini yetkisindeki tüm olanaklarla destekleyeceğini ve bu amaçla 

sadece gereken pasaportları sağlamayacağını, aynı zamanda Dr. Wolff‟a imkan dahilinde her 

yardımı sağlaması için Albay Shiel‟e talimat vereceği mektupları göndereceğini söyledi. 

Ayrılmadan önce Lord hazretlerine Dr. Wolff‟un görevinin herhangi bir Ģekilde Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin serbest bırakılması için hükümetin benimseme düĢüncesinde 

olduğu herhangi bir önleme engel olup olmayacağını bilmenin kurul için memnuniyet verici 

olacağını söyledim.  
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Lord hazretleri, hiçbir Ģekilde, dedi ve kimsenin ondan daha samimi bir Ģekilde 

sevinmiĢ olamayacağını ve yüce gönüllü çabalarımızın baĢarı ile taçlanacağını söyledi.  

Bu görüĢmeden hepimiz çok sevindik ve Lord hazretlerinin samimiyetinden o kadar 

memnun olmuĢtum ki „Çağrı‟mda onu öyle kaba bir Ģekilde ele aldığıma ilk kez o zaman 

üzüntü duydum. Yayınevine gittim ve ilanın baskısında kalan tüm hiddetli sözleri çıkardım. 

 

MÜDAHALE ENGELLENDĠ 

Burada Lord hazretlerinin yardımı sözünü aĢtı ve beklentilerimizin çok üstüne çıktı. 

Gazetelerde zaman zaman yayınladıklarımı okuyan biri onun samimiyetinden memnun 

olduğum sürece Lord hazretlerinin nazik yardımı için içtenlikle hissettiğim Ģükranı açıkça 

ifade etmek için her fırsatı değerlendirdiğimi görecektir. Ancak bir olayı anlatmadan 

yapamayacağım. 

Parlamento‟nun son oturumunun baĢlangıcında Meclis‟inönüne “Stoddart ve Conolly” 

olayını getirmeyi isteyen ve bu amaçla ona bilgi verip veremeyeceğimi bilmek isteyen bir 

Parlamento üyesinden bir haber aldım.  

Cevabım bunun bir parti meselesi olmadığı, Aberdeen Kontu‟na Ģuanda yaptığı cömert 

yardımlardan ve yönetim için utanç verici olabilecek bir tartıĢmayı öne sürmek için fazlasıyla 

minnattar hissettiğim Ģeklindeydi. Ayrıca konunun karıĢtırılmasının tek amacım olan 

arkadaĢımın salınmasına sevk edebileceğini açıkça göstermezse konuyla ilgili baĢka 

yazıĢmayı geri çevireceğimi söyledim.  
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BÖLÜM IV 

3 Ekim‟de Dr. Wolff kurulla ilk toplantısını yaptı ve ona söz verdiğim gibiözel 

bankerimin üzerinden 500 L çek verdim.  

Dr. Wolff herkesin önünde arkadaĢlarıyla vedalaĢmak isteğini söyleyince ayın 11‟inde 

Hanover Square Rooms‟da halk toplantısı yapılmasına karar verildi.  

Tümgeneral Sir Jeremiah Bryant, C.B. Dr. Wolff‟un Buhara‟ya önceki seyahatlerinin 

ilginç bir açıklamasını yaptığı bu oturuma baĢkanlık yaptı.  

Kurul daha sonra Dr. Wolff‟a yardım için aĢağıdaki talimatları kaleme aldı ve bir 

kopyası Dr. Wolff‟a ücretsiz pasaport gönderen DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gönderildi.  

 

DR. WOLFF‟UN TALĠMATLARI 

“Kurul, Muhterem Joseph Wolff, D.D.LL.D‟nin Buhara‟ya hemen gönderilmesine 

yönelik önlemler almak, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetini öğrenmek için 7 

Eylül 1843‟te Londra‟da bir halk toplantısı düzenledi ve saygıdeğer doktor için aĢağıdaki 

muhtırayı kaleme aldı.  

“Kurul Dr. Wolff‟un çabalarını iki noktaya yöneltmesini tavsiye ediyor. 

“Ġki subayın akıbeti veya durumuyla ilgili kesin bilgi elde etmek için ve eğer hala 

tutsaklarsa özgürlüklerini kazanmak veya görüĢmek için bir fırsat sunulmalıdır.  

“Sadece öngörülmeyen durumların önceden kararlaĢtırılmıĢ bir planı bozabileceğinden 

değil, aynı zamanda konuyla ilgili tecrübesinin tahmin edilemeyecek adımları akla 

getirebileceğinden, kurul çalıĢmasının kesin bir planını onun için Ģart koĢmanın doğru 

olduğunu düĢünmüyor.  

“Majestelerinin DıĢiĢleri Bakanı‟nın kurula görevi için mektupları ve pasaportları 

sağlaması ve Majestelerinin Tahran‟daki elçisine emrindeki tüm yardımı yapmasının 

söylendiğini belirtmesi üzerine kurul Dr. Wolff‟a yerel bilgisi çok büyük öneme sahip olan 

Majestelerinin Tahran‟daki elçisiyle mümkün olan en kısa sürede temasa 

geçebileceğigüzergahını belirlemesini tavsiye ediyor. 
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“Dr. Wolff her fırsatta kurulla haberleĢecektir. 

“Dr. Wolff tutsakların akıbetini öğrenmesi veya onları Tahran‟da güvenli bir yere 

yerleĢtirmesi üzerine görevinin sona erdiğini düĢünecektir. Kurul ona cömert giriĢimindeki 

tutumuna dikkat etmesini tavsiye ediyor.  

“JOHN GROVER 

“Captain Unattached, 

“Kurul BaĢkanı. 

‟10 Ekim 1843, Londra.” 

 

DR. WOLFF‟UN AYRILIġI 

Ġlerlemesi için çok etkin rol aldığım ve aĢırı derecede tehlikeli bir görev için Dr. 

Wolff‟un gidiĢini görmek büyük bir sıkıntı ve endiĢeyle doluydu. Dr Wolff‟un görevi Ġngiliz 

Hükümeti tarafından tanınmıĢ olsaydı güvenliği için en küçük bir endiĢe duymazdım. 

Londra‟dan ayrılmadan önce katlanmak üzere olduğu tehlikelerle ilgili onunla sıkıntılı 

tartıĢmalar yaptım. Benim Ģahsen hükümetin izni olmadan kesinlikle üstlenmediğim Ģeyi bu 

iyi adamın yapmasına izin vermeye vicdanım el vermedi. Dr. Wolff benim itirazlarımı 

durumların benzer olmadığını, beni geri çeviren mektuplar olmadan seyahate çıksaydım asla 

geri dönemeyeceğimi, Lord Aberdeen‟in masum bir seyyah olarak gitmeye kandırmak için 

önerdiği yardımın sadece felaketimi hızlandıracağını ve onun dini statüsü ve kıyafetinin onun 

koruması olacağını söyleyerek itiraz etti. Ayrıca çok iyi tanındığı Buhara‟da sayısız tanıdığı 

olduğunu, endiĢelenmememi, benim onu aramadığımı onun Ġngiliz ordusundaki tüm subaylara 

seslendiği mektupla beni aradığını söyledi. Aynı zamanda ArkadaĢım Albay Stoddart‟ı, onu 

kurtarmaya çalıĢtığımız acı içindeki elim durumunu düĢünmem gerektiğini, benim sık sık bir 

görevi yerine getirirken asla sonuçlarını düĢünmediğimi söylediğimi duyduğunu ve bu sözü 

uygulamanın zamanı olduğunu belirtti.  

Bu tartıĢmalar, bir dereceye kadar, endiĢemi azalttı ancak Bayan Georgiana Wolff ve 

oğlunda gördüğüm sakin neĢe kafamı rahatlatmak için değerli Dr. Wolff‟un dindar 

tartıĢmalarından çok daha etkiliydi.  
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Dr. Wolff‟un gidiĢine Ģahit olan herhangi bir kiĢi sadece Ġsle of Wight‟a seyahate 

gittiğini düĢünürdü. Gerçek Hristiyanlık‟ın etkilerinin daha çarpıcı bir tanımına Ģahit olma 

mutluluğunu hiçbir zaman yaĢamadım. Bu zor anda kendi bayağılığımı makul bir Ģekilde 

hissettim.  

Dr. Wolff‟un görevinden tek beklentim Buhara‟daki Yahudilerle ve diğerleriyle olan 

bağlantısıyla arkadaĢlarımızın akıbetiyle ilgili hasbelkader bazı ipuçları elde etmesiydi. 

Doktoru onların öldüğüne ikna etmek için her türlü oyun oynanacağını sanıyordum. 

Biliyordum ki Albay Stoddart hayattaydı ve özgürdü. Buhara‟dan hırsız gibi sıvıĢmayı 

reddedeceğini ve görevini bırakması resmen emredilinceye kadar kalacağını biliyordum.  

4 Ekim‟de doktora ve ailesine Southampton‟a kadar eĢlik ettim ve onu Ġberya‟ya 

doğru ilginç yolculuğuna çıktığını gördüm.  

Dr. Wolff‟un ayrılıĢı çok dokunaklı bir sahneydi. Ağlamak ve ağıt yoktu. Ne Bayan 

Georgiana ne de doktorun oğlu tek damla gözyaĢı döktü. Onlar ve doktorun dindar arkadaĢları 

onun kutsal bir görev yaptığını ve Kutsal Mevla‟sının isteğini yerine getirdiğini biliyordu. Dr. 

Wolff‟un bu kutsal görevi yerine getirmek için seçilmesinin iftihar zamanı olduğunu 

hissediyorlardı.  

Doktorun ailesiyle son anları bozulmasın diye sahile gittim. Ailesi vedalaĢınca doktor 

beni çağırdı ve geminin güvertesine döndüm. Beni öyle ciddi bir tavırla kutsadı ki gemiciler 

iĢlerini bıraktı ve tüm kafalar ortaya çıktı. Daha sonra doktor boynuma eğildi ve beni öptü.  

4 Aralık‟ta Ġstanbul‟daki Ġngiliz temsilcisi Sir Stratford Canning‟den aĢağıdaki 13 

Kasım 1843 tarihli ilginç mektubu aldım: 

 

SIR STRATFORD CANNING 

“Stoddart adındaki bir Ġngiliz‟in 5-6 ay önce, bu bilgiyi aldığım kiĢi o Ģehirden 

ayrıldığı zaman, Buhara‟da hayatta olduğunu duyduğuma anlatabileceğimden daha çok 

sevindim. Bu umut verici haber, olayla ilgili fazladan umut bulmak için çok iyimser olup 

olmadığımıza karar vermenizi en iyi sağlayacak ayrıntılar için sizi yönlendirdiğim Bay 

Layard tarafından edinildi.  
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AĢağıdaki Bay Layard‟ın açıklamasıdır: 

“Saygıdeğer Dr. Wolff‟a. 

“Saygıdeğer Efendim, sizi Bay Stoddart ve Bay Conolly‟nin bir haberini daha aldığımı 

ve bu haberlerin bu beylerin hala yaĢadıklarına yönelik olduğunu bilgilendirmekten mutluluk 

duyuyorum. Albay Stoddart ile ilgiliartık hiç Ģüphem yok ki 4-5 ay önce de hayattaydı. Bugün 

öğrendim ki beĢ ay önce Ģehirden ayrılan bir Buhara yerlisinin Albay‟ın Müslüman olan bir 

Ġngiliz ile orada tanıĢtığını anlatıyor. Dört baĢı mamur özgürlüğünün tadını çıkardığını ve 

sadece Ģehirde yaĢamasına izin verilmemiĢ aynı zamanda Buhara yöneticileri tarafından para 

ve tüm ihtiyaçlarının verildiğini söylüyor. O (haber kaynağım) Buhara‟dan ayrılmadan kısa 

süre önce bu Ġngiliz‟in Kral‟a Ġngiltere‟ye gitmek için izin isteyerek kendi ülkesinde satmak 

istediği malları olduğunu ve gelirini Buhara‟daki arazilere yatıracağını belirttiğini anlattı. Bu 

iznin hemen verildiğini ve bu Ġngiliz‟in gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Buhara‟ya 

dönme sözü vererek ayrılmak üzere olduğunu anlatıyor. Bu Ġngiliz‟in adını sorunca sesli 

olarak Astordis veya Stordis diye açıklamaya çalıĢtıktan sonra bir fiĢe yazdı.  

 

BAY LAYARD 

“Bu soruĢturmaların yapıldığı kiĢinin hem Albay Stoddart hem de onun hapsediliĢi ve 

sonrasıyla ilgili tüm olaylardan habersiz olduğu hatırlanmalıdır. Bu açıklamayı yapan kiĢi 

Conolly‟ye ne olduğunu anlatamadı ancak öldürülmesine inanmak için hiçbir sebep yok. Size 

daha önce bir yılı aĢkın bir zaman önce, ki o zaman bu beyler hayattaydılar, Buhara‟dan 

ayrılan bir kiĢiden öğrendiğimi söyledim. Aldığım tüm haberler tek bir hususta birleĢiyor. Pek 

çok Buhara yerlisine dolaylı olarak sormama rağmen, hiçbiri ikisinden birinin idam edildiğini 

söylemedi. Bu yüzden Ģehrin yöneticilerinin bazılarının bilmediği bir yerlerde halka açık infaz 

gerçekleĢtirilmiĢ olması hala inandırıcı mı? 

“Üstteki bilgiler benim için Buharalılar‟ı görmeyi nazikçe üstlenen arkadaĢım Rıza 

Kulu Mirza tarafından elde edildi. Prensin hikayesini duymak isterseniz, onu Aksaray 

adındaki Ġstanbul‟un bir mahallesinde Kulluk veya Horse-guard‟ın yanındaki Kasım Ağa‟nın 

evinde bulabileceksiniz. Eğer ona benim adımı söylerseniz size her türlü bilgiyi vermekten 

memnun olacağına eminim. Ancak yine de Ģuanda Buharalılar‟a doğrudan bir sorgulama 

yapmamanın akıllıca olacağını önermeye cüret ediyorum.  
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“Sadık Hizmetkarınız olmaktan Ģeref duyuyorum, 

“Saygıdeğer Efendim, 

“A.H. Layard.  

“13 Kasım, 1843, Büyükdere.” 

 

Bu ifadede Ġranlı kiĢi izin verdiği ölçüde açıkça yazılmıĢ olan ismin kimliği ile ilgili 

hiç Ģüphe olamazdı.  

 

ALBAY STODDART ĠÇĠN FĠDYE 

Bu mektubu Aberdeen Kontu‟na ilettiğim an davet edildim ve Lord hazretlerinin 

samimi tebriklerini aldım.  

Artık tüm bölgelerden Buhara‟dan yeni gelen kiĢilerden toplanan haberler geliyordu ki 

bu da Dr. Wolff‟un görevinin baĢarılı bir sonuca sahip olacağı inancımızı kuvvetlendirdi. 

Hepsi tek noktada birleĢiyordu, halk önünde infaz olmamıĢtı.  

Kasım sonunda Dr. Wolff‟tan deniz yolculuğunun ilginç bir haberini veren 1 Ekim 

tarihli Ġzmir‟den gönderilmiĢ bir mektup aldım. Bu mektupta Doktor benden “Hükümetin onu 

Albay Stoddart, YüzbaĢı Conolly veya Buhara‟da bulunan baĢka Ġngiliz subaylar için fidye 

ödemeye” yetkilendirip yetkilendiremeyeceğini öğrenmek için Aberdeen Kontu‟na 

baĢvurmamı istiyor.  

Artık, böyle bir baĢvurunun Lord Aberdeen için utanç verici olacağını fark ettim. 

Doktor‟un ricası bir ölçüde Lord hazretlerinin kaçınmaya istekli olacağı görevinin tanınması 

olacaktı. Halbuki aynı zamanda ülkelerine dönsünler diye elçilerinin dini niteliğinde kendi 

hakimiyetlerini temsil ederken tutsak iki Ġngiliz subayı için fidye ödeme yetkisini reddetmek 

öyle haĢin, gaddar, yapmacık ve tiksindirici görünecekti ki Lord hazretlerini bu zor ikilemin 

boynuzlarından birinin ucuna takılmaktan kurtarmaya kararlıydım.  
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ĠKĠLEM  

Yine de Lord Aberdeen‟e Dr. Wolff‟un sıkıntılı isteğini haber vermek görevimdi. Bu 

yüzden Lord hazretlerine aĢağıdaki özel mektubu gönderdim: 

“Özel. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“1 Aralık, 1843. 

“Lordum, Saygıdeğer Dr. Wolff‟tan geçen ayın biri tarihli Ġzmir‟den aldığım bir 

mektupta benden hükümet onu Albay Stoddart, YüzbaĢı Conolly veya Buhara‟da bulunan 

baĢka Ġngiliz subaylar için fidye ödemeye yetkilendirip yetkilendirmeyeceğini öğrenmek için 

siz Lord Hazretlerine baĢvurmamı istedi.  

“ġimdi böyle bir sorun hükümet için utanç verici olabileceğinden Lord hazretlerine 

özel olarak yazmaya cüret ettim ve siz Lord hazretlerine cevap vermenin ya da bu mektubun 

teslim alındığını bildirmenin gerekli olduğunu düĢünmemeniz için yalvarıyorum. 

“Dr. Wolff‟un gidiĢinden önce onu Buhara‟da bulabileceği Ġngiliz mahkumların 

fidyeleri için kendi özel hesabımdan sınırlı bir miktar çekmesine izin verdiğimi bilmek Lord 

hazretlerini memnun edebilir. DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığıyla son mektubumda aynı hususu 

ona da yazdım.  

“Kabil‟deki son korkunç geri çekilmede „Ģüpheli‟ olan tüm subayların, bazıları Ģuanda 

Buhara‟da tutsak olarak çürüyor olabilir, bir listesini bu yazıyla birlikte (resmi raporlardan 

alınmıĢ) gönderme Ģerefine nail oldum. 

“Lordum, 

“Sizin sadık Hizmetkarınız olmaktan Ģeref duyuyorum 

“JOHN GROVER. 

“Çok Saygıdeğer Aberdeen Kontu, 

“Devlet Bakanı.” 
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ESĠRLER ĠÇĠN FĠDYE 

Dr. Wolff‟a cevaben Ģunları yazdım: 

“Ġstediğiniz gibi tutsakların fidyeleri hakkında baĢvurmak hükümet için utanç verici 

olabilir. Ġstenebilecek herhangi bir miktar için benden yararlanın, parayı sağlayacağım.” 

Bundan önce Dr. Wolff kiĢisel servetimden 300 L‟ye kadar çekmesi için izin 

verilmiĢti. Ancak artık arkadaĢımın güvenliği neredeyse kesin olduğundan, limiti geri çektim. 

Bu yazıĢmayı halka hükümeti en küçük bir utanca sebep vermekten nasıl kaygılı 

olduğumu göstermek ve okuyucudan bu hikaye boyunca hükümetin davranıĢının açıklamasını 

okuduğunda aklında tutmasını istediğim için yayınladım.  

Aberdeen Kontu‟nu ikilemden kurtardığımı düĢünmekte haklı olduğum konusunda 

sadece, kanıt olarak, Lord hazretlerinin 1 Aralık tarihli mektubumu alıp almadığını 

bilgilendirmediğini gösterebilirim.  

 

BELGELERĠN ĠÇERĠĞĠ 

Kurul, Devlet Bakanı‟ndan “Belgelerin Ġçeriği” baĢlığıyla 18 sayfalık uzun bir evrak 

aldı. Ertesi sabahki “The Times”da yayınlandığını görünce bu uzun haberin amacını 

okuduğumda ĢaĢırdım. Hemen Lord Aberdeen‟e aĢağıdaki mektubu yazdım. Ġki gün sonra 

Lord hazretlerinin beni onurlandırdığı bir görüĢmede bu açıklamanın kendi onayıyla 

yayınlandığını itiraf ettiğini gördüm.  

“Ordu ve Donanma Kulübü, 8 Şubat 1844. 

“Lordum, 

“Siz Lord hazretlerinin bana bildirme Ģerefini bahĢettiğiniz telgrafın herhangi bir 

bölümünü kesinlikle halka ulaĢtırmadığımı söylemeye cüret ediyorum. Geçen hafta Lord 

hazretlerinin çok nazik bir Ģekilde bana ilettiği gönderilerin özetini sadece bir kiĢiye 

gösterdim. Bu yüzden bu sabah “The Times”da o ifadeyi harfi harfine görünce DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟ndan geldiğine ve Lord hazretlerinin halkın dikkatini konuya yöneltme arzusunda 

olduğuna emindim. Artık o ifadedeki gerçekler ve çıkarımlar öyle garip biçimde birbirine 
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karıĢtırılmıĢ ki düĢüncesiz insanların onları ayırması kolay olmadığından birkaç bulgu daha- 

Bay Woods‟un “Telgrafı” (Albay Stoddart‟ın Müslüman olduğu bahsini es geçerek) ve M. 

Ghersi‟nin son cümlesini- sağlamaya cüret edip akĢam gazetelerine gönderdim.  

 

KONT DE MEDEM  

“Lord hazretleri, herhangi bir özel rica olmadan bunu yaptığımı göreceksiniz çünkü 

mezarına canlı birini koymasına rağmen özel ricanın ölü bir adamı asla hayata 

döndürmeyeceğinden oldukça eminim.  

“Lord hazretleri kurulu Ģereflendirdiğiniz ilk görüĢmeden beri geliĢen olaylar 

hakkında doğruyu söylemek gerekirse geçen pazartesinin „Herald‟ındaki Lord John Russel‟a 

mektubum hariç tek yorum yayınlamadım – Lord hazretlerinin bu öğlenki yayına karĢı 

çıkmayacağına inanıyorum. 

“Lordum, 

“Sizin sadık Hizmetkarınız olmaktan Ģeref duyuyorum 

“JOHN GROVER. 

“Lord Aberdeen‟e.” 

16 ġubat 1844‟te Aberdeen Kontu‟nun notuna binaen DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gittim ve 

bana Lord Stuart de Rothesay‟dan Kont Nesselrode‟dan bir haber içeren bir mektup gösterildi. 

Mektupta Rus hükümetinden 17-27 Aralık tarihli Tahran‟daki bakan Kont de Medem‟den 

Buhara‟daki o Ģehirden bir elçinin ulaĢtığını, ona (Kont de Medem‟e) açıkça Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly‟nin -Albay‟ın Kabil‟deki arkadaĢlarıyla haberleĢmeye teĢebbüs ettiği ve 

YüzbaĢı‟nın da Hokan Hanı lehinde konuĢtuğu için- öldürüldüğünü söyleyen bir telgraf 

aldığını belirtiyor.  

 

ALBAY SHIEL 

Ertesi gün bu beyan hükümet tarafından gazetelerde yayınlandı.  
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Artık konunun anlaĢıldığını düĢündüm ve bu konuyu Lord Aberdeen‟e ve ayrıca 

konuya çok fazla ilgi gösteren Lord Fitzroy Somerset‟e yazdım. 

2 Mart‟ta, son ziyaretimden yaklaĢık iki hafta sonra, DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan bir 

baĢka davet aldım. Vardığımda bana Tahran‟daki Ġngiliz elçisi Yarbay Shiel‟den 28 ġubat‟ta 

alınan bir telgraf gösterildi.  

Albay Shiel, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin halka açık bir Ģekilde idam 

edildiğini bildiren Buhara‟dan bir büyükelçi ile görüĢme yaptığını fakat bunun doğru 

olmadığını- böyle bir infazın gerçekleşmediğini söylüyor! 

Ertesi gün bu ilginç telgrafın yayınlandığını görmeyi bekleyerek gazetelere meraklı bir 

Ģekilde baktım.  

BoĢuna bakmıĢtım. Hükümetin sadece bu subayların yaĢamına son verildiğini 

benimsedikleri düĢünceyi doğrulama eğiliminde olan bilgileri yayınladığı belli oluyordu.  

 

BĠLGĠYĠ GĠZLEME  

Kont De Medem‟in telgrafı DıĢiĢleri Bakanlığı‟na ulaĢtıktan 48 saat içinde tüm 

gazetelerde yayınlandı. Aynı yerden Rus hikayesiyle açıkça ve belirgin bir biçimde çeliĢen ve 

bize zavallı elçilerin idam edilmedikleriyle ilgili sevindirici haberi ileten kendi bakanımızın 

resmi telgrafları- ki bu önemli telgrafo zamandan bu yana hiçbir zaman yayınlanmadı. 

Bunun için ne düĢünmeliyiz? Bu adil mi? Doğru mu? Hükümete açıkça ne adil ne de 

doğru olmadığını düĢündüğümü bildirdim.  

Hükümetin bu iki cesur fakat talihsiz elçilerin öldürülmesini istediğini söylemeye 

tümüyle cesaret etmeden halkın zihnine öldürüldükleri inancını yerleĢtirmek istediklerini 

söylemekte en ufak bir tereddüdüm yoktur. Bana göre bu da diğeri kadar oldukça kötüdür. Bu 

bilgi gizliliği, bu gayrete ket vurarak, kesinlikle yerleĢtirmeyi istedikleri felaket inancına 

sebep olabilir.  

Bu sıralarda Kabil tutsaklarına çok önem veren ve bu yüzden saygın adamlar olarak 

tanınan Molla Musa ve Molla İbrahim adlı iki adamın Buhara‟dan henüz geldikleri haberi 

“Bombay Times”da çıktı.  
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Bu adamlar Stoddart ve Conolly‟nin onlara yemek veren muhafız dıĢında kimsenin 

görmesine izin vermedikleri Emir‟in sarayının arkasındaki kalede kapatıldıklarını söylüyorlar. 

Bu bilgi emirin evindeki tüm geçiĢleri bilen rahip Mirza Cüneyt‟ten alındı ve Stoddart 

hastayken kendisi ona eşlik etti. Bu adamlar Stoddart ve Conolly‟nin asla idam 

edilmediklerine ve şu anda hayatta olduklarına inandıklarını tam anlamıyla kanıksamıĢlardır.  

ġimdi bu ifadeleri verdiklerinde yüzlerce, hayır, binlerce mil uzaktaki Buhara‟nın yerli 

insanlarından benzer beyanlar almamız çok gariptir ve bu yüzden bir tuzak söz konusu 

olamaz. 

Yukarıdaki ifade doğru veya yanlıĢ olabilir. Bunu okuyucunun önüne serme sebebim 

bu ifadenin yalnızca bir Ġngiliz gazetesine “The Morning Post”ta yayınlanmasıdır. Editör bu 

notu ekliyor: “Tabii ki „Bombay Times‟ editörü bu zavallı subayların akıbetinin çoktan 

yayınlandığı resmi raporlardan habersiz.”-Editör, Morning Post. 

 

YAYINLANMAYAN BEYANLAR  

14 Ağustos 1844 tarihli “Delhi Gazette”de hiçbir Ġngiliz gazetesinde yayınlanmayan 

aĢağıdaki paragraf yer aldı: 

“Bu tarihten önce Dr. Wolff ve Stoddart ve Conolly‟nin akıbetlerinin kesinliğini 

doğrudan duymayı umut ettik. Ancak, Ģimdiye kadar, sonlarına dair kesinlikle hiçbir Ģey 

duyulmadı.Dr. Wolff‟un kutsal ziyaretine alıĢılmıĢ alakadan daha fazlasına sahip bir muhabir 

bu elim konuyu yeniden canlandırdı. Conolly‟nin yaĢadığına inanmaya meyletmese de, hala 

Stoddart‟ın bulunabileceğini sanıyor. Bu umutları, Buhara‟da yaĢayan ismi bizde gizli bir 

Kabil tüccarının Ģubat ayının sonlarında bizim yurttaĢlarımızın akıbetine dair acil 

soruĢturmalara cevaben KaĢmir‟deki temsilcimize Conolly‟nin çok sıkıntı çektiğini ve hapiste 

öldüğünü ve ölümüyle Albay Stoddart‟ın Buhara Emiri tarafından „Urk‟a ya da kaleye 

gönderildiğini, altı aydır akıbetini ortaya çıkarmak için her yolu denediğini fakat 

baĢaramadığını yazdığı gerçeğine dayanır.  

“Bunlar yalnızca gerçekten küçük umutlardır. Korkarız ki en kötüsüne karar 

vermeliyiz. Kabil‟deki ajanlarımızı bu zavallıların akıbetiyle ilgili bir Ģeyler bulmaları için her 

yolu denemelerini emrettik fakat Ģimdiye dek hepsi tahmindi.” 
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Lord Aberdeen bana ulaĢan her Ģeyi yayınlamam için genel yetki verdiğinden, uygun 

olduğunu düĢünseydim, kesinlikle Albay Shiel‟in anısından bir bölümü bizzat kendim 

yayınlardım. Ancak Dr. Wolff o kadar uzaklaĢtı ki Ġngiltere‟deki halkın düĢüncesi hiçbir 

Ģekilde onu etkilemeyeceğinden Ġngiliz hükümetinin yönetiminden her ne kadar tiksinsem de 

üç hafta sonra bana ulaĢan olayların Dr. Wolff versiyonunu beklemenin daha iyi olacağını 

düĢündüm. Doktor Ģöyle anlatıyor: 

“Kont de Medem bana dün Buhara elçisi buraya geldiğinde Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin durumunu araĢtırmak amacıyla bir adam gönderdi. Bu durumda onların öldüğüne 

inandığını ancak ne o ne de bir başkasının onları gördüğü cevabını verdi.  

Bu, St. Petersburg‟dan iletilen hikayeden oldukça farklıdır. Dr. Wolff  “Ġdam haberini 

tamamen”inkar ettiğinde Buhara elçisiyle görüĢmesini açıklıyor.  

November Mail tarafından Bombay‟da üsttekinin ciddi bir doğrulayıcı ifadesini veren 

Buhara‟dan yeni gelen bir adamın ifadesine sahibiz. ġu anda bu hiçbir Ġngiliz gazetesinde yer 

almadı, editörler Stoddart ve Conolly‟nin öldükleri konusunda tatmin olmuĢlardır.  

Böylece okuyucu bu zavallı adamların öldükleri düĢüncesini inĢa ederek haber 

dolaĢımının engellendiğini anlayacaktır.  

 

SAHTE RAPORUN MUHTEMEL SONUÇLARI 

Bir an Sutledge‟deki sınır karargahlarımızdan birindeki bir karakola kumandanlık 

eden bir subayı düĢünelim. 

Bu beyler, sakin sakin ikindi kahvaltısını tartıĢmakla meĢguller ve bir astsubay gelip 

ona bir Avrupalının en küçük görüntüsüne sahip olmayan zavallı bir adamın geldiğini söyler. 

Pislik, haĢarat, yara ve paçavrayla kaplanmıĢtır ve hatta adının Stoddart olduğunu ve 

Buhara‟dan kaçan bir Ġngiliz albay olduğunu söyler.  

Teğmen Easy (uzun bir esnemeden sonra) “Bana Albay Stoddart ilgili söylediğin tüm 

bu saçmalıklar da neyin nesidir? Bu gerçekten ciddi bir Ģaka! Bu hergele ne edepsiz bir 

düzenbaz! Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly bir süre önce halka açık infaz edildi. Bana 

kırmızı kapaklı „Ordu Listesini‟ ver. Bakayım! Hah, doğru iĢte! Burada! Sayfa 95 „Ölümler.- 
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Yarbay Stoddart, H.P. Royal Staff Corps, Buhara, Ġran. 17 Haziran 1842.‟ ġey, bu memurlar 

kesinlikle onların coğrafyasına uzak olmasına rağmen bunda bir hata olamaz. Ġran‟daki 

Buhara! Buna rağmen Albay Stoddart‟ın resmen öldüğüne Ģüphe olamaz. Bu yüzden bu herif 

bir casus olmalı. Ona tüfek kayıĢıyla iyi bir ders verin, onu Sutledge‟in diğer tarafına güvenli 

bir Ģekilde uğurlayın, geldiği yere geri dönmesini ve karargah civarında pusu kurarsa törenle 

asılacağını söyleyin.” 

Bir adamın ölüm raporuna itibar etmenin etkisi cidden böyle olabilir. Bu cesur 

subayın ölümünün resmen ilanı sadece bir rapora dayanıyor -anlaĢıldığı gibi sıradan alçak bir 

herif tarafından uydurulan ve bu herifin uydurduğu için 3000 ruble aldığı bir rapora.  

Artık, gerçekten, benim açımdan, biraz ilgi ve çaba istediği için yaĢamsal kıvılcımın 

sönmesine müsaade etmenin en küçük riskine meyletmektense ölüyü tekrar hayata 

döndürmeye çalıĢmak için zamanımı harcamaya razıyım. 

Yani Downing Caddesinde düĢünmüyorlar.  
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BÖLÜM V 

Buhara Kralı‟nın Albay Stoddart‟ı mahkum etme gerekçesinin ne olabileceği bana sık 

sık soruldu. O, kendisi, Albay‟ı casus olarak düĢündüğünü söylüyor. YüzbaĢı Abbot‟un Hive 

görevinin raporunda konuyla ilgili o ülkenin hükümdarının düĢüncesini anlatıyor ve bu zeki 

subayın düĢüncesi okuyucuya ilginç geldiğinden buraya onun ilginç çalıĢmalarından birkaç 

özet ekledim.  

1.Cilt sayfa 36‟da Ģunu buldum: 

“Albay Stoddart‟ın eski uĢağı ben Beg‟den ayrıldıktan sonra belli bir yere kadar beni 

takip ederek eĢlik etti. Onun tayfasında yer aldımve Albay Stoddart‟ın hapsedilmesinin Vezir 

Muhammet Yar tarafından Buhara Emiri‟ne yazılan bir mektup yüzünden olduğuna dair katı 

inancını fark ettim.  

“Bu adam Albay Stoddart‟ın salınması umuduyla sonradan Buhara‟ya gitti.  

“DüĢüncesi uzun zamandır hissettiğim bir inanca sıçradı. Savunma Ģartlarının Vezir ve 

Albay arasında geçtiği-ki Vezir bu dünyada affedecek veya unutacak en son kiĢiydi- çok iyi 

biliniyor.  

 

STODDART NEDEN HAPSEDĠLDĠ? 

“Görünen bir uzlaĢma gerçekleĢti fakat Yar Muhammet gibi bir zebaninin kızgınlığını 

bastırarak sadece öfkelenmesine sebep oldu.  

“Görünen o ki Vezir Emir‟e mektubunu göndermenin yanı sıra Albay Stoddart‟ın 

beraberinde kendi adamını gönderdi. Onu sadık bir hizmetkarı olduğuna ikna eden Albay 

Stoddart‟ın karĢılaĢtığı tüm kötü sonuçlar bu adamın tavsiyesine atfedilir.” 

Ancak sayfa 89‟da Buhara Hanı‟nın Albay Stoddart‟ı neden alıkoyduğunu açıkça 

gösteren Hive Hanı‟nın görüĢünü buldum.  

Han ve YüzbaĢı Abbot‟un konuĢması Ģöyledir: 

“Siz Buhara‟nın dostu mu düĢmanı mısınız?” 
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“Buhara‟ya Emir‟e dostluk öneren bir elçi gönderdik. Sonrasında siz Majestelerine de 

aynı teklifi sunmak için Hive‟ye geldiğine inanıyorum. Ancak Emir ulusların yasalarını ve 

misafirperverlik kurallarını bozarak onu tuttu ve hapsetti. Böyle bir tavır, hemen telafi 

edilmezse, Buhara‟ya hükümetimin intikamını getirecek. Majestelerinin Emir‟e sözü geçer ve 

Albay Stoddart‟ın özgürlüğü için çaba göstererek Müslüman dünyasına önemli bir fayda 

sağlayacaksınız. Ġngilizler doğal müttefikleri olan herhangi bir Müslüman ülkeyle savaĢa 

girmek için son derece gönülsüzler.  

 

HĠVE HANI‟NIN GÖRÜġÜ 

“Ben muhalefet durumundayım ve beni dinlemeyecektir.” 

“Ama elçisi geçenlerde Hive‟deydi.” 

“Amacına ulaĢamadan ayrıldı. Emir çılgına döndü.” 

“Majesteleri siz Hokand hakanının müttefiki ve dostusunuz. Eğer siz bizzat kendiniz 

ve o hükümdar Albay Stoddart‟ın serbest bırakılmasına ısrar ederseniz Emir reddetmeye 

cesaret edemeyecektir.” 

“Emir, Albay Stoddart‟ın salınması için çektiğiniz zahmetlerden onun çok önemli bir 

adam olduğunu düĢünecektir. Bir gün ona saldıracağınızı düĢündüğü için, bu, onu bazı 

Ģehirler veya hayli yüksek bir fidye karĢılığında takas etmesini engelliyor. Hükümetiniz onun 

salınması için bir meblağ veriyor mu?” 

“Kraliçemin rütbece ve soyca Albay Stoddart‟la eĢit durumda binlerce vatandaĢı var. 

Albay Stoddart savaĢta esir alınsaydı fidye düĢünülebilirdi. Ancak tutsak edildiği zaman 

Emir‟in misafiri ve Kraliyetimin temsilcisiydi. Bu hakaretin, telafi edilmezse, intikamı 

alınacak. Albay Stoddart‟a karĢılık bir Ģehrin kazanılması Emir‟e çok uzak, yalnızca bir tek 

ruble istese de Ġngiliz hükümeti küçümseyerek bu teklifi reddedecektir. Albay Stoddart‟ın 

salınması için çektiğimiz zahmetler herhangi bir Ġslam devletiyle savaĢmaya gönülsüz 

olduğumuzdan kaynaklanıyor. Ancak bu isteksizliğe rağmen, Emir‟i hanlığından dıĢarı atmak 

için binlerce askeri çok önceden gönderdik.” 

I.Cilt, sayfa 169‟da Ģunu buldum: 
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YAZARIN GÖRÜġÜ  

“Sonraki dinleyicim, Huzurut Han bana Buhara Emiri‟nin Albay Stoddart‟ın salınması 

için hanın birkaç Ģikayetine önceden düĢünülmüĢ olumsuz bir cevap gönderdiğini söyledi. 

Emir‟in cevabı Ģöyleydi: 

“Bir Ġngiliz Elçiniz var, bir baĢkasıyla daha ne yapacaksınız? Bir tanesini bana çok mu 

görüyorsunuz?” 

“Emir‟in çılgınlığından derin bir üzüntü duyduğumu fakat Huzurut Han‟ın 

hükümetimin isteğine dostça yaklaĢımı Emir‟in idaresiyle bozulmayacağını ancak istenen 

baĢarıyla taçlanmıĢ kadar kıymetli olduğunu söyledim.” 

“Hükümetim adına Majeselerinin en içten teĢekkürlerini ilettim.” 

Benim kanaatim, yalan yanlıĢ ancak meĢru bir Ģüphe üzerine ilk fırsatta Albay 

Stoddart‟ı mahkum edince, Buhara Emiri Büyük Britanya gibi bir ulusun bir elçiye böyle 

küçük düĢürücü bir hakareti kesinlikle cezalandıracağını ve onu tahtından mahrum etmek için 

bir bahane bulacağına emin olduğu yönündedir. Bu yüzden Albay Stoddart‟ı salarsa Ģüphesiz 

istila kuvvetleriyle geri dönecekti. Onun ülkeyi bilmesi direnmeyi anlamsız kılacak ve fetih 

kesinleĢecekti. Okuyucu sayfa 33‟te Hokand Hanı‟nın Nasrullah‟a yardım eder korkusuyla 

savaĢta olduğu ülke Buhara‟ya YüzbaĢı Conolly‟nin gitmesine izin vermeye istekli 

olmadığını, YüzbaĢı Conolly‟nin isteğini kabul ettiğinde Buhara ordusunun Hokand‟a 

ulaĢmak için ilerlemek zorunda olduğu yolda ülkenin durumunu görmesin diye onu baĢka bir 

yoldan gitmeye zorladığını fark edecektir.  

 

DR. WOLFF‟UN MEKTUBU 

7 Temmuz 1844‟te Dr. Wolff‟tan aĢağıdaki mektubu aldım: 

 

“Resmi 

“5 Mayıs 1844,Buhara 
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“Yüzbaşı Grover‟a 

“Efendim- Bu mektubu Majesteleri Buhara Emiri‟nin topçu birliğinin ve tophanenin 

amiri, Ġngiliz ulusunun samimi ve mükemmel dostu ancak huzurunda Emir‟in aynı zamanda 

mahremi (özel kahyası) Naib Samet Han‟ın evinde yazıyorum. Bu mektubu, bir çevirisini de 

kendisine verdiğim Buhara Emiri‟nin emriyle resmi olarak yazıyorum. Bu yüzden yorum 

yapmadan ve kendi görüĢlerim olmadan en gerekli konularla kendimi sınırlıyorum. 

“Öncelikle 29 Nisan‟da Emir bana üstte adı geçen Naib aracılığıyla ve Emir‟in 

mahremi (özel kahyası) Molla Kasım huzurunda 1259 Sarrata
35

ayında Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly‟yi idam ettirdiğini söyledi. Albay Stoddart, ilk olarak, farklı olaylarda 

saltanata büyük bir saygısızlıkla davrandığı için, ikinci kez, Müslüman olup sonrasında 

hristiyan inancına döndüğü ve üçüncü kez Ġngiltere‟den mektuplar alacağına söz verdiği ve 

Kralın onun adına posthane kurdurmasına rağmen hiçbir cevap almadan on dört ay geçtiği 

için idam edildi. 

 

DR. WOLFF 

Conolly‟e gelince Hive ve Hokand hanlarını Buhara Hanı‟na karĢı savaĢmaya 

kıĢkırttığı için infaz edildi. Majesteleri bana 9 Mayıs‟ta haftaya cuma Buhara‟dan ayrılmam 

için izin verdi.  

“MeĢhed‟den her Ģeyi daha ayrıntılı yazacağım. 

“Efendim, 

“Naçiz ve sadık Hizmetkarınız, 

“JOSEPH WOLFF, 

“Ġngiltere Mollası. 

“Sevgili Grover,-Bayan Georgiana‟ya hayatım için en küçük tehlikenin olmadığını ve 

ona en kısa zamanda yazacağımı söylemenizi istiyorum. 

                                                           
35

 Bu ülkede 1259 yılı Sarratan ayının Temmuz 1843 olduğunu söylemem gerekir.  
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“JOSEPH WOLFF.” 

 

Pek çok kiĢi Dr. Wolff‟un Buhara‟daki tutsaklığını okuyunca aynı kaderi 

paylaĢacağımı düĢünerek istediğim izni hükümetin reddetmekte yeterince haklı olduğunu 

düĢündüğümden Ģüphem yok. Ancak durumlar çok farklı. Dr. Wolff Buhara‟ya kutsal molla 

kimliğinin onu koruyacağını düĢünerek „masum bir seyyah‟ olarak gitti.  

 

MASUM SEYYAH 

Masum bir seyyah olarak alıkonuldu. Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟e 

hükümetleri tarafından sahip çıkılmadı ve masum seyyahlar oldukları iddia edildi.  Buhara 

Emiri bu nedenle hak ettikleri akıbetle karĢılaĢtıklarını söylüyor.  

Devlet Bakanı Buhara‟ya masum bir seyyah olarak gidersem DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın 

emrindeki her türlü yardımı önererek beni kandırdı. Ona hükümetten hiçbir yardım 

istemediğimi yalnızca casus olmadığımı göstermek ve izin almadan Buhara‟dan 

ayrılmayacağını bildiğim Stoddart‟ı almak için bir yetki istedim. Bu reddedildi.  

Dr. Wolff‟tan önceki mektubu alınca Downing Caddesine gittim ve Aberdeen Kontu 

tarafından bir görüĢme ile onurlandırıldım. Lord hazretleri mektubu büyük bir dikkatle okudu. 

Bir beyefendinin girmesiyle rahatsız edildiğimizde Lord hazretlerine Doktorun durumunun 

tehlikesinden ve onu kurtarmak için sağlanacak imkanlardan bahsetmek üzereydim. Bu 

yüzden Lord hazretlerine aĢağıdaki mektubu gönderdim: 

 

YAZARIN BUHARA‟YA GĠTMEK ĠÇĠN ĠKĠNCĠ TEKLĠFĠ 

“Ordu ve Donanma Kulübü 

“1 Ağustos 1844. 

“Efendim, 
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“Lord hazretlerinin geçen cumartesi beni onurlandırdığı görüĢmede, Maliye Bakanı 

(öyle sanıyorum) tarafından görüĢmemiz kesildiğinde Buhara Emiri‟nin iĢlediği zorbalıklar 

hakkında birkaç cümle söylemek üzereydim. Bu yüzden aĢağıdaki görüĢlerimi Lord 

hazretlerinin dikkatine sunacağımı farz ediyorum. 

“Bir görüĢün Buhara Emiri‟nin bizim intikamımıza uzak olduğuna baskın geldiği 

görülüyor. Ancak ben zorlanmadan ulaĢılıp cezalandırılacağını gösterebileceğimi 

düĢünüyorum.  

“Fakat bugün öncelikle çıkar yol meselesinin tartıĢılmasından korkarak o noktayı 

ortaya koymaya çalıĢacağım. 

“Siyasette bundan daha genel bir Ģekilde kabul edilen baĢka bir kural yoktur -bir 

ulusun zarar göreceği en büyük yara, en büyük hakaret bir elçisinin hapsedilmesi veya 

öldürülmesidir. Tüm hukukçular bu noktada hemfikirlerdir. Ġngiliz ulusunun bu aĢağılamaya 

boyun eğmesinin „intikam‟ olabileceğini ima dahi etmeye kimsenin cesaret edemeyeceğini 

düĢünüyorum.  

“Kabil felaketinden sonra elçimizin katilini cezalandırmaya teĢebbüs etmek için 

intikam düĢünülemezdi ancak rubleleri kurtarmak için esirlerimizi korkunç akıbetlerine terk 

edip Ġngiliz ordusunun Ģerefini feda ettik. 

“ġimdi, Efendim, bu yüz kızartıcı karara göre davranılırsa sonucun Hindistan 

Ġmparatorluğumuzun kaybedilmesi olacağını söylemekte hiç tereddüdüm yoktur.  

“General Pollock‟un seyahat masrafı olan rubleler ulusa faydalı bir Ģekilde kullanıldı 

mı? Eminim ki Lord hazretleri masraf on katı olsaydı elçimizin öldürülmesi intikamsız 

kalmazdı.  

“Bu yüzden ulusal Ģerefin sürdürülmesinin uygun olduğunu düĢünerek naçizane 

fikrimle bunun nasıl baĢarılacağını göstermeye çalıĢacağım. 

“Ġngiliz kuvvetlerinin görevlendirilmesini konu dıĢı bırakıyorum. 

“Lord hazretleri hem Hive hem de Hokand‟ın Buhara ile savaĢta olduğunun 

farkındadır.  
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“Lord hazretlerine Horasan Valisi, Ġran ġahı‟nın amcası Asaf el Devlah‟dan bir 

mektubu sunma Ģerefine nail oluyorum. Mektupta Asaf-el-Devlah Soraks, Mahal, Merv‟in en 

güçlü aĢiretlerinin MeĢhed ve Merv arasına yerleĢtirildiği ve Büyük Britanya‟nın yetkisine 

sahip olursa ġah‟ın izniyle Emir‟i cezalandırmak için Buhara‟ya ilerlemeye hazır görünüyor.  

“Çok korkunç zalim bir adam ve tebaası tarafından çılgın biri olarak nitelendirilen 

Buhara Emiri muhtemelen Kabil‟in akibetini düĢünecek ve onu azletme zahmetinden bizi 

kurtaracaklardır.  

“ġimdi önerdiğim plan Ģu: Ġngiltere elçilerinin mahkum edilip öldürülmesinden dolayı 

Buhara Emirini cezalandırma ve sayıları çok fazla olan Ġngiliz, Rus ve Ġran esirlerini 

özgürlüklerine kavuĢturma amacını tüm uluslara duyurmalıdır.  

“Bu kararı uygulamaya koymak için Lord hazretleri bir Ġran ordusunu devindirmek 

için yalnızca bir kelime söyleyecek. Bu orduya Majestelerinin vekili olarak bir Ġngiliz subay 

eĢlik etmelidir.  

 

YAZARIN ÖNERĠSĠ 

“Ġngiliz askerlerinden bir veya iki bölüğe veya Kumpanyanın süvari birliğine ve sefere 

Ġngiliz özelliği katacak koruma olarak birkaç hafif silaha sahip olmalıdır. BaĢarı durumunda, 

ki benim hiç Ģüphem yok, Ġngiltere Ģerefini geri kazanacak; sefer baĢarısız olursa, tabii ki suç 

Ġranlılara kalacak. 

“Sefer sadece Emir‟e karĢı yönetilmelidir. Siyasetimiz Buhara‟nın zayıflatılmasından 

ziyade güçlendirilmesini gerektirmelidir.  

“Lord hazretlerinin bu önerileri sunarken küstah olduğumu düĢünmeyeceğine 

inanıyorum. Her halükarda sadece iĢimi yaptığımı düĢünüyorum. Sonuç olarak Lord 

hazretlerinin benden daha donanımlı ve arzulu pek çok subay bulacağına son derece emin 

olmama rağmen Majestelerine sadık hizmet teklifimi sunmak ve Ģerefli giriĢimde herhangi bir 

yolla görev verilmesi için Lord hazretlerinin aracılığıyla gitmek istiyorum. 

“Lordum, 

“Lord hazretlerinin sadık, 
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“Naçiz hizmetkarı olmaktan onur duyuyorum, 

“JOHN GROVER, 

“Captain unattached 

“Muhterem,  

“Aberdeen Kontu 

“Dışişleri Bakanı. 

 

“HamiĢ: Bombay‟dan Bushire‟ye indirilen refakatçiyi gönderip Ġran‟dan at satın 

alacağım.” 

 

AĢağıdaki cevap geldi: 

 

RED 

“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı, 

“7 Ağustos 1844. 

“Efendim, 

“Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin idam edilmesinin misillemesi için Buhara 

Emirini azletme planını önerdiğiniz ve giriĢimde herhangi bir Ģekilde görevlendirilmek için 

hizmetinizi teklif ettiğiniz ilk acil mektubunuzun alındığını bildirmek için Aberdeen Kontu 

tarafından görevlendirildim. Cevaben,  Lord hazretlerinin teklifiniz için size minnettar 

olduğunu bildirmekle yükümlüyüm. Ancak Lord hazretlerini Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin öldürülmesi gibi çok barbar bir davranıĢın failinin uğratılacağı cezayı görmeyi 
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arzu etmeye sevk eden öfke ve kinin doğal hissine rağmen sizin belirttiğiniz Ģekilde hiçbir 

durumda sizi Buhara‟ya gitme zahmetine sokmayı düĢünmüyor.  

“Efendim 

“Sizin en sadık ve naçiz hizmetkarınız 

“H.U. ADDINGTON.” 

Majestelerinin hükümeti tarafından böyle reddedilen önerim hakkında halkın bilgisi 

için birkaç gerçekten bahsedeceğim.  

Bu sıralarda Ġran ġahı‟nın amcası Horasan Naibi‟nden bir mektup aldım. Mektubu 

Wellington Dükü‟ne bizzat ulaĢtırmam isteniyordu ve Buhara zorbasına karĢı saldırı 

öneriliyordu, ki buna inanmak için nedenim var. 

 

 

ABDÜLSAMET‟ĠN ÖNERĠSĠ 

Düke çat kapı gitmenin uygun olmadığını düĢündüm. Onun yerine mektubu Lord 

Fitzroy Somerset‟in ellerine teslim ettim.  

Ayrıca Dr. Wolff Buhara‟dan, ortalıkta göründüğünde insanlar tarafından bağırtılarla 

karĢılandığını çünkü Ġngiliz ordusu tarafından takip edildiğini düĢündüklerini yazdığı bir 

mektup gönderdi.  

ġah‟ın tümeni ve birliklerinin kumandanı Naib Abdülsamet ile yaptığı özel bir 

sohbette bu adam ona Ģöyle söyledi: 

“Zalim beni öldürme düĢüncesindeydi ve iki yıl önce bensiz devam edemeyeceğini 

anlayıncaya kadar bana hiç maaĢ vermedi. Ben Hokand‟ı aldıktan sonra bile böyle davrandı. 

Hive‟yi almayı baĢarsaydı kesinlikle kafamı uçurmuĢtu.  

“Ġngiliz hükümetinin Hokand‟a bir subay, Holom‟a birini ve Hive‟ye de baĢka birini 

göndermesini sağlayın. Bu hanların Buhara‟ya ilerlemesini sağlayın ve Ġngiliz hükümetinin 
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bana 20-30 bin tilla vermesini sağlarsanız onları desteklemeye hazırım. Beni öldürmeye 

niyetlendiğini biliyorum ancak inĢallah ben onu öldüreceğim.” 

Üstteki yazı Dr. Wolff‟un mektubundan bir alıntıdır. 

Dr. Wolff Buhara‟dan uzaklaĢtırılan 200.000 Ġranlı olduğunu söylüyor. Bu, inanılmaz 

bir sayı gibi görünüyor. Ancak çok iyi biliyoruz ki Emir Seyit‟in hükümdarlığında 40.000 aile 

Merv‟den komĢu Semerkand‟a gönderildi. Bu adamlar kalplerinde ġii inancını taĢımlarına 

rağmen görünüĢte Sünni inancını icra etmeye zorlanıyorlar. Özbekler‟in gücünden onları 

kurtaracak herhangi bir siyasi değiĢiklikten keyif alacakları kolaylıkla düĢünülebilir. Buhara 

Emirliği‟ndeki tüm düzenli birlikler sadece 500 kadardır. Bunlardan 450‟si Ġranlılardır ve 

aktardığım konuşmanın sahibi komutanları Naib de ayrıca Ġranlıdır.  

Buhara‟da Yahudiler çok fazladır ve büyük nüfuza sahiplerdir. Hristiyanlara, özellikle 

casuslar dıĢında hiçbir zaman Buhara‟ya gelmediklerini ve Buharalılar‟a karĢı düĢmanca 

niyetler taĢıdıklarına inandıkları Ġngilizler‟e karĢı naziklerdir. Tüm seyyahlar bu milletten 

gördükleri nezaketten minnetle bahsederler.  

Buhara Emiri sahaya 40.000 adam getirmenin yolunu bulabilir ancak bunların üçte biri 

silahsız olacaktır. Bu adamlar miğfer takarlar, kılıç, kalkan ve genellikle uzun bir bıçak taĢır, 

birkaç tanesinin tabancası ve ateĢlendiğinde geri yerleĢtirilen fitilli tüfekleri vardır. 

Bu son ayrıntıları Lord Aberdeen‟e telgrafımı genel okuyucuya anlaĢılır kılmak için 

yeni yayınlanan Baron de Bode‟nin Buhara üzerine bir Rus çalıĢmasının çevirisinden aldım. 

 

YABANCILARIN DUYGULARI 

Elçilerini hapsederek ve bu adamların akıbetlerine binaen hükümetin kusurlu ihmali 

yüzünden Ġngiliz ulusunun maruz kaldığı bu utanç verici hakaret Fransa‟da, Almanya‟da ve 

diyebilirim ki genel olarak tüm kıtada Ġngiltere‟den daha fazla ilgi uyandırdı. Bu ulusun 

merhamet isteğinden doğmadı ancak hükümetin, gösterdiğim gibi, davranmıĢ olma ihtimaline 

bir Ġngiliz‟in inanmaya zorlanmasından ve ayrıca hükümetin bu adamların diplomatik ajan 

olmadıkları sadece „Masum Seyyahlar‟ olduğu kanaatini aĢılamaya hevesli olduğu düĢünceyi 

benimsemekten kaynaklanıyor.  
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Fransız ve Alman gazeteleri konuyla ilgili uzun makaleler içeriyor. Revue de Paris‟in 

son sayısından okuyucunun özel dikkatini çekmek istediğim o sayfaları italik yazarak 

çıkardığım bir bildiri var. TartıĢmalara yorum yapmanın gerekli olduğunu sanmıyorum. Bunu 

yayınlamaktaki amacım Révue de Paris gibi bir derginin Stoddart ve Conolly‟nin akıbetlerine 

adanmıĢ böyle önemli bir yeri gördüğümüzde konuyla ilgili Fransız ulusu tarafından 

hissedilen ilginin nasıl büyük olduğunu göstermektir.  

“Ekim 1844, „Revue de Paris‟ten‟” 

2. cilt sayfa 265.
36

 

 

ABDÜLSAMET 

Dr. Wolff Naib Abdülsamet‟ten o kadar çok bahsettiği için bu beyefendinin kısa bir 

hikayesi okuyucu için kabul edilemez.  

Bu Abdülsamet Tebriz yerlisiydi ve Doğu Hindistan Kumpanyası‟nın hizmetinde 

olduğunun inanılmasını istiyordu. “Skinner‟s Light Horse”da asker olduğu söylendi. Ancak 

bu Ģüphelidir. Bu adamın bildiği tüm Ġngilizce „halt‟, „front‟ ve „no force‟dur.  

Ġlginçtir ki son deyim „No Force‟ bir tür pasifik söylemi olarak en çok doğuda 

kullanılır. Suriye‟de bir Avrupalı yerli birine öfkelenirse muhtemelen „no force‟ cevabını 

alacaktır.  

Bu adam 1784 yılında doğmuĢ. Bir süre Abdülsamet‟e kulaklarının kesilmesi cezasını 

veren Muhammet Ali Mirza‟nın hizmetindeydi. Ancak Abdülsamet kulaklarını kurtarmanın 

bir yolunu buldu ve Tebriz‟de Muhammet Ali Mirza‟nın düĢmanı Abbas Mirza‟nın 

hizmetindeydi. Bir süre Hindistan‟da gezindi. 1832‟de Sir Robert Burnes bu maceracıyı 

kendini Sultan Muhammet Han‟ın veziri olarak tanıttğı Peşhaver‟de buldu.  

Burada uzun süre kalmadı. Kaçtı. Onu Emir‟in dikkatine sunan Reis‟e kendini 

sevdirdiği Buhara‟ya geldi. Sonrasında Buhara‟nın en etkili adamı oldu.  

                                                           
36

 Bknz. Ekler 
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Dr. Wolff‟un mektuplarında bu adamdan arkadaĢı ve Ġngiliz ulusunun gerçek dostu 

olarak bahsettiğini görünce onun güvenliği için ciddi bir Ģekilde paniğe kapıldım.  
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BÖLÜM VI 

Eylülün baĢında Dr. Wolff‟tan aĢağıdaki mektup geldi. 

“Yüzbaşı Grover‟a 

“27 Haziran 1844, Buhara.  

“Sevgili Dostum, 

“Bu yerde Ģimdiden iki aydır bulunuyorum. Kral beĢ altı kez kendi elçilerinde biriyle 

beni hemen Ġngiltere‟ye göndereceğine söz vermesine rağmen çok büyük tehlikedeyim. Üç 

adamın gözetimi olmadan evin dıĢına kıpırdayamıyorum.  

“Dil Hasan Han, Asaf-el-Devlah tarafından benimle gönderilen arkadaĢ, beni alçakça 

soydu, kandırdı ve bana kötü davrandı. Ġran elçisi Abbas Kulu Han bana karĢı nazik ancak 

beni kurtarmanın onun elinde olduğunu sanmıyorum. Naib Abdülsamet Han özgürlüğüme 

kavuĢturmak için ona 5000 toman ödemem için benden zorla bir yazı aldı. Devamlı arkadaĢlık 

iddialarına rağmen Stoddart ve Conolly‟nin ölüm sebebinin o olduğundan Ģüpheleniyorum. 

“Yapabildiğin kadar sevgili eĢimi ve çocuğumu rahatlatmanı istiyorum. Emir Ģuanda 

Semerkant‟ta ve ben burada Emir‟den en ölümcül emirlerin her gün bana ulaĢmasını 

bekliyorum.  

 

AVRUPA HÜKÜMDARLARINA 

“Zavallı Stoddart‟ın Muhammedi inanca zorlandıktan sonra alenen Hristiyanlığı ilan 

ettiği doğrudur.  

“Ġngiltere‟nin Ģerefini tehlikeye atmadığın sürece benim için ne yapabiliyorsan yap. 

“Burada yaĢayanların hepsi ya Rusya‟nın ya da Ġngiltere‟nin ülkeyi almasını istiyor. 

“Sevgilerle 

“JOSEPH WOLFF. 

“Not: Acilen ayrıldığım haberlerine inanma çünkü büyük tehlike içindeyim.” 
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Üstteki mektup aĢağıdakiyle beraberdi. Her ikisinin de tüm Avrupa dillerine 

çevrildiğine inanıyorum: 

“Avrupa‟nın Tüm Hükümdarlarına. 

“1 Ağustos 1844, Buhara. 

“Efendiler! 

“Ġki subayın, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin, hayatlarına karĢılık fidye 

ödemek için Buhara‟ya gittim. Ancak her ikisi de ayrılmamdan aylar önce öldürülmüĢtü ve 

benim kanımın akıtılıp akıtılmayacağını bilmiyorum. 

“Kendi güvenliğim için yalvarmıyorum. Ancak krallar, pek çoğu üstün yetenekli iki 

yüz bin Ġranlı köle, Buhara Emirliği‟nde iç çekiyor. Onların özgür bırakılması için çabalayın 

ve böylece ben mezarımda kanımın pek çok insanın fidyesinin bedeli olduğuna sevineceğim. 

Daha fazlasını söyleyebilmek için çok yakından izleniyorum ve çok fazla üzülüyorum.  

“JOSEPH WOLFF.” 

 

ÖZVERĠ 

Üstteki mektubun kopyaları Aberdeen Kontu‟na gönderildi.  

Tarihi okumamın tüm sürecinde üstteki iki belgedekinden daha fazla böyle fevkalade 

bir özveri örneğiyle hiç karĢılaĢmadım.  

Bana hitap edilen mektupta okuyucu doktorun Yaratıcı‟nın tüm yarattıklarının içine 

koyma lütfunda bulunduğu kendini korumanın hayvansal güdüsüyle Ģevkle hayattaydı. Ancak 

bu güçlü ve etkili güdü dindar bir Hristiyanın kazanılmıĢ duygularıyla tamamen yenilmiĢti.  

Bu olağanüstü adam öncelikle yapabildiğim kadar sevgili eĢini ve çocuğunu 

rahatlatmamı istiyor. 

Sonra kendisini düĢünüyor. “İngiltere‟nin şerefine gölge düşürmeden benim için ne 

yapabiliyorsan yap!” Çünkü kendi güvenliğinden daha çok Ġngiltere‟nin onuru hakkında 

endiĢelidir. Ġngiltere Dr. Wolff ile ilgilenmek için ne yaptı? Okuyucu Ġngiliz hükümetinin bu 
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dindar adam adına Tahran‟daki Ġngiliz elçisi tarafından yapılabilecek herhangi bir ödeme ve 

ulusal olduğu düĢünülen bir amaç için 400 L ödemek için çağırılan gerçekte yarı maaĢlı bir 

yüzbaĢı tarafından kabul edilen bir garanti talep ettiğini fark etmiĢ olacaktır.  

 

DR WOLFF‟UN SOYLU DAVRANIġI 

Dr. Wolff yazdığı mektuplardan herhangi birinden Emir‟in haberi olduysa ceza olarak 

hayatını kaybetmiĢ olmalıydı. Bu mektuplardan herhangi biri yeterli bir gerekçe olmalıydı.  

Okuyucu muhtemelen Dr. Wolff‟un mektupları Ġngiltere‟ye göndermenin gizli ve 

kurnaz bir yolunu bulduğunu düĢünecektir. Öyle değil. Bu mektuplar açıktı ve açık bir Ģekilde 

gönderilmiĢti. Muhtemelen bu durum Ģüpheyi gidermiĢti. Dr. Wolff Buhara‟da tutsaklık 

içinde sürünen zavallı insanlar için bir özveri olarak vazgeçtiği bir hayatı kurtarmak için 

aldatmaca yapmazdı.  

Dr. Wolff‟tan gurur duymak için nedenimiz yok mu? Ġngiltere‟ye döndüğünde bu iyi 

doktorun karĢılaĢacağı karĢılama ile öyle olduğunu Avrupa‟ya göstereceğiz.  

Dr. Wolff‟un uzun ve karıĢık hayatı boyunca en yüksek derecede onu etkileyen duygu 

hemcinsleri için yapabileceği tüm iyilikleri yapmak olmuĢtur. The Crown and Anchor‟daki 

halk toplantısından bir kiĢi Dr. Wolff‟a çılgın bir hayran olduğunu söyleyerek karĢı çıktı.  

Bu bizim bir hayran isteğimizden, bir hayrandan baĢka kimsenin Buhara‟ya bir 

yolculuğun tüm tehlikelerine kendini maruz bırakacak, orada muhtemel bir hapsedilme ve 

ölümle karĢılaĢacak ve güvenliğini sağlayabilecek Ġngiliz hükümetinden bir koruma mektubu 

bile olmadan ülkesinden, evinden, eĢinden ve tek çocuğundan ayrılamayacağı görüĢüyle 

karĢılandı.  

Bu muhteĢem adam her zaman Cicero‟nun bir özlü sözünü aklında tutar, “Homines ad 

Deos nulla re proprius accedunt, quam salutem hominbus dando,” – “Ġnsanlar hemcinsleri için 

yaptıkları iyiliklerden daha fazla hiçbir Ģeyde Tanrı‟ya benzemezler.” 

 

 



84 
 

BÖLÜM VII 

Ağustosun baĢında DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan Albay Shiel‟den 12 Haziran 1844 tarihli 

bir telgraf gördüm. Bu telgrafta beyefendi Dr. Wolff para için kullanılabilir diye endiĢeli bir 

Ģekilde talimatlar istiyordu.  

Dr. Wolff‟un hayatının para tedarikine bağlı olduğunu gördüm.Buhara‟ya geri 

döndürülecek, doktorun hayatına karĢılık ödenememiĢ bir senede bağlıydı.Bu noktada aĢırı 

derecede endiĢelendim ve Lord Aberdeen‟e Albay Shiel‟in sorusunun cevabını bildirmesini 

rica ederek yazdım. Bay Addington cevaben Ģunu söyledi: 

“Size cevap olarak, Majestelerinin hükümeti hiçbir Ģekilde Dr. Wolff‟un seyahat 

giderleri için mesul olmamasına rağmen durumun tüm koĢulları altında maddi yardımın 

makul bir miktarı talebinde onu Buhara‟da önyargılı olarak acı çektirmeyeceklerini ve 

Buhara‟dan Tahran‟a varıĢ zamanına kadar Albay Shiel‟in onun için gerekli bulduğu 

miktarlar Dr. Wolff‟un varıĢında Albay Shiel‟in böyle bir miktar için teminat istemesi 

gerekmesine rağmen her durumda Albay Shiel‟e tekrar ödeneceği konusunda bilgilendirildi. 

 

TEMĠNAT 

Bu garanti bir kopyasının Albay Shiel‟e gönderilen mektubunuzda görüldüğü gibi Dr. 

Wolff‟a vermekte sıkıntı yaĢamayacaktır.  

“Ġlaveten sizi Albay Shiel‟in Dr. Wolff‟un hala Buhara‟da tutulması durumunda 

salınmasını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermesi için talimat verildi ve bu amaçla 

gerekecek her makul masrafı üstüne alma yetkisi verildi. 

“Efendim 

“Sizin en sadık ve naçiz hizmetkarınız 

“H.U. ADDINGTON. 

“7 Ağustos 1844.” 

Dr. Wolff‟tan Tahran‟da onu Buhara‟dan kurtarmak için yapılan ödemeler için teminat 

istemek zavallı Doktorun vermesinin imkansız olduğu bir Ģeyi istemektir. Bu yüzden, acilen, 
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Lord hazretlerinin endiĢesini gidermek için aĢağıdaki mektupta beklediğim etkiyi verdiği 

görülen gereken formda bir teminat gönderdim. Böylece ciddi bir endiĢe durumu ortadan 

kalktı.  

 

“ Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“ Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos 1844. 

“Efendim- Aberdeen Kontu bana, Yarbay Shiel veya Majestelerinin hükümetinin 

Buhara ve Tahran arasındaki Dr. Wolff‟a uygun olacağını düĢünebilecekleri toplamda 500 

poundu aĢmayan herhangi bir miktardan kendinizi Ģahsen sorumlu tuttuğunuz teminatı içeren 

ayın 10‟undaki acil mektubunuzun geldiğini bildirmemi emretti. Size cevaben Lord 

Aberdeen‟in verdiğiniz kefaletten son derece memnun olduğunu bildirmekle yükümlüyüm.  

“ Efendim, ben, 

“Sizin en sadık ve naçiz hizmetkarınız 

“ H.U.ADDINGTON.” 

 

Bu konuyu tekrar hatırlama lüzumundan kaçınmak için, okuyucuyu bu olayın 

sonucunun ne olduğu hakkında bilgilendireceğim. Mesuliyetimin 500 L ile sınırlı olması 

Ģanstı. Dr. Wolff Buhara‟dan ayrılmadan önce Abdülsamet‟e 2500 L rüĢvet vermek zorunda 

kaldı. Ancak bu, göründüğü üzere, Tahran‟da 400 L için anlaĢıldı. Dr. Wolff‟tan bu olaydan 

hiç bahsetmediği birkaç mektup aldığım için, bittiğini ve Albay Shiel‟in Ģiddet ve hile ile 

alınmıĢ bir paranın ödenmesine müsaade etmeyi reddettiğini düĢündüm. Dr. Wolff‟un 

Tebriz‟e sağ salim ulaĢtığını duydum ve kefaletimin bittiğini sandım.  

Ancak 3 ġubatta DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan bana Albay Shiel adına çekilen bir senet 

gönderildi. Ödeme için bir ay verilmesine rağmen hemen mülk sattım ve ertesi gün istenenin 

tamamını ödemeyi baĢardım. Son gömleğimi satmam gerekseydi onu da yapardım.  

Daha sonra senedin gönderildiği makamın sahibi DıĢiĢleri Bakanı‟na aĢağıdaki 

mektubu yazdım: 
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“Yüzbaşı Grover‟danLord Aberdeen‟e. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“6 Şubat 1845. 

“Lordum, 

“Majestelerinin Ġran‟daki elçisi Albay Shiel adına çekilen 400 poundluk senet DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟ndan dün benim kabulüme sunulduğunu siz Lord hazretlerine bildirme Ģerefine nail 

oldum. 

“Lord hazretleri, zarif Kraliçemiz Victoria‟nın hizmetinde görevliyken o ülkenin kralı 

tarafından hapsedilen Ġngiliz subaylar Yarbay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin peĢinde, Lord 

hazretleri hatırlayacaklar, Buhara‟ya gönderilen Dr. Wolff‟un güvenliği için gerekli gördüğü 

durumlarda kullanması için verilen teminat konusunda Albay Shiel‟i yetkilendirme faziletine 

sahiptiniz. 

“Lord hazretleri aynı zamanda, Albay Shiel veya majestelerinin hükümeti tarafından 

Buhara ve Tahran arasında çok yükseltilmiĢ olabilecek 500 L‟yigeçmeyen, ki bu kefaletle siz 

Lord hazretleri kendi memnuniyetinizi ifade etmekle beni onurlandırdınız, herhangi bir miktar 

için kendimi Ģahsen sorumlu tutarak bir teminat verdiğimi de hatırlayacaklardır. 

“ġimdi Lord hazretlerini teminatımın beni sorumlu tuttuğu miktarı hemen kabul 

ettiğimi siz Lord hazretlerine bildiriyorum. 10 Mart‟a kadar vadesi dolmayacak olmasına 

rağmen, 400 L‟yi bugün ödediğimi bilmeniz siz Lord hazretleri için memnuniyet verici 

olacaktır. Bu yüzden teminatımın bana geri verilmesini emretme faziletini göstermenizi rica 

ediyorum.   

“400 poundumun Dr. Wolff gibi bir mevzuda Majestelerine geri verme aracı olmasına 

aĢırı derecede seviniyorum. Zavallı Stoddart ve Conolly için ilk kez endiĢelendiğimde, 

Kraliçe Victoria‟nın elçilerini kurtarmak için bir teĢebbüsün ulusa mal olabilecek herhangi bir 

masraftan kendimi Ģahsen sorumlu tutmak aklıma gelmediğine üzgünüm çünkü belki de bu, 

zavallı elçilerin özgürlüklerini elde etmelerini sağlayacaktı.  

“Siz Lord hazretlerine teminatını 500 pound gibi büyük bir miktar kabul etmekte yarı-

maaĢlı bir yüzbaĢıya bu kadar güvendiğiniz için teĢekkür ederim. 
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“ Lordum 

“Sadık hizmetkarınız olmaktan 

“ġeref duyarım, 

“JOHN GROVER, 

“CaptainUnattached” 

 

 

AĢağıdaki cevabı aldım: 

“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“DıĢiĢleri Bakanlığı, 11 ġubat 1845. 

“Efendim, 

“Albay Shiel adına 400 L masrafın DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan kabulünüze sunulduğunu 

ve bunu kabul edip çoktan ödediğinizi, bu nedenle geçen ağustosta Lord Aberdeen‟e 

gönderdiğiniz teminatın size iade edilmesini rica ettiğiniz ayın 6‟sındaki acil mektubunuzun 

ulaĢtığını bildirmek için Aberdeen Kontu‟ndan talimat aldım. 

“Size, cevaben, söz konusu paranın bu makamdan size resmen gönderilmediğini 

bildiriyorum. Lord Aberdeen‟in bu paradan hiç haberi yoktur fakat mektubunuzu 

aldığımızdan beri yapılan soruĢturmalar sonucunda, söz konusu faturanın Yarbay Shiel 

tarafından bu makamdaki özel temsilcisine gönderildiği ve bu nedenle paranın onun hesabına 

yatırıldığı anlaĢıldı. 

“Bununla birlikte geçen ağustosta Lord hazretlerine verdiğiniz teminatı isteğinize 

uygun olarak iliĢte iade etmek için Lord Aberdeen‟den talimat aldım. 

“Efendim, Ben 

“Sadık ve naçiz hizmetkarınız, 
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“H.U. ADDINGTON. 

“Yüzbaşı Grover‟a.” 

 

 

Buna aĢağıdaki cevabı gönderdim: 

“Yüzbaşı Grover‟danLord Aberdeen‟e. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“14 Şubat 1845.  

“Lordum, 

“Bay Addington‟un Kraliçe Victoria‟nın iki elçisinin izinde Buhara‟ya gönderilen, 

Lord hazretlerine sıklıkla hatırlatamadığım, DrWolff için Albay Shiel‟in gerekli görebileceği 

masraflar için majestelerinin hükümetini güvenceye almak için 7 Ağustos 1844 tarihli Bay 

Addington‟un mektubuma uygun olarak Lord hazretlerine verdiğim 500 L teminatımı içeren 

Bay Addington‟un ayın 10‟undaki ivedi mektubunun ulaĢtığını bildirmekten onur duyuyorum.  

“Bay Addington‟un mektubuyla Abdülsamet‟in Buhara‟da Dr. Wolf‟tan sızdırdığı 

parayı ödemek için Albay Shiel hesabına Dr. Wolff‟un benden yararlandığı senedin ve siz 

Lord hazretlerinin baĢ katiplerinden biri olan Bay Bandinel tarafından talep edilen ödemenin 

„resmen gönderilmediğini‟ ve Lord hazretlerinin ayın 6‟sındaki acil mektubum ulaĢtığında 

yapılan soruĢturmalara kadar fatura ile ilgili hiçbir Ģey bilmediğini duyduğuma ĢaĢırdım.  

“Lordum, artık, bu fatura, Albay Shiel adına çekilmesine rağmen bu beyefendinin 

onayına dayanmıyor ancak Lord hazretlerinin makamındaki baĢ katip Bay Bandinel 

tarafından imzalanıyor. Bu bana belirtildiğinde faturanın Lord hazretlerinin talimatıyla 

gönderildiğine bir an için bile Ģüphe etmedim. Bu yüzden talep edilen miktarı Albay Shiel‟in 

adına fatura imzalamak için Bay Bandinel‟in yetkisi ile ilgili herhangi bir soruĢturma 

yapmaksızın hemen ödedim. 

“Servetimde Dr. Wolff‟a ait hiçbir fona sahip olmadığımı, Dr. Wolff‟un görevi için 

ayrılan fonun çoktan tükendiğini ve bu beyefendinin Stoddart, Connolly, Wyburd, Kraliçenin 
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elçileri ve baĢka mahkumların fidyeleri haricinde benden yararlanmaya hiçbir zaman 

yetkisinin olmadığını size ifade etmemin doğru olduğunu düĢünüyorum. Bu sadece bu 

faturanın Lord hazretlerinden resmi olarak gelmesinden ve teminatımla kendimi sorumlu 

tutup bunu ödediğimden memnun olduğum içindi. 

“Bu konuda Lord hazretlerinin beyanı olmasaydı bu iĢi resmiyete bırakmakta 

zorlanacaktım. Ancak Ģimdi tüm olayı net bir Ģekilde anladığımı sanıyorum. 

“Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly Orta Asya‟ya görevleri için gönderildi; bu 

resmiydi. Lord hazretleri kayıplara karĢı hükümet için bir teminat talep ediyor; bu resmidir. 

Bu teminatı verdim; bu resmidir. DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan bana Tahran‟daki Ġngiliz elçisi 

adında yatırılan fatura ibraz edildi ve Lord hazretlerinin baĢ katiplerinden biri tarafından 

imzalandı; bunun resmi olduğunu düĢündüm. Lord hazretlerinin baĢ katibi parayı alıyor; bu, 

tabi ki, özeldir. Lord hazretleri benim teminatımı iade eder; bu resmidir.  

“Lordum 

“Lord Hazretlerinin sadık, 

“Naçiz Hizmetkarı olmaktan  

“ġeref duyuyorum, 

“JOHN GROVER. 

“Muhterem, 

“Aberdeen Kontu‟na, 

“Dışişleri Bakanı.” 

 

Üstteki mektubun bu konuda DıĢiĢleri Bakanlığı ile yazıĢmama son vermiĢ olmasını 

umuyordum. Ancak on bir gün geçtikten sonra aĢağıdaki mektubu aldım. Siyasi üslup ve 

tartıĢma olarak okuyucunun dikkatini çekmek için müsaade istiyorum:   

“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat 1845. 
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“Efendim,Tahran‟da Albay Shiel adına Dr. Wolff tarafından size yatırılan ve daha 

önceden Albay Shiel adına imzalayan Bay Bandinel tarafından size gönderilen 400 L para ile 

ilgili ayın 14‟ündeki ivedi mektubunuzun ulaĢtığını bildirmek için Aberdeen Kontu tarafından 

görevlendirildim.  

“Size söz konusu faturanın özel bir fatura olduğunu tekrarlamak zorundayım. Ne 

DıĢiĢleri Bakanı ne müsteĢarlar, ne de bu makamla bağlantılı herhangi bir memur sizin ayın 

14‟ündeki ivedi mektubunuzu almadan önce böyle bir faturanın varlığından haberdardı. Bay 

Bandinel onu bu makamın bir memuru olarak değil fakat Albay Shiel‟in özel temsilcisi ve 

avukatı olarak sahip olduğu bir yetkiye binaen imzaladı.  

“Fatura resmi olsaydı, Albay Shiel tarafından doğrudan Lord Aberdeen‟e gönderilirdi 

ve geçen ağustos ayında Lord hazretlerine verdiğiniz teminat sözü üzerine ödenmesi için size 

sunulurdu.   

“Lord Aberdeen siz onlara tehlikeli ve ümitsiz görünen bir yolculukta ne sizin ne de 

Dr. Wolff‟un hayatını tehlikeye atmamak için majesteleri hükümetinin kararının dayandığı 

nedenlere uzun zamandır kafayı takarak karıĢtığınızı hatırlatmamı istedi. Durumu umutsuz 

görmelerinde doğru bir yargıya vardıklarını, Albay Shiel‟in inandığı ve diğer olaylarla da 

desteklenen Salih Muhammet‟in
37

 raporunda bahsedilen olayın Dr. Wolff‟un teyit etmesiyle 

kanıtlandı.Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 1842 Temmuz ayında idam edildiklerine 

inandılar. Seyahatin tehlikelerinden Dr. Wolff‟un Buhara haberlerinden muhtemelen yeterli 

kanıt çıkarmıĢsınızdır.   

“Ancak kamu muhasebesinden seyahate çıkmanızı reddedince, Majestelerinin 

hükümetinin sürekli ve düzenli bir Ģekilde özel bir hesaba yüklenen bir seyahatin masrafıyla 

halkı sorumlu tutmaması aĢikardır.  

“Yine de, Dr. Wolff‟u Buhara‟ya gönderecek,kendi sorumluluğunda ve masraflarını 

karĢılayarak, bir dernek kurulduğunda teĢebbüsün boĢuna olduğu düĢüncesinde olmasına 

rağmen, engellemek Ģöyle dursun Lord Aberdeen derneğin amaçlarını gerçekleĢtirmek için 

yetkisi dahilinde her Ģeyi yaptı ve birkaç kez hem sizin hem de onların candan teĢekkürlerini 

aldı. Diğer yardım Ģekilleri arasında Lord hazretleri ihtiyaç durumunda Dr. Wolff‟a para 

vermesi için Albay Shiel‟a talimat verdi fakat size yapılan ödemelerin geri ödeneceği açıkça 

                                                           
37

 Dr Wolff‟un bu adamla ilgili hikayesine bakınız, sayfa 53. J.G.  
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bildirildi. Bu bildiri üzerine, kendi isteğinizle, Ģimdi size geri verilen teminatı 

LordAberdeen‟e verdiniz. 

“Lord Aberdeen‟in bana tekrarlamam için talimat verdiği bu iĢ basitçe böyledir çünkü 

mektubunuz üslubu ve dilinin, aslında, baĢından sonuna kadar insancıl ve tutarlı olan 

majestelerinin hükumetinin davranıĢlarını lekelediği görülüyor.  

“Efendim, 

“Sadık ve naçiz Hizmetkarınız 

“H.U. ADDINGTON.” 

 

Artık, tüm siyasi Ģeylerin adına, Machiavelli‟denDowning Caddesi‟ndeki stajyere 

kadar, benim talep edilen 400 L‟yi ödemem ve teminatımı geri almamla ne ilgisi var? Salih 

Muhammet‟in teminatımla ne alakası var? 

Bu Salih Muhammet Lord Aberdeen‟in uğraĢı ve onu eyerli ve dizginlenmiĢ bir 

Ģekilde Lord‟un “Chival de Bataille”si gibi Bay Hammond‟un makamında tutuyor. Ne zaman 

Lord hazretlerine sert bir Ģekilde baskı yapsam mahmuzlarını Salih Muhammet‟e saplıyor ve 

benim üstüme sürmeye çalıĢıyor. Üstteki mektupta Lord Aberdeen‟e Majesteleri hükümetinin 

benim veya Dr. Wolff‟un hayatını tehlikeye atmamaya karar verdiği söyletiliyor; tabi ki bu 

„atmamaya‟ kelimesi yanlıĢlıkla araya eklenmiĢti. Okuyucular her sebebin beni Buhara‟nın 

karanlık zindanına „masum bir seyyah‟ olarak gitmeme ikna etmek için teklif edildiğini ve 

güvenliğimi sağlayacak tek Ģeyin reddedildiğini göreceklerdir.  

Artık üstteki uzun mektubu okuyan herhangi bir kiĢinin Dr. Wolff‟un salınması için 

400 L ödeme fedakarlığı yaptığımdan piĢman olduğumu ve dolaylı veya dolaysız olarak 

paramı geri almaya çalıĢtığımı düĢünmekten kurtulamayacaktı. Hemen aĢağıdaki cevabı 

yazdım: 

“Yüzbaşı Grover‟danLord Aberdeen‟e. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“25 ġubat 1845. 



92 
 

“Lordum, Lord hazretlerinin talimatıyla yazılmıĢ ve ayın 14‟ündeki ivedi mektubuma 

cevaben yazıldığı belirtilmiĢ, düne ait bir mektupla onurlandırıldım. 

“Ancak bu mektup, aslında, sadece Lord hazretlerinin önceki mektuplarının tekrarıdır. 

Ġlk üç paragrafın amacı Tahran‟daki Ġngiliz elçisinin adına bana tanzim edilen 400 L faturanın 

ve Lord hazretlerinin baĢ katiplerinden biri tarafından alınan ödemenin resmi bir Ģekilde 

gönderilmediğini göstermektir.  

“Lord hazretlerinin bu konuda ısrar etme zahmetine girmesinin nedenini hiç 

anlamıyorum. Bana göre baĢ katibiniz Bay Bandinel‟in, Lord hazretleri hesabına veya 

Tahran‟daki Majestelerinin elçisi hesabına, faturayı özel veya resmi bir Ģekilde bildirip 

bildirmemesinin en ufak bir ehemmiyeti yok.  

“Parayı ödeyip teminatımı geri aldıktan sonra, konunun kapandığını düĢündüm; ancak 

Lord hazretlerinin konuya tekrar değinmesinden ve ortada suçlama yokken kendinizi 

savunmanızdan her nedense Lord hazretlerinin bu iĢlemden utandığını düĢünmeye neredeyse 

ikna oldum.  

“BeĢinci paragrafta, Lord hazretleri, kamu hesabından bir yolculuğa çıkmayı 

reddetmesinden Majestelerinin hükümetinin sürekli ve düzenli bir Ģekilde özel bir 

hesabınüstlenildiği bir seyahatin masrafını halka yükleyemeyeceği aĢikar olduğu size 

söyletildi. 

“Neden bana Lord hazretlerinin çok açık dediği bir öneriyi bildiriyorsunuz? 

“Hükümetten Dr. Wolff‟un salınmasının bana mal olan miktarını geri ödemesini hiçbir 

zaman istemedim. Lord hazretlerini böyle yapmaya herhangi bir niyetimin olmadığını temin 

ederim.   

“Kamu gelirine çok küçük bir bağıĢçı olarak bana göre Lord hazretlerini devlet 

hazinesinin çok gayretli bir koruyucusu konumunda görmek içten bir kutlama meselesidir. 

Eğer bu teminat olayı halkın önüne gelirse, Lord hazretlerinin davranıĢının hak ettiği Ģekilde 

takdir edileceğini yürekten diliyorum.  

“Daha sonraki paragrafta Lord hazretleri bana, Komitenin ve benim içten 

teĢekkürlerimi aldığını hatırlatıyor. Bu tümüyle doğrudur. Lord hazretlerinin samimiyetinden 
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memnun olduğum sürece, özel olarak veya herkesin önünde, Lord hazretlerine teĢekkürlerimi 

ifade etmek için her fırsatı değerlendirdim.   

“Ancak Lord hazretlerinin makamına ulaĢtıktan sonra 48 saat içinde gazetelerde 

yayınlanan Count de Medem‟inBuhara elçisiyle görüĢmesinin beyanını ve kendi elçimiz 

tarafından gönderilen idam haberlerini kesin olarak yalanlayan ifadenin halka hiçbir zaman 

açıklanmadığını gördüğümde Komite‟nin Lord hazretlerinin samimiyetinden Ģüphe ettiğini 

itiraf etmeliyim. Bize, bu bilgi gizlemenin sadece halkın zihninde iki elçinin öldüğü inancını 

oluĢturmanın amaçlandığını ve aslında istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. 

“Daha sonra Lord hazretleri Albay Shiel‟in ihtiyaç durumunda D. Wolff‟a para 

göndermesini emrettiğini söylüyor. Ancak bana açıkça Ģimdiye kadar yapılan ödemelerin geri 

ödenmesi ima edildi. Bu ima üzerine, ben, kendi isteğimle, Ģimdi bana geri verilen bir 

teminatla Lord hazretlerine verdim.  

“Bunların hepsi tamamen doğrudur. Sorumluluğumu inkar etmek Ģöyle dursun, süresi 

dolmadan bir ay önce Lord hazretlerinin baĢ katibinin ibraz ettiği faturayı ödediğimden, Lord 

hazretlerinin bunu tekrar ifade etmek zahmetine girme niyetini göremiyorum.  

“Lord hazretleri, sonuçta, mektubumun aslında insancıl ve tutarlı olan majesteleri 

hükümetinin davranıĢını karalıyor gibi göründüğünü söylüyor.  

“ġimdi, Lordum, eğer herhangi bir iftira Majestelerinin hükümetini iki elçimize, Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟ye, kötü muamele ederse, bu benim böyle bir davranıĢa 

kinayemden değil hükümetin tavrından kaynaklanır. ġimdi Lord hazretlerine, sonuç olarak, 

bir Dr. Wolff 1840, 1841 veya 1842‟de de 1843‟te olduğu gibi kolaylıkla bulunabileceğini; 

Dr. Wolff‟un tehlikede olması elçilerimiz olduğunun söyleme yetkisi verildiklerinden 

kaynaklanmadığını ve Lord hazretleri görevini yapmıĢ olsaydı bu cesur ve sadık elçilerin o 

yıllar boyunca esaret altında kalmalarına izin verilmeyeceğini açıkça söylüyorum. 

“Lord Hazretlerinin sadık, 

“Naçiz Hizmetkarı olmaktan  

“ġeref duyuyorum, 

“JOHN GROVER. 
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“Muhterem, 

“Aberdeen Kontu, 

“Dışişleri Bakanı.” 

 

Bay Addington‟un 14 ġubat tarihli mektubu idamla ilgili Salih Muhammet tarafından 

verilen tarihi yanlıĢ belirttiği için, Lord Aberdeen‟e aĢağıdaki mektubu yazdım: 

 

 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“28 Şubat 1845. 

“Lordum, 

“Lord hazretlerinin talimatıyla yazılan Bay Addington‟un ayın 24‟ü tarihli ivedi 

mektubundaki bir yanlıĢı düzeltmenizi isteme cüretinde bulunuyorum. 

“Bay Addington, Salih Muhammet‟in ifadesine atfederek, idamın 1842 Temmuz 

ayında olduğunu söylüyor.  

“ġimdi, Lordum, Salih Muhammet açıkça idamın 17 Haziran 1842 tarihinde 

gerçekleĢtiğini söylüyor. 

“Lord hazretlerine belirtme Ģerefine nail olduğum, idam tarihi meselesinin, eğer 

gerçekten olduysa, en ufak bir önemi olduğunu düĢünmüyorum. Ancak Bay Addington‟un bu 

bahis belgeye döküldüğünde, açıkça ve dürüstçe yapılması gerektiğini ve atıfta bulunduğunu 

söyledikleri belgelerle Lord hazretlerinin makamından gelen mektupların karĢılaĢtırılmasının 

gerekli olduğunu çoktan aklına sokmaya çalıĢtığım için, çok önemli olduğunu düĢünüyorum. 

“Lord hazretlerinin „insancıl ve tutarlı‟ görünmek amacıyla saptırdığınızı ima etmeye 

çalıĢtığımı düĢünmeyeceğini zannediyorum. Kesinlikle. Bunu sadece Lord hazretlerinin 
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makamı çok hatırı sayılır olduğundan ve birden fazla olayda, Lord hazretlerine düzeltmesini 

istemenin üzücü mecburiyetinde bulunduğum „hatalardan‟
38

birisi olarak görüyorum.  

“Ayın 25indeki mektubumda bu „hataya‟ dikkat çekmedim çünkü elimde Salih 

Muhammet‟in beyanının bendeki kopyası yoktu. 

“Lord Hazretlerinin sadık, 

“Naçiz Hizmetkarı olmaktan  

“ġeref duyuyorum, 

“JOHN GROVER. 

“Muhterem, 

“Aberdeen Kontu, 

“Dışişleri Bakanı.” 

 

1 Martta aĢağıdaki notu aldım: 

“Lord Aberdeen John Grover‟a saygılarını sunuyor ve YüzbaĢı Grover‟dan ya bugün 

saat 4‟te ya da önümüzdeki pazartesi günü öğleden sonra saat 3‟te makamında ziyaret 

etmelerini rica ediyor.  

“Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart 1845.” 

 

Dolayısıyla Lord Aberdeen ile görüĢtüm. DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan ayrılır ayrılmaz 

hemen Ģunu yazdım: 

“Aberdeen Kontu ile görüĢme raporu 3 Mart saat 15.30‟da DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda 

görüĢmeden hemen sonra Athenaeum Kulübünde yazıldı. 

                                                           
38

 Okuyucular Teğmen Wyburd‟un olayında burada ima edilen hatalardan en göze çarpanını bulacaktır. 
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“Lord Aberdeen bana, Lord hazretlerine yanlıĢ anlamadan kaynaklanmıĢ görünen geç 

kalmıĢ bir yazıĢmayla alakalı bazı konuĢmaları yapmak için davet ettiğini söyledi.  

“Lord hazretleri bana Dr. Wolff gittiğinden beri yaptığı yardımlardan dolayı ona 

minnetimi ifade ettiğimi fakat artık üslubumun ve dilimin tamamen değiĢtiğini hatırlattı.  

“Tüm bu yanlıĢ anlaĢılmaların sebebi olduğu görülen ve teminatımın beni Ģüphesiz 

sorumlu tuttuğu senede gelince, mektubumu alana kadar onunla ilgili hiçbir Ģey bilmediğine 

ve makamındaki baĢkatiplerden birisi olan Bay Bandinel parayı kesinlikle almasına rağmen -

tıpkı Drummond beylerinin yapmıĢ olabileceği gibi-bu sadece Albay Shiel‟in bankacısı 

olmasından kaynaklandığına Albay bana yemin edebilirdi. 

 

LORD ABERDEEN ĠLE GÖRÜġME   

“Lord hazretleri hayran kaldığına ve arkadaĢımın adına çabalarımı devam ettirmemi 

her zaman takdir ettiğine, ilanımın konusu üzerinde gerçekleĢen açıklamadan sonra arkadaĢ 

olduğumuzu düĢündüğüne, bana her zaman öyle davrandığına, Ģimdi ortadan kaldırmayı 

istediği yanlıĢ anlamadan üzüntü duyduğuna ve bugün beni davet etmesinin bana karĢı olan 

duygularına kanıt olarak görülebileceğine beni temin edebilirdi. Lord hazretleri kesinlikle 

daha önce yaptıklarımdan sonra teminatımın beni sorumlu tuttuğu büyük meblağı ödememin 

istenmesinin çok zor olduğunu düĢündü. Durumun zorluğunu belirterek ve geri ödenmesini 

isteyerek ona yazsaydım, niyetinin Dr. Wolff‟un kurtarılmasının bana mal olan miktarı neyse 

onun geri ödenmesini emretmek olduğunu söyledi. Tabi ki yazdığım mektupların bu 

miktarların geri ödenmesini imkansız hale getirdi. Yine de son iki mektubumu hatırlarsam 

Ģimdi geri ödenmesini emredebilirdi. Ancak itiraf etmeliydi ki daha önce ona bu Ģekilde hitap 

edilmemiĢti. Daha önce yaptıklarımdan sonra böyle büyük bir meblağ ödememin istenmesiyle 

doğal olarak hissettiğim rahatsızlığı anlayıĢla karĢılayabilirdi.  

Bu yüzden Lord hazretleri geçmiĢin unutulabileceğine, mektuplarımı hatırlayacağıma, 

ödediğim tüm meblağın bana hemen geri ödeneceğine inanıyordu. 

“Oldukça gereksiz olan bu uzun açıklamalara girerek beni çok onurlandırdığını, parayı 

ödeyerek ve teminatımı geri alarak olayın sona erdiğini düĢündüğümü ve mektuplarımın 

üslubu, bir ölçüde, Lord hazretlerinin emriyle yazılan mektuplarla kıĢkırtıldığını söyledim. 

Bay Addington‟un son mektubu olayla ilgili olmayan birisi tarafından okunursa, dolaylı veya 
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dolaysız olarak, benim Dr. Wolff‟un fidyesi için ödediğim meblağın iade edilmesi için 

uğraĢtığım düĢüncesinin belireceğini, söyledim. Lord hazretlerini duygu ve düĢüncelerimi her 

zaman en basit dille anlatmaya kararlı ve alıĢkın sıradan bir asker olduğumu belirttim. Lord 

hazretlerinin yüce makamında böyle bir dilin sıklıkla kulağına çalınmadığını ve bunun ona 

tuhaf geldiğini rahatlıkla anlayabileceğimi söyledim. Lord hazretlerine teminat verdiğimde, 

niteliğinin tam olarak farkında olduğumu belirttim. Ancak fidyesi karĢılığında Abdülsamet‟e 

verdiği paradan bahsetmeksizin Dr. Wolff‟un Tebriz‟e ulaĢtığı haberlerini aldığımda, olayın 

kurgulandığını ve 400 L‟lik meblağ Lord hazretlerinin makamından ibra edildiğinde Ģüphesiz 

ĢaĢırdım.  

“Ancak bu miktarı hemen kabul ettim ve Ģans eseri ertesi gün parayı ödemek için 

toparlamayı baĢardım. Eğer Lord hazretleri parayı ödemek konusunda biraz olsun rahatsızlık 

hissettiğimi veya bu hissin yazıĢmamın üslubu ile alakalı olduğunu düĢündüyse, fazlasıyla 

yanıldığını söyledim.  

“Lord hazretlerinin bana parayı geri ödeme konusundaki bariz niyetine gelince 

durumu uygun bir tavırla açıklasaydım, Lord hazretlerinin bir an için bile paranın geri 

ödenmesine dair en küçük bir amacımın hiçbir zaman olmadığına inanmasını isterim. Böyle 

bir düĢünce hiçbir zaman aklıma gelmedi ve Lord hazretlerine daha önce de yazdığım gibi 

böyle bir istekte asla bulunmam. 

“Mektuplara gelince onları hatırlamayı istemek Ģöyle dursun Lord hazretlerinin en 

basit, en dolu hislerle, Lord hazretlerini Ģahsen değil bulunduğu makamı kastediyorum, 

anlamasını istedim. 

“Lord hazretlerine güvensizliğimin senetlerle hiçbir alakasının olmadığını belirttim. 

Size karĢı ilk güvensizliğim „Raporların Ġçeriği‟ baĢlığıyla göndererek beni onurlandırdığınız 

ancak oldukça adaletsiz özel bir savunma olduğunu düĢündüğüm,ki bu bildirinin Lord 

hazretlerine kendi yetkisiyle yayınlandığını belirttiği yerel gazetede yayınlandığında yazdığım 

gibi, uzun bir belgeden kaynaklandı.  

“Albay Shiel‟in bu Rus‟un açıklamasını tamamen yalanlayan telgrafının yayınlanıp 

halka hiç açıklanmazken, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin idam edildikleri anlaĢılan 

Buhara elçisiyle görüĢme hikayesini anlatan Count de Medem‟in gönderisinin DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟na ulaĢtıktan sonra 48 saat içinde yayınlanmasından, Lord hazretlerine 

Ģüphelerimin suçlamaya dönüĢtüğünü açık yüreklilikle söylemeliyim. Kendi elçimizin bu 
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açıklaması hiçbir zaman yayınlanmadığını çünkü Lord hazretlerinin Count de Medem‟in 

gönderisinin acele yayınının sebep olduğu etkiyi yok etmek istemeyeceğini açıkça söyledim. 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın amacının Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin öldüğüne dair  –

yanlıĢ- bir inanç oluĢturmak olduğunu, benim Ģüphesiz DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan aldığım tüm 

bilgileri yayınlamak için Lord hazretlerinin yetkisine sahip olduğumu, fakat Dr. Wolff‟un 

böyle söylentilerden etkilenmek için yolculuğunda çok fazla ilerlediği için yapmadığımı 

dürüstçe belirttim.  

“Bu yüzden bu elçiyle görüĢmesinin açıklamasını elde edene kadar bekledim ve 

hemen yayınladım. Böyle haksız ve tek taraflı yayınların yol açabileceği korkunç sonuçları 

gösterip Hindistan gazetelerindeki sayısız haberden bahsettim. Hepsi de Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly‟nin hala hayatta olduklarını göstermeye meyilliydiler,ki bu da Lord 

hazretlerinin oluĢturmaya çalıĢtığı bu subayların öldükleri kanısı yüzünden Londra 

gazetelerinde yayınlanmadı.  

“Lord hazretleri yayına iliĢkin nasıl bir amacı olabileceğini ve yanlıĢ anlatma 

gerekçesinin ne olabileceğini sordu.   

“Hiçbir zaman gerekçeleri tahmin ederek zamanımı harcamadığımı ve tüm dikkatimi 

gerçeklerin kendini gösterdiği Ģekilde, muhtemel veya beklenen sonuçlara verdiğimi belirttim. 

“Lord hazretleri tekrar mektupları geri almam için samimi bir Ģekilde ısrar etti. Kesin 

ve net bir Ģekilde reddettim. 400 L‟yi aldığında benim öderken ve Dr. Wolff‟u ülkesine geri 

getirmeye vesile olduğum gibi mutlu olduysa, o zaman bizim gerçekten iki mutlu adam 

olduğumuzu söyledim. Lord hazretlerinin cevabını duyduğumda bana yöneltilen hakarete çok 

kızmıĢtım ve Lord hazretlerinin huzurundan mümkün olduğunca çabuk ayrıldım.” 

Bu görüĢmede beni en çok ĢaĢırtan Lord hazretlerinin davranıĢımı takdir etmesiydi. 

ġimdi Lord hazretleriyle olan tüm görüĢme ve yazıĢmalarımda, değerlendirebildiğim 

kadarıyla, davranıĢım uygun olarak değerlendirilmemiĢti.  

5 ġubatta 400 L‟yi ödeyip teminatımı aldıktan sonra 3 Mart‟a kadar yarı maaĢlı bir 

yüzbaĢından böyle bir ödemenin alınmasının uygun olmadığı Lord Aberdeen‟in aklına 

gelmemesi dikkat çekiciydi. Ayrıca Lord hazretleri, iki mektubu da hatırlarsak, 

“Majestelerinin hükumetinin halka sürekli ve uygun bir Ģekilde yükleyemeyeceği bariz 

olan”bir miktarın ödenmesini emredecekti.  
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Lord Aberdeen ile görüĢmemden sonraki gün Komite‟ye bütün olayı anlattım ve 

önceki bildiriyi okudum. Komite‟ye Lord Aberdeen‟in 400 L‟yi geri vermeyi teklif ederek 

bana ağır bir hakaret ettiğini düĢündüğümü anlattım. Son iki mektubumu geri almam 

koĢuluyla Dr. Wolff‟un fidyesini ödedim. Böyle bir hakaretin habersiz geçip gitmesine izin 

vermemin mümkün olup olamayacağını sordum.  

TEMĠNAT  

Ortak düĢünce Lord Aberdeen‟e mümkün olduğunca sakin bir Ģekilde bana bu teklifi 

yaparak hakaret ettiğini düĢündüğümü belirtmekti.  

Sonraki gün aĢağıdaki mektubu aldım: 

“ Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı, 3 Mart 1845. 

“Efendim, Lord Aberdeen ona hitaben uygun olduğunu düĢündüğünüz geçen ayın 25 

ve 28‟i tarihli iki mektubunu ĢaĢkınlık ve üzüntüyle almıĢtır.  

“Bu mektupların dili ve üslubu, özellikle bu makamda size her zaman aynı Ģekilde 

davranıldığı göz önüne alınırsa, Lord hazretlerine öyle itiraz edilebilir göründü ki Lord 

hazretleri ikinci mektubunuzu alınca, ona hitap ederken kullanmayı uygun bulduğunuz 

lisandaki belirgin bir uygunsuzluğa dikkat çekmek ve Lord hazretlerinin size karĢı tutum ve 

davranıĢları hususunda zihninizi meĢgul etmiĢ görünen tüm yanlıĢ anlamayı ortadan 

kaldırmayı sağlayacak samimi bir açıklamayla sizi bu mektupları geri çekip iptal etmeye ikna 

etmek için o gün kiĢisel bir görüĢmeye sizi hemen davet etmeye karar verdi. Bu görüĢmede 

Lord hazretleri, Majestelerinin hükümetinin Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin hazin 

sonları ile ilgili düĢünceleri sizinkinden farklı olmasına rağmen sizin tutum ve çabalarınızın 

daha az takdir edilmediğini size açıkladı. Aksine, gösterdiğiniz takdire Ģayan gayretlerden ve 

yaptığınız masraflardan dolayı Lord hazretleri dürüst iddialarınıza saygı göstermeye öyle 

istekliydi ki, prensipte doğru olmamasına rağmen, doğrudan size kalan masrafların bir kısmını 

size ödemeye meyletti.  

Ancak burada bahsedildiği gibi, sizden ona gelen böyle mektuplar, onur duygusu 

kendi isteklerinin peĢinden gitmeyi onun için imkansız kıldı.  
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“Maalesef sizi iki mektubunuzu geri çekme tavsiyesine riayet etmenize ikna 

edemediğinden, Lord Aberdeen‟e size sadece Ģunları bildirmek düĢüyor: Ne kendi 

makamında sahip olduğu duyarlılık ne de size her zaman cömertlikle ve anlayıĢla 

davrandığının farkında olması, sizin bu makamda karĢılaĢtığınız nezakete ve sizden açıkça 

beklediğinden çok farklı çok ters bir üslupla yazılan mektupların içeriğine verilmiĢ herhangi 

bir cevap yetkisi vermeyecektir. 

“Sizin naçiz, sadık hizmetkarınız, 

“H.U. ADDINGTON. 

“Yüzbaşı Grover‟a.” 

 

Bu mektuba hemen aĢağıdaki cevabı yazdım:  

“Yüzbaşı Grover‟dan Aberdeen Kontu‟na. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“4 Mart 1845. 

“Lordum, 

“Lord hazretlerinin beni davet etme onurunu verdiği görüĢmeye dair, Bay 

Addington‟un dünkü mektubunu aldığımı bildirirken, görev duygusundan baĢka hiçbir Ģeyin 

beni yazmaya ikna etmediği mektupları, Dr. Wolff‟un salınması için ödediğim ve Lord 

hazretlerinin ayın 24‟ündeki mektubunda belirtilen miktarın bana geri ödenmesini teklif 

ederek geri çekmeye ikna olabileceğimi,Lord Hazretlerinin makamının yazıĢmadaki 

yetersizliğini yansıtarakbir an bile hayal ederek bir Ġngiliz askeri ve beyefendi olarak beni ağır 

ve ciddi bir hakarete uğrattınız.  

 

Buna Lord Aberdeen aĢağıdaki mektubu tenezzül edip yazdı: 
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“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart 1845. 

“Efendim,  

“Aberdeen Kontu tarafından ayın dördündeki acil mektubunuzun alındığını bildirmek 

için görevlendirildim.  

“Lord Aberdeen bu mektupla geçmiĢte bir zaman görev yaptığınız bu makamın size 

karĢı davranıĢlarına dair tuhaf yanlıĢ anlamanın hala zihninizde hakim olduğunun farkına 

varmaktan dolayı teessüf ediyor. Ancak yanlıĢlığı gidermek için yapılan tüm teĢebbüsler 

nafile olduğundan, Lord hazretleri bu konu ile ilgili çabalarını yinelemeyecek.  

“Ancak ben, Lord Aberdeen ile Dr. Wolff‟un seyahatinde sizin tarafınızdan karĢılanan 

masrafları geri ödeme niyeti hakkındaki ayın üçündeki görüĢmenizde size yapılan önerinin 

tam olarak tahmin edilenniyetten kaynaklanmadığına sizi temin ederim. Ayrıca Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly adına çabalarınız, özellikle Ģubatın altısı ve on dördündeki 

önceki mektuplarınız düĢünüldüğünde, Lord Aberdeen tarafından çok acil yaptığınız 

ödemenin size biraz külfet getirdiği görüldü. Aynı zamanda tamamen yanlıĢ anlamayla 

yazılmıĢ geçen ayın 25 ve 26‟sındaki mektuplarınızı bu açıklama yapılır yapılmaz geri 

çekmenizde hiçbir sıkıntı yaĢamayacağınızı düĢündü. Bu Ģartlar altında bu teklifi sunarken 

kendisini tamamen haklı gördü.  

“Bu makamla tüm yazıĢmalarınızda, Lord Aberdeen anlayıĢ ve saygıyla ağırlanmanızı 

arzu etti. Sakin düĢününce gerçekte Ģikayet ve memnuniyetsizlik için herhangi bir sebebinizin 

olup olmadığını düĢünebileceğine çok az inanıyor.  

Sizin naçiz, sadık hizmetkarınız, 

“H.U. ADDINGTON.” 

AÇIK BĠR ÖNERĠ 

Okuyucu önceki mektupta, Lord Aberdeen‟in beni özel bir görüĢme için davet ettiğini, 

zihnimi ele geçirmiĢ görünen tümüyle yanlıĢ düĢünceleri dürüst bir açıklamayla yok 

edebileceğini vs. söylediğini fark edecektir. Lord Aberdeen‟in geri almamı istediği 

mektuplarda okuyucular iki Ģeyden Ģikayet ettiğimi görecektir: DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın resmi 
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belgeleri aktarmadaki yetersizliği ve Buhara kurbanlarının salınması veya akıbetlerinin 

öğrenilmesi için uygun önlemleri almamasından dolayı Lord Aberdeen‟in görevini ihmal 

etmesi.  

ġimdi Lord Aberdeen‟in tüm açıklamaları, en basit Ģartlara indirildiğinde, Ģundan 

oluĢuyor: Mektuplarını geri çek, sana 400 L vereyim. Mutlak tartıĢma kesinlikle buydu ve 

muhtemelen „Dürüstlük‟ DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda genellikle inandırıcı bulunuyor. Lord 

Aberdeen, ona haksızlık yaptığımı açıklamaya tenezzül etmiĢ olsaydı, Lord hazretlerine olan 

mektupları çekmem için bana fırsat verildiği için minnettar olurdum ve verdiğim zarardan 

ötürü tüm nezaketimle özür dilerdim. 400 L teklifinin geri çekmem için beni ikna edeceğini 

düĢününce Lord hazretleri için yaptığım suçlamayı geri alamam. Lord hazretlerinin benim 

karakterimi yanlıĢ anladığını gördüm ve Ģeytandan öyle çabuk uzaklaĢtım ki eldivenlerimi 

arkamda bırakıp St. James Parkı‟na kadar soluklanmak için bile durmadım. 

 

THE SALLE D‟ARMES  

Artık önceki cevabın DıĢiĢleri Bakanlığı açısından itibarlı gelmediğini söylemeliyim. 

TartıĢmanın içindeki konuyu değil fakat tartıĢmayı yönlendirme yöntemini kastediyorum. 

Downing Caddesi‟nde konu en yalın gerçekleri siyasi bir sisle bürümüĢ görünürken meselenin 

olabilecek en basit lisanla gerçeği söylemek olduğu görünen Harbiye Nezareti veya 

Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın yazıĢmalarının Ģekli ne kadar farklı. Tüm bu “Eskrim Sanatları” 

cesur ve dürüst bir tepki karĢısında bir an bile daynamayacaktır.  

Bir süre önce, Paris‟te Monsieur C**‟s Salle D‟Armes‟ta dolaĢtım. Bir Ġngiliz subayı 

olarak “Profesör”e takdim edilince, onunla eskrim yapma Ģerefini bahĢetmemi istedi. Bizim 

görevimizde önem verilmeyen eskrim hakkında hiçbir Ģey bilmediğimi çünkü bir kiĢinin 

güvenliğinin görevine her daim bağlı kalmaya dayandığını düĢünmesinin daha iyi olduğunu 

ve her zaman genel fayda sağlamayan Ģahsi kahramanlık gösterilerine bu dönemde çok önem 

vermediğimizi söyledim. M. C*** Ģöyle söyledi: Ancak kazara alayınızdan ayrılabilirsiniz ve 

karĢılaĢsaydım sizi anında etkisiz hale getirirdim. Eskrim kılıcını alın da size göstereyim.” 

Uzatılan aleti aldım.  

M.C** “A vous” dedi ve kılıcım anında “plastron”una kıvrıldı. M.C** “Bu eskrim 

kurallarına tamamen aykırı. Kılıcımın sizinkiyle çarpıĢmasını bekleyip yarım daire 
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yapmalısınız” dedi. “Monsieur C** ölü bir adamla „kullanılan teknikleri‟ tartıĢamam. 

Duygularımı tatmin eden bir hareketle sizi öldürdüm. Ancak „la galerie‟ arasında kılıç almak 

isteyen herhangi bir beyefendi varsa bu deneyimi tekrar etmekten memnun olacağım” dedim. 

YaĢlı bir Cuirassiers yüzbaĢısı güleryüzlü bir Ģekilde öne çıkıp kılıcı aldı. Altı adım uzağa 

yerleĢtirildik ve M.C** nin ellerini vurmasıyla aletlerimizi en iyi Ģekilde kullandık. YüzbaĢı 

kendisini “en position” a yerleĢtirdive iĢaretle kılıcım göğsüne dokundu. Bu “soylu bilimin” 

yeterli saygıyı görmediğini düĢündüğünü söylemeye cüret edeceğim M. C** dıĢında herkesi 

çok eğlendirdi. 

Bu dünyadaki tüm hareketler içinde iyi niyetli dürüst bir yaklaĢım, buna karĢı olan tüm 

hileli sanatları yenecektir. “Dürüstlük en iyi politikadır.” 

 

SAYGIDEĞER YAġLI BĠR BEYEFENDĠ  

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın yazıĢmalarını gördükçe gerekçelerini anlamakta sürekli zorluk 

çekiyorum. ġimdi (parayı ödeyip, teminatımı geri aldıktan ve kendimi tamamen memnun, 

hoĢnut ve „mutlu‟ hissettiğimi ifade ettikten bir aydan fazla bir süre sonra) Lord Aberdeen‟e 

“herhangi bir Ģahsi kayıptan” açıkça kurtulmaya hakkım varmıĢ gibi göründü. Pekio zaman 

neden hala rahatlamamıĢtım? Ancak öyle görünüyor ki Lord hazretleri kendi Ģahsi isteğinin 

peĢinden gitmeyi onun için imkansız hale getiren bir mektup alana kadar benim “açıkça 

yetkili” olduğum aklına gelmemiĢti. Okulda bir çocukken Roma ve Ostia arasındaki yolda 

muhteĢem bir villası olan saygıdeğer bir beyefendi hakkında bir Ģeyler okuduğumu 

hatırlıyorum. “Söylemeye teĢebbüs etseydi en basit cümle bile müphem hale gelirdi” 

anlamına gelen “Tenebras rebus clarissimis obducere solebat male narrando” yazıyordu.  

O, DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda ne büyük bir hazine olurdu!  

ġimdi siyaset konusundayken, ben kendim hayatımın en iyi yıllarını “Jus gentium” 

çalıĢmasına adamıĢ siyasetçi gibi bir Ģeyim. Yabancı bir üniversitede siyaseti bilim olarak 

okudum. ġuanda siyaset diye adlandırılan eften püften uygulamalara karĢı mutlak bir nefretim 

var.  
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KOMĠTENĠN TUTANAKLARI 

Bu kadar çok anlattıktan sonra Lord Aberdeen‟in boĢuna verdiğim hukuki görüĢe biraz 

değer vermesi umuduyla, bir hukuk danıĢmanı olarak aĢağıdaki düĢünceleri kayda 

geçiriyorum:  

Dr Wolff meĢru bir iĢte tüccar olarak Buhara‟ya gitmiĢ olsaydı ve herhangi bir kanunu 

ihlal etmeden ve karĢı gelmeden mahkum edilseydi o zaman sadece Kraliçe‟nin hükümeti 

masrafın 400 veya 4000 L olmasına bakmaksızın bu adamın salınmasını sağlamaya 

mecburdu.  

ġimdi bu meseleyi, Downing Caddesindeki herhangi bir beyefendiyle nerede ve ne 

zaman isterlerse tartıĢmaya hazırım. Latince karĢılığı olmayan “menfaat” kelimesi tartıĢma 

dıĢında kalacak ve Ģartları açık açık belirlenecek.  

10 Mart‟ta teminat olayının tamamını aĢağıdaki yasa tasarısını geçiren Komite‟nin 

önüne getirdim.  

 

Stoddart ve Conolly Fonu Komitesi‟nin Tutanağından Alıntıdır 

10 Mart 1845 

 

YASA TASARISI  

“Majestelerinin ulusa mal olabilecek iki elçisinin izinde bu ülkeden yola çıkan Dr 

Wolff‟un serbest bırakılmasının masrafı için teminat olarak, Majestelerinin hükümeti 

tarafından istenen güvence bedeli hakkında DıĢiĢleri Bakanlığı ve YüzbaĢı Grover arasında 

gerçekleĢen tüm yazıĢmaları göz önünde bulunduran Komite, YüzbaĢı Grover sayesinde 

aĢağıdaki görüĢü tutanaklara geçirmiĢtir.  

“25 ve 28 ġubat‟taki mektuplarını geri çekmesi için rüĢvet olarak YüzbaĢı Grover‟a 

400 L ödeme teklifini sadece kendisi için değil aynı zamanda Komite için hareket eden 

YüzbaĢı Grover için, bu teklifi reddetmektan baĢka çare bırakılmadığına; 

“Onun pozisyonundaki bir subayın duygularına yeterince hürmet gösterilmediğine; 
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“Oybirliği ile karar verilmiĢtir.  

“YüzbaĢı Grover üstteki kararı Aberdeen Kontu‟nun yüksek makamına sunmakla 

mükelleftir.” 

Böylece teminat hikayesi sona erdi ve söylemeliyim ki, Majestelerinin hükümetinin 

Tahran‟daki elçisinin temsilcisi olarak Lord hazretlerinin baĢ katibi tarafından sunulan ve 

DıĢiĢleri Bakanlığı bürodan „böylesine‟ resmi olarak fatura ile para cezasını ayırdığıpara 

cezasının çekildiğini ileri sürdüğünde Lord Aberdeen‟in bu iĢte utanç belirtileri göstermesine 

oldukça memnundum.  

Poliçeleri çok fazla biliyormuĢ gibi davranmam. Söz konusu olan da hayatımda kabul 

edip ödediğim ilk poliçeydi. 

 

FALSTAFF‟IN ĠLMĠHALĠ  

Ancak aradaki fark benim için önemli olabilirdi. Vadesinden bir ay önce ödedim ve 

elçinin vekili olan Bay Bandinel bana herhangi bir indirim yapmadı. Lord Aberdeen‟in baĢ 

katibi olarak “bu sıfatla” parayı almıĢsa hızlı ödeme için cent baĢına 5 pound indirim yapardı. 

Bazı avanaklar (bknz Eton Latin Grammar) „opes‟ e  „irritamenta malorum‟ dedi. Lord 

Aberdeen daha iyi bilir. DıĢiĢleri Bakanlığı hizmetinin tek irritamentası onlardır. Bu yüzden 

yönetenlerimizin halkın cüzdanının iplerini böyle sıkı tuttuğunu görmek pek hoĢ.  

Diva potens rerum, domitrixque pecunia fati nin değerini DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın 

baĢındaki Lord‟dan daha iyi kimse bilemez.  

Para ve Ģeref arasındaki fark büyük siyasi ekonomist Sir John Falstaff‟ın ilmihalinde 

öyle açık belirtilmiĢti ki okuyucuların birinci nüshadan çevirdiğim devlet adamına yakıĢır 

belgeyi incelemekten hoĢnut olacaklarını düĢünüyorum: 

“ġeref bir bacak oluĢturabilir mi? Ya da bir kol? Hayır. Ya da bir yaralının acısını yok 

edebilir mi? Hayır. ġerefin ameliyat becerisi de yok değil mi? Hayır. ġeref bir adamı siyaset 

kariyerinde yükseltir mi? Hayır. ġeref askeri yükseltir mi? YavaĢ yavaĢ. Peki para? Çabucak.  

ġeref bir adama rütbe terfisi verir mi? Hayır. Para verir mi? Evet. O zaman Ģerefin 

hükümet makamalarında bir çıkarı yok mu? Hayır. ġeref nedir? Bir kelime. Bu kelime nedir? 
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ġeref. Bu Ģeref nedir? Kim ona sahip? ÇarĢamba günü ölen adam. Onu hissetti mi? Hayır. O 

zaman belli belirsiz bir Ģey mi? Evet, ölüler için. Fakat canlıarla yaĢamayacak mı? Hayır. 

Neden? Kötülük izin vermeyecek; bu yüzden ben hiç birisi değilim. ġeref sadece bir armadır. 

Ġlmihalim burada sona erer.  

Falstaff son derece haklı, para her Ģeydir.  

“Para iyi bir askerdir ve öyle de kalacak.”  

 

BÖLÜM VIII 

ġimdi okuyucunun dikkatini “Hansard‟ın Parlamento tartıĢmaları‟ndan birkaç 

ayrıntıya çekeceğim. Her Ġngiliz‟in dikkatini fazlasıyla çekmeye değer olduğunu 

düĢünüyorum.  

Avam Kamarası, 24 Ağustos 1843, Perşembe 

ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY CĠNAYETĠ 

“Bay Cochrone Majestelerinin hükümetinin baĢındaki saygıdeğer barona Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin barbarca katliyle ilgili resmi bir bildiri alıp almadığını 

nazikçe sordum. Bu beylerden YüzbaĢı Conolly ile çalıĢma Ģerefine nail oldum ve onun 

muhterem bir Ģahsiyet olduğunu gördüm. Temsilciler Meclisi‟nin bu olayda onunla aynı 

duyguları paylaĢacağından emindi ve saygıdeğer beyefendilere bu konudaki rapor 

doğrulanırsa cinayetten suçlu bulunan Buhara Emiri‟ne karĢı tazminat elde etmek için 

umudunun olup olmadığını sordu.  

 

SIR ROBERT PEEL‟ĠN RESMĠ BEYANI 

“Sir Robert Peel muhterem beyefendinin Buhara Emiri tarafından iki Ġngiliz 

vatandaĢının öldürülmesi gibi barbar bir davranıĢa karĢı açıkça gösterdiği duygularını aklında 

bulunduracağını söyledi. Özel arkadaşlıktan kaynaklanan kişisel duyguların etkilerinden 

bağımsız olarak, Majestelerinin her vatandaşının insanlığa karşı böyle bir zulüme en derin 

öfkeyi hissetmelidir.  
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“Hükümet Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin öldürülmesiyle ilgili raporu 

doğrulayan herhangi bir resmi vekesin birbilgi almamıĢtı. Gerçeğin kanıtını tamamlamak için 

sayılacak herhangi bir kesin olumlu teminat almadılar. Ancak muhterem beyefendi ona bu 

soruyu sorma niyetini ima edince tüm gazetelere göz attı ve onlardaki kanıtların güçlü 

olduğunu, ki 17 Haziran 1842 yılında söz konusu iki subayın Buhara Emiri‟nin talimatıyla 

barbar bir Ģekilde öldürüldüğüne Ģüphe olmadığından tedirgin olduğunu itiraf etti. YüzbaĢı 

Shiel 12 Kasımdaki telgrafta Salih Muhammet adındaki Ġranlı iyi bir kiĢi tarafından verilen bir 

beyanı gönderdi. Salih Muhammet Buhara‟da bulunuyordu ve Albay Shiel ve YüzbaĢı 

Conolly cinayetlerinin detaylı bir Ģekilde anlattı. Yazar kasabada bulunuyordu ve anlattığı 

hikaye kesinlikle gerçeğin içsel kanıtını taĢıyordu. Akabinde Tahran‟da bu raporun doğru 

olmadığı haberleri yayıldı. Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly idamının gerçekleĢmediğini 

bildiren bir mektubun alındığı, Yunanlı bir kölenin idam edildiğini ve cesetlerinin insanlara 

sergilendiğini ve bunların hükümetin emriyle bu Ġngiliz vatandaĢlarının cesetleri olduğu 

haberinin yayıldığını ancak bu iki Ġngiliz vatandaĢının hala hayatta olduğu bildirildi.  

Hindistan‟dan gelen o rapor ilk cinayet haberinin yanıĢ olduğu inancını yarattı. Fakat 

Salih Muhammet raporuna bakınca Yunanlının ve kölenin idamının 10 Haziran‟da 

gerçekleĢtiğini gösterdiğini fark ettim. Ġranlı açıkça Albay ve YüzbaĢının 17 Haziran‟da idam 

edildiğini belirtti. Dolayısıyla raporu yalanlamak için verilen desteğin temelsiz olmasından 

korktu. 1 Temmuzda St. Petersburg‟dan gelen bir mektup Hive Hanlığı‟nın elçisi tarafından 

soruĢturmaların yapıldığını ve elçinin bir raporda Kont Messelrode‟a Buhara‟dan Hive‟ye 

haberlerin geldiğini ve hikayenin doğruluğuna hiçbir Ģüphe bırakmayan detaylara girdiğini 

söylediğini belirtti. Bu mektup 10 Temmuz‟da alındı ve bu yüzden ilk ifadeyi doğruladı. 

Albay Shiel‟den cinayetten hiç bahsedilmeyen Buhara‟daki Ġranlı bir yetkiliden getirdiği 

Tahran‟da yazılmıĢ bir mektup aldı. Albay Shiel bu Ġranlı memurun evinde kalan Albay 

Stoddart için kanuni olarak 3500 tomanlık bir miktar talep ettiğini ve idamdan hiç 

bahsetmediğini ancak bu durumun ölüm raporunu doğrulayıcı olarak göründüğünü, çünkü 

ölümde bu kesin belgelerin olmamasının sadece Ġran geleneklerine uygun olurdu. Bu yüzden 

Tahran ve Petersburg‟dan gelen bu haberlerin ilk raporu doğruladığı görüldü.  

“Muhterem beyefendinin bu ülkenin tazminat elde etmek için bir bakıma baskı 

yapmaya hakkının olduğu önlemleri benimsemek için baskı yapmayacağından emindi. 

Meselenin iletildiği tüm medeni ülkelerin bu olaydaki hislerimizi paylaĢacağına inanıyordu.  
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SIR ROBERT PEEL ĠFADESĠNĠ DEĞĠġTĠRĠR 

Rus Ġmparatoru bu ülkeye bağlı bir hükümdara layık bir tavırla davrandı. Buhara Hanı 

herhangi bir iletiĢim kurmayı reddetti ve Rus hükümetine Han tarafından bir elçi 

gönderildiğinde imparator onunla iletiĢim kurmayı reddetti. Sultan da aynı tavırla hareket etti. 

Bu yüzden bu Ġngiliz vatandaĢlarının barbarca idamı sonucu alınabilecek önlemleri hesaba 

katmayarak sadece böyle vahĢi bir cinayete karĢı çok büyük bir öfke hissettiğini ve eninde 

sonunda buna sebep olan hükümete cezanın ulaĢacağından umudunu kesmediğini belirtti.  

“Bay Cochrane YüzbaĢı Conolly‟nin en son yurtdıĢına gittiğinde kamu hizmetinde 

görevlendirilip görevendirilmediğini sormak istiyor. 

“Sir Robert Peel ĠNANMADIĞINI söyledi.” 

Okuyucudan öncekilerle aĢağıdaki ilginç soru ve cevapları karĢılaĢtırma lütfunda 

bulunmasını rica ediyorum.  

“ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY-DR WOLFF‟UN GÖREVĠ 

“Avam Kamarası, 28 Haziran 1844, Cuma. 

“Bay B. Cochrane muhterem beyefendiden Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

akıbeti ile alakalı Dr. Wolff‟tan kesin bir haber alıp almadığını öğrenmek istedi. Aynı 

zamanda Majesteleri hükümetinin Dr. Wolff‟un Buhara‟daki görevini destekleyip 

desteklemediğini ve bu ülkeye Majestelerinin hükümetinin izniye gidip gitmediğini bilmek 

istedi.  

“Sir Robert Peel Dr. Wolff‟un Buhara‟ya seyahatine Majesteleri Hükümetinin kesin 

müsaadesi olmadan çıkmadığını çünkü o ülkenin hükümdarının korkuları üzerine çalıĢma 

araçları etkisiz olduğunu söyledi. Ancak Dr. Wolff‟a bu seyahate kendi sorumluğunda çıkarsa 

Majesteleri hükümetinden yapabileceği her yardımı alacağını söylediler. Dr. Wolff‟tan Ġngiliz 

temsilcilerinden seyahatinde aldığı yardımlar için Majesteleri hükümetine teĢekkür eden bir 

bildiri geldi. Albay Shiel‟in mektubu 6 Mayıs tarihliydi ve Dr Wolff‟un mektubu Buhara‟da 

bulunuĢunun üçüncü günü olan 12 Nisan tarihliydi. Albay Shiel‟in 6 Mayıs tarihli mektubu 

Buhara‟ya eĢlik ettiği YüzbaĢı Conolly tarafından Hive yanındaki Hokand‟da esaretten 

kurtarılan Yakup adındaki Tahran yerlisinin bilgilerini içeriyordu. Bu iki subay hapse 

atıldığında gerçekten onların kaderini paylaĢtı.  
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“Buhara‟da bir yıldan fazla kaldı ve YüzbaĢı Conolly‟nin Yusuf adındaki bir Yunanlı 

uĢağının idamına Ģahit oldu. Buhara‟da kaldığı zaman boyunca hiçbir zaman halka açık 

infazın gerçekleşmediğini yahut en azından herhangi birini duymadığını ifade etti. Eğer 

olsaydı kaçırmazdı.  

Bu Yakup Albay Stoddart‟ın hala hayatta olduğuna dair güçlü bir inanca sahipti ancak 

YüzbaĢı Conolly için o kadar çok iyimser değildi çünkü casus olarak görülüyordu.  

“Albay Shiel‟in bu kişi tarafından dile getirilen umuda ortak olmadığını söylemek 

doğru olurdu.  Albay Stoddart‟ın daha önce her zaman Ġngiliz yetkililerle iletiĢim aracı 

bulmasına rağmen Ģuan ondan en ufak bir haber almadan iki yıl geçmesi de dikkate değerdi. 

Bu iki subayın idamının gerçekleşmiş olması ihtimalinden endiĢe etmemek elinde değildi; 

ancak yine de en son haberlerhalka açık infazın gerçekleşmediği izlenimini doğruluyordu. Bir 

sonraki haberin Dr. Wolff‟un olay yerinde olduğu izlenimini vermesi çok büyük bir ihtimaldi. 

Vardıklarında onları temsilciler meclisine bildirmekten mutluluk duyardı ancak en son 

haberde üç gündür Buhara‟da bulunuyordu. Bu iki subayın güvenliğinin teminatını 

sağlayacakları beklentisinden vazgeçirmenin boynunun borcu olduğundan endiĢe duydu. 

“Bay Cochrane bu subayların Buhara‟da hapsedildikleri zaman hükümetin hizmetinde 

ne kadar uzakta görevli olduklarını bilmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.  

“Sir R. Peel Albay Stoddart‟ın Buhara‟ya gitmek için yetkilendirildiğini ve Buhara‟da 

muhabereyapmak için hükümet tarafından doğrudan görevlendirildiğinisöyledi. YüzbaĢı 

Conolly Hive ve Hokand‟da muhabere yapmak için Hindistan hükümeti tarafından 

gönderilmiĢti. Buhara‟ya belli bir görevi yoktu. Ancak Albay Stoddart‟a YüzbaĢı Conolly‟nin 

Hive‟de olduğu ve ona faydalı olabileceğini düĢünüyorsa onu Hive‟ye gönderme yetkisi 

olduğu ima edildi.  

“YüzbaĢı Conolly Buhara‟ya gitmek için doğrudan bir talimat almadı. Hive‟ye gitme 

yetkisi vardı ancak kendi sağduyusuyla hareket ederek ve ülkesine hizmeti için olduğuna 

inandığı Ģeyi yaparak Albay Stoddart onu çağırınca oraya gitti.   

“Albay Stoddart doğrudan resmi talimat aldı ve YüzbaĢı Conolly Buhara‟ya görev 

duygusuyla gitti.” 
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Okuyucuların, Hansard‟ın „Parlamento TartıĢmaları‟ndan kelimesi kelimesine 

kopyaladığım önceki parlamento raporlarını dikkatli bir Ģekilde okuduğuna inanıyorum. 

Okuyucuların özellikle dikkatini çekmek istediğim sayfaları italik yazmaya cüret ettim.  

Bu soruların sorulacağı önceden haber verilmiĢti ve Sir Robert Peel “Muhterem 

beyefendi bu soruyu sorma niyetini ima ettği için tüm gazetelere göz attığını” söylüyor. 

ġimdi muhterem baronun “tüm gazetlere göz atma”sından sonra edindiği bilginin ne 

olduğunu düĢüneceğiz.  

Ġlk önce Sir Robert Peel açıkça “raporu doğrulayan herhangi bir resmi belge 

almadığını” belirtiyor ve Yarbay Stoddart adının Ağustos 1843‟te herhangi bir resmi bilgisini 

almadığı o „rapora‟ itimatla 1843 Mart ayında ordu listesinden çıkarıldı! 

 

STODDART‟IN GÖREVĠ DOĞRULANDI  

Ancak Sir Robert Peel raporun geldiği ima edilen Tahran‟da haberin doğru 

olmadığının belirtildiğini ve “Buhara‟dan Albay Stoddart ve Yüzbaşı Conolly‟nin idamının 

gerçekleşmediğini bildiren bir mektubun alındığını” da sözlerin ekliyor. Fakat Sir Robert Peel 

Temsilciler Meclisi‟ne bu subayların öldürüldüğüne inanmak zorunda olduğundan çekindiğini 

anlatıyor.  

O zaman Bay Cochrane sade ve dürüst bir soru soruyor “YüzbaĢı Conolly kamu 

hizmeti üzerine mi görevlendirildi?” 

Sir Robert Peel “ÖYLE OLMADIĞINA ĠNANIYORUM!” 

Artık bir devlet bakanı Avam Kamarası‟nda önceden duyum aldığı sorulara cevap 

veriyor. Resmi bir cevaba kendini hazırlamak için “tüm gazetelere göz attığını” belirttiğinde 

ve ona sorulduğunda gerçek böyledir. “Böyle olmadığına inandığı” cevabını veriyor. Böyle 

bir cevap kesin bir inkar olarak algılanır. DüĢünce veya inanç sorusu hiç yok ancak bakanın 

aĢina olduğu, ya da olması gereken, salt gerçeklerin sorusu var.  

Aynı soru Sir Robert Peel‟a 28 Haziran 1844‟te soruluyor ve böyle cevap veriyor: 
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“Albay Stoddart Buhara‟ya gitmek için yetkilendirildi veBuhara‟da muhabereyapmak 

için hükümet tarafından doğrudan görevlendirildi. YüzbaĢı Conolly Hive ve Hokand‟da 

muhabere yapmak için Hindistan hükümeti tarafından gönderilmiĢti. Buhara‟ya belli bir 

görevi yoktu ancak Albay Stoddart‟a YüzbaĢı Conolly‟nin Hive‟de olduğu ve ona faydalı 

olabileceğini düĢünüyorsa onu Hive‟ye gönderme yetkisi olduğu ima edildi. YüzbaĢı Conolly 

Buhara‟ya gitmek için doğrudan bir talimat almadı. Hive‟ye gitme yetkisi vardı ancak kendi 

sağduyusuyla hareket ederek ve ülkesine hizmeti için olduğuna inandığı Ģeyi yaparak Albay 

Stoddart onu çağırınca oraya gitti.   

“Albay Stoddart doğrudan resmi talimat aldı ve YüzbaĢı Conolly Buhara‟ya görev 

duygusuyla gitti.” 

Ancak Sir Robert Peel‟in uzun ifadesi birkaç kelimeden oluĢuyor. 

Majestelerinin Buhara‟daki temsilcisi Albay Stoddart YüzbaĢı Conolly‟nin hizmetini 

isteme yetkisine sahipti, bu yetkiyi kullandı ve elbette YüzbaĢı Conolly de ona itaat etti, bu 

yüzden YüzbaĢı Conolly kamu hizmetini yerine getiriyordu. 

ġimdi Ģunu sormak istiyorum: Sir Robert Peel görevi inkar etmek yerine 26 Ağustos 

1843‟te neden bu cevabı verdi?  

 

HALKIN ĠLGĠSĠ NASIL BAġKA YÖNE ÇEKĠLĠR? 

Ġngiliz hükümeti Stoddart ve Conolly‟nin görevine 1844‟te olduğu gibi 1843‟te de 

aynı derecede haberdardı. Ancak öyle görünüyor ki bir süre için bu elçilerin inkar edilmesi bir 

“önlemdi”.  

Crown and Anchor‟daki halk toplantısında Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

siyasi ajanlar olduklarını belirttiğimde benim açıklamam yalanlandı. Sir Robert Peel‟in resmi 

özelliğini inkar ettiği konuĢmasından söz edildi ve bana baĢbakan kadar iyi bilip 

bilemeyeceğim soruldu. Sir Robert Peel‟in aksini açıklamasına rağmen gerçek olduğunu 

bildiğim Ģeyleri belirterek çok kiĢiyi incittiğimden endiĢe ediyorum.  

Sonuç bu iki talihsiz adam “masum seyyahlar” olarak algılandı -halkın ilgisi baĢka 

yöne çekildi- olmayan bir Ģeyi alenen açıklayan bir adam olarak görüldüm-bağıĢlar kontrol 



112 
 

edildi -Dr. Wolff Buhara‟ya gitmek için Londra‟ya geldi -Komite bankerde sadece 30 L ila 40 

L arasında bir meblağa sahipti ve Dr Wolff‟a kendi özel hesabımdan 500 L vermeseydim 

yolculuk DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki arkadaĢlarımın memnun olacağı Ģekilde suya düĢmüĢ 

olurdu.  

Bir an için bile Sir R. Peel‟in Avam Kamarası‟nda veya baĢka bir yerde kesin doğru 

olduğuna inandığını az çok dile getirme kapasitesinde olduğuna inanmadım.  

Ancak parlamentodaki bir bakan önceden haberdar olduğu soruların cevaplarını kendi 

hafızasına güvenmiyordur. Fakat cevapları bulduğu gerçeklerin resmi bir belge veya özetiyle 

hazırlıklı geliyor. Bu yüzden 24 Ağustos 1843‟te Sir Robert Peel‟in elinde yanlış bir belge 

olduğu açıktır. Ġngiliz Ġmparatorluğu‟nun baĢbakanı Sir Robert Peel‟i Ġngiliz anayasasında 

üçüncü kuvveti oluĢturan münevver seyirciler önünde “Bifrons‟un”
39

 aĢağılık karakterinde 

görünmesine neden olan kendi sonlarını arayan ya da kendi düĢüncelerini bir süre sürdürmek 

isteyenlere hesap soracağına inanıyorum.  

28 Haziran 1844‟te okuyucular karanlık zindanda Stoddart ve Conolly ile gerçekte 

mahkum edilen Yakup adlı adamın ifadesini fark etmiĢlerdir. Bu adam sözde idam zamanı 

Buhara‟daydı.  

 

ALBAY SHIEL‟IN TELGRAFI YANLIġ ANLAġILDI  

Ancak (Albay Shiel‟in resmi telgrafına göre)“ Halka açık hiçbir infaz olmadı ya da en 

azından o duymamıştı ve olsaydı asla kaçırmazdı” diyor.  Bu yeterince tatmin edici, fakat 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda fazlasıyla memnuniyet verici olduğu düĢünülmüĢ olmalıydı. Sir R. 

Peel devam ediyor: 

“Albay Shiel‟in bu adam tarafından dile getirilen umuda iĢtirak etmediğini söylemek 

doğru olur.”  

ġimdi, ertesi gün bu iddiaların yeterliliğinden Ģüphe duyarak Albay Shiel‟in telgrafını 

görmek için izin aldım. Neredeyse Sir R. Peel‟in kelimeleriyle ifade ediyor ancak Yakup‟un 

                                                           
39

 Bifronlar Bolonya lehçesiyle yazılmıĢ eski bir Ġtalyan güldürüsünde bir karakterdir. Bir tür Menechinodur. 

Yüzü öyle boyalıdır ki bir tarafı gülerken diğer tarafı keder ifadesi taĢır. Bifrons cümlelerindeki baĢtan savma laf 

kalabalığı ve yetersizliği ile dikkat çeker.  
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Albay Stoddart‟ın hala hayatta olduğuna dair inancına katılmadığını beni inanmaya sevk 

edecek herhangi bir ifade bulamadım! Aslında Albay Shiel hiçbir yorum yapmamıĢtı.  

Okuyuculara Ģimdi aklımdan Albay Shiel‟in telgrafını aktaracağım ve muhterem 

baronun elinde gönderinin bir kopyası olmasına rağmen benim anlatımımın Sir R. 

Peel‟inkinden daha doğru olduğunu söylemeye cesaret edeceğim.  

Albay Shiel üç ay önce Buhara‟dan ayrılan Yakup adındaki bir adamın birkaç gün 

önce geldiğini söylüyor. YüzbaĢı Conolly‟nin hizmetkarıydı ve Salih Muhammet ile zindanda 

tutulmuĢtu.  

Aynı zamanda Augustine da denilen Yusuf kentin dıĢına çıkarıldığında Buhara‟daydı 

ve boğazının kesildiğini gördü. Bu bir Cuma günüydü ve aynı gün Salih Muhammet‟in 

Stoddart ve Conolly‟nin idamının hikayesinde bahsedildi. Bu hikaye Albay Shiel‟in önceki 

telgrafındakiReceb’in hikayesiyle örtüĢmektedir. Bu adam, Yakup, Yusuf‟un idamından sonra 

bir yıl Buhara‟da kaldı ve Ġngiliz subaylarının idamını duymadı. O duymadan Ġngiliz 

subaylarının halka açık infazı gerçekleĢmiĢ olamazdı. Albay Stoddart‟ın hala hayatta 

olduğuna inanıyordu.  

Ġbreyi Hansard‟a döndürünce konuyla ilgili baĢka bir tartıĢma buluyorum.  

“ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY. 

“15 ġubat 1843. 

“Muhterem baronun Temsilciler Meclisi‟ne girdiğini gören Dr. Bowring, kendisine 

önceden haber verilen hükümetin Buhara‟da Albay Stoddart ve Bay Conolly‟nin idamının 

resmi bir bildirisini alıp almadığı sorusunu sormasına müsaade etmesini temenni etti.  

“Sir R. Peel muhterem beyefendinin temsilciler meclisinin dikkatine sunduğu konuyla 

ilgili hükümetin aldığı son haber 12 Kasım Tahran tarihli Albay Shiel‟den gelen bir telgrafı 

ihtiva ettiğini söyledi.  
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ĠRANLI SALĠH MUHAMMET AFGAN BĠR BEYEFENDĠ OLUYOR  

Bu telgrafta Albay Shiel Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara Emiri 

tarafından öldürüldüğünden baĢka bir sonuca varılmasını imkansız kılan birkaç gerekçe 

belirtiyor. Albay Shiel‟in Bay Conolly‟ye eĢlik eden ve doğrudan Buhara‟dan gelen genellikle 

KOOMSEDDAdenilen Afgan bir beyefendi gördüğünü söylediği ayın 23‟ü tarihli ek yazı 

vardı. Bu kiĢiden alınan bilgi idam raporunu doğruladı. Rus Ġmparatoru temsilcisinin sahip 

olduğu tüm nüfuz Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟yi kurtarmak için kullanılmıĢtı fakat 

boĢunaydı. Raporun sağlam temellere dayandığına inanmak için her türlü neden olmasına 

endiĢelendi.” 

“Hansar‟ın Parlamento TartıĢmaları”ndaki bu alıntılardan, okuyucular ilk iki ifadede 

Salih Muhammet‟ten „İranlı‟ iyi bir kişi olarak bahsedildiğini fark etmiĢ olacaklardır. 15 

ġubat tarihli ifadede benzer bir doğrulmayı genellikle Koomsedda denilen bir Afgan 

beyefendisinde bulacaklar.  

Ancak okuyucular Salih Muhammet ya da Muhammet Salih ismindeki Ġranlı iyi bir 

kiĢi tarafından anlatılan hikayeninAfgan beyefendinin, Koomsedda‟nın, eski tanıdıkları Ġranlı 

iyi bir kiĢi Salih Muhammet ya da Muhammet Salih‟ten baĢkası olmadığını öğrendiklerinde 

genellikle Koomsedda denilen bu Afgan beyefendinin doğrulayıcı ifadesiyle tam olarak 

örtüĢmesi gerektiğine ĢaĢırmayacaklardır.  

Ancak okuyucuları temin ederim ki gerçek böyledir ve ilk ifadede Ģöyle tasvir 

ediliyor: 

“Salih Muhammet, genellikle Akhundzade denir.” 

Böylece “bir adam kendi hayatında bir çok bölümde oynar.” 

Bay Bowring‟e cevabında Sir R. Peel “Rus Ġmparatoru temsilcisinin sahip olduğu tüm 

nüfuz Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟yi kurtarmak için kullanılmıĢtı fakat boĢunaydı.” 

diyor.  

Bu doğru değil. Sir R. Peel yine yanlıĢ bilgilendirilmiĢti. Rus elçisi Albay Stoddart ve 

YüzbaĢı Conolly‟nin hala hayatta olduğu 17 Nisan 1842‟de Buhara‟dan ayrılmıĢtı. O 

zamandan beri Majesteleri Ġmparator‟un Buhara‟da hiç elçisi yoktur.  
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Bu, muhtemelen, DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki beyefendilerin kasıtlı bir yanlıĢ beyanatı 

değildir -ne yazık ki Orta Asya‟daki olaylardan habersizler. Üstteki gerçeği hiçbir zaman 

onlara yazmadığımdan muhtemelen Rus elçisinin gerçekte ne zaman ayrıldığından 

habersizdirler. Okuyucular biraz zaman geçince onu MeĢhed‟de kalan hiç kimse olmadığı 

hakkında bilgilendirdiğimde Orta Asya‟daki olaylar karĢısında Ġngiliz hükümetinin üzücü 

cehaletine ĢaĢırmayacaklardır.  

 

PARA KURTULDU 

Böylece aylık 8 tomanın (4 L) küçük bir birikimi adına Horasan‟da geçen önemli 

olaylardan habersiz kalıyoruz. 

Aylık 4 poundluk bu küçük birikim yüzünden Salih Muhammet‟in değerli arkadaĢı 

Muhammet Ali ġerif gibi bir serseri Ġngiliz mektuplarını Buhara yolunda engel olmaya 

muktedir oldu.  

Halka, ileriki bir durumda, Orta Asya ile siyasi iliĢkilerimizin doğası ve durumu 

hakkında bilgi vermeyi amaçladığımdan sadece baĢbakanın bu yanlıĢ ifadesi halkı doğal 

olarak Rus temsilcisinin de doğrulayıcı bir ifade gönderdiğini düĢünmeye sevk edeceğini 

söylüyorum.    

Ulusu bu subayların öldüğüne inandırmak için hükümetin çok olağanüstü bir telaĢ 

sergilediğini ve hükümetin sadece benimsemek için hevesli oldukları düĢünceleri 

doğrulamaya meyilli bilgileri yayınladığını okuyuculara göstermek için yeterli kanıt ortaya 

attığımı düĢünüyorum.  

Komite sürekli Dr. Wolff‟tan, doktorun halka da sunacağı bir seyir yazısı alıyor. 
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BÖLÜM IX 

De la Perouse olayında Fransız hükümetinin tutumu Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly olayında ve cesur YüzbaĢı Ross olayında Deniz Bakanlarının ve Ġngiliz hükümetinin 

zalim duyarsızlığı ile çok büyük tezat oluĢturur ki okuyucuların aĢağıdaki YüzbaĢı Dillon‟un 

tutanaklarının kısaltılmıĢ hikayesini okuyunca üzülmeyeceklerinden eminim.  

Bu cesur subay iki ciltlik bir hikaye yayınladı fakat uzun zamandır basılmadı ve 

herhangi bir kütüphaneden bir kopyasını elde edemedim.  

Bu ilginç çalıĢmanın bir kopyasını her köĢede ararken YüzbaĢı Dillon Kraliyet 

Coğrafya Topluluğu‟nda benimle tanıĢma Ģerefini bana bahĢetti. Böylece kendi 

hükümetimizin utanç verici ilgisizliğiyle Fransız hükümetinin soylu tavrındaki apaçık zıtlığı 

görebildim.  

 

ZORLUK  

Bir Ġngiliz ve Ġngiliz subayı olarak bu küçük düĢürücü karĢılaĢtırmayı yapmak benim 

için çok acı vericidir. Ancak kamuoyunda öyle çok dile getirildi ki “evlerinde rahat yaĢayan” 

devlet bakanlarının yarı maaĢlı bir yüzbaĢıdan öğretici bir ders alabileceklerine ve Ġngiliz 

subaylarının kırık kalemler gibi bir kenara atılmayacaklarını öğreneceklerine inanıyorum.   

Ġlk terfimi 3. George‟dan almıĢtım. Bu hükümdarın saltanatı boyunca Ġngiliz elçileri 

hakaretten uzaktı. Bir hakaret edildiyse ulusal onurumuza verilen zararın telafisini elde etmek 

için kesinlikle bir teĢebbüste bulunulurdu. Adı her zaman saygıyla anılacak ve sonsuza dek 

hatırasına hürmet edilecek bu mükemmel hükümdar kendini kral adına layık görmedi- 

asaletini salt bir komik Ģey olarak görmeseydi, elçilerini koruyamazdı! 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda Buhara Emiri‟nden tazminat almanın zorluklarını anlattılar. 

Cevabım Ģöyleydi: 

“Bunlar Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin neden oraya asla gönderilmemeleri 

gerektiğinin nedenleridir. Ancak bir elçiyi bir kez gönderdiğinizde hiçbir etmen terk 

edilmesini haklı kılmaz.” 
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LORD CASTLEREAGH- TAZMĠNAT 

YüzbaĢı Dillon‟un La Perouse bölüğünün kalıntılarının keĢfinin ilginç hikayesine 

geçmeden önce okuyucuları küçük bir anekdot anlatmak için birkaç dakika alıkoyacağım. 

Topçu Birliği‟nde subay olan bir arkadaĢım Fransa‟da “masum bir seyyah” olarak 

kalırken Fransız otoritelerinden çok haksız bir muameleyle karĢılaĢmıĢtı. Hükümetine Ģikayet 

etti. Lord Castlereagh olayla ilgilendi. Uzun bir yazıĢma gerçekleĢti ve DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

sonucu öğrenmek için davet edildik.  

Lord Castlereagh arkadaĢıma yapılan her Ģeyi ve Lord hazretlerinin yeterli ve çok 

olduğunu düĢündüğü elde edilen tazminatı açıkladı.  

ArkadaĢımın memnun olmaktan çok uzak baktığını görünce Lord hazretleri ona: 

“Bayım bu olaydan dolayı Fransa ile savaĢ ilan etmemi mi istersiniz?” dedi.  

ArkadaĢım sakince “Lordum bir Ġngiliz askeri olarak onurumun gerektirdiği tazminat 

baĢka bir yolla alınamıyorsa, isterim.” 

ġuanda DıĢiĢleri Bakanlığı olarak tesis edilmiĢ olsaydı Devlet Bakanı‟nın sert cevabı 

ne olurdu? 

Cevabın alaycı bir gülüĢ olduğuna gerçekten inanıyorum. Ancak Lord Castlereagh 

böyle cevap vermedi.  

Cevabı: “Haklısınız bayım. Tam tazminat alacaksınız.” Oldu – ve tam tazminat elde 

edildi.  

ġimdi de la Pérouse Kontu‟na gelince: 

La Pérouse 1785 yılında keĢif yolculuğunda Brest‟ten yelken açtı. Haziran 1788 

yılında dolambaçlı bir yolculuktan sonra Botany Koyu‟na ulaĢtı ve birkaç ay içinde bu 

limandan yelken açtı. Bu zamandan itibaren 1826 yılına kadar hiçbir gerçek haber alınmadı. 

Hükümeti tarafından terk edilmiĢ miydi? Asla. Fransız hükümetinin emirleri 

neticesinde Pasifik‟teki tüm adalar savaĢ ve ticaret gemileri tarafından özenle ve sebatla 

araĢtırıldı. Yeni çabaların gerçekleĢtiği 1793 yılında hükümet La Pérouse‟den haber alan her 
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kimseye hangi ulustan olursa olsun onur niĢanı ve ödül vaad edildi. Ayrıca onur niĢanı ve 

ödülhaberin önemine göre olacağına hükmetti.  

Boussole‟da La Pérouse‟ya eĢlik eden M. Lesseps Kamçıtka‟da keĢif seferinden 

ayrıldı ve Fransa‟ya haber ve haritalar getirdi.  

 

KARARNAME  

Millet Meclisi aĢağıdaki kararnameyidüzenledi, ki Fransız ulusu için öyle Ģerefliydi ki 

okuyucuya tüm belgenin bir çevirisini sundum. Ġnsanlık dostu her arkadaĢın memnuniyetle 

inceleyeceğinden eminim.  

“Millet Meclisi Kararnamesi. 

“9 Şubat 1791. 

“Tarım, Ticaret ve Deniz iĢleri birleĢik komisyonunun raporunu duyduktan sonra 

Millet Meclisi,  

“Kralın yabancı ülkelerdeki ulusun tüm elçilerine, sakinlerine, konsoloslarına ve 

temsilcilerine insanlık, sanat ve bilim adına bağlı bulundukları farklı hükümdarlıklara 

emirlerindeki tüm denizciler ve her türdeki temsilcilere nerede olursa olsunlar fakat özellikle 

Pasifik Okyanusu‟nun güney bölgelerinde M. De la Pérouse ve mürettabatı tarafından 

yönetilen „La Boussole‟ ve „L‟Astrolable‟ adlı Fransız fırkateynlerini mümkün olan tüm 

araĢtırmayı ve benzer Ģekilde nerede olduklarını veya kaybolup kaybolmadıklarını bize 

doğrulamaya yarayacak her tür soruĢturmayı yapmaya katılmalarını rica etmesine; M. De la 

Pérouse ve arkadaĢları bulunursa veya onlarla karĢılaĢılırsa diye, hangi yerde olduğu önemli 

değil, her türlü yardımın verileceğine ve ülkelerine dönmeleri ve sahip oldukları ne varsa 

yanlarında getirebilmeleri için mümkün olan her aracın tedarik edileceğine; bu denizcilere 

herhangi bir yardımda bulunan,onlar hakkında bilgi edinen veya yolculuklarında ait olmuĢ 

veya olan herhangi bir belge ya da eseri Fransa‟ya iade eden herkese Millet Meclisi hizmetin 

önemine göre zararı ödemekle ve hatta tazminat vermeyi taahhüt etmesine karar verdi. 

“Ġlaveten kralın bir ya da daha fazla gemiyi donatmasını, gemide bilim adamlarının, 

doğa bilimcilerinin ve çizimcilerin olmasını ve onlara verilecek belgeler emirler ve talimatlar 
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gereğince M. De la Pérouse‟u arama ve aynı zamanda bilim ve ticaretle ilgili araĢtırma 

yapmaları için çifte görevli keĢif yolculuğunun komutanlarına bir ödül bahĢetmesi için -M. De 

la Pérouse‟un aranmasında bağımsız olarak ya da hatta onu bulmalarından veya haber 

almalarından sonra bile- yolculuğu denizcilik, coğrafya, ticaret, sanat ve bilim için yararlı ve 

kullanıĢlı hale getirmek için her önlemi almasının rica edilmesine karar verildi.  

“Ġlk nüshası bizim, Millet Mesclisi BaĢbakanı ve bakanları,  tarafımızdan 

düzenlenmiĢtir. 24 ġubat 1791, Paris. 

“DUPORT, BaĢbakan. 

“LIORE,   Bakanlar” 

“BOUISSION,   

 

22 Nisan 1791 yılında Millet Meclisi M. De la Pérouse‟un Botany Koyu‟na kadar olan 

yolculuklarının harita ve raporlarının ve eve gönderdiklerinin ulusun hesabına derhal 

basılması ve iki milyon frankın (83,333l 6s. 8d.) bu amaca uygun görüldüğünü emreden baĢka 

bir kararname yayınladı.  

Kralın alıkoymayı düĢünebileceği kopyaları hariç tüm nüshası M. De la Pérouse‟un 

ülkesine kendisini adamasına karĢılık memnuniyetin ispatı olarak bu karanamenin bir kopyası 

Madame de la Perouse‟a gönderilecekti. Ayrıca M. De la Pérouse ismi Donanma Listesinde 

kalması ve maaşının eşi tarafından alınmasına karar verildi.  

Bu kararnameyi yayınladıktan hemen sonra La Recherche ve L‟Esperance adı verilen 

iki fırkateyn Brest‟e doğru yola çıktı. Birincisinde General d‟Entrecasteaux Tuğamiral olarak 

gemiye bindi ve ikincisinin komutası YüzbaĢı Huon de Kermadec‟e bahĢedildi.  

Bu talihsiz yolculuğun sağ kalanlarından bazıları, beĢ yıllık bir yokluktan sonra 1796 

Mart ayında Fransa‟ya döndü. M. Labillardiere seyahatinin feci sonunun hikayesini yayınladı. 

1792 veya 1793‟te Ġngiliz gemisi „Albemarle‟yi komuta eden George Bowen 

tarafından Morlaix‟de Juge de Paix önünde ifade verildi. Aralık 1791‟de Doğu Okyanusunda 

New Georgia kıyısında De la Perouse‟un gemisinin bir parçasını suyun üzerinde yüzerken 
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gördüğünü belirtti. O zamandan beri Fransız ulusu tarafından çok çaba sarfedilmesine rağmen 

De la Pérouse ve cesur mürettabatının akıbetine dair hiçbir bilgi alınamadı.  

 

TUCOPIA  

Bu ilginç gizemi ortaya çıkarmak Doğu Hindistan Kumpanyası‟nın „Research‟ adlı 

gemisinin Ġngiliz kumandanı cesur ve yetenekli Kaptanı P. Dillon‟a kaldı.  

1813 yılında bu subay Beetee Adalarını (genellikle FijiAdaları denir) ziyaret etti. Bu 

adalardan birinde Martin Bushard adında bir adama, karısına ve Joe adındaki Hintli bir 

gemiciye pek çok tohum sağlandı. Kendi istekleriyle onları büyük bir nezaketle karĢılayan ve 

kalmalarını çok isteyen yerlilerle bırakıldılar. Bu adanın adı Tucopia idi.  

1813‟ten 1826 yılına kadar Martin Bushart‟tan hiçbir haber alınamadı. Ancak o sene, 

Bengal boyunca Valparaiso‟dan Yeni Zelanda‟ya deniz yolculuğu yapan Kaptan Dillon 13 

Mayısta Tucopia‟da göründü. Birkaç kano gemiye geldi ve en önde Hintli denizci Joe‟yu 

hemen tanıdı. Onu gemiye davet etti. Diğer kano Martin Bushart‟ı getirdi.  

Bu Hintli denizci geminin silahtarına gümüĢ bir kılıç koruması sattı. Bu Kaptan 

Dillon‟a söylenince hemen dikkatini çekti. Martin Bushart‟a bunu nasıl bulduklarını sorunca, 

Tucopia‟ya ilk geldiklerinde yerlilerin elinde birkaç geminin demir cıvatalarını, landa 

demirleri, baltalar, bıçaklar, porselen ve cam boncuklar, gümüĢ bir çatalın sapı ve pek çok 

baĢka Ģey bulduklarını söyledi.  

 

KAPTAN DILLON  

Bu Ģeyler yerliler tarafından Mannicolo adındaki uzak bir adadan kanolarla 

getirildiğini, iki büyük geminin orada enkaz haline geldiğini ve mürettebattan iki kiĢinin hala 

hayatta olduğunu öğrendi. Kaptan Dillon hemen bu iki gemi enkazının çok meĢhur ve acı 

çekmiĢ De la Pérouse kumandasındakiler olduğuna inandı.  

Kaptan Dillon o zaman erzak yokluğu içindeydi ancak hemcinslerini ülkelerine geri 

götürme ihtimali varken bir Ġngiliz denizcisi hiç “menfaat” düĢünür mü? ġans eseri insanlık 

onuru için o diplomatik sözcük henüz Nautical Sözlüğünde yer bulmamıĢtı. Kaptan Dillon 
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“Buna rağmen Mannicolo‟ya gitmeye karar verdim ve emrimdeki araçlarla Fransız 

olduklarından en ufak bir Ģüphe duymadığım iki kazazedeyi vahĢilerin ellerinden kurtarmak 

için gittim.” Bu yüzden Martin Bushart ve Tucopianlılar‟dan birinin eĢliğinde yelken açtı ve 

iki gün içinde Manicolo‟yı gördü. Ancak gemi o kadar sızıntılıydı ki adaya ulaĢmak için 

yaklaĢık yedi gün sürüklendi.  

 

SIR JEREMIAH BRYANT KAPTAN DILLON‟A YARDIM EDER  

Kaptan Dillon Tucopianlıyı bir kanoya koydu ve gönülsüz bir Ģekilde hafif bir 

rüzgarlaKalküta‟ya taĢındı. Martin Bushart hala gemideydi.  

Bengal‟e vardığında Kaptan gemi enkazlarıyla ilgili tüm detayları ve gerçekleri 

öğrenmek için hemen Mannicolos‟a gitmeyi önererek yardım için Hindistan Hükümetine 

baĢvurdu. ġans eseri Bengal subayları Downing Caddesinde eğitilmemiĢlerdi ve 

kumandanıyla Rangoon‟da duran Kumpanya‟nın savaĢ gemisi „Ternate‟emrine verildi. Bir 

Hükümet buharlı gemisi onunla beraber birliğini Rangoon‟a götürmesi için tayin edildi. 

Bunun Konsey‟deki BaĢkan yarımcısının emri olduğunu ve bir an önce gitmesi gerektiğini 

söylediler.  

Bu dönemde Kaptan DillonChouringhee‟deki Asiatic Society‟s Room‟da Tümgeneral 

Sir Jeremiah Bryant (o zaman Albay Bryant) ile karĢılaĢma Ģansına sahip oldu. Bu fırsatın, bu 

seçkin subayın Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetlerini ortaya çıkarmak için 

gayretlerime verdiği nazik destek için teĢekkür etmeden geçmesine izin vermeyeceğim. 

Okuyucuların bu gerçekten yardımsever Hristiyan ve seçkin Generalin Kaptan Dillon‟un 

görevi adına çaba sarfetmesine neden olan ve ayrıca Dr. Wolff‟u göndermek için toplanan 

halk mitingine baĢkanlık ettmesine neden olan aynı duyguları göz önünde bulundurduğunda, 

bu arasözü affedeceğini düĢünüyorum.  

Hikayeme dönersem,  o zaman Albay Bryant Kont de la Pérouse‟un yolculuğundan 

hayatta kalanların geminin enkaza döndüğü düĢünülen adalardan kurtarılması için atılacak 

adımları belirlemek için Society‟s Room‟dan bir heyetin Kuruldaki BaĢkan Yardımcısını 

beklemelerini önerdi.  

Bu hareket oybirliği ile kabul edildi. Aynı zamanda Yüksek ġura üyesi olan BaĢkan 

Muhterem J. H. Harington makamından bir hitapla Albay Bryant‟ın hareketine candan destek 
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verdiğini ve ayarlamaların isteklerini yerine getirecek Meclis BaĢkan Yardımcısının emirleri 

doğrultusunda Marine Board tarafından yapıldığına inanmak için nedenlerinin olduğunu 

söyledi.  

Rangoon’daki „Ternate‟e erzak sağlamadaki zorlukların sonucunda Kaptan Dillon‟a o 

zaman Rangoon‟dan ulaĢan Kumpanya‟nın  „Research‟ adlı gemisinin komutası önerildi. Bu 

teklifi hemen kabul etti.  

 

KAPTAN DILLON KALKÜTA‟DAN YELKEN AÇIYOR  

ġuanda önümde De la Pérouse‟nin gemilerinin kaybolmasından kırk yıl sonra 16 

Kasım 1826 tarihli Hindistan Ġmparatorluğumuzun Meclisi tarafından onaylanan on üç karar 

var. Ben sadece birincisini aktaracağım: 

“KARAR 1- Yukarıda kaydedilen yazıĢmada öne sürülen tüm koĢulların olgun bir 

değerlendirmesi üzerine Meclis BaĢkan Yardımcısı Kaptan Dillon tarafından Hükümete 

sunulan gerçeklerin beklentiyi haklı çıkarmak için yeterli olduğundan, uygun önlemler 

alınırsa yaklaĢık kırk yıl boyunca en derin araĢtırmalara rağmen akıbeti hala belli olmayan 

Kont De la Pérouse tarafından kumanda edilen Fransız fırkateynleri „Boussole‟ ve „Astrolabe‟ 

nin kaybolması ile ilgili bazı kesin bilgilerin elde edilebileceğinden memnun oldu.” 

Ayrıca keĢif gezisi amacıyla harcanmasına izin verilen miktar ve hizmetleri 

karĢılığında Kaptan Dillon‟a 6000 ruble verilmesi kararları da geçti. Kont De la Pérouse‟un 

kaybolduğu yeri keĢfetmek niyetiyle Yeni Gine ve Yeni Zelanda kıyılarını araĢtırmak için 

Kaptan Dumont d‟Urville komutasında 1825 senesinin Nisan ayında Toulon‟dan gönderilen 

“L‟Astrolable” adlı Fransız korvetine rastlayabilir diye o geminin kumandanına M. De la 

Pérouse kumandasındaki Fransız fırkateynlerinin orada ya da Mannicolo Adaları civarında 

enkaza döndüğünü düĢünerek güzergahıve “Research”ün amacını öğrenmesi için talimat 

verildi.  

11 Ocak 1827 yılında Kaptan Dillon ilginç yolculuğuna Kalküta‟dan yelken açtı ve bir 

süre Van Dieman‟ın topraklarında kaldı.  

Van Dieman‟ın topraklarından ayrıldığında, Kaptan Dillon birini doğa bilimci olarak 

seyahatine eĢlik etmesini sağlamak için Port Jackson‟a el attı. Bu konuda hayal kırıklığına 
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uğrayarak genç bir Yeni Zelandalı Ģef ve onun refakatçisi olan yolcularından ikisini 

korumakta zorluk çektiği Yeni Zelanda‟ya yelken açtı. Bu kiĢilerin ait olduğu kabile ile 

Adaların Koyundaki kabile savaĢtaydı ve Ģeflerinden birinin ölümüyle yenilgiye uğradı. 

Ancak kaptan Dillon saldırgan yabanilerin öfkeli tutkularını harekete geçirmeden 

konuklarının güvenliğini sağlayabildi.  

Kaptan Dillon Yeni Zelanda‟dan Tonga‟ya ilerledi. Burada daha önce bahsettiğim gibi 

La Pérouse‟nin yolculuğundan sağ kalanlar için bu denizlerdeki adaları araĢtırmaya 

Fransa‟dan gelen Fransız gemisi “L‟Astroble” adını duydu.  

 

MANNICOLO‟YA ULAġIR  

Kaptan Dillon Tonga‟dan Mannicolo‟ya bir rehber bulduğu Tucopia‟ya yelken açtı ve 

bu adaya 13 Eylülde ulaĢtı.  

Burada adayı araĢtırarak ve önceki seyahatinde elde ettiği bilgilerini destekleyen 

yerlilerle iletiĢim kurarak bir süre kaldı.  

Owallie adındaki 55 yaĢındaki bir Ģef Kaptan Dillon‟u uzun bir süre önce bir sabah 

dıĢarı çıkan bu ada insanlarının Paiow‟un karĢısındaki kayalıkta bir geminin parçalarını 

gördüğünü belirtti. Bu kayalık günün ortasında kadar onları birarada tuttu. Deniz tarafından 

kırılınca parçalara ayrıldı ve büyük parçaları sahil boyunca kıyıda yüzdü. Çok büyük bir 

kasırga patlak verince gemi gece boyunca kayalığa vurdu. Bu enkazdan dört adam kurtarıldı. 

Ġçlerinden biri Ģefe peĢkeĢ çekti ve hayatları bağıĢlandı. Bu adamların hiçbiri reis değildi. 

Owallie‟nin kabilesinde bir süre kaldılar ve daha sonra Paiow‟da küçük bir gemi inĢa eden 

arkadaĢlarına katılıp yelken açtılar. Aynı gece bir baĢka gemi kayalığa çarptı ve sulara 

gömüldü. Ondan birkaç adam kurtarıldı. Küçük bir gemi inĢa ettiler ve gemi kazasından beĢ 

ay sonra yelken açtılar.  

Küçük gemiyi inĢa ederken adalıları uzak tutmak için etraflarında büyük bir ağaç çit 

vardı. Adalılar da aynı Ģekilde onlardan korkuyordu ve aralarında nadiren münasebet 

oluyordu. Adalılar bu yabancıların hayalet olduklarını düĢünüyorlardı. Bazıları, burunları bir 

fit uzunluğunda olarak tasvir ediliyordu. Kaptan Dillon bunun subayların giydiği “baĢtan kıça 

kadar” olan ve burun sanılan kalkık kenarlı Ģapkadan dolayı olduğunu düĢündü. Diğerleri 
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gittiğinde iki beyaz adam arkada kaldı. Biri reisti. Diğeri Kaptan Dillon‟ın gelmesinden üç yıl 

kadar önce ölen beyaz reise refakat eden sıradan biriydi. 

Beyaz adamın eĢlik ettiği Ģef ülkesinden kaçmak zorunda kalmıĢtı ve beyaz adam da 

ona refakat etmiĢti. Bu adanın yerlilerinin gördüğü beyaz adamlar ya da yabancılar sadece 

gemi enkazındaki insanlar ve Kaptan Dillon‟un mürettabatıydı.  

Yerliler bir geminin çarpıp derin sulara gömüldüğü ve diğerinin de kayalığa fırlatıldığı 

ve bir çoğunun kaçtığı güney kayalıklarındaki noktayı iĢaret ediyorlardı.  

Ġfadelerinin doğruluğuna kanıt olarak yerliler aralarında üzerine La Perouse‟un 

seyahatinde doğa bilimci olarak katılan bir beyefendinin arması olan gümüĢ bir Ģamdan, 

gümüĢ bir kılıcın sapı ve baĢka türlü Ģeyler de yer alan Fransız imalatı büyük bir eĢya 

koleksiyonu getirdiler.  

 

SAYGIN BĠR ÖDÜL  

Ancak en makbul kanıt yerliler tarafından kaldırılmak için çok ağır olan eĢyaların 

bulunduğu kayalıklardan Kaptan Dillon‟un kendisi tarafından bulundu. Bunlar pirinç silahlar, 

demir bir dümen yekesi ve “Bazin m‟fait” yazısı ve Fransa Kraliyet arması taĢıyan iki 

geminin çanlarıydı.  

Böylece cesur vatandaĢımız Dillon o insanlık ve bilim için çok ilginç olan meseleyi 

aydınlattı. Dillon isminin gelecek nesilde Pérouse ismiyle beraber anlacağını tahmin 

ediyorum.   

Kaptan Dillon böylece yolculuğunun amacını yerine getirerek 7 Nisan 1827‟de vardığı 

Kalküta‟ya dümeni kırdı. Genel vali tarafından büyük bir ayrıcalıkla karĢılandı.  

Kaptan Dillon yeni hürmetlerin onu beklediği Paris‟e doğru yola çıktı. Majesteleri 

X.Charles Onu Knight of the Legion of Honour yaptı, Avrupa‟ya seyahatinin masraflarını 

karşılamaya yetecek yeterli bir miktar verdi, kendi hayatı boyunca yıllık 4000 frank yıllık 

ödenek, bu miktarın yarısının miras hakkını ailesine vererek, bahşetti ve Şövalye Dillon‟a 

konsolosluk mevki verdi.  

Tüm bunlar olması gerektiği gibidir.  
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Okuyucuların, La Pérouse ve arkadaĢları adına Fransız hükümetinin ilgisiyle Ġngiliz 

Hükümeti ve beni Lordu Aberdeen‟in iki elçisinin, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly, 

akıbeti karĢısındaki soğuk ilgisizliğini karĢılaĢtırmak için bir süre durup düĢüneceklerine 

inanıyorum. 

Kızgınlıklarının bir derece geçmesine olanak tanıyarak birkaç dakikalık aradan sonra 

okuyucularımdan La Pérouse‟a karĢı Fransız hükümetinin tavrıyla birkaç yıl buzda tıkanıp 

kalan seçkin subay Kaptan Ross ve tayfasının akıbeti ile ilgili tüm ulus endiĢe ateĢi 

içindeyken, Ġngiliz hükümetinin tavrını karĢılaĢtırmalarını isteyeceğim.  AĢağıdakini 11 Ekim 

1844‟te Kraliyet Coğrafya Topluluğu‟nun meydana gelenlerin basılı bir raporundan aldım.  

 

“BAY MURCHISON, BAġKAN, MAKAMINDA. 

“Dr. Beke‟in gazetesindeki bir tartıĢmanın sonunda aralarında YüzbaĢı Grover‟ı gören 

BaĢkan Topluluklarının değerli bir üyesi olan Albay Stoddart‟ın hayatta olma ihtimaline 

toplantının dikkatini çekti: BaĢkan Kaptan Ross‟un üç yılı aĢkın bir süre önce buzda 

sıkıĢtığında, bu subayın ve cesur tayfasının akıbetini öğrenmek için önlemler almaya 

yetkililere ısrar etmek için birkaç bilim adamıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟na gittiğini 

hatırlatıyor.  

 

KURUTULMUġ BĠR BALIK  

Aldığı cevap Ģuydu: “Külliyen habersiz olduğunuz bir konu üzerine bir düşünce 

geliştirmek siz bilim adamları için yerinde bir durumdur: size Kaptan Ross‟un kurutulmuş bir 

balık kadar ölü olduğunu söyleyebiliriz!” 

KURUTULMUġ BĠR BALIK KADAR ÖLÜ! 

Kaptan Ross olayında hükümet ulusal bir gaye için üstlenilen bu yolculuğun 

masraflarını karĢılayabilmek ve cömert, vatansever ve yalnız bir bireyin fonlarından ödemek 

için yeterince sefil olduğundan kesinlikle vicdanlarını yalanla sorumluluk altında bırakmadan 

„masum bir seyyahtı‟ derler.  
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Ancak ulus zavallı Ross‟un zalimce terk edilmesiyle ilgili söylenmeye baĢladı. 

Sonunda bu kurutulmuĢ balıkların ardından “Çok geç olmadan, tam zamanında” ulaĢan bir 

keĢif heyeti gönderildi. Çünkü Deniz Kuvvetleri keĢif heyetinin buza girerken Ross kendi 

gücüne dayanarak buzdan dıĢarı çıkmak için yolunu bulmuĢtu. 
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BÖLÜM X 

“Yet shame and honour might prevail 

To keep three thus from turning tail: 

For who would grudge to spend his cash in 

His honour‟s cause? (Quote she) „A pudding.‟” 

HUDIBRAS. 

 

Artık Ġngiliz Hükümetinin Dr. Wolff‟u kaderine terk etme niyetinde olduğunu ciddi bir 

Ģekilde anlamaya baĢlıyorum. Komite soylu Doktor‟un tehlikeli durumunu tartıĢmak için 

toplandı. Devlet Bakanı‟na aĢağıdaki mektubu yazmam istendi: 

 

KOMĠTE OLAĞANÜSTÜ BĠR ADIM ATAR  

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“26 Ağustos 1844. 

“Yarbay Stoddart, YüzbaĢı Conolly ve Teğmen Wyburd ve siyasi görevle ülkelerine 

hizmetinde görevlendirilmiĢ tüm Ġngiliz subayların feci akıbetlerine iliĢkin onlara bildirilen 

bütün olayları derinlemesine düĢünen, Majesteleri hükümetinin bu subayların salınması için 

her ne yaptıysa bunların etkisiz olduğunu, ayrıca Dr Wolff‟un Ġngiliz Hükümetinin koruması 

istemini de düĢünen Stoddart ve Conolly Komitesi Fonu sadece kanuni bir iĢle uğraĢırken 

yabancı bir güç tarafından hapsedilen bir Ġngiliz vatandaĢı olduğu ve bu kiĢi saltanata bağlı 

olduğu için hükümdarın böyle kiĢilerin yanlıĢlarının öcünü almakla, saldırganı 

cezalandırmakla ve tam tazminat ödemeye zorlamakla yükümlü olduğu içindir. Ancak 

Ģimdiye dek bu kanuni iĢin bütünüyle yeterli olduğu düĢünüldü.  

“Tüm bu noktaları olgun bir Ģekilde düĢünen Komite Lord Aberdeen‟den Ģuanda 

Buhara‟da mahkum olan Dr. Wolff‟un salınması için Majesteleri hükümetinin acil ve amirane 

müdahalesi ne kadar güvenebileceklerini belirtmesini açıkça rica ediyor. Majesteleri 
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hükümetinin böyle bir müdahalenin garantisini verememe ihtimaline karĢı Komite Lord 

Aberdeen‟i YüzbaĢı Grover‟ın Dr. Wolff‟un akıbetine Rus Ġmparatorunun dikkatini çekmek 

için derhal St. Petersburg‟a gitmeyi önerdiğini ve Komite‟nin bu öneriyi kabul ettiğini 

bildirmek için izin istiyor. Aberdeen Kontu‟ndan ona gerekli pasaportu, Ġmparatorluk 

makamında Majestelerinin temsilcisi olduğuna dair bir mektup ve Lord hazretlerinin 

bahĢetmek istediği baĢka yardımları rica ediyor.  

“Komitenin emriyle, 

“JOHN GROVER, 

“Captain Unattached, 

“BaĢkan.”  

“Muhterem . 

“Aberdeen Kontu, 

“Devlet Bakanı. 

 

Cevap olarak Lord Aberdeen Komite‟yi “Maalesef Majestelerinin Hükümeti sizin 

bahsettiğiniz Buhara Emiri‟ne doğrudan ve amirane müdahaleyi ifa etme araçlarına sahip 

değildir” diye bilgilendirdi. ġimdiki koĢullar altında birinin Buhara‟ya gitmesine Ģiddetle 

karĢı çıkıyor ancak nazikçe St. Petersburg için bana pasaport ve “emrindeki her imkanı” 

sağlayacağını söylüyor.  

Ġngiliz Hükümeti Dr. Wolff‟un serbest bırakılması için amirane önlemler alamayacak 

ya da almaya isteksiz olduğundan Rus Ġmparatorunun korumasını istemeye karar verildi. 

Ġngilizler için bir Ġngiliz vatandaĢının kurtuluĢu için yabancı bir güce baĢvurmanın olağanüstü 

bir önlem olduğunu hissettik. Ancak hiç zaman kaybedilmemeliydi. Benimsemek üzere 

olduğumuz olağanüstü önlemlerin Ģuanki veya sonraki etkisini, siyasi beklenti meselesini 

daha sonra tartıĢmak üzere muhterem Dr. Wolff‟u kurtarma Ģansını kaçırmaya hevesli 

değildik. Görevimiz elçimiz Dr. Wolff‟u her yolu denemeden bırakmamaktı ve hiç kimse Rus 

Ġmparatoruna baĢvurmaktan baĢka bir Ģey öneremedi. 
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KOMĠTENĠN MEKTUBU RUS ĠMPARATORU‟NA ULAġIR  

Dahası Devlet Bakanı benimsediğimiz planı uygun görmemek bir yana St. 

Petersburg‟daki Ġngiliz vekilin yardımını vaat ettiği görülecektir.  

Pasaportumu ve St. Petersburg‟daki Ġngiliz vekile okumam için açık bırakılan bir 

mektup aldıktan sonra 11 Eylül‟de Londra‟dan ayrıldım. Gece ve gündüz seyahat ederek 

yedinci gün St. Petersburg‟a vardım.  

Ġmparatorun kızının kaybından dolayı çok üzgün olduğunu duydum ve bu durumun bu 

kadar uzaktan istemek için geldiğim görüĢmeyi engelleyeceğinden korktum. Ancak konuyla 

ilgili konuĢtuğum ilk kiĢi on gün önce bir Ġngiliz seyyahın geldiğini söyledi. Bu beyefendi 

saray yolunda altın bir niĢan kaybetmiĢti ve geri getirilmesi karĢılığında gazetelere 200 

rublelik bir ödül ilanı vermiĢti.  

Ġngiliz Elçiliğinde imparator için olan mektubun kopyası ile telgrafı hemen bıraktım. 

Ertesi gün vekilin ziyaretiyle onurlandırıldım. Bana kimseyi görmeyen imparator ile bir 

görüĢme sağlayabileceğimi düĢünmediğini söyledi.  

Ona kabul edilen Ġngiliz beyfendisini hatırlattım. “Bu çok doğru ancak sizi temine 

ederim ki Majesteleri bizi kabul etmeyecek” diye cevap verdi.  

Bay Bloomfield‟a beni Buhara‟da bulunmuĢ biriyle tanıĢtırıp tanıĢtırmayacağını 

sordum. Yapamayacağını söyledi.  

Ayın 21‟inde Ġngiliz Elçiliği‟nde akĢam yemeği yedim. Vekil bana Kont Woronzow 

ile bir görüĢme ayarladığını ve imparatoru görme ihtimalim çok düĢük olduğu için ona 

Komite‟nin mektubunu vermemin iyi olacağını söyledi.  

Ayın 23‟ünde Bay Bloomfield‟in huzurunda Kont Woronzow ile görüĢtüm. Ona 

Komiteden gelen aĢağıdaki mektubun kopyasını verdim. Dikkatli bir Ģekilde okudu: 

 

“Stoddart ve Conolly Komitesi Fonu‟ndan Tüm Rusların Ġmparatoru Majestelerine. 
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“Halk toplantısı ile kurulan ve Majestelerinin Buhara‟da diplomatik görevlerle 

görevlendirilen Ġngiliz subaylar Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly adına gösterdiği ilginin 

farkında olan Stoddart ve Conolly Komitesi Fonu bu talihsiz adamların salınmasını sağlamak 

umuduyla Buhara‟ya giden ve Ģuanda o ülkede salınma olasılığı olmayan, yalnızca 

Hristiyanlık yararına yaĢayan Dr. Wolff adına Majestelerinin nazik alakasını istemeye 

yüreklendirildi. Dr. Wolff eĢi Lady Gerorgiana‟ya bir mektubunda birkaç Hristiyanı 

kölelikten fidyeyle kurtardığını ve onların arasından on kiĢinin de Majestelerinin vatandaĢı 

olduğunu söylüyor.  

 

KONT WORONZOW ĠLE GÖRÜġME  

“Buhara Hanı Dr. Wolff aracılığıyla Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 1843 yılı 

Temmuz ayında idam edildiğini resmen açıkladığı için iki elçisini idam ettiğini açıkça beyan 

eden bir hükümdar ile bir müzakere yapmak Ġngiliz Hükümetinin itibarıyla çeliĢecekti.  

“Komite Majestelerinin son zamanlarda Buhara‟da bir elçisinin olduğunu öğrendi. 

Majestelerinin Emir‟e Dr. Wolff‟un derhal serbest bırakılmasını isteyen bir mektup 

yazılmasını emretme nezaketini göstereceğini umut etmeye göze aldılar. Bu, o beyefendiyi 

ailesine kavuĢturma aracı olabilir. Böyle bir adımın sonucu ne olursa olsun Majesteleri‟nin 

nazik ve insancıl nezaketi tüm Ġngiliz ulusu tarafından minnettarlıkla takdir edilcektir. 

“Komite Majestelerine bunu sunmak için izninizi almak üzere baĢkanını 

yönlendirmiĢtir. 

“Komite‟nin adına ve Komite‟nin talimatıyla 

“JOHN GROVER, Captain Un. 

“F.R.S., F.R.A.S. 

“Komite BaĢkanı.” 

“Londra 

“2 Eylül 1844. 
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Kont Woronzow Komite‟nin mektubunu yavaĢça ve dikkatlice okudu. Ekselanslarına 

Majesteleri beni huzuruna kabul etme onurunu bahĢederse mektubu Ģahsen vermemin 

istendiğini söyledim. 

Kont Woronzow‟un cevabı Ġngiliz vekiliyle aynıydı fakat farklı bir dildeydi- 

Fransızca‟ydı. Buna hazırlıklı olarak cebimden böyle soğuk bir mevsimde çok uzun bir 

yolculuğa çıkma sebeplerimi belirttiğim ve huzuruna çıkmayı rica ettiğim imparatora 

tarafımdan yazılmıĢ bir mektup çıkardım. Bunu ve aynı zamanda bir kopyasını Kont 

Woronzow‟a sundum. Büyük bir dikkatle okudu. Ġmparatora verileceğini temin etti. 

Majestelerinin iradesinin Ġngiliz vekile bildirileceğini, istediğim görüĢmeyi elde etmemin aĢırı 

derecede zor olduğunu ve bir süredir Buhara ile tüm etkileĢim bittiğinden nasıl yardımcı 

olacaklarını anlamadığını söyledi. GörüĢmenin sonunda Kont Woronzow‟a Ġngiliz elçileriyle 

ilgili herhangi bir bilgi almaya istekli olduğumdan beni Buhara‟da bulunmuĢ herhangi bir 

kiĢiyle görüĢtürürse ona aĢırı derecede minnettar olacağımı söyledim.  Ekselanslarının cevabı 

“Je n‟en connais personne.” Oldu.  

Nüfuzlu ve rütbeli pek çok Rus bana St. Petersburg‟a telgraf olmadan gelirsem 

imparatorun huzuruna çıkmada hiçbir zorluk yaĢamayacağımı ve “olmak ya da olmamak” 

meselesinin benim ayrılmamdan önce Downing Caddesi‟nde kurulduğunu söylediler.  

 

RUS CASUSLUĞU  

Ayrıca Kont Nesselrode ve Kont Woronzow‟un bu aralar Lord Aberdeen‟e karĢı 

herhangi bir Ģey yapmayacaklarını söylediler.  

Bu yüzden Kont Woronzow‟un “Buhara‟da bulunmuĢ kimseyi tanımadığı” cevabı ile 

Ġngiliz vekilin bu noktada isteklerimi iletemeyeceği cevabı arasında bağlantı kurduğumda, 

görmek istediğim Buhara‟dan gelen aynı kiĢinin ikinci beyefendi ile son zamanlarda 

görüĢtüğünü bilerek itiraf etmeliyim ki uygun bir diplomatik ciddiyet gibi herhangi bir Ģeyi 

korumakta oldukça zorluk yaĢadım. Eğer bu beyefendilerin, o an benim bildiklerimin 

boyutunun farkında olsaydılar Downing Caddesi‟ne sayısız son ziyaretlerimden edindiğim 

kazancı takdir edeceklerini düĢünüyorum. Ancak bu beyefendiler benim bildiklerimden 

haberdar olma ihtimali var çünkü St. Petersburg‟da her Ģeyi biliyorlar ve kesinlikle en 

olağanüstü bilgi edinme araçlarını kullanıyorlardır. Okuyucuya bunlardan bir örnek verceğim. 
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Hamburg‟dan gelen buharlı gemide Lady ____ ile karĢılaĢtım. St Petersburg‟da aynı 

hotelde odalar tuttuk. 

VarıĢımdan birkaç gün sonra, çok seçkin bir beyefendi gibi görünen bir adam caddede 

bana ismimle hitap etti.  

 

RUS CASUSLUĞU  

Bu adamı daha önce nerede gördüğümü anladığımda ĢaĢırdım. Parisli aksanıyla 

Fransızca konuĢtu ve tam münasipti. 

Sıradan birkaç sohbetten sonra dünyanın en ciddi yüz ifadesini takınarak: 

“YüzbaĢı seyahat ettiğiniz Lady____ hakkında size iki üç soru sormaya cüret edebilir 

miyim?” dedi. 

ġaĢırarak “Bayım sizi anlamıyorum.” Diye cevap verdim.  

“Oh! Özür dilerim. Korkarım ki çok fazla cüret gösterdiğimi düĢüneceksiniz. Ancak 

ben Monser_____ gizli polis teĢkilatındanım ve soruĢturma yapmak için Ġmparatordan emir 

aldım.” 

Kızmak yerine açıkça gülmekten kendimi alıkoymada zorluk çektim. Ancak ben 

ciddiyetimi korudum ve sorgulayıcıma lady hazretlerine kendisinin sormasının daha iyi 

olacağını tavsiye ettim. Cevabım çok utanç verici göründü ve o zaman “Ġmparator Lady____ 

hakkında bilgi edinmeye çok hevesli olduğu için herhangi bir soruya cevap vermeyi 

reddetmeme rağmen, hala size yardımcı olabileceğimi düĢünüyorum. Kaldığım yere benimle 

beraber yürüyün. Ġsteğinizi o zaman Lady hazretlerine ileteceğim ve muhtemelen sizi 

görmeye istekli olacaktır” dedim.  

 

DĠPLOMATĠK NEZAKET  

Yeni arkadaĢım bana sıcak bir Ģekilde teĢekkür etti. Elini havaya kaldırdı, ben farkında 

olmadan bizi izlediği anlaĢılan güzel bir at arabası geldi. Arabaya bindik. ġoföre 

güzergahımızı söyledi. Atlar dört nala hareket etti ve kısa bir süre sonra otele vardık. Yeni 
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arkadaĢımı salonumda bıraktım. Lady____„nin odasına gittiğimde, beklediğim gibi, 

Lady___‟nin bu maceradan hoĢnut olacağını fark ettim. Hemen yeğeniyle beraber salonuma 

kadar bana eĢlik etti. Lady‟yi takdim ettiğimde yabancı geri çekilmemi bekliyormuĢ gibibana 

baktı. Ancak bu kesinlikle istediğim bir Ģey değildi. Lady‟nin odası yerine kendi odamda bu 

görüĢmeyi ayarlayarak yeterince diplomatik nezaket gösterdiğimi düĢündüm. Küçük bir 

sessizlik oluĢtu. Sonrasında beyefendi bir dizi özre baĢladı. Ancak tüm bunların gerekli 

olduğunu özür suretinde Lady‟ye anlattığımı söyleyerek kısa kestim ve soruları sormasını 

istedim. Sorması gereken tek sorunun bir Rus bölgesini yöneten Kont____ile alakası olup 

olmadığıydı.  

Bu bizi çok güldürdü. 

Kont Woronzow ve Ġngiliz vekil ile görüĢmelerimi düĢününce onlardan herhangi bir 

yardım veya bilgi almamam gerektiğini anladım.  

 

TEĞMEN RAPER  

ġans eseri yanımda Rusça konuĢan fakat tek kelime Ġngilizce ya da Fransızca 

bilmeyen zeki bir Alman yardımcı vardı. Odama döndüğümde ona “Sadakatinden memnun 

olmam için sebeplerim var. ġimdi bana zekanı kanıtlamalısın. Johann git ve General 

Peroffsky‟ın Rusya‟nın neresinde olduğunu öğren ve Amiral Krusenstern‟in adresini bul” 

dedim.  

Johann ĢimĢek gibi yola koyuldu. O an yoğun bir kar yağıĢı olmasına rağmen yarım 

saat içinde alnındaki terleri kurulayarak geri döndü.  

“Görevimi yaptım. General Peroffsky‟nin St. Petersburg‟da bir evi var. ġuanda 

yazlığında ancak üç gün içinde geri dönecek.” Bana bir kağıt uzatarak “ Burada da Amiral 

Krusenstern‟in adresi. ġuanda evde. BeĢ dakika önce pencerede gördüm. Güvercinler 

tarafından saldırıya uğrayan bir köpeği izliyordu” dedi.  

Hemen Rus donanmasının babası sayılan ünlü denizci Amiral Krusenstern‟e gittim. 

Yanıma hediye olarak Teğmen Raper‟in Denizcilik üzerine çalıĢmasının ikinci baskısını 

aldım.  
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AMĠRAL KRUSENSTERN 

Amiral “görüĢmezse” diye ona Fransızca bir mektup yazdım. UĢağıma, soruĢturma 

esnasında, amiralin ziyaret edilebileceği söylenmiĢti. Ben de kitabı ve notumu gönderip takip 

ettim.  

Amirali üniformalı buldum. Ġngilizce konuĢtuğunun farkında olmadan ona Fransızca 

hitap ettim ve Teğmen Raper tarafından Denizcilik üzerine olan çalıĢmasını ona sunmakla 

görevlendirildiğimi söyledim. Amiral benim konuĢmamı dinledi ve çok sert bir tavırla “Est-ce 

que vous connaissez le Lieutenant Raper?” dedi.  

“Si je le connais? C‟est un de mes amis le plus intime!” 

“Comment, votre ami? Vous etes capitaine de marine Française, n‟est-ce pas?” 

“Pardon, Monsieur l‟Amiral, je suis capitaine de l‟armee Anglaise.”” 

Amiral Ġngilizce “Pekala!” diye patladı. “Sizi bir Fransızın yerine koymazsam ruhumu 

kutsayın.”  

Bu müthiĢ adam samimi bir Ģekilde elimi sıktı ve bana adımı sordu (mektubumu henüz 

açmamıĢtı). Duyduğunda hemen Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetleriyle çok 

fazla ilgilenen YüzbaĢı Grover olup olmadığımı sordu. Sonrasında yapılan her Ģeyi çok iyi 

bildiğini ve bu iki zavallı adamın akıbetleriyle çok yakından ilgilendiğini fark ettim.  

ÖZÜR 

Amiralin büyük övgüyle bahsettiği Teğmen Raper‟ın çalıĢmasının ilk baskısını çoktan 

edindiğini fark ettim. Tüm hayatını deniz biliminin geliĢimine adamıĢ ve Ġngiltere‟nin gururu 

olabilecek bir çalıĢmaya sahip olan Teğmen Raper‟in hala nasıl Teğmen Raper olarak 

kaldığını hiç anlamadığını söyledi. Bu muhteĢem adam “Sizin Coğrafya Topluluğunuz bu 

yetenekli subaya altın bir niĢan verdi fakat Hükümetiniz Teğmen Raper için ne yaptı?”  

“Hiçbir Ģey, kesinlikle hiçbir Ģey!” diyerek üzücü bir cevap verdim. Yabancı bir kiĢiye 

böyle itiraf yaparak bir Ġngiliz olarak aĢağılanmıĢ hissettim.  

ArkadaĢım Teğmen Raper‟in ismini halkın önüne böyle serdiğim için beni 

affedeceğine inanıyorum. Bunu onun için yapmıyorum. Biliyorum ki günlerini ve hatta 
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gecelerini denizcilik bilgisini arttırarak ve böylece donanma ve ticari deniz yolunun 

güvenliğine ekleyerek ülkesinin Ģanını ilerletmek için görev almaktan memnundu. 

 

AMĠRAL KRUSENSTERN‟ĠN MEKTUBU  

Teğmen Raper Rus, Fransız ya da Ġngiliz dıĢında herhangi bir ulustan olsaydı yarı 

maaĢlı bir teğmen olarak kalmasına izin verilmezdi. Ancak burada Ġngiltere‟de, bir günlük 

yevmiyeme bahse girerim, bu kiĢi Sir Robert Peel‟a bahsedilmiĢ olsaydı bu güçlü ulusun 

BaĢbakanı Ģöyle cevap verirdi “Teğmen Raper kim? Böyle birini hiç duymadım.” Tabi ki 

muhterem baron hiç duymamıĢtı! 

St. Petersburg‟da kaldığım süre boyunca Amiral Krusenstern‟den çok nazik bir alaka 

gördüm. Ayrıldığım zaman amiral hastalıktan dolayı yataktan çıkamadı. Ondan gördüğüm 

pek çok nezaket emarelerine teĢekkür etmek ve vedalaĢmak için ona yazdım. Stettin‟e gitmek 

üzere ayrılırken bir emir eri aĢağıdaki mektubu getirdi: 

“Yüzbaşı Grover‟a, 

“Stoddart ve Conolly Fonu Komisyonu‟nun Başkanı. 

“Sevgili Efendim, 

“Mektubunuz beni birkaç açıdan hayal kırıklığına uğrattı. Eğer bugün yola 

çıkıyorsanız sizi görme zevkinden kesinlikle mahrum kalmak zorundayım.  

“ArkadaĢınız Teğmen Raper ve mükemmel YüzbaĢı Beaufort‟a saygılarımı sunun. Ġyi 

hisseder hissetmez her ikisine de yazacağım. 

“Bay Raper‟a sahip olmak istediği kitabı gönderiyorum ve sizi burada karĢılama 

zevkimin ve soylu karakterinize en derin saygımın küçük bir göstergesi olarak bu niĢanı kabul 

etmenizi rica ediyorum (Donanma‟daki hizmetimin 50. Yıldönümü‟nde filo tarafından bana 

verildi.)  

“Sizinle yeniden karĢılaĢmaktan mutlu olacağım 

“Saygılarımla, &c., 
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“KRUSENSTERN. 

“24 Eylül 1844, St Petersburg.” 

Bana Komite BaĢkanı olarak hitap eden üstteki mektup resmi tutanaklarına geçti ve bu 

yüzden resmi bir belge olarak kabul edildi.  

Bu mektubu Ģimdi yayınlayarak kesinlikle kiĢisel bir gurur duygusu ile mutlu 

oluyorum. Ġngiliz okuyucuların böyle bir gururun haklı olduğunu düĢüneceğini umuyorum.  

Üstteki mektuba eĢlik eden niĢana ne zaman baksam büyük bir sevinç duyuyorum.  

Ayrıca üstteki olayla ilgili baĢka bir konu da Ġngiltere‟deki insanlara Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly adına çaba sarf eden kiĢilere yabancı ülkelerde nasıl davranıldığını 

göstermektir. Sadece Amiral Krusenstern‟in hediyesi seyahatimin tüm endiĢesini, 

yorgunluğunu ve masrafını fazlasıyla telafi ettiğini de ilave edeceğim. General Peroffsky ile 

görüĢmemin hikayesini okuyucu daha önce görmüĢtü. Ev sahipliği yaptığım pek çok ziyarette 

belli nedenlerden hiçbir zaman bahsetmedim ve aynı sebepten Rusya ziyaretim esnasında 

aklıma gelen baĢka ilginç olayların sessizce üstünden geçtim.  

ĠNGĠLĠZ VEKĠL ST. PETERSBURG‟DA 

Zaman yeterince güzel bir Ģekilde geçti ancak eve dönmeye can atıyordum. Stettin‟e 

giden bir sonraki buharlı gemi sonuncusu olduğu için imparatordan cevap almadığımdan 

sabırsızlanmaya baĢlamıĢtım. Bana öyle geliyor ki majesteleri beni görmeye niyetli değilse 

bunu bir kez belirtir ve ayrılmama izin verirdi.  

3 Ekim‟de Ġngiliz vekile yazdım. OnaiĢlerin benim katılımımı gerektirdiğini ve ertesi 

gün majestelerinin cevabı olmadan ve komitedekilere görevimin baĢarısızlığıyla ilgili bir 

raporla Stettin‟e gitmek için buharlı gemiyle yola çıkmam gerektiğini söyledim.  

Aynı akĢam vekil beni ziyaret etti. Bana Kont Woronzow‟u gördüğünü ve ona 

imparatorun beni göremediği için üzgün olduğunu ancak Dr. Wolff için emrindeki her Ģeyi 

yapacağını söylediğini anlattı.  

Ertesi gün St. Petersburg‟dan ayrıldım. Bir arkadaĢımla, komitenin imparatora yazdığı 

mektubuBay Bloomfield‟a gönderdim. Ġmparatorun cevabını Londra‟ya göndermesini rica 

ettim.  
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ġimdiye dek bir cevap alınmadı. Mektubun alındığına dair Rus Hükümeti veya Ġngiliz 

Elçiliği tarafından bile bilgi verilmedi.  

Ġngiliz elçi Bay Bloomfield‟dan çok büyük bir nezaket gördüm. Onunla ilk 

görüĢmemden itibaren onun yanlış konumdaolduğunu gördüm. Bu adamın, bu Ġngiliz 

beyefendisinin, duygularının bazen baĢka Ģeylerle mücadele ettiğini gördüm. Bay Bloomfield 

çok saygılı, kibar ve elinden geleni yapmaya hevesliydi ancak maalesef ondan yapmasını 

istediğim her Ģeyi reddetmek zorundaydı. Örneğin seyahatim neticesiz olmasın diye bazı 

faydalı profesyonel bilgiler öğrenebileceğim St. Petersburg‟daki askeri kuruluĢları ziyaret 

etme isteğimi ifade ettim. Ancak Ġngiliz elçinin bunun için bile bana yardım edecek yetkisi 

yoktu! 

St. Petersburg‟daki pek çok kiĢi Stoddart ve Conolly‟nin Ġngiliz hükümeti tarafından 

kasıtlı olarak terk edildiğini söyledi. Fakat hala hayatta olduklarını da söylediler. Bana Emir 

Dr. Wolff‟un Buhara seyahati niyetini öğrendiği an bu subayları Semerkant‟a gönderdiğini ve 

öldükleri haberini yaydığını söylediler. St. Petersburg Buharalı tüccarlar tarafından çok sık 

ziyaret ediliyordu.  

RUS SUBAYLARDAN SORULAR  

Ġngiliz baĢkonsolos kendisinden istenseydi bu tüccarlardan kolaylıkla bilgi 

alabileceğini ancak böyle bir talimat verilmediğini ve herhangi bir soruĢturma yapmadığını 

söyledi! 

Rusya‟daki pek çok subayın Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin zalim olayına 

aĢina olduklarını fark ettim. Almanya‟da bu iki zavallı adamın akıbeti genel bir sohbet 

konusuydu. Bu konuyla ilgili bir paragrafla karĢılaĢmadığım gazetelerle nadiren karĢılaĢtım. 

St. Petersburg‟taki görevimin hikayesi Alman gazetelerinde yer buldu. Kendimi görmekten 

biraz bile hoĢlanmadım- zavallı bir yarı maaĢlı yüzbaĢı “Zengin Ġngiliz” olarak tasvir 

edilmiĢtim.  

Berlin‟de hotelin tüm sakinlerinin isimleri lobiye iliĢtirilmiĢti. Tüm gelenler bir 

dergide günlük olarak duyuruluyordu. Table d‟hote de göründüğümde Ġngiliz hükümetinin 

elçilerini öylece terk etmesindeki nedenlere iliĢkin sorulara çok ĢaĢırdım.  
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Rus subayları Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin Ġngiliz hükümeti tarafından 

kurban edilmek istendiğine dair düĢüncelerinin aksine inandırmaya çalıĢtığımda 

cevaplayamadığımı itiraf edeceğim aĢağıdaki sorularla karĢılaĢtım.  

“I. Kabil elimizdeyken neden bu subayları kurtarmak için çaba göstermedik? 

“II. Sir Richmond Shakespeare‟e Hive‟deyken onları kurtarmaya çalıĢması ya da 

onlarla ilgili bilgi alması emredildi mi? Emredilmediyse,neden ? 

“III. Onların ajan olduğunu bildiren „masum seyyahlar‟ yerine neden elçi oldukları 

iddia edilmedi?  

“IV. Ġngiliz hükümeti neden bu subayları gönderdi ve sonrasında reddedip terk etti? 

“V. Neden Ġngiltere Kraliçesi Emir‟in mektubuna DıĢiĢleri Bakanını yönlendirmek 

yerine kendisi cevap vermedi? Çünkü Doğuya ait olaylara birazcık aĢina olan herkes herhangi 

bir Vezir ya da Vekilin imzasına önem verilmemesi ve böyle bir cevabın affedilemez bir 

hakaret olduğunun pekala farkında olmalıdır.” 
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BÖLÜM XI.   

Bu hikayeyi bir sonuca bağlamadan önce, adalet duygusu beni kendisini muhtemelen 

hiçbir zaman savunma fırsatı bulamayacak olan mevcut olmayan birinin savunması için 

birkaç kelime söylemeye zorluyor. Bu kiĢi Buhara Emiridir. Ġngiliz gazeteleri bu emirliğin 

liderine aĢağılayıcı lakapların tüm silsilesini yağdırmıĢlardı. Albay Stoddart gibi bir adamın 

Buhara Emiri Nasrullah‟ın talimatlarıyla 1838‟den beri maruz kaldığı küçük düĢürücü 

davranıĢları düĢündüğünde her Ġngiliz‟in kanının öfkeden kaynaması yeterince doğaldır. Tüm 

Ġngiliz ulusunun öfkeli olması gerçekten doğaldır. Ancak naçizane görüĢüm bu erdemli 

öfkenin yanlıĢ yönetildiğidir. Bu zalimlikler için suçlanması gereken Buhara Emiri değilfakat 

ĠNGĠLĠZ HÜKÜMETĠDĠR! 

 

BUHARA HÜKÜMDARININ SAVUNMASI  

Olayın basit unsurlarını soğukkanlılıkla değerlendirelim.  

1838 yılında bir Ġngiliz subayı Büyük Britanya Krallığından bir elçi olduğunu 

söyleyerek kendisini tanıtıyor. Temsil ettiğini söylediği hükümdarlıktan hiçbir mektup 

getirmiyor ve bu yüzden doğal olarak Ģüpheli oluyor. Mahkum ediliyor, salınıyor, himaye 

ediliyor, tekrar hapsediliyor ve tekrar serbest bırakılıyor. Yıllar geçiyor. Kendini elçi olarak 

tanıtan bu adama hala kendi hükümdarlığı tarafından sahip çıkılmıyor. Barbar olduğu 

söylenen Buhara Hükümdarı, Hristiyan bir Kraliçe Ģöyle dursun, herhangi bir hükümdarın bir 

elçi gönderip onu bu kadar yıl sahipsiz bırakacağını düĢünemiyor. Bu yüzden bu Albay 

Stoddart denen adam bir casus olmalı ve Doğu uluslarının yasaları gereği öldürülmeliydi.  

Medeniyet iddiamızla sınırlarımız içinde yakalanan bir casus inzibat amiri “sans autre 

forme de procés” tarafından asılır. Casus olduğu Ģüphesiyle asılan zavallı BinbaĢı André‟nin 

akıbetini kim duymadı?  

Ancak Buhara Hükümdarı bu Ģekilde davranmadı.1838‟den 1842‟ye kadar Albay 

Stoddart‟ın sıklıkla vaat edilmiĢ mektuplarının gelmesini bekledi. O yıl sabırsızlanarak 

hükümdarlığının tüm asilzadeleri onu Stoddart‟ı idam etmesi için kıĢkırtırken, o beklenen 

mektupların eski hikayesini tekrarlayan ve hükümdardan üç ay beklemesini, ki bu zaman 

içinde mektuplar mutlaka ulaĢacaktı, isteyen bu zavallı elçiyi çağırttı.  
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Hükümdar sadece hemen bu isteği yerine getirmedi fakat aynı zamanda hiçbir zaman 

gelmeyen bu mektupların ulaĢmasını kolaylaĢtırmak için Ġran sınırına kadar postane inĢa 

ettirdi. Tüm muhtemel sebeplerin içince en iyi niyetlisi ulaĢmamıĢ olmasıydı çünkü hiçbir 

zaman gönderilmemiĢlerdi! 

UlaĢan tek resmi mektup Hindistan Genel valisi Lord Ellenborough‟un Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly‟nin “masum seyyahlar” olduğunu iddia eden asla unutulmaz namesiydi. 

Ancak Dr. Wolff‟un resmi mektubuna göre hükümdar 1843 Temmuz ayına kadar bekledi. 

Ondan sonra bu “masum seyyahları” infaz etti.  

Tekrar ve tekrar söylüyorum, bu kadar yıl boyunca bu cesur adamların akıbetlerinin 

böyle gizemli kalmasına nasıl izin verildi? Bir Doktor Wolff 1843‟te olduğu gibi 1840, 1841 

ya da 1842‟de de kolaylıkla bulunabilirdi. Gereken tek Ģey istemekti-DıĢiĢleri Bakanı‟nın 

arzusuydu.  

Dr. Wolff‟un göğüs germesi gereken çok Ģey oldu çünkü hükümetten yetki 

alamamıĢtı. Böyle bir mesafeyi hükümetleri tarafından bu kadar yıl terk edilen iki adam 

hakkında soruĢturma yapmak için özel Ģahıslar tarafından gönderildiğini belirtmek Ģüphe 

uyandırmak için yeterliydi.  

 

DEVLET AġAĞILANDI  

Lord Aberdeen‟in bu zavallı adamlarla ilgili herhangi bir bilgi elde etmeye istekli 

olsaydı, herhangi bir zamanda bu görev için istekli ve donanımlı bir düzine adam bulurdu. Bu 

yüzden Lord hazretlerinin bu konuyla ilgili daha fazla Ģey duymak istemediği aĢikardır.  

Ġngiliz subaylarının bu terk ediliĢi ordu ve donanma üzerinde moral bozucu ve kötü bir 

etkisi olacaktır. Bu etki bir süre göze çarpmayabilir fakat buharlaĢarak topraktan çekilen 

nemin çökeceğinden emin olduğum kadar Ġngiliz hükümetinin kötü ve yapmacık tutumunun 

da ulus tarafından denetlenecektir.  

Orta Asya hükümetlerinin ve aĢiretlerinin Ġngiliz hükümetini “Devlet” diye 

adlandırması ne derin bir aĢağılama! Kabil‟e son saldırı bu insanların gözünde bizleri 

mükemmel bir Ģekilde yükseltti ancak Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟ye uygulanan 
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zulümler karĢılıksız kalırsa “Devlet” sözcüğü yeni bir önem kazanacaktır- aĢağılama ve 

kepazelik.  

Lord Aberdeen muhtemelen Rusya‟yı gücendirme korkusundan ve barıĢı sürdürme 

isteğinden dolayı bu aĢağılamaya boyun eğiyor. DıĢiĢleri Bakanımızın Orta Asya ile 

iliĢkilerimizi koyduğu rezil konum gerçekten Otokratlar için son derece memnuniyet verici 

olmalı.  

 

DEVLET ADAMINA YAKIġIR LĠSAN  

“Devlet” ismiyle Ģimdi ikiye katlanan rezaleti temizlemek için bizim herhangi bir 

çabamız eminim ki Ġmparator için özellikle can sıkıcı olacaktır.  

24 Ağustos 1843‟te Avam Kamarası‟nda Sir Robert Peel öldürülme raporunu ima 

ederek “Konunun bahsedildiği tüm medeni dünya bu olaydaki duygularımıza iĢtirak etti. Rus 

Ġmparatoru bu ülkenin müttefik hükümdarlığına yakıĢır bir tavırla davrandı. Buhara Emiri ile 

herhangi bir iletiĢim kurmayı reddetti. Rus Hükümetine Han tarafından bir elçi 

gönderildiğinde Ġmparator onunla herhangi bir iletiĢim kurmayı reddetti. Sultan da aynı tavırla 

davrandı. Bu yüzden Ġngiliz vatandaĢlarının barbarca cinayetlerine binaen alınabilecek 

önlemlere baĢvurmadan, sadece bu acımasız cinayetlere karĢı çok büyük bir kızgınlık 

hissettiğini ve herhangi bir Ģekilde buna sebep olan hükümete cezanın ulaĢacağından ümidini 

kesmediğini belirtti.” 

ġimdi bu uygun devlet adamına yakıĢır lisan Avam Kamarası tarafından neĢeyle ve 

Temsilciler Meclisi dıĢında sevinçle karĢılandı.  

 

PRITCHARD‟IN DOMUZLARI 

Ancak bu sadece bir konuĢmaydı- anlık bir etki yaratma ve tartıĢmayı kontrol etmek 

için tasarlanmıĢ bir yaygaraydı.  

Otaheite‟de ulusal temsilcimizin utanç verici hapsi tartıĢıldığında Sir Robert Peel 

kendisini benzer bir tavırla ifade etti. Bay Pritchard‟ın ondan çalınan patatesleri ve yağlı 

domuzları için tazminat almasıyla sona erdi.  
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Lord Aberdeen böyle bir tutumun uzun bir zaman diliminde barıĢı koruyacağına 

gerçekten inanabilir mi? Ya da Lord hazretleri görüĢlerini DıĢiĢleri Bakanlığı makamına sahip 

olmayı sürdürebileceği muhtemel bir dönemle sınırlandırıp bu yüzden sadece “Bizim 

zamanımıza barıĢ ver” diye dua mı eder? Lord hazretleri kendi döneminde barıĢı sürdürmeyi 

kesinlikle baĢarabilir ki bu da ancak zamanı oldukça kısaysa olur. Ancak ulus Lord 

hazretlerinin uzun ve pahalı savaĢlara yol hazırladığına güvenebilir ve en az hazır 

olduğumuzda bir savaĢın içinde kendini korumadan baĢka herhangi bir prensibi sürdürmeden 

endiĢe içinde olacağız.  

Orduda bulunduğum 33 yıl boyunca, önemli bir konuda düello yapmanın korkunç 

deneyimini ve tartıĢmasını söz konusu yaptım ve çok tuhaf bir kiĢiliğin bu türünde pek çok 

iliĢkiyi bitirmenin tam ortasında kaldım. 

 

KORKAK BĠR KÖPEK   

Bu araĢtırmamın sonuçlarından biri Ģöyleydi: TartıĢmalardan kaçmak isteyen ürkek bir 

adam her zaman onlarla meĢgul olurken gerçekten cesur bir adam (Cesur adamlar asla 

kavgacı değildirler) düelloda savaĢmak için fırsat bulmadan iniĢli çıkıĢlı bir hayatın içinden 

geçerler. Bu neden? Benim cevabım Ģöyle: en yetersiz oldukları bu belli özelliklerden itibar 

sağlama arzusundaki korkakların sayısı düĢünüldüğünden daha fazladır. Zavallı bir insan belli 

bir korkaklık Ģöhreti elde eder etmez kendi zayıflıklarını gizleme becerisine sahip arkadaĢları 

kendi Ģöhretlerini onun çöküĢü ve utancı üstüne kurmaya çalıĢacaklardır. Zeki denilen 

insanlarla olmak böyledir. YaratılıĢın detayına inelim ve içgüdüyü düĢünelim.  

Tuhaf ancak sessiz, barıĢsever, uzlaĢtırıcı ve namert bir köpeğin taĢra köyüne geldiğini 

düĢünelim. Çekingen bir bakıĢa sahip ve yerli köpekleri kızdırmaktan kaçınmaya çok istekli 

görülüyor. Kuyruğunu bacaklarının arasında sessizce sallıyor, kulaklarını düĢürüyor, köyün 

içinde sağa sola bakmadan mümkün olduğunca sessizce yürüyor ve herhangi bir rahatsızlık 

vermekten ziyade meyhane kapısının önünde güneĢin altında sıcakta uzanan korkak 

köpeklerin küstah alaylarını görmemiĢ gibi davranıyor.  
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BĠR ĠNGĠLĠZ BULLDOG  

Bu zavallı köpeğin yazgısı mühürlüdür.  

ġimdi de bir Ġngiliz buldogunun köyden geçmesi gerektiğini düĢünün. Kendi türünden 

biriyle kavga etmeyi istemeyen ancak hakarete katlanamayan cesur bir köpektir. Ġlk yabancıyı 

kokutmaktan gururlanan köpekler gerçekten cesur oldukları fikriyle iftihar ederler. Terbiyesiz 

bir enik yeni gelen geçerken küstah bir hırlama sesi çıkarır. Buldog aniden durur, hırlayana 

doğru sakin ve asil bir tavırla yürür ve sadece “Bu bana bir hakaret olarak mı amaçlandı?” 

der. Aciz cevap “Tabi ki hayır. Boğazımda astım hırıltısı var ve dikkatinizi çektiğim için siz 

efendimden af diliyorum.” olur.  

Ġki cesur adam arasında asla bir çekiĢme yaĢanmaz. Pek çok durumda dövüĢçülerin 

biri ya da her ikisi korkaktır.  

Birkaç yıl önce BirleĢik Devletler hükümeti Fransa‟nın BirleĢik Devletler‟e borçlu 

olduğu belirtilen miktarı ödemesini istedi. Talep öyle sade bir dille yazıldı ki Temsilciler 

Meclisi‟nin ağrına gitti ve ödemeyeceklerini bildirdiler. General Jackson o zaman BirleĢik 

Devletler baĢkanıydı. Sakin bir Ģekilde “Size altı ay veriyorum. O zaman içerisinde borcunuzu 

ödemezseniz sizinle savaĢmayacağız fakat nerede ve ne zaman karĢılaĢırsam tazminat bedeli 

olan miktarda Fransız mülkiyetine el koyacağım.”  

 

BORÇLARI ÖDEME  

SavaĢ olmadı el de koymadı. Miktar elbette ödendi. ġimdi Ġngiltere Amerika‟nın 

yerinde olsaydı 176. Protokolde olurduk.  

Portentic olayına bakın! 

Fransız kralının emriyle Meksika‟daki sefaratta bir ataĢe olan M. Duflot de Mofras 

tarafından “Exploration du Territoire de‟l Oregan” baĢlığıyla Paris‟te bir çalıĢma yayınlandı. 

KeĢke Lord Aberdeen DıĢiĢleri Bakanlığı ve Marshal Soult‟un himayesi altında yayınlanan bu 

ürüne göz atsa. Tüm çalıĢma Lord Aberdeen‟in dikkatine değer. Fransız ataĢelerinin 

zamanlarını nasıl geçirdiklerini görecektir. Birinci cildin 314. sayfasındaki kısa bir alıntıya 

dikkatini çekmek istiyorum. Okuyucudan bunun Louis Philippe‟nin emriyle yayınlandığını 
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akıllarında bulundurmalarını rica ediyorum. Ġngiltere‟den bahsederken M. De Mofras Ģöyle 

yazıyor: 

“Personne n‟ignore que cette puissance, altiere avec ceux qui la craignent, sait faire 

des concessions lors qu‟elle rencontre des adversaires qui ne se laissent point intimider.”  

 

AġAĞILAMA  

Bu paragrafı okuduğumda bir Ġngiliz olarak aĢağılandığımı hissettiğimi itiraf 

etmeliyim çünkü orada yazan düĢüncenin Avrupa‟daki her baĢkentte herkesçe bilinen bir 

gerçek olarak algılanacağını biliyorum. 

Lord Aberdeen‟in Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟yi kötü kaderlerine neden terk 

ettiğine dair bir varsayım oluĢturamam. Okuyucular Afrika ve Tuscany‟deki Fransız 

subayların bana bu adamların siyaseten mahkum edildiklerini söylediklerini anlamıĢ 

olacaklardır. ġimdi durumun bu olduğunu ileri sürmeye cüret etmeden, eğer Ġngiliz hükümeti 

gerçekten bu cesur iki elçinin feda edilmesine karar verdiyse kendi felaketlerine neden olmak 

için daha kesin önlem alamazlardı.  
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BÖLÜM XII 

HĠNT DONANMASINDAKĠ TEĞMEN WYBURD OLAYI 

Hint donanması yetiĢtirdiği yetenek, cesaret ve atılgan adamlarının sayısıyla göze 

çarpar. Fakat muhtemelen, soğukkanlı cesaret, Doğu dillerindeki maharetiyle ve Ģimdiye 

kadar yapılan en ayrıcalıklı hizmet olan Asya‟ya özgü karakter ve gelenekleri benimsemeye 

yetenekli en olağanüstü adam Teğmen Wyburd‟dü.  

Tüm hizmetlerinin sebebi olan dul bir anne ve iki kız kardeĢinin geçimini sağlamak 

için 1823 yılında Ġngiltere‟den ayrıldı. 

Yukarıda saydığım özelliklerden dolayı kısa bir sürede dikkat çekti ve 1830 yılında 

teğmen rütbesi elde etti.  

1833 yılında Acemce ve diğer Doğu dillerindeki göze çarpan becerileri neticesinde 

Basra Körfezi‟ndeki tuğamirale çevirmen olarak görevlendirildi.  

 

RÜSTEM BEY  

Hükümetin hizmetinde görevliyken Arabistan‟daki maceraları romantik bir tasvirin 

ürünüydü ancak yerim bana onlardan sadece kısaca anlatmama izin veriyor.  

Ancak aĢağıdaki paragraf Wellstead‟ın “Halifeler ġehrine Yolculuk” eserindeki 

Teğmen Wyburd‟u öyle çarpıcı bir tarzda anlatıyor ki okuyucuların bu alıntıyı yaptığım için 

bana teĢekkür edeceklerini düĢünüyorum.  

RÜSTEM BEY 

“Bir gün çarĢının yanından geçerken eski püskü giysilerini yağlı bir kumaĢ kapüĢon ile 

gizleyen biriyle karĢılaĢtım. Saçı ve sakalı çok uzundu fakat keçe gibi, kirli ve dağınıktı. 

Omuzlarının üstünde örtüsüz bir kılıç taĢıyordu. BaĢı sarıklıydı. Farsça bir melodi 

mırıldanarak açık bir aldırmazlıkla umarsızca yürüyordu. YaklaĢıp bana ĢaĢırarak Ģöyle bir 

baktı ve geçip gitti. Ben “KarĢılaĢmamıza hazır değilken çöl yerine Busrah caddelerinde 

karĢılaĢmayı tercih edeceğim türden kiĢilerdensin” diye düĢündüm. Ertesi sabah aynı kiĢiyi 

yağlı puro tüttürerek kapımın önünde otururken gördüm. Bu özellikleri daha önce de 
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gördüğüm aklıma geldi. Ona doğru ilerledim ve selam verdim. “Adınız?” diye sordum. 

“Rüstem Bey” dedi. Artık ikna olmuĢtum. Sesi tanıdıktı. Ġngilizce yarı Ģüpheli “Wyburd 

olmanız mümkün mü?” dedim.  

Kalbini açan “anahtarı” bulmuĢtum. Oturur halde kıpırdamadan önce kaldı. BaĢı 

kısmen yukarı kalktı ve en kötü ve Ģeytani bir tavır içinde göz kenarıyla bana baktı. Ancak 

isminden bahsedilince tüm ciddiyeti kayboldu. Hemen ayağa fırladı. Wyburd seyahat etmek 

için hükümetten izin aldı ve onlar için Arabistan ile ilgili bilgi elde etti. YaklaĢık iki yıldır 

oradaydı. Fars ismi Rüstem Bey‟i benimsemiĢti. MüthiĢ bir dil ustasıydı ve bunun yanı sıra 

tam bir yerliydi. Bu olağanüstü kiĢiye ne olmuĢtu bilmiyorum. Sonraları Orta Asya‟ya seyahat 

etti ve en son Türkmenler arasında su taĢıyıp ağaç kesmekle meĢgul olduğunu duydum. Yerli 

özelliklerine bürünmekteki ilginç yeteneğini örnekleyen (geçenlerde yayınlanan değerli 

seyahatleriyle tanınan)Teğmen Conolly tarafından anlatılan bir anekdottan bahsedeceğim. 

Wyburd bir sabah ortadan kaybolduğunda Ġran elçimizle kalıyordu ve nereye gittiğini hiç 

kimse bilmiyordu. Aynı gün öğlene doğru bir Kürt kapıda belirdi ve bir an önce en sonunda 

kabul edildiği elçinin huzuruna çıkmak istiyordu. Kısa bir süre önce elçinin konağından çıkan 

bir Ġngiliz ile karĢılaĢtığını, atından indirildiğini, soyulduğunu ve ayrıca hırpalandığını ve 

suçlunun kanını alana kadar asla göz kapakları kapalı uyumamasını söyledi. Elçi para 

teklifiyle boĢuna onu yatıĢtırmaya çalıĢtı.  

Diğerlerinin tüm muhakemeleri boĢunaydı. En sonunda elçi sonuçlara iliĢkin ciddi bir 

Ģekilde endiĢelendiğinde kiĢi sarığını attı ve Wyburd gülen yüzünü onlara gösterdi. 

“Hint donanması gibi küçük bir vazife, bir yıl ya da aynı yıl, yedi deniz ast 

teğmeni****** 

“Artık beraber yaĢıyorduk. Günlerimiz anlattığım Ģekilde geçti. Rüstem Bey ve ben 

müthiĢ bir uyum içinde yaĢadık. Bir gün odasına girip onu kiralanmamıĢ bulduğumda onun 

öğretiminde hızla geliĢiyordum. Hiçbir zaman mobilyası olmadı. Halı lüksü bile yoktu. Her 

zaman çıplak yerde uyudu. Bu yüzden hanın odacısına onunla ilgili bir Ģey bilip bilmediğini 

sordum. ġaĢırtıcı olmayan biçimde erkenden uyandığını, kısrağını eyerlediğini, onun için tahıl 

ve kendisi için atının yem torbasına yerleĢtirdiği birkaç somun ekmek aldığını, atını sürerek 

gittiğini ve nereye gittiğini bilmediğini söyledi.  

“Bir hafta geçti ve hala Rüstem Bey‟den haber yoktu. Bir sabah hanın giriĢinde 

kahvemi yudumlarken solgun ve zayıflamıĢ arkadaĢımın yukarı çıktığını gördüğümde yıllar 
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boyu onu görme umudumu kaybetmiĢtim. KapüĢon ve kılıcı yok olmuĢtu ve önceden besili, 

ĢiĢman ve neĢeli olan atının artık baĢı halsizce sallanıyordu. Tam anlamıyla iskeletti. 

SelamlaĢmamız çok içten oldu.  

“Hemen yemek geldi. Ne aceleyle ne de kolaylıkla bastırılabilen bir duygu olan 

açlığını giderince maceralarını anlattı.  

“O sabah kendimi keyifsiz hissetimi fark ettim. Tanıdığım bir Ģeyhi ziyaret etmek için 

çölde seyahat etmenin beni düzeteceğini düĢündüm. Üç gün kimseyle karĢılaĢmadan seyahat 

ettim. Sonra bana her zamanki misafirperverlikleriyle davranan arkadaĢlarımın kamp yerini 

buldum. Onunla bir gün geçirdim. Ertesi sabah kendi baĢıma Ģehre dönerken çekinmeden 

bana saldıran baĢka bir kabileye ait bir birlikle karĢılaĢtım. Onlarla vuruĢmaktan baĢka çarem 

kalmadı. Birini öldürdüm. Aynı anda kılıç tutan kolumdan yaralandım. Ancak artık bana bir 

geçit açılmıĢtı fakat bir atlı ben saldırırken kapüĢonumu yakaladı. Bu darbe beni neredeyse 

attan düĢürüyordu. Fakat onun ellerinde bir parçasını bırakıp tüm birliği arkamda dörtnala 

bırakıp uzaklaĢtım. Atımın çevikliği beni kurtardı ve iĢte buradayım.” 

“Kolunu sıvayıp derin bir kesik olan yarasını gösterdi. Ancak güçlü bünyesi, düzenli 

beslenmeyle hemen iyileĢmesini sağladı. 

“Bir sabah bir ulak tarafından Albay Taylor‟un beni görmek istediği haberini 

aldığımda BuĢrah‟ta yaklaĢık bir ay geçirmiĢtik. Bu haber hemen harekete geçmeme sebep 

oldu. Wyburd‟un eĢliğinde küçük bir bota bindik ve yedi günde kendimizi Halifeler Ģehrinde 

bulduk.” 

 

HACI AHMET  

1835 yılında Avrupalı olarak fark edilme riski taĢımayan, yerli giysiler giyebilecek, 

Doğu alıĢkanlıkları gelenekleri ve dilleri gibi bilgileriyle birlikte cesaret ve soğukkanlılığa 

sahip bir kiĢinin Hive‟ye çok gizli bir göreve gönderilmesinin gerekli olduğu düĢünüldü.  

O dönem Ġran sarayında Büyük Britanya‟yı baĢarıyla temsil eden Sir John Campbell 

“benzersiz kiĢi”yi uzun zaman boĢuna araĢtırdı. Çünkü sanırım yukarıda sayılan özelliklerin 

yanında sağduyu ve kusursuz bir dürüstlüğün elzem olduğunu söylemek daha uygun olurdu.  
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“Tam zamanında” Teğmen Wyburd “hasta raporuyla” Tahran‟a gelir.  

Bu giriĢimin tehlikesi ve niteliği onu iĢaret ediyor. Sunulan görevi hemen kabul 

ediyor. Teğmen Wyburd artık Ġngiltere‟de bırakmıĢ olduğu korunmasız anne ve kız 

kardeĢlerinin geçimini sağlama umudu bulduğunu düĢündü. UğraĢtığı sıkıntısını unuttu ve 

Hive yolundaki Hazar Denizi‟nin doğu kıyılarını keĢfetme amacıyla kılık değiĢtirip Hacı 

Ahmet Arap ismiyle Asrabad‟a doğru yola çıktı. O zamandan beri haber alınamadı. Çok 

hevesli bir Ģekilde aranmadığından Ģüpheleniyorum. O zamandan beri haber alınamadığını 

söylediğimde, Albay Shiel‟den bir telgraf geldiğini söylememin tam zamanı olduğunu 

düĢünüyorum.  

 

GARĠP BĠR TELGRAF  

Bu telgraf kendi açısından tuhaf olduğundan Ģimdi önümde duran resmi bir 

kopyasından aktaracağım: 

10 Ağustos 1840, Erzurum tarihli Yarbay Shiel‟in Telgrafından bir alıntı 

“1838 Mart ayının baĢından bu görevin ulaklarından biri olan Emir Bey,Holam 

Türkmen birliği tarafından Ghanan‟dan çok uzakta olmayan bir yerde yakalandı ve esir alındı. 

“Emir Bey YüzbaĢı Abbot tarafından kölelikten azat edilmiĢ olarak geçen ayın 

30‟unda buraya geldiğini Lord hazretlerine haber vermek bana çok büyük bir memnuniyet 

yaĢatıyor.  

“Hive halkı tarafından Emir Bey‟e anlatılan olaylardan Emir Bey‟in esaretinden birkaç 

yıl önce YamutTürkmen beyi tarafından öldürüldüğü bilinen kıyafeti, saçı vb ayrıntılı bir 

Ģekilde anlatılan ve Astrabad‟dan Türkmen beyinin konak yerine ulaĢan kiĢi 1835 yazından 

Hive‟ye sızmak maksatıyla Tahran‟dan ayrılan (Sir John Campbell Ġran elçisiyken) ve 

Astrabad‟tan ayrıldığından beri haber alamadığımız Hint donanmasından Teğmen 

Wyburd‟dan baĢkasının olmayacağına inanmaya meyilliyim. “ 

Bu yüzden Ġranlı bir ulak, bu ulak ülkeyi ziyaret etmeden birkaç yıl önce “bir kiĢinin 

öldürüldüğünü” duyduğu için Yarbay Shiel bu kiĢinin Hint donanmasından Teğmen 

Wyburd‟dan baĢkası olamayacağına inanmaya meyillidir.  
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YAZARIN DĠKKATĠ WYBURD OLAYINI HATIRLATTI  

Ancak bu kiĢinin saçı ve kıyafetleri tarif edildi. Fakat Albay Shiel bu tarifi yazmıyor. 

Bir kiĢiyi öldürüldüğü söylenen kiĢinin Avrupalı olduğuna inanmaya yöneltecek böyle bir 

durumsa, o zaman o kiĢi Teğmen Wyburd olamazdı. Okuyucular Wellsted‟in kitabından alıntı 

yaptığım Rüstem Beyhikayesini okuduysa o noktada daha fazla bir Ģey söylemek gereksiz 

olacaktır.  

Önemli diplomatik vazifelerde görevlendirilen Ġngiliz subaylarının isimleri bunun gibi 

açıkça resmi listelerden silinecek mi?  

Ben sadece bu ifadede Bay Wyburd‟un ölüm raporuna inanmaya “meyilli” olan Albay 

Shiel‟in Salih Muhammet‟in Stoddart ve Conolly‟nin ölümüyle ilgili duyduklarını anlatan 

hikayesini gönderen aynı Albay Shiel olduğuna okuyucunun dikkatini çekeceğim.  

Ancak Albay Shiel bu ifadeye inanmaya “meyilli” olduğunu söylemedi. Sadece 

anlatıcının çekici görüntüsüne dikkat çekti. Muhtemelen Albay Shiel‟in mektubu bu noktada 

sessiz olmasına rağmen Emir Bey çekici bir Holamdı. 

Geçen nisan ayında (1844) Dr. Wolff‟uTeğmen Wyburd hakkında araĢtırma yapması 

için yönlendirmem isteği ile bu zavallı teğmenin olayı bana hatırlatıldı. Bu dönemde bir 

habercinin ona yetiĢmesinin imkansız olduğunu düĢünmeme rağmen hemen eğer onu 

Buhara‟da bulursa benim hesabımdan Teğmen Wyburd‟u fidye verip kurtarmasına izin 

vererek Dr. Wolff‟a yazdım. Ya da Hive‟ye bir seyahatin uygun olduğu gibi bir bilgi elde 

ederse gerekli masrafları üstlendiğimi yazdım.  

Aynı zamanda müsteĢar Bay Addington‟a konuyla ilgili yazdım. Bu beyefendi 

mektubumu alıp almadığını haber vermeye tenezzül etmedi. Ġki hafta bekledikten sonra 

Aberdeen Kontuna aĢağıdaki mektubu yazdım:  

(Kopya) 

“Yüzbaşı Grover‟dan Aberdeen Kontu‟na. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“2 Mayıs 1844. 
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“Lordum, 

“Dikkatinizi Teğmen Wyburd olayına çekmenin görevim olduğunu düĢünüyorum. Bu 

talihsiz adam 1835 yılında Hive‟ye gizli bir göreve gönderildi. Eğer bilgim doğruysa o 

günden beri herhangi bir güvenilir Ģekilde haber alınamadı. 

“Teğmen Wyburd‟un olayı bana geçen ayın 15inde Dr. Wolff‟u konuyla ilgili 

soruĢturma yapması için talimat vermem isteğiyle yazıldı. 

 

ġAġIRTICI BĠR KEHANET  

“ĠĢe yarayacak bir zamanda mektubun ulaĢacağından çok da fazla umuda kapılmadan 

hemen Dr. Wolff‟a yazdım. Yine de bir Ġngiliz vatandaĢının özgürlüğü söz konusu olduğunda 

hiçbir Ģansın heba edilmemesi gerektiğini düĢünüyorum. Bu durumu aynı zamanda Bay 

Addington‟a da bildirdim.  

“Teğmen Wyburd olayının Dr. Wolff‟a bildirilmemesinde müessif olduk çünkü Hive 

hanının elçisi tarafından Tahran‟da çok içten ağırlandığından muhtemelen bu zavallı adamın 

akıbeti öğrenilebilirdi.  

“Lord hazretlerinin rahatını bozmaktan dolayı üzüntü duymuyorum. Çünkü Ġngiliz 

subaylar yurtdıĢında tehlikeli görevlere gönderiliyor, sonra terk ediliyorsa, Ġngiliz ordusunun 

Ģerefi ve Ġngiliz ulusunun refahı yakın zamanda geçmiĢte kalan Ģeyler arasında olacaktır.  

“Lord hazretlerine bu mektubun alındısının bildirilmesini emretme ihsanını rica 

ediyorum.  

“Lordum, siz Lord hazretlerinin sadık hizmetkarı olmaktan  

“Onur duyuyorum, 

“JOHN GROVER. 

 

“Saygıdeğer 

“Aberdeen Kontu 
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“Dışişleri Bakanı.” 

Yukarıdaki mektubu göndermeden önce “Stoddart ve Conolly Fonu” komitesine 

sundum.  

Mektubun okunduğunu duyan bir beyefendi Teğmen Wyburd‟un 1835 yılında Hive‟ye 

gizli bir görevle gönderildiğini ve o zamandan beri ondan haber alınamadığını hangi yetkiyle 

iddia ettiğimi Lord Aberdeen‟e bildirmemin münasip olacağını ileri sürdü.  

Yetkimi belirtmeme sebebimin Ģu olduğunu söylediğim: “DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın o 

kadar çok haksız davranıĢını gördüm ki haber kaynağımdan asla Ģüphelenmeyecekleri ve 

zorluktan kaçmanın en kolay yolu olarak Teğmen Wyburd‟un görevini tamamen inkar edip 

onu „masum seyyah‟ olarak adlandıracakları için kendi elçilerini böyle inkar edeceklerine bir 

an tereddüt etmeden kanaat ettim. Tüm bu olaylarda, bu, dürüstlüklerini sınamak için bir fırsat 

olacaktır. DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki yönetici güçlerine düĢüncede zarar vermiĢ olduğumu 

Komite kayıtlarına geçirmeyi canı gönülden umut ettim.”  

 

Üzerime ikinci güneĢ doğmadan önce aĢağıdaki tuhaf mektubu aldım: 

 

“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı, 

“4 Mayıs 1844. 

“Sir, 

“Lord Aberdeen tarafından Hint donanmasından Teğmen Wyburd ile ilgili 2 Mayıs 

tarihli mektubunuzun alındığını bildirmek için Aberdeen Kontu tarafından görevlendirildim. 

“Mektubunuzdaki 1835 yılında Teğmen Wyburd‟un Hive‟de gizli bir göreve 

gönderildiği ifadelerine iliĢkin, size bu makamın Teğmen Wyburd‟un Hive‟ye herhangi bir 

göreve gönderildiğinden habersiz olduğunu bildireceğim. Hacı Ahmet Arap ismiyle 1835‟te 

Astrabat‟ta yaz ayında Hive‟ye gizlice girmek için Tahran‟dan ayrıldığı ifade edildi. Sir John 

M‟Neill‟in onu takip etme gayretlerine rağmen 1838 yılından beri ondan haber alınamadı. 



152 
 

Yarbay Stoddart o yıl onun akıbetini öğrenmeye çalıĢmak ve Hive‟de esirse fidyeyle veya 

baĢka Ģekilde onun özgürlüğünü sağlama adına mümkün olabilecek her adımı atması için 

Buhara‟ya gitme emrini aldı.  

“1840 yılında Hive‟de köle olarak alıkonulan ve YüzbaĢı Abbot tarafından özgür 

bırakılması sağlanan Ġngiliz hizmetindeki ulaklardan biri, Tahran‟a döndüğünde Yarbay 

Shiel‟e Hive halkının ona bu ulağın yakalanmasından birkaç yıl önce,  Astrabat‟tan konak 

yerini bulduğu YamutTürkmen beyi tarafından öldürüldüğü bilinen ve saçı ve sakalı açıkça 

tasvir edilen kiĢinin Teğmen Wyburd‟dan baĢkası olamayacağına Yarbay Shiel inanmaya razı 

oldu.  

“Ben, Sir, 

“En sadık ve naçiz Hizmetkarınız, 

“H.U. ADDINGTON. 

“Yüzbaşı Grover‟a,  

“Ordu ve Donanma Kulübü.” 

 

ġAġKINLIK ĠFADESĠ  

Wyburd‟un görevinin önemi sadece DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda değil aynı zamanda Hint 

Meclisi ve hükümetinde de çok iyi bilindiğini bildiğimden yukarıdaki mektubu aldığımdaki 

ĢaĢkınlığımı düĢünün.  

Kızgınlığımın biraz yatıĢması için bir gecenin geçmesine müsaade ettim ve aĢağıdaki 

mektubu yazdım:  

 

“Yüzbaşı Grover‟dan Lord Aberdeen‟e. 

“Ordu ve Donanma Kulübü, 

“7 Mayıs 1845. 
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“Lordum, 

“Lord hazretlerinin emriyle Bay Addington tarafından ayın ikisindeki mektubuma 

cevaben, ayın dördü tarihli acil mektubunuzu dün aldım. 

“DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın Teğmen Wyburd‟un 1835 yılında Hive‟ye gizli görevinden ya 

da „Hive‟ye herhangi bir görevinden‟ habersiz olduğundan ancak 1835 yazında Hacı Ahmet 

Arap adıyla Tahran‟dan ayrıldığını okumak ĢaĢırtıcıydı.  

“ġimdi Lordum, Lord hazretlerinin dikkatini çekmenin görevim olduğunu 

düĢündüğüm olayların en iyi kanıtlarına sahip olmasaydım size Lord hazretleri diye hitap 

etmeye asla kalkıĢmazdım.  Bu kanıt benden zavallı adamın durumuna Dr. Wolff‟un dikkatini 

çekmemi isteyen bir mektuptur. Bu mektup Ģöyle bitiyor:  

“(Teğmen Wyburd‟u kastederek) 1835 Haziranında Hive‟ye gizli bir göreve 

gönderdiğim ve doğru düzgün bir Ģekilde o zamandan beri haber alınamayan biri” 

“Bu mektup, Lordum, Sir John Campbell‟dandır.  

 

HATA KABUL EDĠLDĠ  

“Lord hazretlerinin bunu „gizli görevin‟ kesin kanıtı olarak kabul edeceğini 

düĢünüyorum.  

“Bay Addington‟un mektubundan esir alınmasından birkaç yıl önce öldürülen, saçı ve 

kıyafetleri ayrıntıyla tarif edilen ve Albay Shiel‟in Teğmen Wyburd olduğunu düĢündüğü bir 

adam hakkında bazı haberleri tekrarladığı görülüyor. 

“ġimdi Lordum tüm bunlar öyle çok karıĢık ki Sir John Campbell‟in “Teğmen 

Wyburd‟dan güvenilir herhangi bir yoldan hiçbir zaman haber alınamadı” derken tamamen 

haklı olduğunu söylemeye tereddüt etmiyorum. 

“Bir Ģeyler yapılacağına dair tam bir inançla Lord hazretlerinin dikkatini çektikten 

sonra Lord hazretlerinden yalnızca bu mektubun alındısını bildirmesini rica ediyorum.  

“Lordum, 
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“Sizin sadık, naçiz hizmetkarınız, 

“JOHN GROVER. 

“Saygıdeğer 

“Aberdeen Kontu 

“Dışişleri Bakanı.” 

 

AĢağıdaki mektupta DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın “hata”larını bildirdiği görülecektir.  

 

 

“Bay Addington‟dan Yüzbaşı Grover‟a. 

“Dışişleri Bakanlığı 

“9 Mayıs 1844. 

“Sir, 

“Teğmen Wyburd ile ilgili ayın yedisindeki son mektubunuzun alındığını bildirmek 

üzere „Teğmen Wyburd‟un Hive‟de herhangi bir göreve gönderildiğinden bu makamın haberi 

olmadığı‟ belirtilen ayın dördündeki acil mektubundaki bir hatayı düzeltmek fırsatını 

yakalamak için Aberdeen Kontu‟ndan emir aldım.  

“YanlıĢlık, Teğmen Wyburd gönderildiği zaman, yani, Ġran hükümdarlığındaki Ġngiliz 

elçiliğiDıĢiĢleri Bakanlığı‟nda değil de Doğu Hindistan Kumpanyası yönetimi altında olduğu 

Haziran 1835‟teki durumdan kaynaklandı. Kraliyetten büyükelçi olarak Bay Ellis Genel 

valilikten elçi olan Sir John Campbell‟dan görevi devraldığı zaman olan o yılın Kasım ayına 

kadar Doğu Hindistan Kumpanyası yönetimi altında kaldı.  

“Sir John Campbell‟in kendisi Haziran 1835‟te Teğmen Wyburd‟un Hive‟ye gizli bir 

görevle gönderdiğini size bildirdiği ayın yedisindeki acil mektubunuzdaki ifadelerine binaen, 

Denetim Kurulu ve bu makam arasındaki yazıĢmalara baĢvuruldu. Görülüyor ki Sir John 
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Campbell‟in Teğmen Wyburd‟u gönderdiğini raporlayan Yönetim Kurulunda telgrafın bir 

kopyası Eylül 1835‟te DıĢiĢleri Bakanlığı‟na yazılmıĢ. Bu durum ayın dördündeki size 

hitaben yazılan mektubumda gözden kaçmıĢ. 

“Sir,  

“Sizin en sadık ve naçiz hizmetkarınız, 

“H.U. ADDINGTON. 

“Yüzbaşı Grover, 

“Ordu ve Donanma Kulübü.” 

 

LORD ABERDEEN DOĞU HĠNDĠSTAN KUMPANYASINA KARġI  

Bu durum üzerine, bu mektuba göre, Lord Aberdeen Teğmen Wyburd‟un Hive‟ye 

gizli görevle gönderildiğini ve bu olayın unutulduğunu itiraf ediyor. Böyle Ģeyler olabilir mi? 

ġuanda önümde resmi yazıĢma olmasaydı yanıldığımı düĢünürdüm.  

Okuyucular tahminimin gerçekleĢtiğini, tam da kahin ruhumun bana söylediği gibi, 

Lord Aberdeen‟in zavallı Teğmen Wyburd‟un görevini inkar etme talimatı verdiğini fark 

edecektir. Lord hazretlerine Teğmen Wyburd‟u gönderen bakan tarafından yazılmıĢ 

mektuptan resmi bir alıntı gönderdiğimde Lord Aberdeen 4 Mayıs 1844 tarihli mektubundaki 

bir “hatayı” düzeltmek için müsaade istiyor. Daha sonra da yaratıcı belki de Downing 

Caddesinde zekice olduğu düĢünülecek aĢağıdaki açıklamayı yapıyor: 

Lord hazretleri yanlıĢlığı böyle anlatıyor:  

“YanlıĢlık, Teğmen Wyburd gönderildiği zaman, yani, Ġran hükümdarlığındaki Ġngiliz 

elçiliği DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda değil de Doğu Hindistan Kumpanyası yönetimi altında olduğu 

Haziran 1835‟teki durumdan kaynaklandı. Kraliyetten büyükelçi olarak Bay Ellis Genel 

valilikten elçi olan Sir John Campbell‟dan görevi devraldığı zaman olan o yılın Kasım ayına 

kadar Doğu Hindistan Kumpanyası yönetimi altında kaldı.  

Biraz zaman geçince Lord Aberdeen‟in makamından bir ifadeyi okuduğumda kendime 

“Bu ifade doğru mu?” diye sorduğum için üzülüyor ve utanıyorum. 
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Doğu Hindistan Kumpanyası yönetim kurulu üstteki ifadenin doğru olmadığını 

söylüyor. Teğmen Wyburd‟un yaĢlı ve zavallı annesine emekli aylığı vermeyi reddediyorlar 

çünkü kendi hizmetlerinde bir subay olmasına rağmen Teğmen Wyburd‟un Kumpanya 

tarafından değil de Kraliçe Victoria‟nın hükümeti tarafından bu göreve gönderilmiĢti.  

Her iki ifadede bir yerlerde “hata” olduğu çok belli. Doğru olamaz. Hindistan 

meclisindeki MüsteĢar‟ın makamından gelen herhangi bir ifadeden Ģüphe etmek için asla bir 

nedenim yok. Hindistan devlet tahvillerinde imtiyaz sahibi olarak, imtiyaz sahiplerinin 

sonraki toplantısında bu konuyu gündeme getirme niyetimi resmen tebliğ ediyorum. 

“Hatanın” Doğu Hindistan Kumpanyasıyla ilgili olmadığının görüleceğinden bir an bile Ģüphe 

duymadığımı söylemenin doğru olduğunu düĢünüyorum.  
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BÖLÜM XIII 

Gazetelerde zaman zaman yayınladığım Dr. Wolff‟un mektuplarından alıntıları 

okuyan okuyucular, halka sık sık yazdığım Dr. Wolff‟un Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin Buhara‟da öldürülmesi düĢüncesini benimseyeceklerinden bu bölümün baĢlığına 

muhtemelen ĢaĢıracaklardır.  

Dr. Wolff‟un Ġstanbul‟dan ayrılmasından sonra bir olay hariç, olumlu veya olumsuz, 

bilgileri alır almaz yorum yapmadan yazdım. Dr. Wolff, basitçe, Hint donanmasından 

Teğmen Wyburd‟un Buhara‟da öldürüldüğünü bildirince, bir not ekledim “Geriye bu iddianın 

hangi kanıta dayandığının anlaĢılması kalıyor.”  

Bu notu ekledim çünkü Teğmen Wyburd‟un ailesiyle herhangi bir yazıĢma 

yapmadığından ve akrabalarını geri getirmek için yaptığım uğraĢlardan habersiz 

olduklarından onun ölümünü böyle aniden duyulmasından sarsılabileceklerini düĢündüm.  

 

TEKRAR LORD ELLENBOROUGH‟UN MEKTUBU  

Teğmen Wyburd‟un ailesi, akrabalarını geri getirmek için yapılan teĢebbüsleri uygun 

görmemek Ģöyle dursun bana hemen çok etkileyici bir tarzda memnuniyetlerini ifade ederek 

yazdıklarını görme hazzını yaĢadım.  

ġimdi Dr. Wolff‟un Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly idamına dair inancını 

dayandırdığı kanıtı değerlendireceğim. Dr. Wolff‟un eline ulaĢan elçilerin idamının ilk 

hikayesini Dr. Wolff‟un “o aĢağılık adamın-Abdulsamet‟in değerli kardeĢi” Hacı 

Ġbrahim‟dendi. Ġdam hikayesinin bu adamın anlatıĢıyla Doktorun yazısından alıntı yapacağım.  

“Hacı Ġbrahim. „Yusuf Wolff Sahip, Buhara Emiri için Ġngiltere hükümetinden bir 

mektubunuz var mı?‟ 

“Ben. „Hayır. Fakat Majesteleri için Sultan‟dan, Muhammet ġah‟tan ve Tahran‟daki 

Rus büyükelçisinden mektuplarım var.‟ 

“Hacı Ġbrahim. „Tüm bu mektuplar iĢe yaramaza? Gözleriniz kapalı getirileceksiniz ve 

Emir‟in Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin olduklarından Ģüphelendiği sebepten, ki 
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onların da Kraliçe‟den mektupları yoktu ve gelen mektuplar da hor görüldü, hapse 

atılacaksınız.  

„Hindistan Genel Valisinden Afganistan‟daki ilerlemesini anlattığı ve hem Albay 

Stoddart hem de Yüzbaşı Conolly‟yi zararsız seyyahlar vs olarak anlatan, Emir‟in kızıp onları 

idam ettirdiği bir mektup geldi.  

“Şimdi Hacı İbrahim‟in sadece Hindistan Genel valisinden gelen mektuba değil fakat 

aynı zamanda mektubun içeriğine de tamamen aşina olduğunu göz önünde bulundur. Dahası 

Hacı İbrahim bana açık açık kardeşi Naib Abdulsamet Han‟ın tüm bu bilgileri aldığı kaynak 

olduğunu söyledi.” 

Üstteki paragrafı okuyunca meselenin kesinlikle kararlı bir Ģekilde ölüm üzerine 

kurgulandığını düĢündüm. Okuyucular Ġngiliz hükümetinin elçilerini tamamen terk 

etmediğinin kanıtı olarak 23 Haziran 1843‟te Bay Hammond tarafından DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟nda bana Lord Ellenborough‟ın ünlü mektubunun bir kopyası gösterildiğinde Bay 

Hammond‟a bu mektubun yerine ulaĢtıysa o zaman gerçekten arkadaĢımın akıbeti belirlenmiĢ 

olduğunu söylediğimi hatırlayacaklardır.  

 

BAġKA BĠR ĠFADE  

Hacı Ġbrahim‟in Dr. Wolff‟a bu hikayeyi öğrendiğini söylediği Naib Abdülsamet 

Han‟ı gördüğünde o da baĢka bir hikaye anlattı-“resmi” baĢlığıyla Dr. Woff‟un mektubuna 

dayanan (Bknz sayfa 103.). Naib Dr. Wolff‟a elçilerin bir saray nazırının huzurunda idam 

edildiklerini söyledi. AĢağıdaki Naib‟in hikayesidir:  

Hem Albay Stoddart hem YüzbaĢı Conolly kendi suçları ve günahları olmaksızın idam 

edildiler. Albay Stoddart bana geldiğinde üzerinde gömleği yoktu ve duvar gibi solgundu. 

Hükümdara serbest bırakılmaları karĢılığında 100.000 tilla teklif ettim. Ancak benim önerime 

kulak asmadı. Majestelerinin bütün söylediği Ģuydu:  

“Onlar casuslar ve casus gibi ölmeliler.” 

“Onlardan sonra adını bilmediğim baĢka bir Ġngiliz geldi. O da öldürüldü. Lahor‟daki 

Avitable için mektupları olan Naselli adında bir Frenk geldi. Öldürülmelerinden üç gün sonra 
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zorba hükümdar beni Mehram Saadet‟e gönderdi ve bana bunun haberini verdi. Olayı 

anlamak için gittim.” 

Bu yüzden eğer elçilerimiz idam edildiyse bu eylem çok gizli bir Ģekilde yapılmıĢ 

olmalıydı çünkü hükümdarın teğmeni olay gerçekleĢtikten üç gün sonra hükümdarla özel bir 

yazıĢma sonucu haberdar oldu.  

 

SALĠH MUHAMMET  

Dr. Wolff‟un mektuplarında idama Ģahit olan herhangi biriyle karĢılaĢtığı görülmüyor. 

Bu yüzden Salih Muhammet‟in 3000 ruble alması ve uğruna Ġngiliz üniforması giymiĢ gelmiĢ 

geçmiĢ en cesur adamın isminin ordu listesinden çıkarılması hata olmalıydı.  

Ġdam inancının lehine en güçlü nokta, içtenlikle itiraf etmeliyim ki, Lord 

Ellenborough‟un asla unutulmayacak ve affedilmeyecek mektubunun ulaĢmasıdır. Mektubun 

yerine ulaĢtığından Ģüphe olamaz-Dr. Wolff mektubu Buhara‟da gördü.  

Salih Muhammet‟i kasti bir yalan söylemekle suçlama niyetinde değilim. MeĢhed‟de 

Dr. Wolff‟a hikayesinin doğru olamayabileceği ve bu hikayenin baĢka iki adama ait 

olabileceğini söyledi. Artık okuyucular Sir Robert Peel tarafından parlamentoda bahsedilen, 

Albay Stoddart ile aynı zindanda kalan ve sözde idam zamanından sonra Buhara‟da 12 ay 

kalan Yakup‟un idamı duymadığını ve o duymadan böyle bir idamın gerçekleĢmiĢ 

olamayabileceğini söylediği, Albay Shiel‟in resmi telgrafını göz önüne almıĢ olacaklardır.  

 

BUHARALI BAKAN  

Ancak Yusuf‟un ve bir Yunanlı‟nın halka açık idam edildiğini sözlerine ekliyor. Bu 

idamın Albay Stoddart idamı için verilen zamanda gerçekleĢtiği görülüyor. Bu yüzden Salih 

Muhammet sadece bir “yanlıĢlık” yapmıĢ olabilir.  

Dr. Wolff Buhara‟ya ulaĢtığında ona bakıp hiçbir Ģey söylemeyen hükümdarın 

huzurunda götürüldü. Daha sonra Devlet Bakanı‟nın huzurunda götürüldü. Özel katibi Hacı 

Molla tarafından not edilen aĢağıdaki konuĢma gerçekleĢti:  
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“Devlet Bakanı. „ Adın ve isteğin nedir?‟ 

“Ben. „Adım Joseph Wolff. Ġngiltere‟den bir molla ve derviĢim. 12 yıl önce Buhara 

Ģehrinde bulunmuĢ biriyim. (Hacı Molla bunu hatırladı ve dile getirdi.) „O zaman hükümdar 

tarafından çok iyi ağırlanmıĢtım ve ayrılmadan önce bana, Joseph Wolff‟un ülkesine 

dönmesine izin veren ve yolda kimsenin onun yolunda herhangi bir engel çıkarmaması 

konusunda üst düzey bir emir yazan bir pasaport verildi. Benden sonra Sir Alexander Burnes 

geldi, çok iyi ağırlandı ve Ġngiltere‟ye dönüĢüne izin verildi. Majestelerinin bana ve Sir 

Alexander Burnes‟e misafirperver tavrı diğerlerini de Buhara‟yı ziyaret etmek için teĢvik etti. 

Ġngiliz hükümeti tarafından çok sevilen ve onurlandırılan her iki subay, arkadaĢlarım, Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly buraya geldi. 

Rus ülkesinden Hive ülkesinden vs savaĢta cesur ve dindar olan her iki subayın da 

Buhara Hakanının emriyle idam edildiği aniden haber verildiği zaman YüzbaĢı Conolly benim 

müridimdi. Bu haber sadece Ġngiltere ve Hindistan boyunca değil fakat aynı zamanda 

Amerika‟da da büyük bir merak yarattı. Mısır‟ın Muhammet Ali‟si duydu ve Ġngiltere‟deki 

binlerce kiĢi “Buhara ile savaĢ!” diye haykırdı. (Burada bana Ġngiltere Buhara‟ya ne kadar 

uzak? diye soran Devlet Bakanıtarafından sözüm kesildi. Ġngiltere‟nin Buhara‟dan sadece üç 

ay uzakta olduğunu ancak sadece 30 gün uzakta olan Kandahar‟ın yanındaShikarpare‟da da 

birliklerimizin olduğunu söyledim.) Daha sonra ben devam ettim “Ben, Joseph Wolff, Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin ölüm raporları hakkında bu büyük karmaĢayı görerek 

gazetede Ģunu yayınladım: „Ġngiliz arkadaĢlarım, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

ölüm haberlerine inanmıyorum çünkü Buhara‟da misafirlere çok büyük saygı gösterirler. Bu 

yüzden oraya gidip gerçeği öğreneceğim!‟ arkadaĢlarım „Gitme çünkü seni de öldürürler‟ 

dedi. Ben „Gideceğim çünkü YüzbaĢı Conolly benim çok iyi bir arkadaĢım.‟ Kararlığımı 

gördüklerinde arkadaĢlarım Ġran ve Tahran‟daki büyükelçilerine Sultan‟dan ve Muhammet 

ġah‟tan Majesteleri Buhara Emiri‟ne mektup yazmaları için Ġngiltere hükümetini ikna etti.  

Ġstanbul‟a varıĢımda Sultan bana gereken mektubu verdi. Ayrıca Ġstanbul 

ġeyhülislam‟ı ve Muhammet ġah sadece Buhara hükümdarı için değil aynı zamanda 

Buhara‟da iyi ağırlanmam için her türlü yardım ve desteği vermesini emrettiği Asaf-el-Devlah 

için de bana mektup verdi‟ diye karĢılık verdim.  

“Devlet Bakanı„ O zaman Ģimdi amacınız nedir?‟ 
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“Ben. „Benim amacım Ģunları sormak: ArkadaĢlarım Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly nerede? Eğer hayattaysalar Majestelerinden onları benimle Ġngiltere‟ye 

göndermelerini rica ediyorum. Eğer öldüyseler Majestelerinden nedenini öğrenmek 

istiyorum.‟ 

“Devlet Bakanı. „Britanya hükümeti buraya gelmeniz için size yetki verdi mi?‟ 

“Ben. „Hayır, Ġngiltere ile dostluklarından ötürü Sultan ve Muhammet ġah tarafından 

gönderildim.  

“Devlet Bakanı„Onların yaĢadığını iddia etmeye yetkiniz var mı?‟ 

“Ben. „Evet, Avrupa‟nın tüm güçleri ve Britanya ulusunun sesi olarak.‟ 

“Devlet Bakanı„Bununla ilgili Ġngiltere‟de çok patırtı var mı?‟ 

“Ben. „Çok fazla.‟ 

“O zaman azledildik.” 

ġimdi Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly idam edildiyse Devlet bakanı Dr. Wolff‟a 

elçilerimizin yaĢadığını iddia etme yetkisi olup olmadığını sorması mümkün mü? Bu ve Dr. 

Wolff‟un mektuplarında bulduğum hikayeler elçilerimizin her ikisinin de Semerkant‟ta 

hayatta olduklarıyla ilgili St. Petersburg‟da anlatılan hikayeyi aklımda doğrulamaya neden 

oldu.  

Dr. Wolff‟tan aldığım ilginç mektup yığınından mümkün olduğunca alıntı yapıyorum 

çünkü biliyorum ki halkın merakını mümkün olduğunca çabuk giderecektir. Dr. Wolff Ģöyle 

yazıyor: 

“AkĢam vakti yaklaĢtı ve askeri bando beni hoĢ bir Ģekilde ĢaĢırtan „God Save the 

Queen‟i çalmaya baĢladı.” 

Dr. Wolff bu olağanüstü durum hakkında herhangi bir tespitte bulunmuyor.  

Buhara‟da müzik hakkında, bizim bu terimi benimsediğimiz Ģekilde, en ufak bir 

fikirleri yok. Buhara‟da Naib‟in “No force” ve “Halt-front”u dıĢında Ġngiltere ve Ġngiliz dili 

hakkında herhangi bir Ģey bilen bir adam yok. O zaman doktorun evinin ya da hapishanesinin 

demeliyim önünden geçerken bu “God Save the Queen” çalması ne demek oluyor? 
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“GOD SAVE THE QUEEN.”  

Okuyuculara, kendi değerini üzerine koyacakları fikrimi söyleyeceğim.  

Kabil faciası boyunca sayısız Ġngiliz askeri ve Hintli asker mahkum edildi ve 

Buhara‟ya satıldıklarına inanmak için geçerli sebeplerim var. Dr Wolff‟un baĢlıca 

amaçlarından biri bu zavallıların salınması için satın almak ve bu amaçla küçük servetimden 

para çekme yetkisine sahiptir. Bu mahkumlar arasında muhtemelen bazı müzisyenler vardı ve 

hükümdar bu adamlardan bir bando oluĢturdu. Buhara‟daki bu adamlar kendilerini tanıtmak 

istemeye çalıĢırken Buhara Emiri elbette onları Dr. Wolff‟tan saklayacaktı. Bunu en güvenli 

ve en doğal bir Ģekilde yapma aracı da ulusal marĢımızı çalmaktı. Bu iletiĢim yöntemi Richard 

Coeur de Lion (Richard, O mon Roi!) zamanından Silvio Pellico‟ya kadar yaygın bir Ģekilde 

uygulanmıĢtır. Buhara‟da bir adamın “Au clair de la lune” diye mırıldandığını duysam hemen 

bir Fransız‟ın yakınlarda olduğundan emin olurum ve farkında olduğumu göstermek için 

“Dormez, dormez” diye fısıldarım. 

 

DR WOLFF‟TAN MEKTUP  

Bu çalıĢmanın ilk baskısından sonra Dr. Wolff Ġngiltere‟ye geldi. 15 Nisan‟da 

Komiteyle ilk görüĢmesini yaptı. Zabıtlardan aĢağıdaki alıntı okuyucunun ilgisini çekecektir.  

“Dr. Wolff Komite‟ye Buhara‟ya vardığında ona bakıp konuĢmayan hükümdarın 

önüne çıkarıldığını söyledi. Özel katibi Hacı Molla ile birlikte olan DıĢiĢleri Bakanına 

götürüldü. (Dr. Wolff o zaman okuyucunun 270-73 sayfalarda okumuĢ olacakları aynı 

hikayeyi anlattı.) Ġngiliz elçilerinin idamıyla ilgili hiçbirine inanmadığı farklı Ģekillerdeki 

hikayelerini duymuĢtu. Bazı insanlar beĢ ay önce hayatta olduklarını söylemiĢti (Aralık 1843). 

Diğerleri on bir ay dedi (Temmuz 1843). Buhara‟daki Ġran büyükelçisi Abbas Kulu Han 

kesinlikler on bir ay önce hayatta olduklarını söyledi (Temmuz 1843). Bu yüzden eğer idam 

edildiyseler hükümdara Acemce çevirisi gönderilen resmi mektupta belirtilen zamanlarda 

veya sonrasında olmalıydı ki bu durumda hayatta olduklarına hiç Ģüphe olmayan zaman 

Temmuz 1843‟tü.  
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“Dr. Wolff Komite‟ye Buhara‟ya önce 1842 yılında gitmeyi önerdiğini ancak 

reddedildiğini söyledi. 

“Lord Ellenborough‟un mektubu tutsakların hayatta oldukları 1843 yılında Buhara‟ya 

ulaĢtı. Bu Dr. Wolff‟a ayrı ayrı berlirtildi; 

“HACI ĠBRAHĠM, 

“MĠRZA MUHAMMET HAN, 

“BEHANDOR, 

“NASR KHYRE UILAH, 

“HÜSEYĠN CABULEE, Sir Richmond Skakespeare tarafından gönderilen haberci. 

 

STODDART‟IN ATKILARI  

 “Dr. Wolff Komite‟ye Albay Stoddart‟a ait 18 atkıyı MeĢhed‟e getirdiğini ve 

Albay Shiel‟in bunları Ġngiltere‟ye Bayan Stoddart‟a gönderdiğini söyledi. 

“Bayan Stoddart‟a konuyla ilgili yazılması emredildi.
40

 

“Dr Wolff Buhara‟daki tüm sıkıntılarının Britanya hükümetinden mektup 

alamamaktan kaynaklandığını söyledi.  

Kralın gözdesi ve birliklere askeri eğitim veren bir Avrupalı subayın pek çok 

hikayesinden Albay Stoddart‟tan bahsetmediğinden oldukça eminim fakat muhtemelen Frenk 

olarak kabul edilmeye hevesli Naib‟e göre Albay Stoddart‟tan bahsetti. Bu yüzden bu 

ifadelerin tüm notlarını çıkardım.  

Okuyucular Ġstanbul‟daki Majestelerinin elçisi Sir Stratford Caning tarafından nazik 

bir Ģekilde gönderilen ilginç hikayeyi 82. sayfada görmüĢ olacaklardır. Burada kimliğe Ģüphe 

olamaz çünkü adamlardan biri Albay Stoddart‟ın ismini Acemce açıkça yazmıĢtı.  

                                                           
40

Hiçbir mektup yazılmadı ancak mülk ulaĢtığını iyi bir kaynaktan öğrendim. Komitenin çabalarıyla aile 

tarafından sterlin yardımı alındı. YüzbaĢı Conolly‟ye ait mülk aileye verildi. Benim elimde de bu talihsiz elçi 

tarafından Buhara‟da giyilmiĢ Ģapka var. J.G.  
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Bu, aynı zamanda 1843 yazında Stoddart‟ın varlığını doğruluyor. Bu hikayede ayrıca 

Albay Stoddart‟ın Ġngiltere‟ye dönmeye hazırlandığı belirtiliyor. Dr. Wolff‟un MeĢhed‟e 

vardığında Albay Stoddart‟ın komisyoncusunun elinde Ġngiltere‟ye bir seyahat umuduyla 

hazırlanmıĢ bir birikim olan 2000 L değerinde servet buldu. Benzer bir hikaye de Bombay‟da 

öğrenildi.  

 Dr. Wolff‟un düĢüncesi Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin resmi mektupta 

belirtilen Temmuz 1843‟te tam o zamanda idam edildiği yönündedir. Ancak Komite‟nin ya da 

olayı araĢtıran karĢılaĢtığım hiç kimsenin düĢüncesi öyle değil. Çok büyük bir özenle 

araĢtırdığım son iki yıl içinde bulduğum tüm kanıtlar açıkça ve resmen söylemeliyim ki, bu 

kanıt beni Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin öldüğüne ikna edemez.  

Elbette hükümdarın idamlarını emrettiği kararı da yayınladık. Dr. Wolff‟a ayrılmadan 

önce Buhara hükümdarının bu subayları idam ettiğini söyledim. Akrabalarını ikna edecek 

kemiklerinden baĢka hiçbir Ģeyin onu inandırmayacağını söyledi.  

 

SAÇMA DÜġÜNCE  

Rusya‟da Buhara‟yı çok iyi bilen insanların Buhara Emiri‟nin mektubunu okuyana dek 

elçilerin idam söylentilerine inanmaya meyilli olduklarını fark ettim. O zaman gerçekten bu 

hükümdarın Ġngiliz elçilerin idam düĢüncesinden ne kadar endiĢeli olduğunu gördüklerinde 

kurbanların yaĢadığına inanmaya meylettiler.  

Bana sık sık Buhara Emiri‟nin neden elçilerimizi alıkoyduğu soruldu. Cevap olarak 

okuyucuyu Hive Emiri‟ne sevk ediyorum (Bknz sayfa 101). Dahası Buhara Emiri Albay 

Stoddart‟ın neredeyse Ġngiltere kraliçesiyle bağlantılı olduğunu sandığı saçma düĢüncesiyle 

oyalandı.  

Buhara‟ya vardığında Dr. Wolff yetkililere “Ġngiltere hükümetinin Stoddart ve 

Conolly‟nin ölümlerine tamamen ikna olduğunu ve büyük Vezir Sir Robert Peel‟in 

imparatorluğun bütün asilzadelerin toplandığı büyük toplantıda bunu doğruladığını” söyledi.  

Her halükarda bu hemen benimsediği bir ipucu veriyordu.  
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Ancak Buhara hakanı neden onları idam ettiğini söyledi. Bir sebebi Ġngiliz 

hükümetinin onları serbest bırakılmalarına teĢebbüs etmesini önlemek olabilir. (Budala 

adam!) Ancak ben onun amacının Orta Asya‟da kendi namını yüceltmek olduğunu 

düĢünmeye oldukça istekliyim.  

Açıklamasını aĢağıdaki ifadelerle yayınladığını düĢünün: 

“Ben Nasrullah, müminlerin komutanı, kafirelere özellikle Devlet‟e (Büyük Britanya) 

tüm nefretimi göstermek, tüm gerçek inananlara kafirlerin ulusunun (Annelerinin mezarları 

TaĢkent‟in tüm köpekleri tarafından kirletilsin!)  Molla ya da DerviĢ önderi olan Yusuf Wolff 

Saib iki Frenk‟in, Stoddart ve Conolly‟nin akıbeti ile ilgili soruĢturma yapmak için hayırsever 

bir kiĢi tarafından gönderildiğini söyleyerek benim kutsal Ģehrime gelir. Bu Molla, sanki son 

derece alçak olan bu kafirler yıllar yılı arkalarından araĢtırma yapmaksızın Elçilerinin 

kalmasına izin vereceklermiĢ gibi bu kiĢilerin Devlet‟ten Elçiler olduklarını söylemeye cüret 

etti. Dahası muhterem ve kutsal Molla‟ya onları serbest bırakmaya istekli olursam diye casus 

olmadığını göstermek için bir mektup, herhangi bir emir ya da yetki vermeden bu kadar uzağa 

seyahat etmesine izin vermiĢler. Bu yüzden sözü edilen Molla‟nın seyahat masraflarını 

üstlenen Dernek BaĢkanı‟na bu sahte elçileri 1259 Sarratan ayından idam ettiğimi Yusuf 

Wolff‟un yazmasını istedim. Bu mektubu iki sebepten hemen ekspres posta ile gönderdim: 1. 

Devlet‟e karĢı nefretimi ve Kabil ve Herat gibi müdahale edilip korkmayacağımı göstermek 

için. 2. Yusuf Wolff‟un ülkesine dönmesine müsaade etmem durumunda güvenliğini 

sağlayacak bir mektup vermeden onu bu kadar uzun bir yolculuğa hükümetinin izin verdiğini 

söyleme cesaretinde bulunduğundan hak ettiği gibi cezalandırılması için. Bu aĢağılık Şii için 

bile Ġranlılar bizi elçilere kötü davranmakla suçlayamayacaklar.  

 

ÜÇ SEBEP  

Hayır, Elçilere Buhara‟da her zaman saygı duyulur. Bizim sakallarımıza gülmek için 

gelen sahtekar ve casuslar hak ettikleri sonla karĢılaĢacaklar.  

Orta Asya‟da böyle bir bildirinin etkilerini ve Hint hakimiyetimizdeki öcü alınmamıĢ 

böyle bir hakaretin malumatını düĢünün. Burada yeterli gerekçemiz yok mu? 

Ancak Albay Stoddart‟ın neden idam edildiğini sormalıyım. Bu sorunun cevabını 

verebilecek kimseye henüz rastlamadım.  
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Hükümdarın kendisi, okuyucular hatırlayacak, üç sebep gösteriyor:  

Saltanata saygısızca davrandı; ancak bu 1838‟deydi ve onu 1843‟de öldürmenin sebebi 

olamazdı. 

Daha sonra Müslüman oldu ve Hristiyanlığa döndü; bu 1839‟un baĢıydı ve 1843‟deki 

idam için sebep olamazdı. 

Daha sonra üçüncü neden söz verilen mektupların gelmemesiydi; ancak burada da 12 

aydan fazla bekledi.  

Onların adına hiçbir çaba sarf edilmeyeceğinden son derece emin olduğumdan bu 

adamların ölmüĢ olmalarına inanmayı kesinlikle isterdim. Ancak bugünkü kanıtlarla 

inanamam. 

YENĠDEN CANLANDIRILAN BĠR ÇOCUK 

Okuyucu benimle farklı fikirlerdeyse, benim gibi düĢünen pek çok kiĢinin olduğunu ve 

birilerini benim gibi düĢünmesi için ikna etmekte zorlandığım önceki iki olayda haklı bir 

Ģekilde yargıladığımın kanıtlandığını hatırlamalarını rica ediyorum.  

Okuyucuların beni yanlıĢ anlamamalarını isterim. Elçilerimizin hayatta olduklarını 

söylemeye kalkıĢmıyorum- sadece idam edildiklerine dair kanıt tatmin edici değil.  

Albay Stoddart endiĢeli bir Ģekilde arkadaĢlarına öldüğüne dair söylentilere 

inanmamalarını istedi. ġimdiki söylentilere inanamam. Her zaman Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin güvenle dönmeleri için dua edeceğim.  

Bir kiĢinin öldüğüne inanmak bazen onu yok etmek demektir. Apaçık bir cesedin 

ölümünden Ģüphe duymak çoğu kez hayata döndürebilir. MuhteĢem kuruluĢ Kraliyet BeĢeri 

Toplumu 50 yıl önce cehaletten feda edilen boğulduğu anlaĢılan yüzlercesini yeniden 

canlandırdı.  

ArkadaĢım Stoddart gibi tehlikedeyken hayattaykeninatçı bir inanan olmayı tüm 

kalbimle umuyorum.  

Birkaç yıl önce Ġrlanda‟da Claremorris kentinde bir kıtayı kumanda ettim.  

 



167 
 

DOĞUYA ÖZGÜ SIR SAKLAMA  

Bir gün gezmekten eve dönerken toplanmıĢ bir kalabalık gördüm ve sorduğumda bir 

çocuğun erik yerken aniden öldüğü söylendi. Eve girdim ve siyah yüzlü bir çocuk gördüm ve 

görünüĢe göre ölmüĢtü. Elimi kalbim bölgesine yerleĢtirerek küçük bir nabız hissettiğimi 

sandım.Flütümü temizlemek için kullandığım balina kemiğinden bir parça alması için evime 

gönderdim. Bunu çocuğun boğazına soktum. Tıkanıklık açıldı ve çocuk iyileĢti. Bu olayda 

doktor yoktu. Çabalarım zarar veremezdi. Küçük müdahalem hemcinsimi hayata döndürerek 

ve aklı baĢından gitmiĢ bir anneye mutluluğunu geri vererek Tanrı‟yı memnun ettim. 

Bazılarının dediği gibi bu mucizenin soğukkanlılık ve sakinlik örneği olarak Claremorris‟te 

bugüne kadar hatırlandığından hiç Ģüphem yok.  

Belki de Dr. Wolff‟un Buhara‟da, Ġngiltere‟de bulunan bizlerden daha iyi bir kanaat 

oluĢturduğu söylenebilir. Ancak bu muhterem beyefendi Ġngiltere hükümeti tarafından 

gönderilmediğini ve elçilere sahip çıkıp götürmeye yetkisinin olmadığını söylediği andan 

itibaren bir esir oldu ve elbette zorba hükümdarın istediği gibi bir etki bırakmasına sağlandı.  

Dr. Wolff cesur bir adam ancak baĢının üstünde tehdit olarak asılı duran ölüm kılıcıyla 

Londra‟daki Komite gibi soğukkanlı olması ve tam olarak bulguları kanıtlamaya çalıĢması 

imkansızdır.  

Bazı kiĢiler elçiler hayattaysa “God Save the Queen” in yanı sıra baĢka haber ve 

ipuçlarının da Dr. Wolff‟a gösterilmemesinin tuhaf olduğunu düĢünebilir.  

Ancak Doğuluları iyi tanıyan kiĢiler, tüm ulus tarafından bilinmesine rağmen önemli 

sırlar bir yabancıdan gizlenebilir. Bu bize tuhaf gelebilir ancak durum böyledir. Okuyucuya, 

muhtemelen aĢina oldukları, doğuya özgü sır tutma örneğini hatırlatacağım.  

Amiral Walker, Ģimdi Sir Baldwin Walter, Sultan‟ın donanma hizmetindeydi. Soylu 

mevkisinden dolayı kendi Ģahsi görevlilerinin yanı sıra filosunda pek çok ona bağlı destekçisi 

olmalıydı. Ama yine de bir komplo kuruldu ve sır öyle hayranlık verici bir Ģekilde gizlendi ki 

Amiral Walker ve tüm Türk filosu Ġskenderiye‟ye götürüldü. Amiral idam gerçekleĢene kadar 

komplonun en küçük bir belirtisini anlamadan PaĢa‟ya teslim edildi.  

Daha önce de söylediğim gibi elçilerin idamı lehinde en güçlü bulgu elçilerin masum 

seyyahlar olarak ilan edildikleri Lord Ellenborough‟un mektubunun 1843 yılında Buhara‟ya 

ulaĢmasıdır.  
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MEġRU BĠR FĠKĠR 

Dr. Wolff bu mektubu Tahran‟a getirip Albay Shiel‟e gösterdi. Dr. Wolff bu mektubu 

Komite‟ye getirmeyi arzuluyordu ve Albay Shiel‟e geri vermesi için yazdı. AĢağıdaki Ģuanda 

maliki olduğum Albay Shiel‟in cevabıdır: 

“Lord Ellenborough‟un mektubu tüm diğer resmi belgeler gibi hükümetin malıdır.” 

Albay Shiel,büyük bir hürmetle izin almadan söylüyorum ki, kendi düsturunda 

kesinlikle hatalıydı. Buhara yetkililerine mektup ulaĢtığı andan beri, Britanya hükümetine ait 

değildi. Dr. Wolff‟a verilince bu beyefendinin ve onu gönderen kiĢilerin malı oldu. Britanya 

hükümetinin Dr Wolff‟un fidyesini ödediği,ödemem için benden talep ettikler miktar hariç bu 

göreve, bir metelik bile katkıda bulunmadığı için Lord Ellenborough‟un mektubunun bana ait 

olduğunu söyleyebileceğimi düĢünüyorum. Lord Aberdeen‟in alıĢılagelmiĢ dürüstlük 

duygusundan dolayı bu kıymetli belgenin bana geri verilmesini emredeceğini umuyorum.  

 

DR WOLFF‟UN GELĠġĠ  

Komite bu konuyla ilgili bana Lord Aberdeen‟e yazma talimatı vermeye istekliydi 

ancak ben dört kurbanla ilgili Lord hazretleriyle yazıĢmakla meĢgulüm. Memnun edici bir 

Ģekilde biteceğini umut ediyorum ve boĢuna olmayacağına inanıyorum. Bu halk söylemini 

Lord hazretlerinin dürüstlük duygularına tercih ediyorum. 

10 Nisan‟da Lady Georgiana Wolff ve Doktorun oğluna Southampton‟a kadar eĢlik 

ettim. Sonraki gün, gün doğumunda geminin saat 11‟e kadar gelmeyeceği söylenmesine 

rağmen Isle of Wight tarafındaki Southampton Water‟a endiĢeli bir Ģekilde bakarken rıhtım 

boyunca yürüdüm. Uyumak ya da sakince oturmak için fazla endiĢeliydim. 7.30‟da nehri 

parçalayan büyük bir buharlı vapur gördüm. Böyle endiĢeli bir Ģekilde baktığım kiĢinin 

Cornwall Dükü olduğu söylendi.  

Sonrasında Ģerefli doktorun elinde Ġncili ile güverteye adım attığını fark ettim. 

ToplanmıĢ olan kalabalığa yeterince yaklaĢtığında Ģöyle seslendi: “YüzbaĢı Grover burada 

mı?” Hemen cevap verdim ve endiĢeyle sordu; “Karım ve oğlum iyiler mi?” Daha sonra belli 

ki tüm tehlike ve zararlardan onu koruyan ve zalim hükümdarın yönettiği bölgelerdeki 
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tehlikeli ikameti boyunca giydiği kutsal giysilerin mukaddesliğini ve onurunu sürdürmek 

gayreti veren Tanrı‟ya Ģükürlerini ileterek Ġncil‟i Sema‟ya kaldırdı.  

 

ZORUNLU TESELLĠ 

Birkaç dakika içinde Dr. Wolff toplanan kalabalığın alkıĢları arasında kıyıya ayak 

bastı. Kollarıma atladı ve beni bir çocuk gibi sarılıp öptü. Lady Georgiana Wolff da geldi ve 

herkesin kutlama alkıĢlarının eĢliğinde otele ilerledik. Southampton‟un iyi insanları halk 

gösterisi düĢünmüĢlerdi ancak Ģans eseri Cornwall Dükü‟nün beklenen zamandan önce 

geliĢiyle engellendi ve Londra‟ya çabucak gittik.  

30 Nisan‟da Exeter Hall‟de bir halk mitingi yapıldı. Dr. Wolff‟un ilginç açıklaması bu 

duvarlar içinde daima toplanmıĢ birçok kurul tarafından dinlendi.  

Bu hikayeyi tamamlamak için Ek Bölümde bu toplantının bir raporunu sunuyorum. 

Okuyucuların bu raporda aktarıldığını görecekleri olağanüstü sahneye ne olursa olsun yorum 

yapmayacağım.  

Albay Stoddart‟ın en yakın akrabası Norfolk „Kronik‟te Aberdeen Kontunun bir 

savunmasını yayınladı. 25 Mayıs Ordu ve Donanma Gazetesi‟nde bu saygıdeğer gazetenin 

editörü bu muhterem yazarın mektubu yayınlama isteğini reddettiğine dair  

Bunu Lord Aberdeen‟e adil olmak adına canı gönülden yapıyorum ve Ek bölümde 

yorumsuz yer veriyorum. Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin arkadaĢları Majestelerinin 

elçilerini gaddarca terk ettiklerini düĢünüyorlar. Bu terk ediĢe duyulan nefretin zavallı adamın 

akrabaları tarafından paylaĢılmadığını bilmek Lord Aberdeen için ziyadesiyle sevindirici 

olmalı. Majestelerinin hükümeti için çok rahatlatıcı olmalı.  

Bu çalıĢmanın ilk baskısında, mümkün olduğunca, kurbanların ailelerine laf 

göndermekten kaçındım. Bana Stoddart ve Conolly Fonu‟nun üye listesinin yayınlanmasıyla 

bu sessizliğin çok katı bir sansür olarak algılandığı söylendi. Ancak niyetim bu değildi. 

Komite‟nin çabalarına muhalefete neden olan gerekçelerle halkın bir ilgisinin olmadığını 

düĢünüyorum. Bu yüzden konuya hiçbir ima yapmadım. ġimdi sadece Komite‟nin 

görevlerinden en nahoĢ kısmının Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin hayatta olduklarının 
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öğrenildiği zaman birden Komite‟nin amacını neredeyse boĢa çıkaracak muhalefeti olan 

akrabalarıyla yazıĢmak olduğunu söyleyebilirim.  

Bu yorumun muhterem George Stoddart‟ı kapsamadığını çünkü Komite bu muhterem 

beyefendiye kızmak Ģöyle dursun Exeter Hall‟deki kürsüde ortaya çıkana kadar onu hiç 

duymadıklarını ilave etmenin doğru olduğunu düĢünüyorum.  

 

ALBAY STODDART‟IN VASĠYETĠ AÇILDI  

Bu konudan bahsetmek çok üzücü ve okuyucular Norwich gazetesinde (Ek bölüm 9 a 

bakınız) Stoddart‟ın en yakın akrabası tarafından Komite‟ye saldırıyı fark ettiğinde bundan 

bahsedilmesinin Komite‟ye adalet için gerekli olduğunu kanaatinde olacağını umuyorum.  

Kurbanların ailelerinden bahsetmeye öyle isteksizdim ki pek çok ilginç ve tuhaf 

noktaya aldırmadım. Ancak Ģimdi Albay Stoddart‟ın yakın akrabasının halkın dikkatini 

çektiği görüldüğünden Buhara kurbanlarının kurtuluĢunda baĢarılı olmak için endiĢeli bir 

Ģekilde çabaladığım dönem boyunca karĢılaĢtığım tuhaf olayları anlatacağım.  

Bu olay bana öyle garip geldi ki o anda not aldım ve okuyucuya ayrıntıları herhangi 

bir yorum yapmadan olduğu gibi aktardım.  

Dr Wolff Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin hayatta olduklarına dair inancını ve 

onları kurtarma niyetini herkesin önünde ilan ettikten sonra Albay Stoddart‟ın ailesinin onun 

vasiyetini açtıklarını farklı kaynaklardan öğrenildiğini duydum.  

Hemen bunun alçak bir iftira olduğunu beyan ettim ancak pek çok yerde söylendiğini 

duyunca haberin yalan olduğunu ortaya çıkarıp arkadaĢımın akrabalarını temize çıkarmaya 

karar verdim.  

Bu yüzden 11 Temmuz 1844‟te bu amaçla Doktorlar Kamarasına gittim. Okuyucuya 

tam olarak ne olduğunu anlatacağım.  

Yarbay Stoddart‟ın vasiyetini araĢtırma arzumu katibe anlatınca ismi birkaç kez tekrar 

etti, “Stoddart-Stoddart-Albay Stoddart- neden bu ismi bilmem gerekiyor?  Tabi ya Stoddart 

ve Conolly. Neden efendim, Albay Stoddart hayatta. Kibar ve iyiliksever beyefendi YüzbaĢı 

Grover bu olayı aydınlattı. Adam yaĢıyor!” 
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“Ben bizzat YüzbaĢı Grover‟ı biraz tanıyorum ve onunla aynı fikirde olmayı çok 

istiyorum. Onun vasiyetini araĢtırmayı istiyorum.” 

“Vasiyetini araĢtırmak mı! Efendim siz neden bu düĢüncedesiniz? Vasiyeti burada 

değil. Bu büro ölü kiĢilerin vasiyetleri için, canlı kiĢilerin vasiyetleri burada yok.” 

“Yine de araĢtırabilir miyim araĢtıramaz mıyım?” 

“AraĢtırmak mı? Ah, tabi ki araĢtırabilirsiniz. Para ödeyecek kadar safsanız kendiniz 

de araĢtırabilirsiniz!” 

 

BĠR TESADÜF  

“Her halükarda Albay Stoddart‟ın vasiyetini araĢtırmak için para ödeyecek kadar 

safım.” 

Parayı ödedim. Önüme içinde arkadaĢımın adını aramaya yönlendirildiğim büyük bir 

cilt yerleĢtirildi. Kitabı açar açmaz zavallı arkadaĢımın ismi gözlerimle buluĢtu. AraĢtırmanın 

anlamı yoktu. Bir kaç dakika içinde vasiyeti ellerimde olacaktı. 31 Temmuz 1843 tarihinde 

ortaya çıkarılmıĢtı! 

Dr Wolff‟un gazetelerde yayınlanan Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin idam 

edilmediklerine dair katı inancını ve kurtarılmaları için hemen yola çıkacağını beyan ettiği 

mektubu 2 Temmuz 1843 tarihliydi. Okuyucular bu mektubu sayfa 66‟da bulacaklardır.  

Buhara hakanının kurbanlarını Temmuz 1832‟de idam ettiği bildirisinin doğru olduğu 

kanıtlanmıĢ olsaydı, Albay Stoddart‟ın vasiyetinin tam da Buhara‟da idam edildiği gün 

açılması çok tuhaf bir tesadüf olmaz mıydı? 

 

AFFETMEK YOK  

Üzülerek belirtmek durumundayım ki Dr. Wolff‟a takdir etmek için para verme iĢi çok 

yavaĢ bir geliĢme gösteriyor. Bu nasıl olur? Bazı insanlar korkarım ki görevi onları korumak 

olan hükümet tarafından terk edilip Buhara‟nın zorba hükümdarına masum seyyahlar olduğu 

söylenen resmen görevlendirilmiĢ iki subayını geri getirme çabalarında serveti ve sağlığı zarar 
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görmüĢ ve hayatını tehlikeye atmıĢ bu mükemmel adam için Britanya hükümetinin bir Ģeyler 

yapacağını fikrine sahipler.  

Herhangi bir okuyucum bu düĢünceyi aklında bulunduruyorsa zihinlerinden onu 

uzaklaĢtırmalarını rica ediyorum. Eğer kamuoyu edebiyle hükümeti gerçekten utandırmadıysa 

Britanya hükümeti Dr. Wolff için bir Ģeyler yapmak istemesi tamamen doğaya aykırı olurdu.  

Okuyucular hiç değerli bir çocuğu terk eden bir ebeveynin bu çocuğa barınak ve yurt 

sağlayan hayırsever bir kiĢiyi affettiği olayı biliyorlar mı? Cevap vermeye cüret edeceğim. 

Asla! Bu çocuğu ölümden kurtarmaya çalıĢan hatta kurtaran kiĢi asla affedilmez. Söylediği 

her söz hatta görünüĢü bile yanlıĢ anlaĢılacaktır. Tüm bunlar kendisi suçlu olan ve suçlu alçak 

adamların küflenen bilinçlerine yönelik acı sözler olarak görülecektir.  

Ordu ve donanmadaki subay kardeĢlerimi, savaĢın veya siyasetin kaderinin onları 

Stoddart ve Conolly‟nin durumuna düĢürebileceğini hatırlatmak için ziyaret ettim. O zaman 

hayırsever bir Dr Wolff‟un kurtarılmaları için çalıĢıyor olduğunu endiĢeyle umut 

edebileceklerini, bu çağrının boĢuna yapıldığı ihtimaline düĢündüklerinde belki de kalplerinde 

bir acının oluĢacağını hatırlattım.  

 

HEDGEHOG  

Dr. Wolff‟a bir takdirname verilmesine için bir halk toplantısı yapılmasına oybirliği ile 

karar verileli bir ay oldu. Ġmza seyrinin beklentime cevap vermediğini söylemekten dolayı 

üzgünüm. Ülkemden gerçekten utanmaya baĢladım.  

New Yorklu Bayan Hedgehog‟a taksi Ģoförü Juniper Hedgehog tarafından yazılan 

ünlü Hedgehog mektuplarından birinin notundaki Douglas Jerrold‟s dergisinin son sayısında 

Dr. Wolff‟a dair aĢağıdaki imayı fark ettim: (No. V sayfa 450)  

“Dr. Wolff‟a gelince Ġngilizler‟in onun için ne yapacağını merak ediyorum. Yirmi bin 

boğazı kestikten sonra Hindistan‟dan dönseydi, yuvarlak masada akĢam yemekleri, mücevher 

kabzalı kılıçlar, kova kadar büyük Ģarap soğutma kovalarına vs sahip olabilirdi. Bu durumda 

korkarım ki onun için hiçbir Ģey yapılmayacak. Ancak göreceğiz.” 
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Hedgehog mektuplarının vatansever ve hayırsever yazarının bu satırları (muhtemelen 

Bay Douglas Jerrold‟un kendisi) halk toplantısından önce yazılmıĢ olmalıydı. Kesinlikle 

kahince gibi görünüyor. Ancak Friend Hegdehog diyor ki “Göreceğiz.” Dr. Wolff‟un Buhara 

seyahatinin Orta Asya‟da Hristiyan mizacını yükseltmekten ve Müslümanları gerçek inanca 

saygı duymaya ikna etmekten, bu alanda sadık ve hevesli bir Ģekilde çalıĢan tüm dindar ve 

muhteĢem misyonerlerin vaazlarından daha fazlasını yaptığına inanıyorum.  

 

KIRIK MÜHÜRLER  

Dogmatik öğretiler ilerlemelerinde yavaĢ ve belirsizdir. Ancak arkadaĢım Wolff gibi 

kendini adama herkes tarafından anlaĢılabilir- kimse tarafından Ģüphe duyulmaz ve herkes 

Tertullian diye bağırarak “Bu Hristiyanlar nasıl da birbirini seviyor!” 

Muhammet Ali ġerif‟in huzurunda Dr. Wolff ele geçirilmiĢ ve mühürleri kırılmıĢ 

mektuplar buldu. Bunlardan biri Sir Moses Montefiore tarafından Buhara Yahudilerine 

yazılmıĢ bir mektup bana geri getirildi. Sir Moses Montefiore‟nin isteğiyle asıl yerine 

gönderdim.  

Dr. Wolff Sultan‟ın Buhara Emiri‟ne Albay Stoddard ve YüzbaĢı Conolly‟yi serbest 

bırakması için çağrıda bulunduğu mektuba atıfta bulunduğu mektuplardan birini gazetelerde 

yayınlayınca bu mektubun Albay Shiel tarafından yollanmadığını belirttim. 

Bu hata bana Aberdeen Kontu tarafından bana nazikçe gösterildi ve ben de derhal tüm 

gazetelerde bunu düzelttim.  

Dr. Wolff Sultan‟ın mektubunun akıbetinin hikayesini Ģöyle anlattı. 

 

DĠPLOMASĠ- TERFĠ  

Bu mektup Albay Shiel tarafından Dr. Wolff‟un onu diğerlerinin yanında bulduğu 

MeĢhed‟e gönderilmiĢti. Bu mektupları ekspres posta ile göndermemesini ancak fırsat olursa 

onları zarfsız yollamasını söylediği MeĢhed‟deki temsilcimize Albay Shiel tarafından 

yazılmıĢ bir mektup gördü. 
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ġimdi Doğuya özgü olaylara aĢina olan herkes zarfı kaldırıp mührü yok ederseniz 

mektubu iptal etmiĢ olduğunuzu bilir. Mühürsüz mektup değersizdir.  

MeĢhed‟deki temsilcimizin bu talimattan anladığı tek Ģey Ġngiliz hükümetinin bu 

konuyla ilgili daha fazla bir Ģey duymak istemediği ve Ġngiliz elçilerinin bir ekspres posta 

masrafına değmeyecekleri olmuĢtu. 
41

 

Bu açıklama MeĢhed‟deki temsilcimiz yüzündendir. 

Dr. Wolff‟un bana son mektubunda Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly ile ilgili kesin 

olayları açıklamak için Buhara Hanı tarafından gönderilen elçilerin Ġngiltere‟ye gelmesine 

izin verilmemesine karĢı aĢağıdaki nedenlerle üzüntülerini ifade ediyor.  

 

BĠR ĠSTEK  

1. Buhara‟da çok fazla bulunan ÇinChicarpore‟dan tüccarlar bana elçinin 

Ġngiltere‟ye kabul edilmesi gerektiğine dair isteklerini dile getirdiler. Çünkü kralın bu 

durumda Ġngiliz vatandaĢı hiçbir tüccarın gümrükte vergi ödemeyeceğine söz vermiĢti.  

2. Bu ülkedeki insanların Ġngiltere ile ilgili fikir sahibi olmalarını isterdim.  

3. Buhara Hanı Abdülsamet Han‟ı Ġngiliz askeri eğitimi alırsa kendi hizmetinden 

atacağına söz verdi. Bunu bana elçisi Nafasullah aracılığıyla söyledi. Ancak hükümet en 

iyisini bilir.  

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda bir yeniliğe Ģahit olma arzumu dile getirmeden bu acele 

çalıĢmayı sonuca vardıramam. Bu terimin sıradan anlamıyla “Yenilikçi” değil fakat 

“Muhafazakarım”. Ancak Ģanlı anayasamızı ve karlı ticari konumumuzu korumak için sağlam 

durmalıyız. Ġlerlemeliyiz yoksa geride kalacağız.  

ġimdi DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda gereken geliĢme Lord Aberdeen‟i gönderip Lord 

bilmem kimi görevlendirmekle baĢarılamaz.  

Bu ilerleme isteyen bir sistemdir.  

 

                                                           
41

 Albay Shiel geçenlerde Elçilik Sekreterliğinden vekilliğe terfi ettirilmiştir.  
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VEDA  

Özel avukat ve ifadelerin tüm o eğiricilerini sağdan geri göndererek baĢlayacağım- 

Katipleri kastediyorum. Onları sadece aklıselim ve çalıĢkan adamlarla yer değiĢtireceğim. 

Harbiye Nezareti ve SavaĢ Bakanlığı‟ndan sade bir dille yalın gerçekleri ifade etmelerini 

öğretmeleri ve bu eğiricilerin karıĢıklığı açıklama çabalarında altı sayfa sağlam kağıdı yarım 

sayfaya düĢürmek için birkaç katip göndereceğim.  

Ancak okuyucuları Ģimdiden sonraki geliĢmeler için dileklerimle yormayacağım 

çünkü üstte verdiğim ipucunun benimsenmesinden önce biraz zaman geçeceğinden Ģüphem 

yok. Sadece siyasi iliĢkilerinde dürüstlük ve doğruluğu ilk benimseyen ulusun karĢı konulmaz 

bir etki elde edeceğini ve tüm “hata” düzeltme belasından kaçınılacağını söyleyeceğim.  

Artık okuyucuya elveda diyeceğim. ġu anki baskı dünyanın farklı yerlerinde siyasi 

görevlerde ülkelerine hizmet eden “masum seyyahların” yardım ihtiyaçları olup olmadığını 

anlaması ve her yardımı yapma kararlılığıyla yoklamalarını yapması ve zavallıları öylece 

gönderip hiçbir zaman terk etmemesi için hükümeti teĢvik ettiyse, o zaman gerçekten sevgili 

arkadaĢım Albay Stoddart ve zavallı arkadaĢı YüzbaĢı Conolly adına yaptığım masraflar için 

fazladan maaĢ almıĢ olacağım.    
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EK BÖLÜM 

NO.1  

ÇOĞUNLUKLA AKHUNDZADE DENĠLEN SALĠH MUHAMMET‟ĠN HĠKAYESĠ 

Herat‟ın yöneticilerinden biri olan Heratlı Kadı Muhammed Hasan‟ın oğluyum. 

BinbaĢı Todd‟un, Herat‟tan ayrıldığında, Yar Muhammet‟ten 10.000 tomana canlarını 

satın aldığı aileyiz.  

Ruslar Hive‟ye doğru ilerlerken BinbaĢı Todd babamı Ģehre bir göreve gönderdi. 

Sonraları YüzbaĢı Abbot Hive‟ye gitti ve onunla tahıl aldığım Merv‟de karĢılaĢtım. Beni 

Herat‟a gönderdi. BinbaĢı Todd bana ilerleyip 1000 tomanla Hive‟de bu subaya katılmamı 

emretti. Hive‟ye vardığımda Bay Abbot‟un Astrahan‟a doğru gitmiĢ olduğunu ve dahası 

Kazaklar‟ın arasında öldürüldüğünü öğrendim. Yine de onun adımlarını izlemem gerektiğini 

düĢündüm ve 23 gün onu yaralı halde ve Kazak çadırında 980 ducat verdiğim bir mahkumu 

buldum. 

Daha sonra Hive‟ye döndüm.  

VarıĢımın ertesi günü Bay Shakespeare ve babam Ģehre geldi. Bay Shakespeare beni 

Herat‟a gönderdi.  

Dört ay sonra BinbaĢı Todd bana Hive ve Koghan‟a ilerlerken Merv yolunda YüzbaĢı 

Conolly‟ye katılıp 2000 ducat vermem için talimat verdi. Hive‟de yedi ay kaldık. YüzbaĢı 

Conolly beni Sir William M‟Nahten‟e çok önemli telgraf ve mesajlarla Kabil‟e gönderdi. 

Kabil‟e ulaĢmamadan kısa bir süre sonra Sir William M‟Naghten bana YüzbaĢı Conolly‟nin 

Hive‟ye Ġran‟ın beklenen saldırısından dolayı Hive‟de kalıp Koghan‟a ilerlememesinin 

gerektiğini söylemem için Hive‟ye dönmemin gerekli olduğunu söyledi. On dört ya da on beĢ 

ay önce Merv‟e ulaĢtığımda YüzbaĢı Conolly‟nin Hive‟den ayrılıp Koghan‟a gitmiĢ olduğunu 

öğrendim. AĢırı derecede üzüldüm. Hive Han‟ı deve üstünde mektuplarını ve hediyelerini 

götürdüğüm ve Han‟ın bana Hive‟ye dönmesi için söz verdiğini söylediği YüzbaĢı 

Conolly‟den emirler bekleyerek iki aydan fazla kaldığım Hive‟ye deve sırtında götürülmem 

için bana talimat verdi. Emir aynı zamanda Albay Stoddart gibi davranılacağını Buhara‟ya 

giderek YüzbaĢı Conolly‟nin büyük bir hata yaptığını söyleyerek bana hediyeler verdi. 

YüzbaĢı Conolly Buhara‟da ona katılmam için Emir‟den benim için izin aldı. Han‟ın YüzbaĢı 
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Conolly‟ye büyük bir saygısı vardı ve Hive‟den ayrılması karĢısında üzüntüsünü dile getirdi. 

YüzbaĢı Stoddart‟ın o Ģehirden ayrılma sebebini bilmiyorum. Ancak Muhtar ya da Vezir‟in 

bir entrikasından dolayı olduğundan Ģüpheleniyorum.  Buhara sınırına vardığımda komutan 

bana benim gelmemden iki gün önce (Aralık ayının ortasında 1841) Emir‟in Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly‟yi tutup hapsettiğini ve baĢka bir emir almadan ilerleyemeyeceğimi 

söyledi. 

BeĢ gün sonra Buhara‟ya gönderilmem hususunda emir geldi. ġehre iki günde vardık. 

Bir saat sonra Emir‟in huzuruna çıkarıldım. Onu “Allahuekber” diyerek selamladım. Bir 

dakika kadar bana baktı ancak hiçbir Ģey söylemeyip baĢıyla bir iĢaret verince alınıp 

götürüldüm. Rahat bir yerde hapse attılar ve bana iyi davrandılar. Topçu BaĢı‟nın 

sorumluluğundaydım. Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly, hareminde hapsedilen ve o zaman 

iyi davranılan ġah Sucah‟ın elçisi Allahdad Han da aynı durumdaydı. Sayısı yedi olan 

hizmetkarlarım ve sayısı üç olan YüzbaĢı Conolly‟nin hizmetkarları kara zindanda 

hapsedilmiĢti.  

Kara zindan suçlular için bir hapishaneydi. 21 fit çapında, 17 fit derinliğinde yuvarlak 

bir zindandı. Bir deliği olan tuğla bir çatısı vardı ve suçlular bir iple aĢağı indiriliyordu.  

Beyefendilerle gizlice iletiĢim kuruyordum. Çok hastaydım ve Emir bana doktor 

gönderdi. 20 gün sonra iki ressam gönderdi ve benden Herat‟ın resmini yapmamı istedi. Bir 

hafta sonra Emir gece beni ziyaret etti. Ġki hizmetli eĢliğinde küçük bir odada yere 

oturtulmuĢtu. Hasta olduğum için beni oturmaya zorladı. Bana Kadı oğlunun Ġngilizlere nasıl 

hizmet edebildiğimi sordu. Daha sonra Kabil‟deki olayları sordu. Emir‟i iki subayı 

hapsetmeye teĢvik eden Kabil‟deki felaketlerdi. 30 gün sonra Muharrem‟in baĢlangıcına 

doğru (ġubatın ortasında) iki adam odaya geldi ve beni güzel kıyafetlerimden mahrum ederek 

odanın dıĢına ittiler. Aynı anda baĢka iki adamın himayesinde Allahdad Han göründü.  

Emir bir pencereden dıĢarı bakıyordu. Bizi hisarın dıĢında fakat Ģehrin içinde bir 

tepeye götürdüler ve bir ip istediler.  Bizi öldüreceklerini düĢündüm ancak bu kara zindandı. 

Ġpin sadece bizi aĢağı indirmek için istendiğini fark edince sevindim. Orada YüzbaĢı 

Conolly‟nin Yunanlı hizmetlisi ve hizmetlilerinden altısını gördüm. Diğer kiĢiler Ģimdiye dek 

zindanda tutulan benim, YüzbaĢı Conolly‟nin ve Allahdad Han‟ın yaklaĢık 55 hizmetkarımız 

ile yirmi beĢ ya da otuz suçluyla beraber toplamda seksen kiĢi daha birbirinin üstünde 

taĢındıkları zindandan önceden çıkarılmıĢlardı. Gereken Ģeyler aynı yerdeydi ve her on beĢ 
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günde bir kaldırılıyordu. Yer haddinden fazla nemliydi. ġiddetli bir kıĢa, sıtma ve ateĢten çok 

hasta olmama rağmen üzerimde pamuklu bir gömlek ve kumaĢ pantolondan baĢka hiçbir 

kıyafet yoktu. Ancak YüzbaĢı Conolly‟nin hizmetlilerinden birisi bana hayatımı kurtaran 

kumaĢ bir palto verdi. Yiyeceğimiz sabah küçük bir parça ekmekti ve gece de aynıydı.  

Bu zamana kadar iki beyefendi Topçu BaĢı‟nın hareminde aynı hapis yerinde kaldı.  

Hiçbir değiĢiklik olmadan ve YüzbaĢı Conolly ve Albay Stoddart ile herhangi bir 

haberleĢme olmadan iki ay kaldık. Emir önce YüzbaĢı Conolly‟nin zindanda olan 

hizmetlilerinden birini serbest bırakarak Rebiülevvel ayının (Nisan ortasında) baĢında 

Kaghan‟a gitti.  

Böylece Allahdad Han, ben ve Yusuf suçlularla birlikte orada yaĢayan yalnız bizdik. 

Ancak yiyeceğimiz Emir‟in izniyle YüzbaĢı Conolly tarafından verilen parayla bolca arttırıldı.  

Emir Rebiülevvel‟in sonuna doğru (Bu ayın sonu 10 Haziran‟dı) iki aydan kısa bir 

sürede döndü. Üç gün sonra üçümüz zindanın dıĢına taĢındık. Allahdad ve ben boynumuzdan 

beraber zincirlendik. Allahdad Han bana Killemah‟a bizi idam mı edeceklerini sormamı 

istedi. Yusuf, bir eĢkıya olan Hindu ve babasını öldüren bir adamla zincirlendi. Bizi bu 

Ģekilde hisarda Pazar boyunca götürdüler ve Emir‟in bizi izlediği bir yerde durdurdular. 

Allahdad Han‟ın ve benim boynumdan zincirlerimizi çıkardılar. Yusuf‟u ve diğer üç 

mahkumu hisardan çıkardılar ve öldürdüler. NaaĢlarını yarım saat sonra gördüm. Önce Hindu 

öldürüldü ve daha sonra acı çekmemek için cellada bıçağını bilemesini söyleyen Yusuf 

öldürüldü. Ellerini ve gözlerini gökyüzüne kaldırdı ve boğazı kesildi. Bu, izleyenlerden 

birinin bana anlattığıydı. Bu, Rebiülahirin 30unda (10 Haziran) Cuma günü meydana geldi. 

Yusuf zindandayken ona hiçbir Ģey vermeyen suçluların kötü davranıĢlarından kaçmak için 

Müslüman oldu. Allahdad ve bana istediğimiz yere gidebilmek için özgür olduğumuz 

söylendi. Benim durumuma acıyan iyi bir adam ve tüccar olan Emir‟in Vezirinin babasıyla 

yaĢamaya baĢladım. Bana kalacak yer, yemek ve kıyafet verdi. Bir tanıdığımın Kandahar 

tüccarı da bana 15 ducat verdi.  

BeĢ tane atım, iki kiralık deve ve kaĢmir atkılardan, altın kabzalı kılıç ve hançerden 

yaklaĢık iki yüz toman hazır para ve hepsinin toplamı yaklaĢık 1000 ducat eden bir miktardan 

oluĢan tüm varlığım YüzbaĢı Conolly‟ye ilettiğim 450 ducat değerindeki hükümet 

hediyeleriyle birlikte Emir tarafından alınıp el konuldu.  
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Ertesi gün YüzbaĢı Conolly‟den benim ve Allahdad Han‟ın öldürüldüğünü duyduğu ve 

endiĢelendiğini söyleyen gizli bir mesaj aldım. Aynı gün Buhara‟da kalmamı, bir Ġngiliz‟in 

Hive‟ye gittiğini ve YüzbaĢı Conolly‟nin Heratlı Hüseyin Leng‟i Hive‟yi Conolly‟ye e 

gönderdiğini anlatan bir mesaj daha geldi. Sonraları Hive‟ye gittiğimde, Hüseyin‟in gerçekten 

Hive‟ye gittiğini ancak Bay Thomson‟ın ayrılıĢından sonra ulaĢtığını öğrendim.  

Pazar ya da pazartesi Emir, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟ye Kabil‟den içeriğini 

bilmek istediği yedi ya da dokuz ay önce Emir‟in eline geçen bazı mektuplar gönderdi. Bunu, 

iki subaydan sorumlu olan Topçu BaĢı‟nın kardeĢi Seyid Hüseyin‟den duydum. Aynı 

zamanda Emir birkaç gün içinde onları serbest bırakacağını ifade eden bir mesaj gönderdi ve 

iyi kalpli olduklarını söyledi. Salı gecesi evlerine birkaç adam girdi, onları soyup hapse 

götürdü ancak kara zindana mı baĢka bir tanesine mi bilmiyorum. 

Albay Stoddart‟ı soyarken paltosunun astarında bir kurĢun kalem ve belinde bazı 

kağıtlar bulundu. Bunlar, kağıtları kimin getirdiğini ve kime yazdığını söyleyene kadar Albay 

Stoddart‟ın ağır sopalarla dövülmesini emreden Emir‟e götürüldü. Çok vahĢice dövüldü ancak 

hiçbir Ģey söylemedi. Ġki ya da üç gün tekrar tekrar dövüldü. Ayın 8 ya da 9‟u Cuma günü 

(Cemadülevel 17 haziran), Emir Albay Stoddart‟ın, Müslüman olursa hayatı bağıĢlanacak 

YüzbaĢı Conolly‟nin huzurunda idam edilmesini emretti. Öğleden sonra küçük bir tür meydan 

olan caddeye çıkarıldılar. Pek çok kiĢi gösteriye tanıklık etmek için toplandı. Mezarları 

gözleri önünde kazıldı. Albay Stoddart Emir‟in zorbalığı ve zalimliğine karĢı yüksek sesle 

bağırdı. Daha sonra baĢı bir bıçakla kesildi.  

BaĢ cellat YüzbaĢı Conolly‟ye dönüp “Müslüman olursanız Emir hayatınızı 

bağıĢlayacak” dedi. YüzbaĢı Conolly  “ Albay Stoddart üç yıldır Müslüman ve onu 

öldürdünüz. Yusuf‟u da öldürdünüz. Müslüman olmayacağım ve ölmeye hazırım” dedi. 

BaĢını öne uzattı ve baĢı kesildi.  

NaaĢları kazılmıĢ mezarlara defnedildi. Ben bizzat yeri ve yeri belli eden küçük 

tepecikleri gördüm.  

Cellatlardan biri bana yukarıdaki hikayeyi anlattı ve dahası yanıma almak istersem 

diye kafalarını getirmeyi teklif etti fakat bu öneriyi reddettim.  

Buhara‟da bu iki subay öldükten sonra Eshan-ı Kadı adında iyi bir Özbeklitüccarla on 

gün kaldım.   
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Daha önce söylediğim gibi Emir‟in bu iki subaya muamelesinin sebebi Kabil‟deki 

olaylardı. Buna ek olarak kara zindandan salındığım gün Kabil mollası ve baĢı Allahdad‟ın 

kardeĢi Akhbar Han tarafından mühürlenmiĢ bir mektup Kabil‟den Emir‟e geldi. Mektupta 

Ġngilizler‟in büyük bir kısmını katlettiklerini ve mahkumu olan Ġngilizleri öldürmekten 

korktuğu için onları mektup yazanlara vermenin daha iyi olacağını ancak Allahdad Han‟ın 

Buhara‟ya ġah Sucah‟ın emriyle gittiği için suç olduğu belirtiliyor.  

En iyi planın Buhara‟yı tamamen sessiz bir Ģekilde terk etmenin olduğunu düĢündüm. 

Bu yüzden Buhara‟da kalan bir hizmetliyle yürüyerek yola koyuldum. Dördüncü günde nehre 

ulaĢtım ancak komutan geçiĢ belgem olmadığı için Buhara‟dan talimat almadan geçmeme izin 

vermedi. Bu da geçiĢ belgesi gelene kadar on beĢ günlük bir gecikmeye sebep oldu ancak 

bana çok iyi davrandılar.  

Vardığım gün Buhara‟ya giden Bay Marcelli geldi. Babasının bir Müslüman 

olduğunu, kendisinin de bir Müslüman olup Emir‟in hizmetine girmeyi istediğini söyledi. 

Buhara‟ya bağlı Ģekilde ilerledi ve geçiĢ belgemi getiren dönüĢ ulağından gerçekte kim 

olduğu öğrenilene kadar orada kalması için kara zindana atıldığını öğrendim.  

Daha sonra bir deve kiraladım ve tanıdığım Yahudilerden 30 ducat ödünç aldığım ve 

Hive‟ye ilerlediğim Merv‟e sekiz gün bir kafile ile gittim.  

Han‟ın bana verdiği parayla dönerken, borcumu geri ödedim.  

Hive‟ye gittim çünkü bir ihtimal YüzbaĢı Conolly ile Hive‟ye dönüĢ ayarlamasıyla 

faydalı olabileceğimi düĢündüm. Yedi gün yolculuk yaptım ve çöl yolunda seyahat ettim. 

Rehberimiz yoktu ve zindanları bulamayınca yolcular bizim yardımımıza gelmeseydi 

neredeyse susuzluktan ölmüĢ olabilirdik. Hive‟de on beĢ gün kaldık ve Han tarafından çok iyi 

ağırlandık. AyrılıĢımda bana 120 toman, iki kat kumaĢ ve bir Ģal verdi. On dört gün içinde bir 

kafile beklemek için yirmi gün durakladığım Merv‟e ve sonrasında MeĢhed‟e ilerledim. Hive 

Hanının bana verdiği paranın bir kısmını ihtiyaçlarımı almak için harcadım. 90 toman geri 

vermek üzere 80 toman aldım.  

Tahran, 23 Kasım 1842 

Yukarıdaki hikayede anlatılan gerçeklerin dahili kanıtlarının yanında, çok çekici ve 

zeki bir genç adam olan Akhunzade‟nin tavırlarının ve görüntüsünün dürüstlüğünün lehinde 

hayli güçlendirici bir etki yarattığını eklemek isterim.  
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Yukarıdaki ifade benim için “Ġngiliz Ulusuna Çağrı” adlı eserime besbelli bir cevap 

olarak yayınlanmıĢtı. Yaratmak istediği kötücül etkiyi sıfırlayıp bazı önlemler almak için 

aĢağıdaki mektubu yayınladım.  
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II. 

ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY 

Morning Herald Editörüne 

EFENDĠM, 

Bugünün Herald‟ı Ġranlı Salih Muhammet‟in hikayesini uzun uzun içeriyor. Bu, 

“Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin ölümü” baĢlığını taĢıdığından, okuyucularınızın pek 

çoğu bu kadar uzun ifadeyi okumaya zahmet etmeyebilir ve bu muhteĢem subayların 

öldürüldüğünü düĢünebilir. Bu yüzden trajı çok olan derginizde aĢağıdaki noktaları itiraf etme 

nezaketini göstereceğinize inanıyorum.  

Okuyucularımız bu zavallı beyefendiler adına benim “Çağrım” dan alıntı yapma 

nezaketini gösterdiğiniz ve geçen Cuma “Morning Herald”da bulacakları, hafızamdan 

aktardığım hikayemin bu “Anlatı”sıyla karĢılaĢtırma zahmetinde bulunursa, tüm önemli 

ayrıntılarda hemfikir olduklarını ve idamın sahte hikayesinde neredeyse aynı kelimeleri 

kullandığımı fark edeceklerdir.  

Ġranlı sadece bir baĢkasının ona anlattığını aktarıyor. Bu “hikayeyi” okuma 

zahmetinde bulunan zeki okuyucularınızdan herhangi biri apaçık imkansızlıkları kolayca fark 

edecektir.  

Kendi hikayesine göre bu adam YüzbaĢı Conolly‟ye katılması için BinbaĢı Todd 

tarafından gönderilmiĢti. Ġdamın “hapishanenin dıĢındaki meydanda” gerçekleĢtiğini ve 

“gösteriyi izlemek için pek çok kiĢinin toplandığını” söylüyor. Hikayesi çok ayrıntılı ancak 

“cellatlardan biri bana yukarıdaki hikayeyi anlattı” diyerek sonuca bağlıyor. Aslında bu Ġranlı 

konuyla ilgili hiçbir Ģey bilmiyor. Özgür olmasına rağmen “gösteriye” katılma zahmetinde 

bulunmuyor.  

İki adamın hayatı tehlikedeyken bunu kanıt olarak kabul etmeme rağmen bu öğrenilen 

tek hikaye olduğundan yine de belki doğru olabileceğini varsayıyorum: ancak DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟nda baĢka hikayelere de sahipler ki bazıları bana doğrulayıcı olarak gösterildi. 

Aslında çeliĢkiliydiler. Bu subayların ölüm rivayetinin Buhara Ģehrinde yayıldığını ancak 

idam gizli olduğundan ayrıntıların gönderilemeyeceğini belirtiyorlardı. ġimdi DıĢiĢleri 
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Bakanlığı‟nda Stoddart ve Conolly‟nin yaĢadığını söyleyen ve inanmaya değer olarak 

bulunan, geçen haziran karayolu postasıyla getirilen hikayelere sahipler.  

Bu ifadeyi yayınladıkları için hükümete müteĢekkirim. Lord Aberdeen‟e diğer 

ifadelerin de yayınlanması talimatı vereceğine dair güveniyorum. Daha sonra halkın Dr. 

Wolff‟u bu noktayı açıklığa kavuĢturmak ve hala hayattaysalar bu beyefendilerin salınması 

için Buhara‟ya gidip gitmemesine hüküm vermeye olanak sağlamıĢ olacaktır.  

Zavallı arkadaĢımın kaderine takındığınız ilgi için size çok teĢekkür ederken, Bay 

Editör sizin sadık hizmetkarınız olmaktan onur duyuyorum.  

JOHN GROVER,  

Captain Unattached  

Ordu ve Donanma Kulübü, 23 Ağustos 1843.  

Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetine dair YüzbaĢı Grover‟un bir 

mektubunu baĢka bir yerde bastık. Makul bir Ģüphe olmasa da en azından bu cesur adamların 

ve sadık askerlerin Buhara Emiri tarafından öldürülmemiĢ olabilmeleriyle ilgili parlak bir 

umut ıĢığı var gibi görünüyor. Kanıt hiçbir surette kesin değil. Hayat olduğu sürece umut da 

var olacağından demeliyiz ki eğer bu Ģüphe aydınlatılmazsa ulusal karakterimiz için çok 

küçük düĢürücü olacaktır. 5000 pound akıbetlerini öğrenmek için çıkılacak bir yolculuğun 

masraflarını karĢılamak için yeterlidir. Bu acı verici olayda YüzbaĢı Grover‟a paralarıyla 

yardım edecek yakınlığı duyan tüm kiĢilere ciddiyetle çağrıda bulunuyoruz. – Morning Herald 

Editörü. 
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III 

ALBAY STODDART VE YÜZBAġI GROVER 

Morning Herald Editörüne 

Efendim, 

Dün ünlü misyoner Dr. Joseph Wolff‟tan 27 Ağustos Bruges tarihli bir mektup aldım. 

Buhara‟da bulunmuĢ Ġngiltere‟deki tek kiĢi olduğundan, öyle olduğuna inanıyorum, üstteki 

seçkin subayların söylentiye dayalı idamları üzerine onun düĢüncesi halka ilginç gelebilir. Bu 

yüzden size aĢağıdaki alıntıyı gönderiyorum.  

“Birkaç gün önce gazetelerde Muhammet Salih‟in ifadesini okudum. Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara‟da idam edildikleri raporunun gerçekliğinden daha faza Ģüphe 

duyduğumu itiraf etmeliyim.  

“Eğer 280.000 yerli nüfusa sahip Buhara‟da böyle bir olay gerçekleĢtiyse kafalarının 

uçurulma hikayesini sadece cellatlarından birinden değil, ancak binlerce yerli kiĢinin 

öfkesinin yüksek sesle ifadesinden duymuĢ olurdu. Fakat Salih Muhammet‟in raporundan ona 

bu hikayeyi anlatanın cellatlardan biri olduğu görülüyor.  

“Buhara‟nın mollaları bana kendileri Emir El Mümin (Prensin unvanı bu) bir kiĢiden 

Ģüphelenirse ya Buhara‟dan uzakta bir yerde gizlice zehirlendiğini ya da boğdurulduğunu 

ancak kafalarının asla bıçakla kesilmediğini söyledi.  

“Bu değerlendirmelerin yanında, 1831 yılındaki Buhara yolculuğumun aĢağıdaki 

hikayesini anlatmama izin verin: 

“Temmuz 1831‟de Tahran‟a ikinci kez ulaĢtığımda (daha önce 1825‟te oradaydım) 

1825 yılında Sir Henry Willock ve Sir John M‟Neile tarafından tanıĢtırıldığım eski arkadaĢım 

Hüsrev Han‟ı ziyaret ettim. Hüsrev Han hemen daha yeni geldiği Buhara Devleti‟ni çok iyi 

bilen bir Ġranlı taciri çağırttı. Hüsrev Han huzurundan aramızda aĢağıdaki konuĢma 

gerçekleĢti:  

“Buhara‟ya gitme niyetimden bahsedilen tacir bana dönüp “Gitmemelisiniz” dedi. 

“Neden?” diye sordum. “Horasan‟a varır varmaz Sünnilere lanet eden ve bu yüzden çok iyi 
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ġii olan yerlileri köle yapmak için Horasan‟ı istila eden Türkmenler kesinlikle size de böyle 

yapacaklardır.  

“Karakola ulaĢırsanız vali sizi en kibar tavırla ağırlayacaktır ve sonra Amu da 

boğulmanız için gizli talimatlar verecektir. Ancak en büyük talihsizlik Buhara‟ya varmak 

olacaktır çünkü Moorcraft, Guthrie ve Trebeck Sahip Emir Bahadır‟a binlerce rupi verdikten 

sonra onun açık emirleriyle Buhara‟da alenen idam edildi.” Ancak Buhara‟ya gitmek 

konusunda cesurdum. Horasan‟da köle yapıldığım doğru fakat Türkmenler tarafından değil; 

Torbad Hydarea Hanı Muhammet Ġzbak‟ın haydutları tarafındandı. Ancak Ġngiliz vatandaĢı 

olduğum gerçeği özgürlüğümün tek nedeni değildi ama gerçekten düzenli bir köle pazarı olan 

ve her yıl yüzlercesinin satıldığı tüm ġii kölelerdi.  

* * * * * * * * * *  

“Horasan‟ın baĢkenti MeĢhed‟e vardığımda ġii tacirler ve mollalar beni yine 

Moorcraft, Guthrie ve Trebeck‟in Buhara‟da halka açık infaz edildiğine inandırdı. Sorakhs 

çölünde epey zaman kaldım ve çölün vahĢi çocukları bana çok büyük bir saygıyla davrandı.  

“Sarakhs‟tan tek bir Türkmenle ilerledim ve Tahranlı tacirin tahmininin aksine 

Buhara‟ya güvenle ulaĢtım. Buhara‟ya vardığımda ne Moorcraft, Guthrie ne de Trebeck‟in 

Buhara‟da idam edilmediklerini öğrendim. Moorcraft Ankhoj‟da, ki Buhara Hanlığı‟nın 

toprakları içinde değil, ölmüĢtü. Sıtmadan dolayı vefat etmiĢti. Guthrie ve Trebeck Mazur‟da 

öldü. ġimdi dikkat et!  

“VarıĢımdan birkaç gün sonra Buhara‟nın mollaları toplu halde Emir‟e gidip “Yüce 

Efendimiz! Buraya gelen Ġngiliz Joseph Wolff vezirinizi açıkça Ġranlıların ona Moorcraft, 

Guthrie ve Trebeck‟i idam ettiğimizi söylediklerini anlattı. Raporlar baĢkalarından 

duyduğumuz aĢağılık ġiilerin Buhara‟nın insanlarına bizim için kutsal sayılan 

“misafirlerimizin katili” ismini verdiklerini doğruluyor. Bu yüzden Joseph Wolff‟a ve ondan 

sonraki seyyahlara en yüksek saygı ve hürmetle davranılmalı ve ona misafirlerimize karĢı 

tavırlarımızın gerçek bir açıklamasına sahip olabilsin diye eğer isterse para vermeliyiz.” Emir 

cevap verdi “BaĢım üstüne! Joseph Wolff‟a iyi davranılmalı ve Kızıl BaĢların yalancı 

olduklarına hemen ikna olacaktır.” Bana iyi davranıldı. Emir‟den aldığım pasaport 

Rugby‟deki oğlumun elindeydi. Buhara Krallığı‟nda bana, Teğmen‟e, sonra da Sir A. 

Burnes‟e de iyi davranıldı.  
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“Afganistan‟a yapılan seferin Ġngilizlere karĢı duygu değiĢikliğine sebep olduğu 

doğrudur. Ancak bu sadece Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin alıkoyma ve sıkı bir 

gözetlemede olmasına sebep olabilirdi, vahĢice öldürülmelerine değil. Ve eğer 

öldürüldüyseler neden İran‟daki Chekarpare tacirleri ve Meşhed‟deki Yahudiler tarafından 

hiçbir zaman doğrulanmadı.Buhara‟dakiChekarpare‟in kervansarayındaki tacirler Ġran‟daki 

Chekarpare tacirleri ile sürekli görüĢme halindeler ve bu Ġngiliz seyyahları kıskanan 

Chekarpare tacirleri eğer Buhara‟da böyle bir suç iĢlenseydi yurtdıĢında bunu sesli bir Ģekilde 

dile getirirlerdi.  

Ayrıca Buhara‟dayken MeĢhed‟deki Yahudiler‟den MeĢhed ve Ispahan‟da Emir‟in 

talimatıyla idama mahkum olduğumu belirten daha iyi davrandıkları mektupların geldiğini de 

eklemeyi unuttum.  

“ġimdi Salih Muhammet‟in, namı diğer Akhundzade‟nin, hikayesine inanmamak için 

sebeplerimi sıraladıktan sonra eğer 1 Ekim‟e kadar her Ģey ayarlanırsa Buhara‟ya yeniden 

gitme arzumu tekrarlıyorum. 

Buraya kadar Dr. Wolff ve ben sadece bu uzun ifade için tirajı çok olan derginizde bir 

boĢluk bulacağınızı diliyoruz. Sadık hizmetkarınız olmaktan onur duyuyorum.  

JOHN GROVER  

Captain Unattached  

Ordu ve Donanma Kulübü 

30 Ağustos 1843  

NOT: Albay Stoddart‟ın Buhara‟ya varıĢından yaklaĢık 12 ay sonra onun idam 

edildiğine dair bir hikaye Ġngiltere‟ye ulaĢtı. Pek çokları buna inandı. Ben Ģüphe ettim. Bir 

süre sonra bu mesele ölümüyle ilgili dolaşabilecek söylentilere arkadaşlarından 

inanmamalarını isteyen Albay Stoddart‟tan bir mektup alınmasıyla diğerlerine eklendi. 

Aslında Emir tarafından çok iyi ağırlanmıĢtı.  
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IV 

ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY‟NĠN AKIBETĠ 

Dün Anchor ve Tavern‟de Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetini öğrenmek 

içn Dr. Wolff‟un Buhara‟ya gitmesine olanak sağlamak için bir imza açmak hala 

hayattaysalar esaretten kurtarılmaları için adımlar atmak amacıyla halk toplantısı yapıldı (7 

Eylül 1843).  

Albay Humfrey, YüzbaĢı Grover, YüzbaĢı Nestor, YüzbaĢı Morison, R.N., BirleĢik 

Hizmetler KuruluĢu‟nun Müdür Vekili Louis Tonna, Sivil Mühendis Topluluğu BaĢkanı Bay 

T. Walker, Sir Alexander Burnes‟ün kardeĢi Bay W. Burnes, YüzbaĢı Ord, BinbaĢı Johnson, 

Bay J.S. Buckingham, Bay W. Jerdan ve Doğu Hindistan Kumpanyasının sivil ve askeri 

subaylarının da aralarında bulunduğu 80 ila 100 beyefendi vardı. BaĢkanlığa çağırılan 

YüzbaĢı Grover, bir Ġngiliz subayı olarak, öldürüldükleri rapor edilmesine rağmen kesin 

olarak en dayanılmaz koĢullarda hapis cezası çektiğine inandığım iki cesur subayın olayını 

savunmak için meydana atıldığını söyledi. Ancak ölü veya diri olup olmadıkarını araĢtırmak 

için hükümetin onlara ne olduğunu öğrenmek için gerekli adımları uzun zaman atmadığın için 

en büyük ihmalden sorumludur. Ancak Ġngiliz ulusuna bir çağrının uygun bir ruhla karĢılık 

bulacağına inanıyor. Bu beyefendilerin arkadaĢları akıbetlerinin kovuĢturulması için farklı 

çevrelerden çoktan para teklif etmiĢlerdi.  

Ancak tüm bu öneriler, hükümetin bu iki Ġngiliz vatandaĢının adına olan faaliyetlerden 

en sonunda utanacağı umuduyla bir halk mitingi onaylanana kadar reddedildi. Bazı 

beyefendilerin durumdan bihaber olabileceği için, YüzbaĢı Grover‟ın çoktan bir broĢürde, ki 

kopyaları Majestelerinin hükümetinin üyelerine de iletildi, yayınladığı gerçeklerin kısa 

ifadesine toplantının ilgisini çekmek istedi. 1833 yılında, bu beyefendilerden biri, sonrasında 

YüzbaĢı Grover, yarı maaĢa düĢürüldü ve BirleĢik Hizmetler KuruluĢunda sekreterliğe 

çekildi. 1835 yılında Bay Ellis Ġran‟a bir göreve gönderildiğinde Albay Stoddart elçiliğe 

askeri yazman olarak atandı. Bu zaman zarfında Yarbay rütbesine terfi belgesiyle bir rüĢte 

terfi ettirildi. Akabinde Herat‟a gitti ve Ġran ġahının Herat‟ı terk etmesi daha çok onun 

sayesindeydi. Oradan bir Rus ajanı gibi davranıldığı ve o ülkede suçlular için bir zindan 

olarak kullanılan ve neredeyse açlıktan öldüğü derin bir kuyuya atıldığı Buhara‟ya gitti. 

YüzbaĢı Conolly de aynı iğrenç hapishaneyi paylaĢtı. Ġngiltere‟de her ikisinin de Buhara 

Emiri‟nin talimatıyla katledildiği aktarıldı.  Ancak haber orada olmadığını ve elleriyle 
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boynunu koparan cellattan aldığı bilgileri ititraf eden bir Ġranlının ifadesine dayanıyor. Albay 

Justin Shiel‟in imzası bu ifadenin sonuna eklenmiĢti. Ancak o subay sadece anlatıcının çekici 

bir görünüĢe sahip bir kiĢi olduğunu belirtmiĢti. Albay Shiel ne o ifadenin doğruluğunu 

kanıtlamak için herhangi bir Ģey söyledi ne de doğru ya da yanlıĢ olduğunu öğrenmek için 

adımlar atıldı.  

Yine de Ġngiliz hükümetinin karıĢmayı reddettiği o çok çeliĢkili ve inandırıcı olmayan 

anlatıcının yetkisindeydi. Ġngiliz gazetelerinde o ifade görünmeden üç ay önce Albay 

Stoddart‟ın arkadaĢları ondan Ģu sözcükleri kullandığı bir mektup almaları göze çarpan bir 

gerçektir: “Emir‟in gözde misafiriyim. Ġngiltere‟ye ulaĢabilecek ölüm haberlerimden herhangi 

birine inanmamanızı diliyorum.” YüzbaĢı Grover DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda bu ifadeyi 

doğrulayan herhangi bir resmi haber alınıp alınmadığını öğrenmek amacıyla sıkı araĢtırmalar 

yaptı. Ancak Albay Stoddart‟ın kafasının kesilmesi sonucunda YüzbaĢı Conolly‟nin 

Müslüman olursa hayatının bağıĢlanacağının söylendiği ve onun da “Albay Stoddart‟ı 

öldürdünüz- Hristiyan olarak öleceğim” cevabını verip bunun üzerine kafasının kesildiğine 

dair bazı belirsiz haberler dıĢında hiçbir Ģey bulamadı. Bunun ötesinde DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda 

toplantının dikkatini çekebilecek Ġranlı‟nın ifadesinin tekrarı olmayan herhangi bir belge 

yoktu. BaĢtan sona kadar uydurma olduğuna inanıyordu.  

Bay Tonna tüm Ġngiliz gazetelerinde çoktan yer alan sözde katliamın hikayesini 

okudu.  

BaĢkan o zaman hikayede çeliĢkili ve tutarsız gördüğü yerleri göstermek üzere geldi. 

Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin kafalarının bıçakla kesildiğinin söylendiğine dikkat 

çekti. Doğu‟ya seyahat eden herkes hiçbir zaman bıçak kullanılmadığını bilirdi. Oradaki idam 

Ģekli iple boğarak öldürmeydi.  

Ġfadeyi veren Ġranlı‟ya Lord Ellenborough‟un 3000 ruble ödenmesini emrettiği de 

dikkate değerdi. Ayrıca Lord Ellendorough‟un Emir‟e Genel Valinin iki masum seyyahın 

alıkonulmasını haber verdikten sonra özgür bırakılmasını rica ettiği bir mektubu yazdığı 

görülüyor. Mektup tuhaf bir ifade ile sona eriyordu “Tekrar sizin topraklarınıza girmemeleri 

için ilgileneceğim”. DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan elde edilen belgelerden biri böyleydi. Neden 

onlara Emir‟in öfkesini azaltacak bir durumda orada olduklarına ve kindar bir zorba 

hükümdarın merhametindeyken Ġngiliz vatandaĢlarının hayatı ya da özgürlüğünün bu Ģekilde 

tehlikeye atılmasına dair o itiraf değildi?Doğulu despotlar nazik aracılarla yatıĢtırılamazdı. 
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Sadece kısas korkusuyla hareket edilmeliydi. Eğer bu beyefendilerin güvenliğini sağlamak 

istiyorsa Lord Ellenborough‟un takınması gereken tavır öyleydi. Ancak Britanya 

Hükümetinin yönetimi az kusurlu değildi. Kesin olarak bu beyefendilerin idam edilmeyip bazı 

nedenlerle hapsedildiğine inanan YüzbaĢı Grover ilk olarak, Lord Fitzroy Somerset tarafından 

büyük bir ilgiyle ağırlandığı House Guards‟a baĢvurdu. Ancak konu daha çok DıĢiĢleri 

Bakanlığı ile ilgili olduğundan Lord hazretleri, Aberdeen Kontu‟na baĢvurulmasınınyararlı 

olacağını söyledi. Doğrudan soruĢturma onun yetki alanına giriyordu. Lord Aberdeen‟e bir 

görüĢme yapmak için baĢvurdu ancak reddedildi. Yine de konuyla alakalı Bay Hammond ve 

Bay Addington‟u gördü.  

Kendi masraflarını karĢılayarak Buhara‟ya gitmeyi teklif etti. Ġhtiyacı olan tüm Ģey, 

elçileri geri alabilmek için yetki ve sivil bir beyefendi olarak ortaya çıkmasından daha fazla 

etkili olacağını düĢünerek Ġngilizsubayı üniforması giymek için izindi. Bu bile reddedildi. 

Ġngiliz hükümeti sadece kendileri bir Ģey yapmamakla kalmadı ayrıca hemcinslerinin akıbetini 

öğrenmek için endiĢe duyan kiĢilerin yoluna da engel çıkarmaya istekli göründüler. Bu Ģartlar 

altında her zaman sıkıntıda olanlara yardıma hazır olan Ġngiltere halkına bir çağrının 

yapılması uygun görünüyor. Dr. Wolff bu seyahata çıkmaya hazır olduğunu açıkladı ve 500 

L‟nin masrafı karĢılayacağını bildirdi. BaĢkan gitmiĢ olsaydı yanına 2000 L alması 

gerekiyordu. Ne kadar fidye istediğini Emir‟e soracaktı (Eğer beyefendiler hala hayattaysalar) 

ve eğer istenen miktarı karĢılayamazsa Ġngiltere‟ye dönüĢünde para toplanana kadar Albay 

Stoddart‟ın yerini almaya niyetliydi. (AlkıĢlar) Dr. Wolff‟un hangi yolu izleyeceğini 

bilmiyordu ancak dili bilmesinden, cesur kararlılığından ve dini kimliğinden dolayı dünyada 

hiç kimse büyük bir tehlike ve duyarlılık gerektiren böyle bir giriĢimi idare etmeye bu kadar 

çok uygun olamazdı. Ġki cesur subayın akıbeti o kadar uzun süre belirsizdi ki soruĢturmayı 

yürütmek Hükümetin ve ülkenin göreviydi. Sir Robert Peel Bay B. Cochrane‟e cevaben 

onların ölümüyle ilgili hükümetin resmi bir haber almadığını itiraf etti ancak Muhterem 

Baron‟un her iki subayın da zalim bir Ģekilde öldürüldüğüne dair çok fazla sebebin olduğunu 

söylemekle yetindi.  

Ondan alınan tüm haber buydu. Fakat muhtemelen hükümet Ġngiltere halkı kendi 

hemĢerileri adına soruĢturma talep ettiğini fark ettiğinde DıĢiliĢkiler Devlet Bakanı onlarla 

iĢbirliği yapmaya ikna olacaktı.  

Bay J. S. Buckingham devlete bağlılık gösterenlerin korunma hakkının Ġngiliz 

anayasasının Ģiarı olduğunu söyledi. Bu iki beyefendinin Majestelerinin hükümeti tarafından 
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utanç verici bir Ģekilde terk edildiklerini söylemekten kendini alıkoyamadı. Ġnsanlık, adalet ve 

sağlam politikalar yüzünden tam anlamıyla, en ikna edici araĢtırma mecburi bir Ģekilde talep 

edildi. Fransa en aĢağılık vatandaĢını bile böyle terk etmezdi. Böyle bir yönetimde Fransızlar 

ve Amerikanlar ne derdi? Eğer Ġngiliz hükümetinin görünürdeparalı askeri olsaydı – Çin‟deki 

esrarkeĢ gibi-  intikam almak için bir filo ve bir ordu göndermiĢ olurdu. Ancak her ikisi de 

Kraliçe‟nin hizmetinde itibarlı elçiler ve subaylar olan vatandaĢlarından ikisinin 

cinayetlerinde veya yasalara aykırı biçimde alıkonulmasını kayıtsızlıkla izliyor. Böyle 

olaylarda müdahale için emsal olmadığı söylenebilir. Güney Denizlerine açılan La Pérouse 

olayında ve ünlü gezgin Bruce‟un olayında ve YüzbaĢı Ross‟un olayında yapılmıĢtı. Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly öldürüldüyse Ġngiltere ulusal onur adına onların öcünü almalıdır. 

Öte yandan eğer bir hapishanede tutuluyorlarsa Hükümet özgürlükleri için ısrar etmelidir. Bu 

muhterem beyefendi, Emir tarafından alıkonuldukları sanılan Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin özgürlüklerini sağlamak için Dr. Wolff tarafından üstlenilecek Buhara‟ya bir 

göreve ait masrafları karĢılamak amacıyla katkı payı sağlamak için bir komitenin tayin 

edilmesine karar alarak sonuca vardı.  

Albay Humfrey Majestelerinin bakanları tarafından gösterilen ilgisizliği Ģiddetle 

kınayarak teklifi destekledi.   

Amacı hayata geçirmek için Sivil Mühendisler Topluluğunun BaĢkanı Bay Walker‟ın 

Majestelerinin hükümetinin görevin devamına yönelik nüfuzunu ve yaptırımlarını karĢılama 

fırsatı verilmesi konusundaki kararda bir değiĢiklik önerdiğisonuç kısmında ilerlemenin en iyi 

Ģekliyle ilgili uzun bir tartıĢma ortaya çıktı. 

Öneri sonunda kabul edildi. Kabul edilen düzeltilmiĢ kararda bir komite atandı. 100l 

kadar birikmiĢ odada onaylandı. BaĢkana geleneksel saygı hürmetinden sonra toplantı dağıldı. 

– Morning Herald.  

 

 

 

 

 



191 
 

V 

Hanover Suquare Rooms‟daki Halk Toplantısı 

11 Ekim 1843. 

ALBAY STODDART VE YÜZBAġI CONOLLY 

DR WOLFF‟UN BUHARA‟YA GÖREVĠ 

Buhara‟ya gidiĢinde Saygıdeğer Dr. Wolff‟un ayrılması amacıyla Hanover 

Meydanı‟nda Kraliçe Konser Salonu‟nda geçen ayın on birinde bir halk toplantısı yapıldı.  

Sayısız bayan, Kraliçe ve Kumpanya‟nın hizmetindeki subaylar ve Hindistan‟la 

bağlantılı kiĢiler topluluğu vardı.  

BaĢkanlık makamına geçen Tümgeneral Sir Jeremiah Bryant, C.B., Ģu anki bu ilginç 

ortama baĢkanlık yaparken hissettiği memnuniyeti dile getirdi. Haklarında bu soruĢturmanın 

yapılmak üzere olduğu iki cesur subayın akıbetleriyle çok yakından ilgiliydi. Birini yıllardır 

tanıyordu. Hayatının en mutlu günlerinin bazılarının onun arkadaĢlığında geçtiğini 

söyleyebilirdi. Artık dikkatlerini bu hareketleri baĢlatan ve toplantıya Ģu ana kadar neler 

yapıldığı hakkında bilgilendirecek YüzbaĢı Grover‟a çekti.  

YüzbaĢı Grover, Ģu anki toplulukta kurtarılmaları için Dr. Wolff‟un çölün 

tehlikeleriyle karĢılaĢmak üzere olduğu iki Ġngiliz subayın tutsaklığıyla ilgili durumlara çok 

aĢina olmayan pek çok kiĢi olacağından, içten hoĢgörüleriyle, Ģimdiye kadar ne olduğuna dair 

çok kısa ve hızlı bir hikaye anlatacaktı. HikayesineĠngiliz Hükümetinin saygın bir siyasi elçisi 

olarak Buhara‟ya varmasından kısa bir süre sonra 1838 yılında tutuklanmasıyla baĢladı. 

Sadece masum bir seyyah olduğu ima edildiğinden YüzbaĢı Grover resmi bir görevde 

olduğunu kesin olarak ortaya koydu. Bu gerçek ona DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda itiraf edilmiĢti. 

Ancak bu çok önemli değildi. Onlar için bu adamların Ġngiliz olması ve esir olduklarını 

bilmeleri yeterliydi. (AlkıĢlar) Hapsedilme sebebi bir Rus ajanı olduğu Ģüphesiydi.  

Dolaylı ve önemsiz detaylarla beraber ölüm haberi Ġngiltere‟ye ulaĢtı. Çoğunlukla 

inanılmıĢtı. YüzbaĢı Grover bu ifadelerdeki tutarsızlıkları fark etti, Ģüphelerini dile getirdi ve 

kuĢkularından dolayı ona güldüler. Ancak birkaç ay sonra Albay Stoddart‟tan tutsaklığını 

anlatan Emir tarafından iyi ağırlandığını ve ülkesine önemli bir hizmet vermeyi umduğunu 
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söyleyen mektuplar gelmiĢti. Bu mektupta bu topluluğun özellikle dikkatini çekmek istediği 

göze çarpan bir paragraf vardı: Albay Ģöyle yazmıĢtı “Esir olduğumu sıklıkla duyacaksınız, 

ölümümle ilgili söylentilere inanmayın.” Özgürlüğüne kavuĢmasıyla ilgili olaylar Hive 

Hanı‟nın ağzından duyan YüzbaĢı Abbot tarafından anlatılmıĢtı ve bunlar General Peroffsky 

tarafından doğrulanmıĢtı. General Peroffsky Buhara‟ya Rus Ġmparatoru‟nun elçisi olarak 

gider gitmez Albay Stoddart‟ın ona teslim edilmesini talep ettiği görülüyor. Zindanından 

alındı ve Ruslar‟ın ona iyi davranıp davranmayacağını soran ve teklif hakkında ne 

düĢündüğünü soran Emir‟in huzurunda getirildi. Albay Stoddart Ģöyle cevap verdi “Ruslar 

Ģüphesiz bana iyi davranacaklardır ancak kendi Hükümetim benden isterse Majesteleri nasıl 

cevap verirler?” Ölümün yüzüne baktığı iğrenç bir zindandan çıkarılan birinden böyle bir 

cevabın asaleti karĢısında Emir çarpılmıĢtı. Omuzlarından zengin samur pelerinini, asil 

kaftanını çıkarıp Albay Stoddart‟ın üstüne yerleĢtirdi ve ona sayısız yerli halkına hayranlık 

uyandırıcı bir nesne gibi uçsuz bucaksız Buhara Ģehri boyunca önderlik ettirdi. (AlkıĢlar)  

Bu gerçek bir Ġngiliz askerinin davranıĢıdır. Kendi hükümdarlığının onurundan ödün 

vermektense hapishaneye dahası ölüme göğüs gerer. (AlkıĢlar). Albay Stoddart bir an bile 

tereddüt etmedi. Oraya bir kamu görevi için gönderildiğini biliyordu ve gerçek bir Ġngiliz 

askeri gibi baĢka hiçbir Ģey düĢünmedi. Uzun bir süredir ne Albay Stoddart‟tan ne de 

sonradan ona katılan YüzbaĢı Conolly‟den haber alamadık. YüzbaĢı Grover bu konuyla ilgili 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndaki tüm belgelere eriĢti. Tarih sırasına göre ilki Salih Muhammet‟in 

uzun deli saçması ifadesiydi. Bu, sonuna “Justin Shiel” imzasının eklenerek “Albay Stoddart 

ve YüzbaĢı Conolly‟nin Öldürülmesi” büyük baĢlığıyla tüm gazetelerde yayınlanmıĢtı. 

Mevcut olanların hiçbiri bu ifadeden Ģüphe duymadı. Fakat muhtemelen çok uzun olduğundan 

çok az kiĢi okumaya zahmet etti. Bu yüzden de doğal olarak bu beyefendilerin cinayetini 

anlattığı ve Albay Shiel‟in de gerçek olduğunu doğruladığı düĢünüldü. Elbette 

yayınlandığında da yaratması amaçlanan böyle bir etkiydi. Artık Albay Shiel sadece Ġranlı‟nın 

çekici bir delikanlı olduğunu doğruluyor- baĢka bir Ģey değil. Ġranlı ise sadece baĢka 

insanların ona anlattığı uzun, tutarsız bir hikaye anlatıyor. Kendi bilgisine dayanan tek bir 

gerçek anlatmıyor. Yine de kendi deyiĢine göre BinbaĢı Todd tarafından YüzbaĢı Conolly‟ye 

katılması için gönderilmiĢti. Manzarayı izlemeye gelen sayısız izleyici önünde Buhara‟nın 

büyük meydanında halka açık bir Ģekilde gerçekleĢtiği söylenen zamanda özgürdü. Yine de 

konuyla ilgili bildiği her Ģey ona kafalardan birini vermeyi teklif eden cellattan edindiği 

hikayeydi. Bu da açıkça bu ifadenin hikayeyi inandırıcı kılmak için bazı tuhaf delillere 

gereksinim duyduğunu gösteriyordu.  
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ġimdi Ģu sorulabilir: Neden bir adam böyle bir ifade uydurur? YüzbaĢı Grover 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda belgenin aslını gördüğünde ne tarihi ne de imzası vardı. Ancak 

sonradan eklenmiĢ anlatıcıya 3000 ruble verilmesi talimatı vardı. Bu yüzden de yalan olması 

için güçlü bir gerekçe olduğu görüldü. Bu ifadedeki sayısız tutarsızlığı göstermek için 

zamanlarını iĢgal etmedi çünkü onu okumaya zahmet eden hiç kimsenin kanıt olarak azıcık 

değerinin olmadığını söylerdi. Denilebilir ki eğer Ġranlı bir hikaye uyduruyorsa neden bir kez 

bile idamı gördüğünü söyleyip soruları ortadan kaldırmadı? Buna Ģöyle cevap verirdi: 

Yalancılar her zaman korkaktır ve genellikle doğrudan yalan söylemektense dolaylı yalan 

söylerler. Bu aynı zamanda daha güvenliydi. 3000 ruble ödemeden sonra düĢünün ki Albay 

Stoddart Tahran‟daki ikamete gitti. Sahtekarlıkla suçlanan Ġranlı “Albay Stoddart‟ın 

öldürüldüğünü söyledim! Ben öyle bir Ģey demedim. Sadece bana celladın söylediklerini size 

anlattım ve bu Buharalılar öyle yalancılar ki söyledikleri hiçbir Ģeye inanılmaz.” 

(Kahkahalar.) Ġranlı‟nın ifadesi tarihsiz ve imzasızdı. Ancak içerikte 17 Haziran görünüyor ve 

yetkililer tarafından 1842 yılının benimsendiği görülüyor. YüzbaĢı Grover geçen Mart ayının 

Ordu Listesi‟ni eline aldı. Sevgili arkadaĢı Albay Stoddart‟ın ismini her zamanki yerinde 

kesinlikle görememiĢti ancak ölenlerin arasına baktığında Ģu ilanı görmüĢtü: “Yarbay 

Stoddart, Buhara, Ġran, 17 Haziran 1842.”  

Bu tuhaftı çünkü Sir Robert Peel parlamentonun son oturumunun kapanıĢında açıkça 

Hükümetin Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin ölümüne dair hiçbir resmi bilginin 

alınmadığını beyan etti. Bu ölüm ilanı Ġngiliz gazetelerinin çoğuna ve birkaç kıta gazetelerine 

kopyalandı. Bu gazetelerden biri zindandaki zavallı arkadaĢına ulaĢtıysa resmi cinayetinin bu 

ilanını okumak kötü bir teselli olacaktı. Resmi suikastin bu olayı örneksiz değildi. YüzbaĢı 

Grover otuz yıl önce orduya katıldığında olan bir olayı hatırladı. O zaman hayli saygıdeğer bir 

subay olan 2. Piyadenin Albayı General Coates ailesiyle Yorkshire‟de kalıyordu. Bir sabah 

kahvaltı boyunca generale Londra gazeteleri getirildi. Ailesinin büyük ĢaĢkınlığıyla haykırdı 

“Aman Tanrım, ben ölmüĢüm!” General devam edene kadar ailesi paniğe kapılmıĢtı. 

“Gerçekten ölmüĢ olmalıyım; burada resmen ilan ediliyor ve birliğim çoktan elden 

çıkarılmıĢ.” General yaĢadığına vicdanen kendini inandırır inandırmaz bir subay ve beyefendi 

olarak ölmediğine dair Ģeref sözü vererek ve birkaç yıl daha birliğinin baĢında kalmak için 

müsaade istediğini gerçek yetkililere yazdı. (GülüĢmeler.) DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda Albay 

Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin öldürüldüğüne dair söylentileri anlatan baĢka hikayeler de 

var. Ancak hiçbir detay verilemedi çünkü idam gizliydi. Bu yüzden bunlar Ġranlı‟nın ifadesini 



194 
 

yalanlıyor. Geçen haziran karayolu postası ile gelen Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin 

her ikisinin de hayatta olduklarını söyleyen bir Yahudi‟nin Kabil‟e yeni geldiği haberini aldık.  

Daha sonra General Pollock‟un bel bağladığı bir haber aldık: bu Stoddart‟ın hayatta 

olduğunu ama Conolly‟nin zehirlendiğini söylüyor. Son olarak Ġstanbul‟a geçenlerde gelen 

hacıların hepsi kafile Buhara‟dan ayrıldığında her iki subayın da hayatta olduklarını 

söylüyorlar. Burada toplananların çoğu Kabil‟deki son korkunç felaketten sonra çok sayıda 

Ġngiliz askerinin kayıp olduğunun farkında olmalılar. ġimdi bu zavallı insanların pek çoğunun 

Hive ve Buhara‟da büyük köle pazarlarında esaret altında süründüklerinden Ģüphesi yok. 

Muhterem Dr. Wolff Ġngiltere‟ye bir tek onbaĢıyla bile dönerse YüzbaĢı Grover ona bu 

seferin yol açtığı endiĢe ve bela için fazlasıyla geri ödeme yapacak. (AlkıĢlar.) bir durumdan 

bahsetmeden duramayacaktı: YüzbaĢı Conolly‟nin arkadaĢları Sultan‟ı Buhara Emiri‟ne 

tutsakların salınmasını emreden bir mektup yazmaya ikna etmiĢlerdi. Pek çok dinleyici 

Sultan‟ın emrine Buhara‟da Ġstanbul‟dan daha büyük bir saygıyla uyulacağının pekala 

farkındadır. Bu mektup Albay Shiel tarafından durduruldu ve geri gönderildi. YüzbaĢı Grover 

bu çok tuhaf olay hakkında herhangi bir yorum yapmak için kendine güvenmedi. ġimdi 

Hükümetten aldığı yardım için çok fazla minnettar hissetti ve hikayesinin en hoĢ bölümüne 

ulaĢtığı için memnundu. Önceki toplantıda oybirliği ile atanan komite Lord Aberdeen 

tarafından büyük bir nezaketle ağırlandı. Kendisi istedikleri her Ģeyi söz verdi ve her söz son 

mektuba kadar bu soylu beyefendi tarafından yerine getirildi. Bu giriĢim baĢarılı olursa 

YüzbaĢı Grover hiç tereddüt etmeksizin hiç kimsenin soylu DıĢiĢleri Bakanından daha çok 

sevinemeyeceğini söyledi.  

Onlara yardım etmek için Ģu anki hükümet tarafından her Ģey yapıldı ve ilgi gösteren 

herkese teĢekkürler. Bu seferki çoğunlukla onların sayesindeydi. Ayrıca Ġbranice Ġnciller 

gönderen Ġngilizce ve Yabancı dilde Ġncil Topluluğuna Peninsular ve Oriental Steam 

Kumpanyası Ġstanbul‟da normal fiyatın yarısına geçiĢ teklif etti. (AlkıĢlar.) Sonuç olarak 

YüzbaĢı Grover sadece onun ve Dr. Wolff‟un bir araya getirildikleri olayda tuhaf bir Ģeyler 

olduğunu düĢündüğünü söyledi- biri bilgili, dindar, Protestan bir rahip ve diğeri basit bir 

asker. Hiçbir insan emeği olmaksızın orada Tanrı‟nın ellerinin farkına vardı. Muhterem 

Doktor Tanrı‟nın ellerinin yaklaĢan tehlikeli yolculukta yönlendireceğine samimi bir Ģekilde 

inandı. (AlkıĢlar.) 

Muhterem Dr. Wolff ayağa kalktı ve coĢkulu alkıĢlarla karĢılandı. Dinleyicilerin 

Buhara‟ya ikinci yolculuğundaki baĢarı ihtimalinin daha iyi bir kanısını oluĢturabilmelerine 
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olanak sağlar diye 1832 yılında bu ilginç ülkeye ilk ziyaretinin kısa bir hikayesini anlattı. 

EritilmiĢ karı içip çay yaparak soğuk, yaĢanması zor çöl boyunca uzun süre gezindikten sonra 

o yılın ġubat ayında Buhara‟nın sınır kasabası Iskartan‟a ulaĢtı. Burada ona daha önce 

duyduğu seyyahlar Moorcroft ve Trebeck‟in Buhara Hanı tarafından barbarca katledildiği 

söylendi. Pek çok kiĢi onu geri dönmeye ikna etmeye çalıĢtı.  

GeliĢi hemen Goosh Bekee‟ye ya da hükümdarın kulağına haber verildi. Ayrıca ona 

seyyahın amacının Yahudilerle Hristiyanlık hakkında konuĢmak ve orada Ġsrail‟in on 

aĢiretinin izini sürmeye çalıĢmak için Buhara ve Belh‟i ziyaret etmek olduğu da bildirildi. 

Yahudilere misyoner olduğu on sekiz yıl boyunca amacını hiçbir zaman gizlemedi. 

Kudüs‟teyken onunla ünlü bir Hahamın arasında Ġsrail‟in on aĢireti hakkında bir sohbet 

gerçekleĢti. O zaman Haham kayıp aĢiretin Buhara ve Semerkant‟ta bulunabileceğine dair 

düĢüncesini belirtti. Bu Kroniklerin 1. Kitabının 5. Bölümünün 26. Dizesinde doğrulandı. “Ve 

Ġsrail‟in Tanrısı Assyria‟nın Kralı Pul‟un ruhunu ve Assyria kralı Tilgath-Pilneser‟in ruhunu 

ayağa kaldırıp onları hatta Reubenites, Gadites ve Manaseh‟in kabilesi sürükledi ve onları 

bugüne dek Halah, Habor, Hara ve Gozan nehrine getirdi.” Temasa geçtiği farklı kiĢilerden 

kendisini tanıtan mektuplar getirdi ve görevinin amacını cesurca beyan ederken hiçbir zaman 

zarara uğramadı. Ancak dövüldü, soyuldu ve Türkmenler tarafından esir alındı. Fakat her 

zaman seyahat ettiği nitelikte dinin papazlarına ya da derviĢlerine öyle saygı gösterildi ki 

reisler eĢyalarını geri verip onu serbest bıraktılar. Köle olarak satıldığında sadece 5 toman 

değer verildiğini fark ettiğinde Ģahsi gururu okĢanmadı. Elinde Yunan Ahit‟i ve Ġbranice Ġncil 

ile Goosh Bekee tarafından onun için gönderilen at üstünde sözde Habor of Scripture‟a girdi. 

Bu papazla ve asıl Yahudiler ile ilginç dini tartıĢmalar yaptı.  

Buhara Ģehrinin yanında uzun ve yakın bir incelemeden sonra Doktorun yabancı ve 

Frenk olduğunu fark eden çok zeki görünüĢlü bir derviĢle karĢılaĢtı. DerviĢ ona seyahatinin 

amacını sordu. Doktor Yahudiler için Hristiyan bir misyoner olduğunu söyledi. DerviĢ 

“Durum bu olduğuna göre size bir hediye vermeliyim” dedi. Doktor hediye istemediğini 

söyledi. DerviĢ “Evet, evet size bir hediye vermeliyim” dedi ve sonra Doktor‟un yüzüne bir 

Ģamar indirdi. (GülüĢmeler). Tüm ülkelerde güler yüzlülüğün en güzel pasaport olduğunu fark 

etti. Buhara Yahudilerinin aĢırı derecede hem kendi hem de aralarında yaĢayanların 

dinlerinden habersiz olduklarını anladı. Moorcroft ve Trebeck‟in Buhara‟da öldürülüp 

öldürülmediklerini sorduğunda Mollalar oldukça kızdı ve Doktoru böyle bir ifade için hiçbir 

kanıtın olmadığına ikna ettiler. Doktor Ġranlı Muhammet Salih‟in ifadesinden tamamen 

kuĢkulanmak için nedenlerini gösterdi. Tanrı Stoddart ve Conolly‟nin hayatlarını bağıĢlamıĢsa 
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o da onları ailelerine ve ülkelerine geri getirme mutluluğunu yaĢayacağı için memnun oldu. 

Öldürülmediklerinden son derece emindi. Ġranlı tarafından tasvir edilen idam Ģekli, kafa 

kesme, Buhara‟da uygulanmıyordu. Asla kafa kesmezlerdi, asla kan dökmezlerdi. Bu göreve 

kendi güvenliğinden en ufak bir endiĢe duymadan çıktı ve Ġngiliz halkından baĢarılı olması 

için dualarını istedi. (AlkıĢlar)  

Bay J.S. Buckingham Muhterem Dr. Wolff‟a bu güzide kurbanların sayısız 

arkadaĢının endiĢeli zihinlerini rahatlatmak için Buhara‟ya gitmeye gönüllü olma 

davranıĢından dolayı teĢekkür oylaması önerdi. Muhterem Doktoru yıllardır tanıyordu ve 

baĢaracağından hiçbir Ģüphesi yoktu. Bazı kiĢiler Doktor‟un bir hayran olduğunu 

düĢünüyordu.  

ġüphesiz ki bir hayrandı ancak bir hayrandan baĢka hiç kimse Doktor‟un üstlenmek 

üzere olduğu Ģeyi baĢaramazdı. Bir hayran baĢkalarının yararı için kendi rahatını ve huzurunu 

feda etmeye hazır kiĢidir. Muhterem doktorun dini kiĢiliğinin yanında Ġran dilini bildiğinden 

ondan baĢka hiç kimse araĢtırmayı baĢarılı bir sonuca ilerletmek için böyle donanımlı değildi.  

Dr. Burnes (acılı Sir A. Burnes‟ün kardeĢi) teklife destek verdi ve toplantıya miktarın 

yarısının henüz yatırılmadığını bildirmekten üzüntü duyduğunu söyledi.  

YüzbaĢı Moorsom YüzbaĢı Grover‟a teĢekkür önergesi sundu. BaĢkan Sir J. Bryant 

ayrılmadan önce toplantının yerine getirmesi gereken bir görevinin daha olduğunu söyledi. 

Toplantının amacına gösterdiği ilgiyi beyan etmesine ihtiyacı yoktu. Albay Stoddart‟ı Ģahsen 

tanımıyordu fakat onu tanıyan herkesin hayranlığını ve korkunç akıbeti için kederini 

paylaĢıyordu. YüzbaĢı Conolly‟yi yakından tanıyordu. YüzbaĢı Conolly ülkelerinin değeri 

üzerine güçlü istekleri olan gerçekten soylu bir ailedendi. Bir kardeĢi Afgan Muhammet 

Akbar Han‟a mahkum olarak öldü. Bir diğeri General Sir Robert Sale‟in emir subayıyken 

kalbinden vuruldu. Üçüncü kardeĢ Arthur Ģu anki korku ve endiĢe konusuydu. 1832 yılında 

baĢkan YüzbaĢı Conolly ile ilk kez Ġngiliz Hindistanının sınırında karĢılaĢtı. Hala Asya 

kıyafetleri içinde Afganistan, Ġran ve Rusya üzerinden Ġngiltere‟ye ulaĢtı. Seyahatlerinin 

güncesi halka sunuldu.  

1832‟de YüzbaĢı Conolly ile saygın dinlerinin farklılığı üzerine Müslüman din 

adamları ile Ģahsi tartıĢmalarında kibar ve Ģefkatli arkadaĢı Dr. Wolff gibi garip bir durumda 

tekrar karĢılaĢtı. BaĢkan Müslüman kral ve tüm saray halkının huzurunda Oude‟un 

baĢkentinde olduğunu tekrar vurguladı. Bu subayların acı ve sefalet içinde bırakıldığı nasıl 
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anlatılmaz? Ayrıca kamu görevleri esnasında yakalandıkları nasıl anlatılmaz? Çünkü Albay 

Stoddart Ġran‟daki Ġngiliz büyükelçisi tarafından yetkilendirilmiĢti. YüzbaĢı Conolly ise 

Kabil‟deki Ġngiliz elçisi tarafından Hive‟ye atanmıĢtı. Albay Stoddart korkunç durumunu ve 

YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara‟da olmasının onun salınmasına ya da tutukluluğunun Ģiddetini 

hafifleteceği inancını YüzbaĢı Conolly‟ye iletmeyi baĢarmıĢtı. Hive‟ye atanan YüzbaĢı 

Conolly Buhara‟ya gitmemeliydi ancak kendi güvenliğini göz ardı ederek ve kendi cömert 

yüreğine danıĢarak Buhara‟ya gitti. Hemen arkadaĢıyla aynı zindana atıldı. BaĢka bu yüce 

ruhlu, çok yetenekli ve giriĢimci subayların Ġngiltere ve Hindistan hükümetleri tarafından kötü 

kaderlerine nasıl terk edildiklerini ve herhangi bir çaba gösterildiyse neden Ġngiltere halkına 

haber verilmediğini anlamadığını yineledi. Hükümetin sessizliğinin öldürücü bir etkisi oldu. 

Pek çok kibar ve cömert yürek hükümetin kesin ve gerçek bilgisinin olduğunu, Dr. Wolff‟un 

görevinin sadece hayali bir plan olduğunu ve çok geç olduğunu düĢünerek fona katkı 

sağlamaktan kaçındı. BaĢkan Ģüphe varken asla çok geç olmadığını söyledi.  

YüzbaĢı Conolly‟den kardeĢine kendisinin ve arkadaĢının sefil ve korkunç durumunu 

anlatan bir mektup vardı. Yetkili ve iktidardaki biri onu okudu mu? Hiç kimse Rus 

büyükelçisi onun özgürlüğü için çaba gösterdiğinde Albay Stoddart‟ın gururlu ve soylu 

cevabını duydu mu? “KurtuluĢum için yabancı bir ülkeye, Rusya‟ya borçlanmayacağım. 

Ülkem beni talep edene kadar bekleyeceğim.” YüzbaĢı Conolly‟nin erkek kardeĢi 

Hindistan‟dan Buhara‟ya bu zavallı subayları özgürlüklerine kavuĢturmak ya da akıbetlerini 

öğrenmek için iki temsilci gönderdi. Ancak BaĢkan Bay Conolly‟nin teĢebbüslerinin ve Dr. 

Wolff‟un görevinin masraflarının bir kardeĢin sevgisinde ya da bugünün kanıtladığı gibi 

yüceltilen, örnek alınan soylu ve cömert ruhların yardımına koĢan birkaç duygudaĢ kiĢiden 

ziyade hükümet tarafından karĢılanmasının Ġngiltere için daha onurlu olacağını düĢünüyordu: 

Bu cömert yürek YüzbaĢı Grover‟dı. Kendisi için en küçük bir çıkarı olmadan sadece seyahat 

masraflarının ödendiği bir görevi üstlenen Dr. Wolff‟tu- Dr. Wolff baĢkanın eski ve değerli 

bir arkadaĢıydı. Ġlahi korumaya bağlı olarak kabul edilmiĢ her görevdeki yüce bağlılığı ve 

medeni cesaretini takdir etmeyi sağlayan farklı ve münferit ortamlarda karĢılaĢmıĢlardır. 

Böyle bir habercinin ortaya çıkması Ģükran ve memnuniyet nedeniydi. Muhterem 

arkadaĢımızla ilgili tüm bildiklerimize uygun olarak- Buhara‟ya önceki gidiĢi, Emir ve önde 

gelen adamlarıyla, dilleri ve kullanımlarıyla aĢinalığı, YüzbaĢı Conolly ile Ģahsi tanıĢıklığıyla 

sağlamlaĢan Asya ülkelerine dair geniĢ bilgisi- tüm bunlar onu bu sıkıntılı teĢebbüs için en 

çok istenen, en iyi eğitimli ve en uygun kiĢi olarak iĢaret ediyor.  
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Dr. Wolff baĢarı olasılığı için iyimser. TeĢebbüsünde Tanrı‟nın kutsaması için dua 

edelim. Buhara‟ya güvenle ulaĢtığını duyalım. Bir an önce yüzünü tekrar Batı‟ya dönerek, 

kurtarılan yurttaĢlarımızla tekrar yola koyulsunlar.  

BaĢkan daha sonra önergeyi okudu: 

“Bu toplantının teĢekkürleri bu konuyu önümüze getirme biçimiyle YüzbaĢı Grover‟a 

fazlasıyla layıktır. Bu toplantı ulusal Ģerefimize destek için ve insanlığın en yüce gayesine 

dair çabalarına hayranlığımızı ifade etmeden dağılamaz.” 

Daha sonra BaĢkan YüzbaĢı Grover‟ın tutumunun sıradan bir nitelikte olmadığını ve 

bu yüzden tüm –erkekler gibi bayanların da – Dr. Wolff‟u gönderme parasını temin eden o 

subaya saygı ve hayranlık göstergesi olarak ayağa kalkılmasını teklif ettiğini söyledi. (Tüm 

katılanlar ayağa kalkıp alkıĢladı.) 

YüzbaĢı Grover Buhara‟ya kendisinin gitmesini teklif ederek kesinlikle özel bir 

fazilete sahip olmadığının farkında olarak ve aynı amaç için gönüllü olarak yarım düzine 

subayı tedarik edemeyecek hizmette bir alayın olmadığını söylemeye cesaret etti. Dr. Wolff‟a 

eĢlik etmeye istekli subaylardan pek çok baĢvuru almıĢtı. Aralarında eğer Ġngiliz subayı olarak 

gitmesine izin verilirse Albay Edward Napier de gönüllü olmuĢtu.  

YüzbaĢı Downes, R.N. tarafından cesur baĢkan sayesinde bir önerge teklif edildi ve 

alkıĢlarla karĢılandı.  
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IV. 

STODDART VE CONOLLY FONUNUN KOMĠTE‟DEKĠ ĠLK RAPORU 

Ġlk raporunu hazırlayan Komite KuruluĢu‟nun ortaya çıkıĢını kısa bir açıklamasını ve 

tabi ki Ģuana kadarki ilerlemesini eklemeyi uygun gördü.  

13 Haziran 1843‟te YüzbaĢı John Grover Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟yi 

esaretten kurtarmak için kendi masrafları ve riski kendi kabul ederek Buhara gitmek ya da en 

azından sadece seyahatinin amacının tanınmasını isteyerek durumları hakkında kesin bilgi 

elde etmek için BaĢkumandana öneride bulundu. Ancak hükümet resmi bir nitelik taĢıyacağını 

düĢündükleri YüzbaĢı Grover‟a yatırım yapmayı reddetti. Böyle bir teĢebbüs basit bir sivil 

seyyah tarafından üstlenilirse ancak çok az baĢarı Ģansı vaat ettiğinden o dönemde daha fazla 

bir Ģey yapılamazdı.  

6 Temmuz‟da muhterem Joseph Wolff Morning Herald‟da Ġngiliz ordu subaylarına 

yukarıda bahsedilen amaçlarla Buhara‟ya gidilmesini ve baĢarı durumunda bile herhangi bir 

ödün vermemelerini önerdiği bir mektup yayınladı. Ülkenin geleneklerine dair bilgisi onu 

tutsakların idam edildikleri üzerine dolaĢan haberlerin asılsız olduğuna ikna etti.  

7 Eylül‟de Strand‟daki Crown and Anchor Tavernde YüzbaĢı Grover baĢkanlığında bir 

Halk toplantısı yapıldı. Bu toplantıda bu subayların hayatlarına dair belirsizlikte olayın gerçek 

sebebini ortaya çıkmasının istenmesine, konuyla ilgili hükümetle iletiĢim kurmak için bir 

komitenin atanmasına, Dr. Wolff‟un cesur ve tarafsız önerisini değerlendirmelerine ve 

gereken katkıyı sağlamak için bir halk bağıĢı açılmasına karar verildi.  

23 Eylülde komite onları büyük bir nezaketle ağırlayan ve söz konusu amacın 

baĢarılmasına yönelik her türlü yardımı sağlamaya söz veren Aberdeen Kontu‟nu ziyaret 

ettiler. Dr. Wolff‟un ayrıldığı 11 Ekim‟de Tümgeneral Sir Jeremiah Bryant, C.B. 

baĢkanlığında Hanover Suare Rooms‟da Ġkinci bir halk toplantısı yapıldı. Bu etkinlikte Dr. 

Wolff 1830-1834 yılları arasındaki Buhara seyahatlerinden bahsetti ve komĢu ülkelerin ve o 

ülkenin yerel tecrübesine, lehçelerini bilmesine ve Buhara Ģehrinde ayrıcalıklı birkaç arkadaĢa 

sahip olma durumuna dayanarak baĢarı umudunu ifade etti.  

ġu ana kadar bağıĢlar çok sınırlı olduğundan YüzbaĢı Grover Dr. Wolff‟a hemen yola 

çıkmasını sağlamak için 500 pound verdi. Bu doğrultuda 14 Ekim‟de Southampton‟dan Iberia 
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buharlı gemisinde Oriental Peninsular Steam Navigation ġirketi‟nin cömertçe ücretin yarısını 

almaya razı olduğu halde denize açıldı.  

Ayın yirmisinde Gibraltar‟a ulaĢtı. Yirmi altısında Malta‟ya ve yirmi dokuzunda 

Atina‟ya vardı. Orada Kral Otho ile görüĢtü. Gezisi kıdemli deniz subayı Sir James Stirling 

tarafından haddi zatında desteklendi.  

3 Kasım‟da Ġstanbul‟a ulaĢtı. Orada Bay Layard vasıtasıyla yeni gelen Buhara 

yerlilerinden altı ay önce mahkumların hayatta olduklarını ve idamın olmadığını 

doğruladıklarını öğrendi.  

Dr. Wolff mektuplarında Majestelerinin Hükümeti otoritesindeki tüm kiĢilerden 

gördüğü alakaya minnettarlığını dile getiriyor. Komite bu tamamen Hristiyan ve vatansever 

giriĢimin baĢarılı sonucuna Lord hazretlerinin gösterdiği candan alakalı tutumuyla beraber 

Aberdeen Kontu‟ndan halihazırda aldığı kıymetli yardımları memnuniyetle bildirme fırsatını 

yakaladı.   

Sadece Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin endiĢeli arkadaĢları için değil aynı 

zamanda Kabil‟den geri çekildikleri son felaket boyunca ölüm listelerinde isimleri “Ģüpheli” 

olarak beyan edilen bu subayların akrabaları için de fidye istenecekse Dr. Wolff Buhara veya 

Hive‟de bulunabilecek herhangi bir Ġngiliz mahkumun adına Komitedeki bir kiĢinin özel 

hesabından para çekmeye yetkili olduğunu bilmeleri memnuniyet verici olabilir.  

JOHN GROVER  

Captain Unattached, 

Komite BaĢkanı  

1 Şubat 1844.  
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VII 

STODDART VE CONOLLY FONU KOMĠTESĠNĠN ĠKĠNCĠ RAPORU 

Aboneler arasında da basılan ve dağıtılan Komite‟nin son raporu Ġstanbul‟dan ayrılıĢ 

zamanına kadar Dr. Wolff‟un ilerlemesini açıklıyor.  

Komite tüm esas olayları gazetede yayınladığından Dr. Wolff zaman zaman onlarla 

iletiĢim kurdu. Muhterem beyefendi görevinin detaylı izahatını yaptığından Komite Dr. 

Wolff‟tan sadece Buhara Emiri‟nin emriyle yazılmıĢ resmi bir mektup aldığını belirtti. Bu 

mektupta hükümdar iki Ġngiliz elçisini 1843 Temmuz ayında idam ettiğini duyuruyor.  

Hemen ayrılmasına izin verileceği sözüyle o mektubu yazdıktan sonra Dr. Wolff 

öncekinden daha sıkı kısıtlandı ve hatta yatağının etrafına muhafızlar yerleĢtirildi.  

Komite Dr Wolff‟un serbest bırakılması için para gerekeceğini düĢündüğünden 

Hükümetle konuyla ilgili iletiĢim kuruldu. Lord Aberdeen geri ödeneceğine dair verilen 

kefalet üzerine Dr. Wolff‟un güvenliği için gerekli olabilecek adımları atmak için 

Majestelerinin Tahran‟daki elçisine izin verilmesini kabul etti.  

YüzbaĢı Grover istenen kefaleti verdi. Majestelerinin Tahran‟daki elçisi adına yatırılan 

bir poliçe DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan YüzbaĢı Grover‟a sunuldu ve kefaleti geri alan o beyefendi 

tarafından hemen ödendi.  

Bu yüzden Komite yatırılan parayı YüzbaĢı Grover‟a geri ödemek için hızlı önlemler 

almayı görev edindi. Bu halka çağrının boĢuna olmayacağı konusunda kendilerine 

güveniyorlar.  

Komite Buhara‟ya yolculuğuna karĢı olan tüm engellerin üstesinden gelmesinde 

özellikle Muhammet Ali ġerif‟in (tasarrufunda Albay Stoddart‟a ait büyük miktarda eĢya 

bulunan kiĢi) tehditlerine rağmen yolculuğuna MeĢhed‟den devam etmesine ve Dr. Wolff‟a 

asılsız olduğunu itiraf ettiği ifadesi üzerine Albay Stoddart‟ın isminin Ordu Listesi‟nden 

çıkarıldığı Akhundzade denilen Salih Muhammet‟e rağmen Dr. Wolff‟un tutumuna 

hayranlıklarını ifade etmek durumundadır.  

Bu adamlar tarafından Dr. Wolff‟un kesin felakete uğrayacağına inandırmak için her 

yol denendi. Bu tehditler Dr. Wolff‟un yardımcılarının çoğunun onu terk etmesine sebep oldu 
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ancak herkes tarafından terk edilse de seyahatine devam etmiĢ olan Dr. Wolff‟un üzerinde 

hiçbir etkisi olamadı.  

Komite ulusal olduğu düĢünülen bir amaç için Dr. Wolff‟un çabalarının Ġngiliz ulusu 

tarafından gerektiği gibi takdir edileceği umudunu ifade etmeden sona ermedi.  

JOHN GROVER  

Captain Unattached,  

BaĢkan. 

23 Nisan 1845.  
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VIII. 

EXETER HALL‟DEKĠ TOPLANTININ RAPORU 

Dr. Wolff‟tan Buhara görevinin açıklamasını almak amacıyla 1 Mayıs PerĢembe günü 

Exeter Hall‟de yapılacak bir toplantının ilanıyla geçen haftanın ilk günlerinde baĢkentte 

büyük bir ilgi uyandı. Günün gidiĢatının baĢlangıcı için duyurulan saat ikiydi. Ancak bu 

saatten çok önce büyük salon, Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin akıbetlerini öğrenmeye 

koyulduğu asil görevi üstlendiği tehlikeler ve acıların geçmiĢi Doktorun kendi ağzından 

öğrenmeye meraklı umutlu seyirciler tarafından boğulacak kadar kalabalıktı.  

Uygun zamanda baĢkanlık Amiral Sir Edward Codrington, G.C.B, F.R.S tarafından 

alındı.  

Toplantıyı yapan reklamların okunmasıyla faaliyet baĢladı.  

Çokça alkıĢlanan YüzbaĢı Grover Doğu Hindistan Kumpanyasının bir müdürü 

Tümgeneral Sir Jeremiah Bryant, C.B. tarafından Dr. Wolff‟a hitaben toplantıda 

olamamasından duyduğu rahatsızlığı ve zor ve tehlikeli görevi üstlenip yürütmede Dr. Wolff 

tarafından ortaya konulan soylu ruha hayranlığını ifade eden bir mektup okudu.  

Sekreter komitenin mektubunu okuduktan sonra, 

YüzbaĢı Grover platformun önüne ilerledi ve Dr. Wolff‟un görevi için yatırdığı parayı 

geri ödemek için halka bir çağrı yapılmasına yönelik komitenin tavsiyesiyle ilgili Raporun o 

paragrafına dair bir Ģeyler söylemek istediğini dile getirdi. 

Dr. Wolff‟un kurtuluĢu için gönderdiği parayı geri almak için herhangi bir halk veya 

özel bağıĢ almayacağını açıkça belirtti. (AlkıĢlar.) Para ġubat ayında yatırıldığında Sir Joseph 

Copley yarısını ödeyeceğini söylemek için haber gönderdi. Cesur baĢkanları da yarısını 

ödemeyi teklif etti. (AlkıĢlar) Dublin ve Birmingham‟dan da buralardan alacakları bağıĢlarla 

parayı toplamayı öneren mektuplar aldı ve iki bayan bağıĢları ona bizatihi postayla gönderdi 

(AlkıĢlar). Tüm bu önerileri minnetle geri çevirdi çünkü 400l si Majestelerine Dr. Wolff gibi 

bir vatandaĢı geri getirme aracı olmasından memnun olmuĢ ve onur duymuĢtu. (AlkıĢlar) 

Dr.Wolff görevine yola çıkmadan önce bazı kiĢiler ona komitenin talimatlarına uymaya asla 

razı olmayacak bir hayalperest ve hayran olarak itiraz etti. Ancak o uydu. Bu konuda Dr. 

Wolff komitenin her talimatını harfiyen yerine getirdi.Ġstanbul‟da kalmaya ve Buhara‟ya bir 
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ulak göndermeye zorlandığında Dr Wolff Ģöyle cevap verdi “Hayır. Yazılı talimatlarım var ve 

onlardan dönmeyeceğim.” (AlkıĢlar)  

Birkaç dakika önce ayrılan cesur yüzbaĢı en heyecanlı alkıĢlarla selamlanan Dr Wolff 

önde olduğu halde tekrar göründü.  

Platformun ortasına ilerleyen Dr. Wolff tekrar heyecanla alkıĢlandı. 

AlkıĢlar bir nebze durduğunda hitabına baĢladı. Muhterem Doktor tehlikeli 

yolculuğunun detaylarına indi. YaĢadığı pek çok tehlikenin öyle belirgin ve canlı bir tasvirini 

yaptı ki hayranlık dolu seyircilerinin sık sık gürültülü ve uzun süren alkıĢ tufanı yarattıkları 

heyecanını körükledi.  Aslında hikayesi öyle çarpıcı ve tesirliydi ki onu dinlerken anlattığı 

tehlike ve yorgunluklara neredeyse kendimiz katlanıyormuĢuz gibi hissettik. Bilge doktor 

dikkatli ve canlı seyirciye iki saati aĢkın bir süre konuĢma yaptı. Fakat seyahatlerinin 

hikayesini yayınlamayı düĢündüğünden çalıĢmanın detaylı bir raporunu beklemiyoruz.  

Hikayesinin sonunda Dr. Wolff sevgilerini çok güçlü bir Ģekilde gösteren keyifli 

seyircilerinin alkıĢları arasında platformdan ayrıldı.  

Muhterem Bay Stoddart Albay Stoddart‟ın kardeĢi olarak baĢkan tarafından toplantıya 

takdim edildi. Dr. Wolff‟dan duyduğu uzun konuĢmadan sonra toplantıyı uzun dakikalar 

alıkoymayacağını söyledi. Bu cesur seyyahın tutumuna dair bu odada ya da Ġngiltere‟de ikinci 

bir düĢünce olamayacağını düĢünüyordu. Hayati tehlikesine rağmen görevi üstlenen ve 

gösterdiği yiğitçe tutuma en derin duygularla saygı duyması gereken yalnızca bu ülkenin 

Hristiyan halkı değil aynı zamanda tüm medeni dünyadır.  

Bay Stoddart Dr. Wolff‟a karĢı halkın hislerinin ulusun hayranlığına ve kendi 

erdemine layık olan en değerli Ģekilde gösterileceğine inanıyordu. Ancak Dr. Wolff‟un 

konuĢmasındaki bir ya da iki ifade vardı ki itiraz etmek zorunda olduğu için üzgündü. 

Ağabeyinden (Albay Stoddart) sert ve ölçüsüz olarak bahsetmiĢti. Elbette Dr. Wolff 

baĢkalarından ne duyduysa onu söyledi fakat eğer zalim bir zorba hükümdarın önünde 

Ġngiltere‟nin onurunu korumak ölçüsüz bir karakterin kanıtı değilse kardeĢi böyle bir namı 

hak etmiyordu. (AlkıĢlar) Atıfta bulunmak istediği bir baĢka nokta ise kardeĢinin etrafındaki 

arkadaĢlarının tavsiyesiyle birkaç gün veya hafta için Müslüman olmuĢ gibi davranmaya ikna 

edildiği nahoĢ durumdan çabucak vazgeçmesiydi. Aslanların ininde bu din değiĢikliğini 

yaptığını ancak kanını dökerek Ġsa adına öldüğü hatırlanmalıdır. Bu durum Ġngiltere‟deki tüm 
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arkadaĢları ve özellikle aile üyeleri için çok memnun ediciydi. Fakat kardeĢinin anısına atılan 

tamamen asılsız olan değinmek istediği baĢka iftiralar da vardı. KardeĢinin basit bir asker 

olduğu ve herhangi bir iradeden yoksun olduğu söylendi. Albay Stoddart‟ı tanıyanlarla 

kiĢiliğinin hatırlandığı saygıyı arttırması onun için imkansızdı ancak belki halka detaylı bir 

açıklama gerekli olabilirdi. O zaman muhterem beyefendi Doğu diplomatı olarak sonraki iĢi 

gibi Sivil Mühendislerin sekreteriyken ve Ordu ve Donanma Müzesiyle bağlantılıyken baĢarı 

ve becerileri için tutulduğu büyük itibarı anlatmaya baĢladı.  

Ayrıca karakterinin dini yönünü, ahlakını ve barıĢ sevgisini göstermek için 

Hindistan‟daki merhum Sir William M‟Naghten altında hizmet ederken Albay Stoddart 

tarafından yazılmıĢ mektuplardan alıntıları okudu. Daha sonra zavallı kardeĢine karĢı yapılan 

en kötü yorumlar ölümünden sonra kiĢiliği üzerine yapılan asılsız saldırıları içermiĢti. Bazı 

asılsız saldırılar Lord Aberdeen‟e de yapılmıĢtı. Ne var ki bu soylu adama karĢı kardeĢinin 

Buhara görevine atanması Ģu anki hükümetin değil Lord Palmerstone‟un iĢi olduğunu 

düĢünüyordu. Hükümetin istenen her Ģeyi yapmadığına ikna olmuĢtu. Yine de zavallı 

tutsakların kurban edilmeleri ya da halktan onlarla ilgili gerçeği saklamaya çalıĢılması söz 

konusu değildi. Mahkumların akıbetlerine onlara yazılan mektupların engellenmesine ve tüm 

yazıĢmaların geçmesi gereken ülkelerdeki baĢka ihanet hareketlerine bağladı. Değinmesi 

gereken son konu da (en azından) son baskıda yapılan acımasız yalan beyanlar olarak 

adlandırdıklarıydı. YüzbaĢı Grover‟ın önünde en acımasız ve yanlıĢ iddiaların onun tarafından 

yapıldığını söylemekte tereddüt etmiyordu. (Muhterem beyefendi koltuğuna dönerken “hey” 

diye bağırıĢlar ve çok fazla heyecan vardı.)  

YüzbaĢı Grover hayatı boyunca hiçbir zaman muhterem beyefendiden gelen son 

cümleyi duyduğu zamanki kadar utanmamıĢtı. 

Muhterem Bay Stoddart elinde bir kitap tutarak “Bunu kastediyorum” dedi.  

YüzbaĢı Grover toplantı zamanın yeniden iĢgal etmek istemediğini ancak 

söylenenlerden sonra konuyu neden ilk olarak ele aldığını açıklamak istediğini söyledi. Albay 

Stoddart onun çok değerli bir arkadaĢıydı. Onun akıbetini öğrenmek için gösterdiği çabalara 

onun ve ailesinin neden sitem ettiğini Grover için oldukça anlaĢılmazdı. 1841 yılında Albay 

Stoddart‟ın Buhara‟da öldürüldüğüne inanılıyordu. Buna uygun olarak ailesi onun için yas 

tuttu. Ancak sadece YüzbaĢı Grover aldığı haberlerin yeterliliğinden memnun olmamıĢtı.  
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Muhterem Bay Stoddart- Biz onun için yas tutmadık. Pek çok yanlıĢ söz söylendi ve 

bu da onlardan biridir.  

YüzbaĢı Grover olayı anlattığı Ģekilde anladığını söyledi.  

Muhterem Bay Stoddart-Bu bir yalan. Bunu yalanlıyorum. (Burada büyük bir 

karıĢıklık hakim oldu-“BaĢkan, BaĢkan” ve “utan, utan” sözleri yüksek sesle söylendi ve 

neredeyse tüm salon buna eĢlik ediyormuĢ gibi görünüyordu.)  

BaĢkan Muhterem beyefendinin yapmıĢ olduğu gibi toplantıyı kesmekten dolayı derin 

üzüntüsünü dile getirdi. YüzbaĢı Grover on yapılan suçlamalardan sonra yapmak istediği 

herhangi bir açıklamayı teklif etme hakkı vardı. Ancak devam etmeden önce BaĢkan Albay 

Stoddart‟ı neredeyse çocukluğundan beri ailesini de tanıdığının bilinmesini istedi. Bu yüzden 

onun akıbetiyle çok yakından ilgiliydi.  

Komite toplantılarına katıldı ve YüzbaĢı Grover‟dan hiçbir zaman hiçbir durumda 

Albay Stoddart‟ın kiĢiliğini övmediği bir cümleyi duymadığını ve güvenliğini sağlamak için 

denenmemiĢ hiçbir yol bırakmadığını ciddi bir Ģekilde ifade etti. (AlkıĢlar) 

YüzbaĢı Grover duyduğu gibi böyle bir suçlamanın ona yapılacağı günü ve hepsinden 

öte arkadaĢının bir akrabası tarafından yapılacağını göreceğini asla düĢünmediğini söyledi. 

YaklaĢık iki yıl önce Albay Stoddart‟ın mahkumiyetinin Ġtalya‟da konuĢulduğunu duydu. 

Öncesinde, bunun Fransız ordusu subayları arasındaki konuĢmanın sürekli konusu olduğu 

Afrika‟da bulunmuĢtu. Kraliyet Topluluğu‟nun bir üyesi olarak Floransa‟daki Kongre‟ye 

katıldığında Albay Stoddart‟ın hiç Britanya hükümeti tarafından terk edildiğini düĢünüp 

düĢünmediği ona soruldu. Öyle olmadığını söylemiĢti. Ancak Afrika‟da daha önce de 

duyduklarıyla birleĢen yorumlar bir an önce eve dönüp daha fazla araĢtırma yapmaya onu 

ikna etti. Kendi sorumluluğunda ve kendi masraflarını karĢılayarak arkadaĢının ardından 

araĢtırma yapmak için Buhara‟ya gitmeyi teklif etti. Hükümetten tüm istediği casus 

olmadığını gösteren bir belgeydi. ġimdi izlediği yolda hükümetin ne kadar haklı olduğu 

meselesine değinecekti. Salih Muhammet tarafından Albay Shiel‟e anlatılan ve bunun için 

çok iyi para aldığı hikayeyi görmüĢtü ancak inanmamıĢtı. Aynı Salih ondan sonra Dr. Wolff‟a 

Albay Stoddart‟ın isminin Ordu Listesi‟nden çıkartılmasında onun etkisi olmamasına rağmen 

bu ifadeyi vermekte hatalı olduğunu itiraf etti.  
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Dr Wolff Buhara‟ya ulaĢtığında her biri birbirinden tamamen farklı dört ya da beĢ 

baĢka idam uygulaması hikayesi duydu. Biri hariç bunların hepsi yanlıĢ olmalıydı. Buhara‟ya 

ulaĢan Dr. Wolff‟a hala hayattaysa YüzbaĢı Conolly‟yi talep etmek için Britanya Hükümeti 

tarafından yetkili olup olmadığı soruldu. Olmadığını itiraf etmeye zorlandı. Ancak o subay 

idam edilmiĢ olsaydı böyle bir sorunun ona sorulması tuhaf olurdu. Zalim bir hükümdar için 

bir sebep yeteri kadar fazla olmasına rağmen subayları idam ettirdiği için hükümdarın kendisi 

üç neden sıraladı. Bunlardan biri Albay Stoddart‟ın Müslüman olduktan sonra eski dinine 

yeniden dönmesiydi ancak bu üç dört yıl önce gerçekleĢmiĢti. Ġkinci neden saygısızca 

davranmasıydı ancak bu 1839 yılındaydı. Üçüncü neden ise Kraliçe‟den mektup olmadan 

gelmiĢ olmasıydı. Ancak bu gülünçtü çünkü en azından dört ya da beĢ yıl o ülkede hayatta 

bırakılmıĢtı. Her iki subayın da akrabalarının ona hiç teĢekkür etmemesi kesinlikle dikkate 

değerdir. BaĢka birkaç yorumdan sonra cesur beyefendi alkıĢlarla yerine geçti.  

Albay Stoddart‟ın amcası YüzbaĢı Randal BaĢkan tarafından katılımcılara takdim 

edildi. En büyük yeğeni tarafından 1842 yılında yazılan ailenin büyük kederine ve hükümetin 

kardeĢinin akıbetine gösterdiği ilgiden söz eden mektubun bir bölümünü okudu. YüzbaĢı 

Grover‟ın Lord Aberdeen ya da Ģu anki yönetiminden herhangi birine suç atmak için en küçük 

bir nedeninin olmadığına dair inancını ifade etti. Yeğeninin kendisini ölçüsüzce ifade ettiği 

için üzülmüĢtü ancak katılanların atandığı görev için maaĢ vereceğini ümit etti.  

Bay Buckingham komitede YüzbaĢı Grover‟ın Albay Stoddart ve ailesinden her 

zaman bahsettiği nazik tavrına tanıklık etti. O günkü konferansta bu soylu adamlardan birine 

hiçbir saldırı yapılmadığından o toplantıda Lord Palmerstone ya da Lord Aberdeen‟in 

herhangi bir savunmasının yapılmasının oldukça gereksiz olduğunu düĢünüyordu. Konunun 

bu bölümünde sadece Lord Aberdeen ile yapılan iki toplantıda bulunduğunu ve Lord 

Hazretleri tarafından ısrar edilen itirazlardan biri de hükümetin ölümlerine kesin olarak inanan 

bu subayların ailelerine hükümetin çoktan emekli maaĢı bağlanmasını teklif etmeleri ve konu 

tekrar gündeme getirilirse aylıkların belki de askıya alınabileceğiydi. Komite hükümet ve 

aileler arasındaki herhangi bir anlaĢmayı bozmak istemediklerini ancak hala yaĢadıklarına 

inandıklarını ve her halükarda iki Ġngiliz subayının ölümlerine dair bir soruĢturma açılmadan 

öldürülmediklerini düĢündüklerini söyledi. Sonuç olarak muhterem beyefendinin YüzbaĢı 

Grover‟a sarf ettiği “yanlıĢlık” yakıĢtırmasını geri alacağı umudunu söylemek istedi.  

YüzbaĢı Randall ettiği hakaretten dolayı özür dilemesinin gerekliliğini yeğenine 

elinden geldiğince vurgulamayı zorunlu bir görev addetti. Kırk yılı aĢkın bir zamandır 
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Majestelerinin hizmetinde bir subaydı ve bir subayın ağzından çıkan yalanın onun değersizliği 

olduğunu düĢünüyordu ancak bir din adamının ağzından çıkması çok daha kötüydü.  

Muhterem Bay Stoddart yorumları toplantının uyumunu bozduğu için üzgün olduğunu 

söyledi. Açıkça Dr. Wolff‟a yapılan övgülerde aynı fikirde olduğunu söyledi. Ailesi için 

yaptıklarından dolayı müteĢekkirdi. Ancak o zaman elinde tuttuğu kitapta yazılan ifadeler söz 

konusu olduğunda nasıl ispatlandığını anlayamamıĢtı.  

Dr Wolff bir subay kardeĢi adına büyük ve önyargısız çabalarından sonra arkadaĢı 

YüzbaĢı Grover‟a yapılan saldırı karĢısında üzüntüsünü ifade etmekten baĢka hiçbir Ģey 

yapamayacağını söyledi. Öldürülen Albay Stoddart‟ın kardeĢinin YüzbaĢı Grover‟a hakaret 

etmek için ortaya atılmak yerine onun ellerini öpmesi gerektiğini düĢünüyordu. Bu yüzden 

Yüce Ġsa adına ortaya çıkığ söyledikleri için özür dilemesini istedi.  

YüzbaĢı Randall epey karmaĢa içinde öne atıldı ancak duyulmadı. 

Dr Wolff- Papazlık makamını hak etmiyor. 

Nihayet BaĢkan sessizliği sağladı. 

YüzbaĢı Randall uygunsuz davranıĢının hakkında yeğenine baskı yapmaya 

çalıĢacağını ve nazik bir konuĢmanın iĢe yarayacağını söyledi. Kendisinin haklı olduğuna 

inanıyorsa özür dilemekten ziyade kanının son damlasını dökecek olmasına rağmen hatalı 

olduğunda özür dilemenin küçük düĢürücü olmadığını düĢünen kiĢilerdendi. Yeğeninin çok 

uygunsuz bir tutum sergilediğini itiraf etmeliydi.  

Muhterem Bay Stoddart üstüne basarak- Özür yok!  

BaĢkan özür dilemeye istekli olmasa da toplantıya katılanların muhterem beyefendiye 

söyledikleri için üzüntüsünü dile getirme fırsatını vermesini istedi.  

Muhterem Bay Stoddart-Kalbimin samimi inancı için özür dilemem ancak kullanmıĢ 

olduğum kelimelerin toplantı üzerinde böyle etki yaratmasından üzgün olduğumu 

söyleyeceğim. (“Kovulmalısın” sesleri) 

BaĢkan savunma hakkı elde ettikten sonra özür dilemeyi reddetmenin Bay Stoddart 

için yakıĢıksız olduğunu ifade etmesi gerektiğini söyledi. Ona göre Bay Stoddart bir erkek, bir 

beyefendi ve bir papaz olarak davranıĢıyla kendine karĢı büyük bir güvensizlik yarattı.  
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Bay St. John Dr Wolff‟un söylediklerinin yanlıĢ anlaĢılmıĢ olabileceğini söyledi. 

(Hayır,hayır ve otur sesleri) 

BaĢkandan birkaç yorumda sonra Muhterem Bay Stoddart “oh oh” sesleri ve ıslık 

fırtınası arasında dilinin toplantı için memnun edici olmadığından piĢman olduğunu 

belirtmeye itirazının olmadığını söyledi.  

Bay Buckingham Muhterem Bay Stoddart‟ın davranıĢı üzerinde toplantıya katılanların 

düĢüncelerini ifade eden bir kararın geçirilmesini önerdi.  

Muhterem Bay Stoddart inancını değiĢtiremeyeceğini tekrarladı.  

Bay Pownall toplantıdakilere uzun uzun hitap etti ve Dr. Wolff tarafından yapılan 

açıklamaya derin bir memnuniyet duyduğunu, onların arasındaki varlığının memnuniyet 

yarattığını ve giriĢiminden kaynaklanan masrafları YüzbaĢı Grover‟a geri vermeye 

memnuniyet ve zevkle katkı sağlayacakları önergeyi sundu.  

Muhterem Dr. Worthington önergeyi destekledi ve YüzbaĢı Grover‟ın büyük 

çabalarına ve Dr. Wolff‟un büyük erdemine örnek verdi.  

YüzbaĢı Grover halktan herhangi bir katkı almayı düĢünmediğini ancak hükümdar ya 

da parlamento masraflarını öderse almayı bir onur ve Dr Wolff‟a bir iltifat saydığını söyledi.  

YüzbaĢı Randall Majestelerinin çoktan onun iki yeğeninin her birine 75 l lik ödeneği 

kendi Ģahsi kazancından bağıĢladığını görmeyi diledi.  

Bay St. John Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly olayında büyük çabaları için YüzbaĢı 

Grover‟a toplantıya katılanların teĢekkürlerini iletti.  

AlkıĢlar arasında önerge kabul edildi.  

Daha sonra Dr. Wolff için ulusal bir takdir toplama amacıyla Stoddart Komitesinin 

tekrar belirlenmesi için bir önerge geçirildi.  

Muhterem Dr Worthingtan daha sonra kurul baĢkanlığına çağırıldı. Lord de Mauley 

tarafından desteklenen Sir Thomsa Acland‟ın önergesinde toplantının teĢekkürleri önceki 

baĢkana oylandı ve toplantı dağıldı.  
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IX. 

MUHTEREM G. STODDART 

Norfolk Chronicle Editörüne 

Efendim,  

Geçen ÇarĢamba okuyanların çoğuna açık olmak için yeterli dolulukta rapor edilen 

Exeter Hall‟deki yorumlarımı görmediğimden ve sert bir Ģekilde yorum yaptığımdan (kendi 

lehime onurlu tüm adamların sağduyusuna sahip olacağımı düĢünürken olayların gerçek 

halleri anlaĢılır anlaĢılmaz) aĢağıdaki ifadeleri gazetenize eklemenize memnun oldum: 

En kesin fikir birliğim Dr Wolff‟un sözünü benimsemede ve tehlikeli yolculuğunu 

baĢarmasındaki yiğitliğe verildi. Sağ salim dönüĢü için tebriklerimi sundum. Daha sonra 

YüzbaĢı Conolly ve Albay Stoddart‟ı tanıyanlara rağmen kiĢiliklerine hayranlığı arttırmak 

için hiçbir sözün gerekli olmamasına rağmen yine de son zamanlarda ona karĢı yöneltilen bazı 

hakaretlere dair kardeĢimi tanımayanlar için birkaç kelimenin yeterli olduğunu düĢündüğümü 

ve kamu zihninde düzeltilmesi gereken bazı yanlıĢ anlamaların olduğunu söyledim. Ġlk olarak 

son baskıda yapılan ve bir saat önce kısmen tekrarlanan Albay Stoddart‟ın aceleci ve ölçüsüz 

duygulara sahip tümüyle özdenetimden yoksun ve diplomatik bir iĢe uygun olmayıp aslında 

basit bir asker olduğuna dair açıklamalardan bahsettim. Bahsettiğim Ģeye cevap olarak 

niteliklerinin kesinlikle sadece askerlikle ilgili olmadığını belirttim. 

Kanıt olarak Donanma ve Askeri Müzedeki sekreter olarak görevlerindeki icrası 

hakkında evrensel olarak ifade edilen yüksek memnuniyeti gösterdim. Akabinde Sivil 

Mühendisler KuruluĢu‟na sekreter olarak atandığında o seçkin bilim adamları topluluğu 

yeteneklerinin tüm onayını ve sanat ve bilimin ilerlemesindeki hevesli iĢbirliğini, o iĢten 

Ġran‟a elçiyle beraber görevlendirilmesi ile ayrıldığında, güzel bir kronometre eĢliğinde 

teĢekkür konuĢmasıyla tanıklık etti. Basit bir asker olarak ülkesine hizmet etmekten tatmin 

olmayarak Doğu siyasetinin tehlikeli ve zor alanına girmeyi arzuladı ve görevini saygınlıkla 

yerine getirdi. Dahası Tahran‟da iken daha iyi bir medeniyet ya da etrafındaki cahil kiĢilerin 

Hristiyanlıkla aydınlanması için faydalı herhangi bir plana katkı sağlayan her fırsattan 

yararlanmayı arzuluyordu. Bundan baĢka yalnızca basit, askeri konularla donatılmadığını 

göstermek için, doğum günü yıldönümlerinden birinde bazı kölelerin özgürlüğünü sağlamakla 

ve onları evlerine döndürmekle meĢgul olduğunu söylediğini anlattım. BarıĢa desteğin savaĢın 
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tüm onurundan daha iyi olduğunu düĢündüğünü göstermek için Herat‟tan önce kampanyaya 

son verirken mutluluk aracı olması olayında yazılan aĢağıdaki mektubun ilk bölümünü sesli 

okudum.  

“Sevgili George, 

Bana baĢarı dile ve ayın on dördünde ġah bu savaĢa son vermeye razı olduğunu ve 

barıĢ elçisi olduğumdan Tanrı‟ya Ģükret! 

Muhtemelen hepsini gazetelerde göreceksin. Daha fazla anlatamam. SavaĢtan barıĢa 

bu mutlu değiĢime naçiz bir etkileme aracı olmaktan dolayı Tanrı‟ya nasıl Ģükran duyduğumu 

sana anlatamam. Tanrı‟ya Ģükür oldukça iyiyim. Jane, Alfred ve Agnes‟e haberleri ver. 

Sevgili George Charlotte ve çocuklarına sevgilerimle, her zaman senin sevgi dolu kardeĢin 

olacağıma daima inan.  

(imza)      “C.STODDART. 

“16 Ağustos 1838. 

“Herat önündeki Kamp. 

“Dün ordunun hizmetinde Rubican‟dan geçerken beni gördüğünden beri 18 yıl geçti.” 

Ellerimde rahmetli acı çekmiĢ Sir Wm. M‟Naghten‟den, BinbaĢı D‟Arcy Todd‟dan vs 

mümkün olan her çabanın gösterildiğini belirten ve kardeĢim adına çabalamaya devam 

edilmesini belirten Buhara‟ya en yakın ülkelerdeki hükümetlerimizin temsilcilerinden 

mektupları ellerimde tuttuğumu belirttim. Dahası Albay Stoddart‟ın ailesinin bazılarının 

mektuplarının nakli ona göre kasıtlı bir Ģekilde geciktirildi. (Bu olaylar YüzbaĢı Grover‟ın 

“Buhara Kurbanları” kitabının on dokuzuncu sayfasında bahsedilenleri açıklıyor.) Sir Wm. 

M‟Naghten Ģöyle diyor, “KardeĢinizin güvenliğini tehlikeye atmadan mektuplarınızı Ģu anda 

gönderemem. Buhara‟daki casusluk sistemi öyle katı ki ondan bir Ġngilizce mektubun 

alınmasının yolu kesinlikle bulunacak ve kesin olarak yeni bir kötü muamele takip edecekti.  

Ayrıca toplantıdakilere Dr Wolff‟un açıkça kardeĢim adına Avrupa saraylarından 

yazılan bazı mektupların engellendiğini ve Buhara‟ya ulaĢmasının engellendiğini belirttiğini 

hatırlattım. 
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Cesur tavrına ve küçük düĢürücü köle yorgunluğuna karĢı çıkmaya isteksizliğinin 

Ġngilizler tarafından sansürlenme veya ölçüsüz itaat olarak adlandırılma ihtimali olmadığını 

belirttim. Kazma ve kürekle cellatlar hapishanenin kapısına gelip,gözlerinin önünde mezarını 

kazana kadar zalim ve baskıcı görevlilerin altında ayların yorgunluğundan sonra, ona karĢı 

uzun ve çetin baskılardan sonra ve alenen kabul etmenin sadece dıĢtan itaat olacağından 

görünüĢte Müslümanlık maskesini takması etrafındakilerin tavsiyesiyle zorlandığını ifade 

ettim. Bu itaatten kendisi acı bir Ģekilde piĢman olduğunu ve ayrıca hala “o aslanların 

mağarasında” iken ve aynı zalim adamlarla etrafı çevriliyken dinine geri döndüğünü ve son 

anlarında cellata Ģöyle bağırdığını “Zalim hükümdarınıza Müslümanlıktan tek bir atom bile 

taĢımadan Hristiyan olarak öleceğimi gidip söyleyin” dediğini hatırlattım. Bu yargıların onun 

hatırasını tüm düĢmanca yorumlardan koruduğunu fark ettiğimi açıkladım. Hepsi içinde en 

düĢmanca tutumun özel bir arkadaĢı olduğunu düĢünen birinin herhangi bir üzücü fikre fırsat 

vermesinin olduğunu düĢündüm.  

KardeĢimi haksız düĢüncelerden aklamak için böyle Ģeyler söyledikten sonra merhum 

subayların adına uğraĢlara dair hükümete yapılan imalara döndüm. Ġlk olarak aleyhinde çok 

fazla söz edilen Lord Aberdeen‟in kardeĢimin Buhara‟daki diplomatik hizmete atanmasında 

hiçbir sorumluluğunun olmadığını çünkü aslında selefinin zamanında gerçekleĢtiğini 

belirttim.  

Bunun benim ve diğer akrabalarımın düĢüncesi olduğunu ancak daha etkili yolların 

denenmemesinden üzgün olduğumuz, yapılması tavsiye edilen her Ģeyin ve izin verilen 

durumların onlar adına denendiği ve o subayların kasıtlı bir Ģekilde terk edilmedikleri 

kanısındayız (bakınız Dedication‟ın 242. Sayfası)- siyasi kurban değillerdi (sayfa 46 ve 47 

belirtildiği gibi)- hükümet tarafından onlara dair tüm bilgilerin sunulmasına isteksizlik değildi 

ya da halkı karanlıkta bırakma isteği ya da akıbetlerine dair halkın düĢüncesini yanlıĢ 

yönlendirme arzusu değildi (bakınız sayfa 90). Ancak baĢka yerlerden DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

iftira ve üzücü tacizlerin olduğunu düĢündüm. Bu Ġngiliz hükümetinin onuruna rağmen o kötü 

Buhara hükümdarını aklamaya sebep oldu (sayfa 233). Hükümetimizin onlar adına Rus 

hükümetinin çabalarını daha önceden sıralamamıĢ gibi Ġngiliz vatandaĢlarının korunması için 

Rusya‟ya acınacak ve gereksiz bir çağrıyla Ġngiliz ulusuna iftira atıldığını düĢündüm (bakınız 

sayfa 216 &c.).  

Son olarak zikrettiğimiz “Buhara Kurbanları” adlı kitap ve bazı diğer yollarda 

subayların akrabalarına ve özellikle bizim ailemize karĢı ilgisizlik ve ihmalkarlık suçlaması 
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varken- kız kardeĢlerimizin öyle üzücü köĢe yazılarıyla baĢ etmeye gücü olmadığından- 

(sayfa 3, 4,8 &c).- hükümete karĢı haksız ve üzücü Ģikayetler (sayfa 46, 47, 242, 277)- 

merhum subayların ailelerine karĢı acımasız ve yanlıĢ iftiralar atarak (sayfa 22)- yas tutma ile 

ilgili (sayfa 18) toplantıya katılanların ve dünyanın önünde YüzbaĢı Grover‟ı kardeĢim 

hakkında küçük düĢürücü düĢünceler oluĢturmakla kasten suçladım.  

 Toplantı öncesinde Dr. Wolff ve YüzbaĢı Grover ile anlatmayı kaba bir dille 

reddettikleri yorumlarının açıklamasını sormak için görüĢmeler yaptığımı ve bir subayın yas 

tutma konusundan YüzbaĢı Grover‟a bahsettiğini ve ona ya kendisinin ya da baĢkan aracılığı 

ile ifadelerini vasıflandırmasını istediğimi söylediğimi- ki bu durumda belki de merak etme 

ihtiyacı duymayacaktım- ancak bu öneriyi kesin bir Ģekilde reddettiğini belirttim. Bu yüzden 

kardeĢimin ve ailemizin onurunu korumak için yalnızca bir yolumun olduğunu düĢündüm- 

yani ifadelerini bir sürü yanlıĢ anlama ve yalan beyan olarak alenen reddederek- kitabı pek 

çok konuyla ilintili olmasına rağmen kesin olarak kabul edilmeye değer bir temelde değildir. 

Ġçindeki tüm kötücül suçlamalarına rağmen küstahça Majestelerine adanmıĢtır.  

 Sizi ne komite yandaĢlarının çirkin davranıĢlarını yeniden anlatarak ne de daha 

fazla adil olmasını beklediğim BaĢkan Sir E. Condrington‟ın affedilmez ve çirkin 

davranıĢlarını yeniden anlatarak alıkoymayacağım. Ancak onun veya beni eleĢtirenlerin 

YüzbaĢı Grover‟ın kitabını gerçekten okuduğunu sanmıyorum. O adamlar Hristiyan hayır 

kuruluĢu ve insanlık tarafından harekete geçirildiğini açıkladıkları alçak ima ve ölçüsüz 

provakasyonlarını ya da kindar düĢmanlıklarını bana karĢı yağdırdıklarını tekrar 

etmeyeceğim. Onur ve ilke sahibi tüm adamları aramızda hüküm vermeleri için çağrıda 

bulunuyorum. YüzbaĢı Grover‟ın kitabı dünyanın önündedir ve Ģikayet ettiğim paragraflara 

kesin belgeleriyle yorumlarım bunlardır. Sir E. Codrington ve onun yardımcıları sadece 

hayatta olan kardeĢin çok sevdikleri akrabalarına öyle düĢmanca iftiraları göz ardı edeceğini 

iddia ederlerse, bir kardeĢin kendisi gibi savunmasız aile bireylerine karĢı düĢünceleri 

görmezden gelirse ve beyefendiler, subaylar ve Hristiyanlar olarak öyle düĢüncelerle 

kendilerini tamamen ve umutsuzca küçük düĢürdükleri için sözlerini iade ediyorum. 

 Bana ve merhumlara karĢı adalet duygunuza sığınarak her açıdan sorumlu 

olacağım bu mektubun Norfolk ve Norwich Chronicle‟a eklenmesini rica ediyorum.  

Sizin sadık hizmetkarınız olarak kalacağım. 

GEORGE H. STODDART 
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4.3 Genel hatları ile Buhara Kurbanları  

 

 Buhara Kurbanları (The Bokhara Victims) adlı eser 367 sayfadan oluĢmaktadır. 

Kitap aynı yazarın “An Appeal to the English Nation” adlı eserinin ikinci basımıdır. 1845 

yılında Londra‟da basılmıĢtır. Yazarın Buhara‟da idam edilen Albay Stoddart ve YüzbaĢı 

Conolly‟nin akıbetlerine dair yaptığı araĢtırmalar, resmi yazıĢmaları, eleĢtirileri, Dr Wolff‟un 

Buhara‟ya gidiĢi ve kurulan komisyonun kararları yer almaktadır. Kitap Kraliçe‟ye hitaben 

yazılan bir mektupla baĢlıyor.  

 Birinci bölümde Albay Stoddart ile nasıl tanıĢtığı, Stoddart‟ın Buhara‟ya nasıl 

ve neden gittiği ve Buhara‟ya gidiĢinde Emir ile nasıl karĢılaĢtığı, görüĢtüğü anlatılmıĢtır. 

Buhara‟da Albay‟ın baĢına gelenler, mahkum edilmesi, serbest bırakılması ve yaĢadığı 

zorluklara yer verilmiĢtir. Ayrıca Stoddart‟ın arkadaĢlarına gönderdiği mektuba bu bölümde 

yer ayrılmıĢtır. Bölümü bu olaylara dair kendi yorumları ve eleĢtirileri ile bitirmiĢtir. 

Rusya‟ya elçi gönderen Buhara Emiri‟nin Stoddart‟a Rusya‟ya gitme teklifiyle baĢlayan 

ikinci bölüm Albay‟ın zehirlenme teĢebbüsü, Emir‟in Kraliçe‟ye gönderdiği mektupla devam 

etmektedir. Bu bölümde Buhara‟nın Hokand ve Hive hanlıkları ile mücadelesine yer 

verilmiĢtir. YüzbaĢı Conolly‟nin Buhara‟ya geliĢi ve Emir ile görüĢmesi de bu bölümde 

anlatılmıĢtır. Yazarın bu subayların idamlarına dair araĢtırmalar ve belgeler üçüncü bölümde 

yer almıĢtır. Dr. Wolff ile ilk karĢılaĢması ve DıĢiĢleri Bakanlığı ile görüĢmeleri de ayrıca 

detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Dördüncü bölümde Dr. Wolff‟un ayrılıĢından bahsetmektedir. 

Bu bölümde ayrıca yazarın yaptığı resmi yazıĢmalar da yer almaktadır. BeĢinci bölümde yazar 

Buhara‟ya gitmek için DıĢiĢleri Bakanlığı‟na sunduğu tekliflerden ve resmi yazıĢmalara geniĢ 

yer vermektedir. Altıncı bölüm Avrupa hükümdarlarına yazılan mektup ve yorumlardan 

oluĢmaktadır. Yedinci bölüm Dr. Wolff için verilen teminat ve bunun üzerine gerçekleĢen 

yazıĢmalardan ibarettir. Sekizinci bölüm yine yazarın eleĢtirileri ve çeĢitli telgraflardan 

oluĢmaktadır. Benzer durumlarda Fransız ve Ġngiliz hükümetlerinin tavırlarını karĢılaĢtırdığı 

ve kaybolan bir Fransız gemisinden bahsettiği dokuzuncu bölümü yine kendi yorumları ve 

eleĢtirileriyle son vermiĢtir. Onuncu bölümde Rusya yolculuğundan ve yine subayların 

akıbetini öğrenmek için attığı adımlara yer verilmiĢtir. Onbirinci bölümde Buhara Hanı‟nın 

savunmasını yapmıĢtır. Onikinci bölümde kaybolan baĢka bir subay olan Wyburd‟den 

bahsetmiĢtir. Onüçüncü bölümde Albay Stoddart ve YüzbaĢı Conolly‟nin neden idam 

edildikleri hakkındadır. Ekler bölümünde ise Salih Muhammet‟in mektubuna, Morning 

Herald gazetesi editörüne yazmıĢ olduğu mektublara, halk toplantısı tutanaklarına ve G. 
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Stoddart‟ın yine aynı gazetenin editörüne yazdığı kendisi hakkındaki eleĢtirilerine yer 

vermiĢtir.  

 

4.4         XIX. Yüzyılda Ġngiltere, Rusya ve Türkistan Hanlıklarının 

Durumu 

 

Ġngiltere‟nin kendi topraklarından oldukça uzakta olan Orta Asya ile neden 

ilgilendiğini anlamak için XV. ve XVI. yüzyıllardaki coğrafi keĢiflerle geliĢen ve değiĢen 

dünyadaki güç savaĢı politiklarına göz atmak gereklidir.  

Ġspanya ve Portekiz‟in öncü oldukları sömürgecilik faaliyetlerine kayıtsız kalamayan 

ve ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda kendini güçlendirmek isteyen Ġngiltere VII. Henry 

döneminden itibaren denizaĢırı bölgelere uzanmayı amaçlamıĢtır. Seleflerinin devam ettirdiği 

bu gaye Doğu Hindistan Kumpanyası‟nın kurulmasıyla daha da güçlenmiĢtir. 1707 yılında 

Ġskoçya ile birleĢen Ġngiltere, XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki Hollanda ve Fransa savaĢlarından 

sonra Hindistan‟da üstünlüğünü kabul ettirmiĢtir. Bu üstünlük sağlandıktan sonra Ġngiltere‟nin 

bu bölgedeki temel siyaseti buradaki kara ve deniz yollarını tehlikeden uzak tutmak olmuĢtur. 

Bu amaçla 1800 yılında Malta‟yı iĢgal etmiĢtir. Bu arada güçlenen Rusya‟nın Hindistan‟a 

coğrafi yakınlığı, SüveyĢ Kanalı‟nın açılması ve Osmanlı Devleti‟nin zayıflamasıyla 

Rusya‟nın Akdeniz‟e inme arzusu Ġngiltere‟yi tedirgin etmiĢtir.  

Rusya ve Ġngiltere‟yi Orta Asya‟da karĢı karĢıya getiren nedenler Rusya açısından bir 

nebze daha farklıdır.  Avrupa‟da güçlü devletlerin bulunması Rusya‟nın Asya‟ya doğru 

geniĢlemesine neden olmuĢtur. Büyük bir imparatorluk kurmak ve sıcak denizlere inmek 

hayali Rusya‟nın değiĢmeyen amaçları olmuĢtur. Çar I. Petro (1689-1725) Orta Asya‟ya 

hakim olarak zenginlikler ülkesi Hindistan‟a inmek istemiĢtir. Onun bu isteği halefleri 

tarafından da benimsenince Ruslar adım adım güneye doğru yayılmaya baĢlamıĢlar, önce 

Kırım‟ı sonra Kafkasları ele geçirerek bu sahada büyük bir mesafe kaydetmiĢlerdir. Fakat 

Ruslar I. Nikola (1825-1855) zamanında Avrupa ve Orta ġark meselelerine de karıĢmaya 

kalkıĢınca, kendileri 1854-1856 Kırım Harbi ile durdurulmuĢlardır. 
42

 Fakat bu malubiyet 

Rusları hedeflerinden saptırmamıĢ, aksine askeri ve ekonomik alanlarda yenilikler yaparak 

Türkistan‟a doğru yayılmaya baĢlamıĢlardır. Orta Asya‟da kendisinden zayıf durumda 

bulunan hanlıklara “medeniyet” götürecekleri iddiasıyla iĢgallerine baĢlamıĢtır.  

                                                           
42

 Mehmet Saray,a.g.e., s.3. 
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Ġngiltere ve Rusya‟nın siyasi çıkarlarının tam ortasında kalan Türkistan siyasi yönden 

büyük karıĢıklıklara sahne olmuĢtur. Selçuklular önderliğinde Türklerin Ön Asya‟ya 

yayılmalarından sonra zuhur eden Moğol istilası ve onu takiben gelen Timur Ġmparatorluğu 

zamanında ülke ve ahali büyük sıkıntılar çekmiĢ, bilahare Timurlular zamanında geliĢen 

kültür ve sanat hayatı halkın iktisadi durumunu bir dereceye kadar düzelmesine fırsat 

vermiĢtir. Timurlular‟ı ortadan kaldırarak Türkistan‟a hakim olan Özbekler, çok geçmeden 

parçalanarak üç hanlık haline gelmiĢlerdir. Bu üç hanlık, Batı Türkistan‟da uzun süre müstakil 

olarak varlığını devam ettirmeye muvaffak olmuĢtur. Bu hanlıklardan Buhara 1500, Hive 

1511 ve Hokand ise 1700‟de kurulmuĢtur. Hanlıkların içinde en eskisi olan Buhara‟nın 3, 

Hive‟nin 2 ve Hokand‟ın 1 milyon civarında nüfusu vardı.
43

 

Türkistan‟daki bu hanlıkların ekonomik ve kültürel hayatlarının zayıf olmasının 

nedenleri XVI. Yüzyıldan itibaren Avrupalı‟ların Hindistan ve Çin‟e gidebilmek için deniz 

yolunu kullanmaları ve Ġran‟ın Türkistan‟ı Orta Doğu‟ya bağlayan yolları kapatmasıydı. Bu 

durum hanlıkların ekonomik ve kültürel alanlarda zayıflamasına neden olmuĢtur. Birbirlerine 

karĢı üstünlük mücadeleleri ise daha güçlü olan Rusya‟nın iĢgalini kolaylaĢtırmıĢtır.  

Rusya‟nın Türkistan cihetinde yayılması Britanya Ġmparatorluğu‟nun Hindistan‟daki 

çıkarlarını tehdit etmiĢtir. Dolayısıyla bu duruma el atmak isteyen Britanya Rusya ile arasında 

tampon bölge oluĢturmak istemiĢtir. Bu amaçla bu bölgedeki hanlıklar ile iyi iliĢkiler kurmaya 

çalıĢmıĢtır. Rusların taaruzunu durduran Hive hakanı tekrar gelecekleri endiĢesiyle hem 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟na hem de Ġngiltere‟ye mektup göndermiĢtir. Bu istilaya engel 

olmalarını isteyen Hive hanına sadece Ġngilizler cevap vermiĢlerdir. Burada haklı olarak 

zihinlerde Ģöyle bir soru belirebilir. Acaba, Ġngilizler müslüman bir ülke olan Hive‟ye bu 

alakayı niçin duymuĢlardır? Ġngilizler Rusların Hive ve diğer Türkistan hanlıklarını almaları 

halinde Hindistan‟daki hakimiyetlerinin tehlikeye gireceği kanaatindeydiler. 
44

Hive‟ye Rus 

iĢgalini engellemek için Ġngiliz subaylar Abbot ve Shakespear Hive hanı Allah Kulu Han ile 

görüĢerek Rus esirleri serbest bırakması için ikna edince Ruslar Hive‟yi iĢgal için bir neden 

bulamamıĢlardır. Bu durumda kendisi için de kazanç sağlayan Ġngiltere, onların dostluğunu 

kazanmak üzere Albay Stoddart‟ı Buhara‟ya, YüzbaĢı Conolly‟yi ise Hive ve Hokand‟a 

                                                           
43

Mehmet Saray,Rus ĠĢgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi Münasebetler, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, s. 1. 

44
 Saray, Mehmet nezdinde, A brief Review of the facts connected with the formation of friendship between the 

Governments of England and Khiva. Encosuré in Bloomfield to Polmerston, No.101, October 31, 1840. Secret 

Home Correspondence, Political and Secret Memoranda 3/8, India Office, Londra. 44 
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göndermiĢtir. Hakiki bir Türk dostu olan Conolly, Türkistan hanlıklarının meselelerini açık 

kalplilikler ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Hive‟ye varıĢında Han‟a ziyaret maksadını anlattıktan 

sonra Ģunları söylemiĢtir: “Türkistan‟daki Özbek devletlerinin kendilerini yabancı iĢgalinden 

korumak için bir tek çıkıĢ yolu vardır. O da birbirleriyle iyi geçinmek ve birbirlerini 

desteklemektir. Bunu yapmak için aranızdaki anlaĢmazlıkları ortadan kaldırıp bir daha 

bozulmamak üzere sağlam iĢbirliği yapmalısınız. Bu iĢi kendi kendinize yapmak 

mecburiyetindesiniz. ġayet birbirinizi zayıflatmaya, aranızdaki köprüleri yıkmaya devam 

ederseniz, kuzeydeki hakiki düĢmanınız sizleri mahvedecek yolları daha kolay bulacaktır ki, 

bu sonunda hepinizi üzecektir.”
45

 Hive‟den sonra ikinci görev yeri olan Hokand‟a giderken 

yolda bir ulak tarafından getirilen bir mektup almıĢtır ve Buhara‟ya Albay Stoddart‟ı kurtarma 

umuduyla yola çıkmıĢtır. GidiĢinin hemen ilk gününde YüzbaĢı Conolly gelir gelmez Albay 

Stoddart‟a, saygılarını sunmak için ziyaret etme niyetini ve isteğini belirttiği bir mektup 

göndermiĢtir ancak Naib böyle bir adımın Özbek adetlerine tamamen aykırı olduğunu 

söyleyerek buna karĢı çıkmıĢtır. Kendi hemĢerisini görmek için çok sabırsız olan Albay 

Stoddart Rus komisyonuna bir görüĢmeye izin verilebilir diye Emir‟in iznini almak için rica 

etmiĢtir.  

Hanlıklar arasında Buhara Hakanı Nasrullah Han Ģüphesiz anlaĢması en zor olan 

kiĢiydi. Kraliçe‟den beklediği mektup gelmeyince idam ettiği iki Ġngiliz subayı, Ġngilizlerin 

Ruslara karĢı baskısını hafifletmesine ve neticede Türkistan hanlıklarının Rusya tarafından 

iĢgalini kolaylaĢtırmasına sebep olmuĢtur.  

Elbette bu mücadelenin ve iĢgalin en büyük zararını yerli halk yaĢamıĢtır. Kültürel 

açıdan geride  kalmıĢ olmaları, hanlıkların kendi aralarındaki siyasi çekiĢmeleri, haberleĢme 

ve ulaĢımın kısıtlı olması Rusya‟nın Orta Asya‟da yayılmasını kolaylaĢtırmıĢ, halkın büyük 

sıkıntılar ve acılar çekmesine neden olmuĢtur. Rusya idaresini güçlendirmek adına 

XIX.yüzyılda bu bölgede yeni Ģehirler kurmuĢtur. Türkleri ağır vergilerle fakirleĢtirmiĢlerdir. 

ġiddete maruz kalarak manevi olarak sömürülen Türkler, verimli toprakları ellerinden alınıp 

Rus göçmenlerine verildiğinde maddi olarak da çökmüĢlerdir. “RuslaĢtırma” politikasını 

hayatın her alanında yayıp kültürel ve siyasi parçalanmayı sağlayarak iĢgali kalıcı hale 

getirmeye çalıĢmıĢlardır. Müslüman olan yerli halkı HristiyanlaĢtırarak, ortak Türk lisanı 

                                                           
45

 Saray, Mehmet nezdinde, Extract from a letter from Capt. Conolly, on a mission to Khiva, to the address of the 

envoy and Minister, dated 26 December,1840, Enclosure in Macnoghtan to the Secret committee, February 

26,1841. Secret letters and enclosures from Persia, Political and Secret Memoranda 9/72, India Office, Londra.  
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yerine Rus karakterli alfabe içeren farklı diller icat ederek ve “Türkistan Genel Valiliği” 

kurarak Türkistan‟ı kendi kontrollerinde tutmayı istemiĢlerdir.  Uzun istilaları nihayetinde 

Türklerin maddi ve manevi olarak çok büyük acılar yaĢamasına sebep olmuĢtur.  

 

5 SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

5.1 Sonuçlar  

 

Coğrafi keĢiflerin baĢlamasıyla dünyanın farklı yerlerini ve zenginliklerini tanımaya 

çalıĢan ülkeler birbirleriyle kıyasıya rekabet etmiĢlerdir. Sömürge faaliyetlerinin 

yaygınlaĢması, özellikle Avrupa ülkelerinin Asya, Afrika ve Amerika kıtalarındaki 

zenginlikleri kendi vatanlarına taĢıma gayreti buralarda bulunan halkların fakirleĢmesine ve 

siyasi düzenin bozulmasına sebep olmuĢtur. Uzak yerlere askeri harekatlardan önce keĢif 

amaçlı seyyahlar, elçiler ve ajanlar gönderilmiĢtir. HaberleĢmenin ve ulaĢımın zor olması 

sebebiyle bu kiĢiler yaĢadıklarını, gördüklerini veya keĢfettiklerini kağıda dökerek hem 

otoritelere hem de kendi ülkelerinin vatandaĢlarına bilgi vermiĢlerdir. Kültür farklılıkları ya 

da yazılanların bireysel fikirleri kapsaması zaman zaman yanlıĢ anlamalara sebep olsa da 

dönemin siyasi hareketlerine, kamu düzenine, geleneklere, özgürlüklere ya da kısıtlanmalara 

dair yaĢananlara anlam kazandırmak açısından bizlere önemli bilgiler sunmuĢlardır.   

YüzbaĢı Grover‟in Buhara Kurbanları adlı eserinde, bize hem Ġngiltere‟nin hem Orta 

Asya‟nın hem de Rusya‟nın siyasi durumu, otoriteleri, haberleĢme sistemi gibi durumlar 

hakkında bilgiler vermektedir. Eser yazarın kendi kaleminden çıktığı için kiĢisel görüĢlerini 

ifade etmekten çekinmemiĢtir. Kendi hükümetine karĢı dile getirdiği eleĢtirileri yazmaktan 

kaçınmamıĢtır. Albay Stoddart‟ın Buhara‟ya gidiĢi ve orada baĢına gelenleri, Conolly‟nin 

arkadaĢıyla aynı kaderi paylaĢmasını ve bu iki subayın akıbetlerini araĢtırmak için Dr. 

Wolff‟un Buhara seyahatinden izlenimleri çoğu kez resmi yazıĢmalarla okuyucuya 

sunmuĢtur. Bizlere kendi görüĢlerini sunarken tarafsız olmaya çalıĢsa da milliyetçi bir bakıĢ 

açısından uzak kalamamıĢtır. Emir Nasrullah‟ın kiĢiliği ile ilgili olumsuz yorumların yanı sıra, 

empati kurarak olaylara onun açısından da bakmaya çalıĢmıĢtır. Hatta kendi hükümetini 

suçlayarak Emir‟e hak verdiği bir bölüm de kaleme almıĢtır. Türkistan hanlıklarının siyasi 

durumu, aralarındaki iletiĢimsizlik ve birbirlerinden çekinmelerini de bizlere sezdirmiĢtir. 

Rusya‟nın Türkistan hanlıkları üzerindeki etkilerini de bu iki subayın kurtarılma çabaları 
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esnasında devreye girmesiyle anlaĢılabilmektedir. Rusya‟dan ziyade birbirlerini en büyük 

düĢman bellemiĢ hanlıkların aslında Rus iĢgaline nasıl kapı açtığı da bu eserde görülmektedir.  

 

 

5.2 Öneriler  

 

UlaĢımın ve haberleĢmenin zor olduğu bir dönemde, insanların kendi ülkelerindeki 

olaylar veya baĢka coğrafyalar hakkında bilgi edinmesi ancak yazılı iletiĢim kaynaklarıyla 

sağlanmaktaydı. GeçmiĢten günümüze taĢınan pek çok yazılı kaynak bizlere büyük küçük pek 

çok olayla ilgili önemli ipucu sunmaktadır. Buhara‟da idam edilen iki Ġngiliz subayı hakkında 

yazılan bu eserden de dönemin Türkistan hanlıkları, Britanya Ġmparatorluğun ve Rusya 

hakkında bilgiler edinmekteyiz. Ancak verilen bu bilgilerin pek çoğu yazarın önyargılarından, 

kiĢisel görüĢlerinden veya olaylara tarafsız bakamamasından kaynaklanan sıkıntıları 

olabileceği gibi bu eserde olduğu gibi resmi belgeler de ihtiva edebilir.  

Bazı unvanları, yer isimlerini ve kiĢi isimlerini yazarın verdiği isimler doğrultusundan 

yazmaya çalıĢtık. DanıĢmanımın bu konudaki yardımları sayesinde üstesinden geldik. 

Coğrafyayı veya kiĢileri veya o dönemde kullanılan unvanları çok iyi bilmeden karĢılıklarını 

bulmaya çalıĢmak araĢtırıcıyı oldukça zorlayan bir durumdur. Özellikle dikkat edilmesi ve 

çok iyi araĢtırılması gereklidir.  
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