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Yu nan Adalarının Fransızlar tarafından işgali 
ve 

Osmanlı-Rus münasebatı [*] 

1797 -1798 

XVIII inci asrın son senelerinde Osmanlı imparatorlug-unun Fransa ve 

Rusyaya karşı asırlardanberi takib ettiği politikada çok mühim bir de~işik

lik görülüyor. Bu değişikliğe sebeb, . Fransa iht ilalinin yetiştirdig-i mahir 

ve muktedir . kumandanlardan Bonapartın ltalyada Avusturya kuvvetleri ni 

yendikten sonra Adriyatik denizinde Yunan adalarına ve Dalmaçya 

sahill erine yerleşmesidir. 

Sonapartın b u (üluhatı ile Fransa, Osmanlı imparatorluğunun komşusu 

oluyordu. Bu iki ·devlet arasında Kanuni Sultan Süleyman ile Franso va I 

d evrinde başlayan (1535) ve fasılasız denecek derecede devam eden eski 

bir dostlu~un varlı~ı d üşünülürse Fransanın Osmanlı imparatorluğuna kom

~ul uğundan, zarardan ziyade kar gelebileceği görüliir. Bu görüş zahiridir. 

Hahikatte Napolyonun ilk fütuhatı ile Osmanlı - Fransız münasebatının 

dayandığı kadim dostluk prensibi sarsılmıştır. Çünkü Napolyon, Yunan 

adaları ile Dalmaçyaya yerleşirken, da~ılmakta olan Osmanlı imparatorlu

ğunun taksimi vukuunda Fransaya iyi bir hisse koparmak için yerleştiğini 

söylemiştir. 

Napolyonun Osmanlı imparatorluğu aleyhine, Fransaya kabul ettirdiği 

bu ihtilalci politika Osmanlı imparatorluğunun zararına olduğu kadar Rus

yanın da zararına idi. Fransızların Osmanlı imparatorluğuna komşu . alma· 

[•] Veoedik cumhuriyetine ait Yunan adaları mezubah istir. 

100 



ları ve Do~u Akdenizinde kuvvetli bir şekilde yerleşmek istemeleri Rus

yanın şark politikasının inkişafına manidi. Rusya asırlardanberi, Karadenize 

sahib olduktan sonra Bo~azları elegeçirib Do~u Akdenizine hakim olma~ı 

ideal edinmişti. Hu bakımdan Fransız- Rus menfeati Osmanlı imparatorlu

~unun bir kısmı üzerinde çarpışmakta idi. Çarpışmanın neticesi olarak 

da Osmanlı imparatorluğunun bu iki devlet hakkında an'anevi siyasetinin 

değişınesi hadisesi oldu. 

Babıali en eski düşmanı olan Rusya ile en eski dostu olan Fransaya 

karşı uyuştu. Fransızların Yunan adalarına yerleşmeleri ~le hasıl olan bu 

politika de~işikliğini anlatan Osmanlı hazinei evrak vesikaları vardır . Aşa

ğıda metinlerini izah edeceğimiz bu vesikaların daha kolay aniaşılmaları 

için XVllı' inci asırın son senelerinde Osmanlı- Fransız ve Osmanlı· Rus 

münasebatının tekamülünden kısaca bahsetmeği faydalı görüyoruz. 

Avrupa kıt'asının tarihinde yeni bir devir açan Fransa inkılabı ilk 

sıralar Avrupa devletleri tarafından ehemmiyetli bir hadise gibi· telakki 

edilemedi. Bilhassa Fransanın zay if düşmesini hoş gÖrenler ihtilali dahili 

bir harb gibi görmüşler ve onu sempati ile karşlamışlardı. Fakat XVI inci 

Louis'nin evvela hapis sonra muhakeme ve idam ecilmesi Avrupa monarşi

leri ni telaşa düşürmiiş ve inkılaba başka bir gözle bakmalarına sebebiyet 

vermişti. Çünkü idam edilen yalnız kıralın şahsı olmayıb, monarşinin isti

nad ettiği ilahi hak prensibi idi. Bütün Avrupa monarşileri aynı prensibe 

dayandıkl arından Fransa ihtilalini Avrupanın içtimai nizarn ve siyasi em· 

niyetine karşı bir hareket gibi görme~e, bu sebepten de ona karşı cephe 

alma~a başladılar. Bu andan itibaren ihtilalci Fransa ile muhafazakar Av

rupa arasında bir se;i harbler başlar. 1792 den itibaren Avusturya, Prus

ya, Ingiltere, Holl anda sıra ile Fransaya karşı harbe girerler. Bu barbier

de düşmanlarının çokluğuna rağmen Fransızlar ekseriya galiptirler. Ilk 

ma~liip olan devlet XVIII inci asırıo ikinci yarısında Rusya ile birlikte 

Osmanlı imparatorlu~una karşı hareket eden Avusturyadır. Fransızların 

Avusturyayı mağliibiyeti lstanbulda büyük bir sevinç uyandırm~ştır [ 1]. 

Osmanlı imparatorlu~u için Avusturyaya karşı Fransa tarafından harbe 

girırek için bir fırsat çıkmış demekti. Fakat Osmanlı imparatorluğu bu 

fırsattan istifade edecek vaziyette değil idi. Ordusu zayif, iç idaresi karı-

(1] Cevdetpa~a tarihi cild 6. s. 190 
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şık, ve -har b Için I azım o İ an para noksan idi. Binaenaİeyh vazlyetin zoriİe 
- Osmanlı devleti hitaraflık politikasını ihtiyar etmek mecburiyetinde kalmış 

idi. ·Fransanın Osmanlı imparatorluğunu bu bitaraflık tan çıkartarak düş

maniarına karşı harbe girdirrnek için bütün gayretile çalıştığı görülUyor. 

B~hususta lstanbula yolladığı üç elçinin faaliyetine bir göz gezdirmek 

~afidir. Babıalinin nezdine az fasıla ile gönderilen bu elçiler şunl.ardır: 

1) Descorehes 2 haziran 1792. 
2) Verninac -

3) Auber-t de Bayert 2 teş. evvel 1797. 

ihtilal hükumetinin ilk yolladığı elçi (Descorches) a iki mühim vazife 

yükletilmişti : 

1) Fransa ihtilal hükumetini Babıaliye tanıtmak 

2) Osmanlı imparatorluğunu müttefik sıfatile harbe girdirmek. 

Ikinci vazife hususunda elçiye verilan talimat şudur: 

«En mühim mesele Türkleri derhal harbe girrneğe ikna etmektir. 

Avusturya, Sardunya, Prusya, Hollanda, İngiltere ile hali harpteyiz. Is

panyaya karşı da yakında harbe gireceğiz. Türklerin Lehistanı kurt,armak

taki menfeaatleri aşikardır. Zira bu cumhuriyet -ortad.an kaldırilirse şi mal 

hükumetleri Osmanlı imparatorluğunu taksime başlıyacaklardır. Eğer Os

ınanlılar Rusyayı tehpit ederlerse Ruslar Lehistanı tahliye edeceklerdir. 

Osmanlılar Rusyayı tehdit ettikleri sıralar, ' lsvecin Finlandiyayı istila 

ve Rusyanın Baltık ayaletlerine taarruz etmesi için t>limizden geleni 

yapacağız>> [1]. 

Descorehes ne birinci, ne de ikinci vazifesinde muvaffak olabildi. Zira 

hiç bir Avrupa devletinin henüz Fransa ihtilal hükümetini tanımadığı .bir 

anda Osmanlı devleti onu tanımak ihtiyatsızlığında bulupmak istemiyordu. 

Bu husu~ta kabul ettiği prensip şu idi: bir Avrupalı · d~vlet Fransayi ta

nırsa Osman!ı ~evleti de tanıyacaktır. 

Lehistan'ı, . Rusya iıe Prusyanın taksiminden kurtarmak için de Babıali 
her ha_ngi bir teşebbüste bulunmağı mahzurlu görüyordu. Zira ( 1769 • 
1774) Osmanlı - Rus harbi ve bu harbin neticesinde ağır şartlada imzala-

[1] A Bruneau traclitions de la politique de la France ou l:.evant. Paris 1932 Al can 
f 
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nan küçük kaynarcı muahedesi, Osmanlı imparatorluğunun Lehistanı kur

tarmak için yaptığı teşebbüsün menfi neticeler i idi. [1] Babıali bunlardan 

Avrupanın büyük siyasi hadiselerinde noktai nazarını kabul ettirecek kadar 

kuvvetli olmadı~ını anlamıŞ bulunuyordu. 

Osmanlı devleti Fransa arzuları karşısında bitaraflığı tercih etmekle 

beraber Avrupa devletlerinden bazılarının Fransayı tanımağa mütemayil 

olduklarını haber a ldı~ından, Fransa ile müstakbel bir anlaşmcıya açık kapı 
bırakmak için Descorches'e iyi muamele yapmak cihetini ihtiyar etmiştir. 

Bu hususu tevsik eden vesikanın şu satırları zikredilm~ğe değer: 

ŞevketiO, kerametlO, mehabetlı1, kudrellu veliyünneam efendim 

Francalunun elden çıkrıtmaması ve d üvel ile müsalehaları vukuunda 

Devleti Aliyye dahi maslahatı n içinde bulunması hususlarına ve bitahsis 

mahut 'Descorches'un celb ve te'lif k astiarına leylü nehar sarfı efkar olun

makta olduğundan geçenlerde bitaraf düvelden Venedik cumhuru tarafın

dan Francalu canibinden vürud eden elçi resmen kabul olunmuş olduğu _ 

ve Prusya ve Felemenk devletleri müsalehaya ragıb idükle ri ve lsveçlu 

dahi tavassula haheşker olduğu havadisleri mesmu oldukça tarafı Devleti 

Aliyyeden dahi bu canipte olan Françe mel>'usuna bir nev'i hüsnü mua· 

mele ibrazile celbi hatırına iptidar olunmuş yani geçenlerde resmen olmı

yarak mersumdan ittifakın şurutu taleb ol undu k ta memnuni yeti mü c ip ol

duğu gibi, çok haheşker olduğu elçi sarayında ikamet ine bir vesile bulu

nup resmen olmiyarak iraei ruhsat kılınması bazı hayrıhahın Devleti Aliy

yeleri kullarile mahfi ce müzakere olunmuş mevaddan olup, ilah .. [2] 

denmektedir. 

Babıali nin b itarf olmasına rağmen, Frans:ı elçisine gösterdiği itibar ve 

bilhassa sefarethane binasına yerleşmesi hususunda gösterdiği müsarnalıa,

Fransa ile hali narpte olan devletlerin Istanbuldaki mümessillerini telaşa~ 
düşurmüştür. Mümessiller in bu hususta Babıalı nezdinde yaptı kları leşeb

büsler ve bu teşebbüşlerin Osmanlı rnekarnatı tarafından ne suretle karşı

landıkianna dair elimize _geçen bir vesikayı ehemmiyetine binaen aynen 

.dercediyoruz : 

(1] Cevdetpaşa cild 5. S 192 

[2] Hazinei evrak. S. N 12. D. N. 2. H. N 206 
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Şevketili hraınetlG rn t habet!G kudretlu velinirnetirn efendim [1) 

MalOmu lıürnayunları huyurulduğu üzere Francelo Dekorşun Françe 

sarayİnda ikametine hafice ruhsatı havi bazı tabirat Divanı hürnayun ter

cürnanı vesatatile mersuına ifade olundukta kilükali olrnıyacak suretle saraya 

nakledeceğini iş'ar etmişti. Bir iki gün mürurunda usul ile ·ehrnal ve eska

lin.i sarayı rnezkGre nakletmek üzere olduğunu muhalifleri olan. elçiler 

müşahede ettikte ahar maslahatta Rusya tercümanı Babıalide divanı hüma-

yun tercümanı kullarının odasında iken elçisi tarafından bir hizmetkar bir 

kağıd getürüp Rusya tercümanının yedine ita eylediktc tercüman istiğrab 

ederek Dekorche şi m di ehmal ve eskali ni Françe elçisi sarayına nakletmek 

üzere imiş haberiniz varını d iyecek Divan tercürnanı haberimiz yok hem böyle 

şey bizim bileceğimiz şeylerden değil zira Dekorches dediğiniz adamı devleti 

aliye bil m ez ki ne mahalde oturur ve nerelerd~ güzeranı bilrneğe sarfı zihin 

itsun. D evleti aliyye Dekorches'u bu tarafta olan sair Françe tüccarlarından 

biri adadında bilur deyub savuşturmuştu . Ertesi gün Ingiltere baş tercümanı 

Bizanı rı>islilküttabı sabJk Reşid efendi kullarınavarup Dekçırches France sa

rayına naUetti henüz Francelunun cumhuriyeti bir taraftan tasdik olunma

mışken Devleti aliyye mersumu F ran ca sarayına ik' at eylemesi nice olabilir. 

Krallardan biri curr.hurluğu tasdik etmiş olsalar akabında Devleti aliyye 

dahi tasdik ve elçisini kabul etse be'is olamaz idi. Lakin şimdiyeden hiç 

bir devlet cumhurluğu tasdik etmedi. Kaldı ki Rusyalu eğerçi şimdiyedek 

rnuharebeye dahil değil gibi idi lakin bu sene harba dühul edecektir. 

Şimdi Dekorchesun saraya naklettiğini işittikle behemehal' Devleti aliyyeden 

sual eder diyerek vafir kelimat iradetmekle Raşid efendi kulları layıkı 

üzere iktiza eden cevabı verdikte elçi bey beni size istişare zımnında 

gönderdi kapıdan bu maddeyi sual edeyimınİ etmiyeyim mi deyu reyinizi 

sual ed"r diyecek kapudan sual eder etmez anı kendi bilur lakin çünkü 

istişare suretinde sual edi yor kapudan sual eder ise Dekorches'u kendusu 

her yakiıı ispat etmiş olur zannederim. Zira mukaddema gerek siz ve gerek 

Nemçe ve Prusya elçileri biz Dekorches'u bayağı bir tüccar biluruz Franca 

meb'usu bilmiyoruz demiştiniz. Şimdi Dekorches'u bir adam yerine koyup 

saraya girmiş olurmuş deyu nasıl sual edebilursuz demekle tercüman Bizani 

Sandık 12 dolab 1 hat numaro. 98 
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vakıa öyledir kapudan sual etmek olamaz kaldiki bu madde için benim 

size geldi~imi dahi kirnesne bilmesun deyup gitmiş idi. Ertesi gün Rusya 

baş tercümanı Yakobef Babıaliye r eis efendi kullarına ·ve dig-er Rusya 

tercümanı Fonton Raşid efendi bendelerine vürud ve mukaddema Dekor

ches'un elçi sarayında ikamet etmemesi için Rusya maslahatgüzarı Nemçe ve 

Prusya elçilerile ma~n Devleti aliyyeye takrirler takdim etmişlerdi. · olvakıt 

mersumun elçi sarayında oturmıyaca~ı şifahen tarafı devleti aliyyeden 

elçiler tercümanianna ifade olundu idi d eyu ifadeyi elçiler devletlerine 

yazmışlar idi. Şimdi elçi sarayına oturdu~unn · yine -elçiler devletlerine 

yazmak lazımdır. Sebebini elçi bey sual eder demekle reis efendi Dekorche s 

dedi~iniz Françalu saraya girmiş oldu~unu bariçten bu günlerde istima 

ediyoruz elçi sarayı mühürlü de~il idi. Franca tüccarları dühul ve huruc 

etmek üzere idiler bu surette bir fransız elçi sarayında ziyade olmuş şimdi 

ona niçun saraya dühul ettin denilse sair milletimiz anda iken bana niçun 

dühul ettin suali neden iktiza ediyor dese sen anlar gibi de~ilsin sende 

Françe mebuslu~u var denilse Devleti aliyyenin mebusluğunu itiraf etmiş 

olmaz mı cevabını verup Raşid efendi dahi Fontona bunlar ve emsali vafir 

ecvibei müskite irad eylemiş bu aralık da Sicilya tercüm anı dahi reis 

kullarına gelub hususu mezbı,ıru sual eyledikte Rusya terciimanına verilen 

cevap zemininde cevap ita olunmuşken Rusya tercürnanı Yakobı>f ve ertesi 

gün Fonton yine Babıaliye kethüda beye vürud ve badebu Reşi d Mustafa 

efendi bendelerine Fonton dahi gidup gOya Françe sarayına cumhur n işanı 

vazolunacağ-ını ifade etmekle Devleti aliyye o makule nişanları bilmez. 

Cumhur nişanını refedesiz demek cumhuru bilmeği müstelzimdir. Binaenaley 

Devleti aliyye bu nişan maddesini bilmediği için vaz ve ref'ine dahi 

karışmaz denildikten sonra bu maddeyi elçi bey devletine yazacak ve 

fimabaid bu maddede sükütü ihtiyar eyldi malumunuz olsun demekle bunun 

cevabı çend ruz mukaddem sana verildi tekran abestir süküt etmese dahi 

mesmu olacak keliim olmadığı malarndur denilup cevabı verilmiŞ' olduğ-u 

malumu hümayunları buyuruldukta ferman şevketlll keramet!O mehabetlıl 

kudretlll velinimetim padişahim hazretler inindir. 

Babıalinin Fransaya karşı bu meşkOk vaziyeti Fransanın, Prusya tara

fından tanılması ile nihayete eriyor. Dekorches'un tam sefir olarak tanılaca~ı 

bir anda geri çağınldığı ve yerine Verninac adında bir zatın elçi tayin 
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edildiği Öğreniiiyor. Bu sefir Babıaliye, Fransanın Prusya tarafından tanıİ
dığı haberini resmen teyit edince sefareti kabul edilerek fransa cumhuriyeti 

Osman.lı hükumeti tarafından tasdik ediliyor. Bu mühim ve esaslı vakadan 

sonra bir Fransız· Osmanlı ittifakının esaslarının tesbiti için. müzakereler 

başlıyor. Selim III Rusya ve Avusturya cihetinden endişe ettiğinden, onlara 

karşı korunmak için bazı Avrupa devletlerile bir ittifak yapınağa tarafdar

dır.' Fransa, çoktanberi Osmanlı devleti ile ittifakı arzu ettiğinden Verni

nacın bu hususta teklifleri tetkik edili"yor. Bunlar tecavüz! bir anlaşmanın 

esasları gibi görünüyorlar. Halbuki Babıali Fransa· Avrupa muharebesinde 

bitaraflığını ilan etmiş idi. Tecavüzi bir ittifak için kendisinde ne kuvvet 

ne de cür'et bulabiliyordu. Bu sebepten Fransa elçisine, Fnnsa harp 

halinde bulunduğu devletlerle sulh akdettikten itibaren muteber olmak 

üzere tedafii bir ittifak teklif ediliyor [1]. 

Uzun müzakerelerden sonra ' ortaya şöyle bir ittifak projesi çıkarılıyor: 

(( İki devlet, Fransanın sulh akdi anından itibaren arazilerinin tama

rniyeti mülkiyelerini tekeffül ederler. Osmanlı imparatorluğu ahar bir dev

letin taarruzuna uğradığı takdirde Fransa 30,000 kişilik bir kuvvet veyahut 

bunun muadili olan ~2 büyük harp gemisi ve 8 fregat ile Osmanlı impara

torluğuna yardım edecektir. Buna mukabil Osmanlı imparatorluğu Fransaya 

mümtaz devlet muamelesi yapacaktır » [2]. Bu muahede iki devletin yalnız 

Avrupadaki arazileri ıçın muteber olacak ve arzu eden devletler de 

muahedeye iltihak edebileceklerdir. 

Bu muahede projesi Osmanlı menfaatına uyğun idi. Çünkü Rusya veya 

Avusturya devletlerinden birisinin taarruzu vukuunda Fransanın yardımını 

temin etmekte idi. Fransanın ihtilal Laşlang11:ındanberi Osmenlı impara

torluğunu kendisile harba sürükliyecek bir tecavüz! ittifak cıkdettirmek 

niyet ve teşebbüsleri düşünülUrse, projenin Fransa poletikası iç;n ancak 

bir merhale olduğu görülür Bu projenin tam iki devlet tarafindan muahede 

haline ·ifrağ ile tasdik edileceği sıralar Verninac'ın geri çağınldığı ve yerine 

Aubert du Bayet adında bir cenralın elçi sıfatiyle gönderildiği görülür [3]. 

Bu elçi klasik Fransız- Osmanlı dostluğunu temin etmek için vazıh talimata 
maliktir. 

Bu talimatı takviye için kendisine _tevdi edilen bir muhtırada Fransa-

[1] Cevdet Paşa tarihi cilt 6. 201 
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nın Osmanlılardan gÖrdü~ü iyiliklere mukabii gösterdi~i lakaydiden bahse

dilmekte ve yeni Fransa hükumetinin Osmanlı dostlu~unun ehemmiyetini 

kavradı~ını göstermektedir. Muhtıranın şu satırları bilhassa zikredilme~e 

deg-erler: 

(( Türkler bizim en tabii, en eski, en sadık ve en mühtaç oldu~umuz 

ll,!Üttefiklerimizdir. Onlardan ancak dürüstlük ve iltifat gördü~ümüz halde 

lakaydi ve nankörlükle mukab~le etmekten başka bir şey yapmadık. Onların 

ve bizim bulundug-umuz vaziyetler ihtiyatı istilzam, mütekabil ve açık bir 

dostluğu icap ettiriyordu. Türkler bizimle anlaşmak içi n önayak oldukları 

halde aldırmadık. Bizim ticaretimiz için ehemmiyetli imtiyazlar, istifadeli 

kapitolasiyonlar bahşettiler. Bütün bunları Avusturyanın menfaatına imza

ladığımız 1756 muahedesinde tanıdık. Alçakı:asına terkedilen Türkler bize 

itibar etmez oldular. Bununla beraber bizi seviyorlardı. Hala da s eviyorlar. 

Zira tabiatin anlaşmak için yarattığı bu iki millette dostluk hi~lerinin silin

mesi kolay de~ildir. 

Düşmanları tarafından çevrilen Türkler yavaş, yavaş kuvvet ve ehem· 

miyetlerinden kaybettiler. Rusya onları Avr upadan çıkarma~ı ahdetmişti. 

Bu hususta bir çok harpler yaptı. Bu harplerde kendisine Istanbul yolunu 

kapayan manilerden bir ço~unu zaptetı i . 

Fakat Fransa artık aklını başına toplamıştır. Kollarını eski dostuna 

açıp başının üstünde dolaşan gazab ve ihtiras bulutları n ı uzakl aştırmak 

istiyor. ı> [1] 

Aubert du Bayet'nin bu muhtıranın tesirinde kaldığı ve Fransız · Os

manlı dostlu~u için açık, samımi bir şekilde çalıştı~ına dair şelıadet eden 

bir vesika vardır. Hazinei Evrakta sandık 12, dolap 1 de hat 23 numara 

ile mukayyet olan bu vesikanın bazı yerleri maatteeıısüf harici tesirat ile 

tahribata u~ramıştır. Vesikanın muhafaza edilebilen kısmında elçi, Osmanlı· 

lara olan muhabbetinden, harpte muvaffakiyet için orduda talim ve terbi

yenin lüzum ve elıemmiyeti ile topların harplerde oynadığı kat'i rolden 

Divan ı bümayun tercümanına şu şekilde bahsetmiştir: 

<• Devleti aliyye ile Francela cumhuru meyanında drkar olan mevalat 

ve musafatı hakikiye lazım:tsınca bihasebilmemuriye Devleti aliyyenin teza-

[1] A, Brunean, traditions et la Politique de la France au Levant 87. 
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yüdü şanı şevket ve celalelin i miislezim olacak esbabın istih~aline sarfı 

tabı tüvan etmeg-e mecbur olduğumd:ın başka tab'an ve zaten milleti bey

zayi Muhammediye olan samimi ve deruni meyil ve rükı1n ve muhabbetim 

hasebile dahi dostuna dost ve düşmanına süşman olmak derecesinde müs 

lüman siret ve Muhamrnedi tabiat olduğumdan naşi uğuru Devleti a liyyede 

kanım ı dökrnekten can ve başımı fedadan kat'iyen içtinab etmem. 

Ve Devlet i Aliyye düşman larından ahzü nisar ve intikam birle bundan 

akdem giriftei ebdii menhusaları olan eyaletin bahusus lstanbulun kilidi 

me sabesinde olan Kırım ve Özinin istihlası aksayı arnalimdir [1] Ancak 

Devleti Aliyyei 1202 de [ l J ettiği gibi iktiza eden tedarikatı derpiş et

rnezden ilanı harp elsin demem. Zira Devleti ali yyenin hayrıhahıyim teda

riksi~ olan seferin neticesi vahim olduğunda iştibah yoktur . lktiza eden 

levazımı harbi ye müheyya ise hemen şimdi sefere ibtidar olunsun tamam 

vakıt fırsattır. Müheyya değil ise esbabına • teşebbüs olunup Rusyalunun 

id'gam enefini müstelzim olacak esbab tehiyye olunci uk tan sora kat'a t'ehi

_rini tecviz etmiyerek gazaya azimet olunsun Zira madem ki Kırım Rusya-

lunun elindedir Katiyen caiz değildi. . 

Esbabı seferiye dediğim iptida hazinede iktiza eden akçenin mevcud 

ve müdalıhar olması lazımdır Zira akça cismü seferin ruhu rnesabesindedir. 

Akçe olm~yınca askerde itaat rnemı11 değildir Saniyen iktiza eden rnübim

matın arnade olmasıdır Salisen strhadlerde gereği gibi istihkarn vermektir 

Rabian top endazlıkta mahir top çul ar peyda etmek ehemmü mehamdandır 

Zira gerek meydan cenklerinde ve gerek muhasara muharebelerinde i ş 
gören top sademalıdı r. Bizim bu mertebe galebemiz asakerimizin gayret 

ve şecaatinden gayri topçularıınızın a'damız topçuları nın üzerine tefevvuk· 

l arı ci hetiledir Bu ise t'aliın ile husulpezir olur Hamisen asakerin hüsnü 

tertip ve nizarnıdır ki ni zam dediğim neferatı askiriyeyi Moskov ve Nemçe 

asakeri gibi hattı mostakim üzerinde dizrnek ve hatvatı mütesaviye ile 

yürütmek ve kah sag-a ve kah sola döndürmek misilla ta'lirni mu'taıdan 

ibaret değildir Matlüp olan askeri iktizasına göre kullanmaktır Bu ise 

askeri beş alaya taksim etmekle müyesser olabilür Beş alay dediğim mu· 

kaddemetülceyiş ve dümdar askeridir Bunların üzerine fenni har pte mahir 

[1 ] Kırım , Küçük Kaynarcı muahedesile (1774) mustakil ilan edilmiş ve 1787 da 

Rus hakimiyetine g·eçnıişti r .. 
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bir serasker tayin olunur Mezkur alayalar mahlut olmayup başka başka 
mahalli münasibede durmakla serdan mutlak olan iktizasıns göre ol alayların 

seraskerlerine haberler uçurup her bir alayı lazım geldiği vech üzere 

istimal eder Elhaleti hazihi asakiri Fransaviyenin tertibi bu gunedir düveli 

sairede mutad olan dekaiki talimiyeye dikkat olunciuğu yoktur ve ademi 

lüzumu bittecrübe sabit olmuştur. 

Devleti aliyye her ne vakıt mürad ederse bir kıt'a mektubla França

dan on iki harp sefinesi ni bu tarafa isale memur ve murahhas olduğunu 

ve bundan başka Nemçelu ile Francaa cumhuru beyninde müsalehaya 

nizarn verildikten sonra Devleti aliyye ile Rusyalu beyninde muharebe 

vaki olsa ve her nekadar ihtimalden baid ise dahi Nemçelu Rusyaliiya 

ianet sadedinde olduğu bedidar olursa França cumhuru Bec [1] üzerine 

300,000 asker sevk ve tesyir edeceğini teahhüt etmiştir.>> 

Bu vesikadaki delillerle Fransa elçisi Osmanlı imparatorluğu için Fran

sız dostluğunun ehemmiyetini tebarüz ettirmek istediği gibi getirdiği 

hedi yelerle d e Fransız yardımı hakkında maddi bürhanlar göstermek iste

mişti r. Elçilerin Osmanlı hükümdarına itimadnamelerini takdim ederlerken 

hediye takdim etmenin de mutat olduğu malumdur Aubert du Bayet'ye 

kadar gelen elçilerin h ük ümdara ve Osmanlı ricaline h oşa gidecek yükte 

hafi·f bahada a9:ır hediyeler g etirdikleri görü lür. 

Aubert du Bayet'nin getirdiği hediyeler içinde ise yükte ağır ve babada 

ağır olanları vardır . Bunlar o zamana göre son sistem denecek 6 adet 

top ile bu topların istimalini Öğretecek topçular ve Osmanlı piyadesine 

talim Öğretecek zabitandan mürekkeptir. [2] 

Osmanlı imparatorluğunun bulunduğu vaziyette bu hediyelerden daha 

kıymeddar ve daha faideri hediye şüphesiz olamazdı. Bu bakımdan da 

Aubert du Bayetnin sefareti kendisinden evve l gelenlerinkine nazaran daha 

faal bir sefaret olmuştur. Buna rağmen ne Cevdet paşa tarihinde ne de 

Yusuf Akçoranın Osmanlı imparatorluğunun dağılma devri adlı eserinde 

(1] Viyana demektir. 

(2) Hazinei evrak S: 12 D : 1 No 250 
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· bu sefaretin siyasi rolünü tebarüz ettirmişlerdir. Yusuf Akçora sefirin 

ismini bile zikretmemektedir. 

Bütün ehemmiyetine rağmen Aubert du Bayetıni sefareti de ortaya 

bir Osmanlı- Fransız ittifakı koymağa muvaffak olamamıştır. Zira bu iş 

için elçinin ömrü yetmemiştir. Ölmesi üzerine de yeni bir elçi tayinine 

vakıt . ve vaziyet müsaade etmemiştir. 

Bu elçihin ölümünden sonra Fransanın Osmanlı imparatorluğuna karşı 

takip ettiği klasik politikadan ayrıldığı ve romantik bir politika takip 

ettiği görülür. Bu politikayı Fransaya kabul ettiren yukarıda ismini zikret

tiğimiz bir generaldir : Bonapart. 

Bo napart İtalya harplerinden evvel henüz bir topçu gen er alı iken 

Osmanlı imparatorluğu hakkında siyasi düşüncel er serdetmiştir . Selamet 

umumiye komitesinin, Babıalinin müracaatı üzerine lstanbula, Osmanlı 
ordusunu tanzim ve tensik için bir askeri heyet gönderrneğe karar vermesi 

üzerine Banapart böyle bir heyete riyaset için bir istid'a vermiştir. 

Bilalıara Avrupa haritasını arzusuna göre tanzim edecek ve Türkler 

hakkında bazan müsbet bazan da menfi bir politika takip edecek olan 

Korsikalı general , istid'asmda Osmanlı imparatorluğunun vaziyeti ve ordu

sunun ıslahı ile, Fransaya büyük bir hizmette bulunmuş olacağını şu şekilde 
anlatmaktadır : 

« Rusya imparatoriçesinin, Rusya- Avusturya dostluk bağlarını kuvvet

lendirdiğ-i bir devirde Türkiyanın askerlik bakımından hatırı sayılır bir 

hale gelmesi için, Fransanın elinden gelen herşeyi yapması kend i menfaati 

iktizasındandır. 

Bu devletin, kahraman, fakat harp san'abnın prensiplerinden aniaya

mıyan külliyetti milis askeri vardır. 

Modern tabiyede, harpların kazanılmasında ve bilhassa kalelerin zapt 

ve muhafazasında müessir olan topçuluk Türk.iyada henüz çocukluk dev

resindedir. Bunu hisseden Babıali bizden topçu ve istihkam zabitleri istedi. 

Hali hazırda orada bu sahalarda çalışan birkaç zabitimiz vardır [1] fakat 

müsbet bir netice elde edilmesi için bunlar ne adet ne de malamat bakı

mından kafi görülebilir ler. 

Bir çok yerlerde ve bilhassa Tulonun muhasarasında topçularımı~ı 

( 1] Yukarıda bahsedilen zabitler Auber du Bayet'nin getirdiki zabitler. 
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idare hususunda şöhret kazanan general Sonapart hükumet namına Türkiyaya 

gitmeg-e taliptir. Kendisile birlikte harp ilminde hususi bilgiler i olan beş 

altı zabiti d e götürecektir . Bu yeni vazifesinin, yakında Türk ordularını 

kuvvetlendirmeg-e ve imparatorlug-unun müstahkem mevkilerini takviyeye 

muvaffak olursa Sonapart vatanına büyük bir hizmet yaptıg-ına kani olacak 

ve avcietinde kendisini ona layık görecektir. [1] Bo napart 

Sonapart T ürkiye hizmetine girmek teşebbüsünde bulunduğu sıralar 

İtalya ordusu kumandanlığına tayin ediliyor . Bu andan itibaren kendi 

hizmetindedir. ltalyada Avusturya ordusuna karşı her türlü t ahminler i aşan 
bir seri muvaffakıyetler - muzafferiyetler kazanıyor: 1796 senesinde: 

Loti ( 10 Mayıs ) Costiglione ( 5 Ag-ustos ) Acrol ( 1 ı T eş. san i ) 

1797 yılında Rivoli muzafferiyeti. 

Bu kadar çok muzafferiyet Bonapartta derin bir gurur ve geniş bir 

i htirasın uyanmasına sebebiyet veriyor. Bu muzafferiyetlerin başlangıcında 

Osmanlı imparatorluğu hizmetine girmeği düşündüğü halde, ınuzafferiyetler 

neticesinde Osmanlı imparatorlug-una yaklaştıkca onun parçalanmasını 

muhtemel gördüg-ünden Fransa için geniş bir füluhat planı tasarlıyor. 

Sonap art bu planını Direktuvar hükumetine yolladıg-ı 16 Ağusos ı 797 

tarihli mektubundd şu şekilde anlatmaktadır : 

« Korfo, Zanta, Kefalonya adaları bizim ıçin bütün ltalyadan d aha 

.ehemmiyetlidirler. Bu adalar veyahut bütün İtalyadan birini intihapı lazım 
gelse, ticaretimiz için zenginlik ve refah kaynağı olan adaları muhafaza 

ederek bütün halyayı imparatora bırakmak daha. münasiptir. 

Türklerin imparatorluğu her gün yıkılmaktadır. Yunan adalarını elde 

bulundurmakla bu imparatorlug-u himayeye imkan bulacag-ımız gibi sırasınds 

ondan hissemizi almak ta mümkün olacaktır. İngiltereyi tam manasite ezmek 

için Mısıra hakim elmamız lazım geldig-ini yakın.da idrak edeceg-iz. Osmanlı 

imparatorlug-unu n yıkılınası şarkla olan ticaretimizi muhafaza için bizi 

erkenden lazım gelen tedbirleri düşünmek mecburiyetinde bırakmaktadır. [2] 

Bu mektupta ismi geçen adaları ve Vened iklilerin Arnavutluk salıi

lindeki arazilerini Napolyon Avusturya ile imzaladıg-ı Kampoformuyo 

muahedesile ( ı7 Eylül ı797) Fransaya kazandırıyor. 

[ 1 ~ Tradition et la Politique de la France au Levant P. 90 

[2) Le Baron de testa porte Ottomaııe tome premier p. 516 
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İyoniyen adaları : 

Corfou - Zanta - Cephalonya, Sainte Mauris. 

Atnavutluk salıilindeki arazisi ise 

Budrinto, Parga, Art o, ve Prevezeden ibarettir. 

Bu fütuhat ile Napolyon Fransayı Osmanlı imparatorlu~una komşu 

yap~:nış oluyordu. Fakat Fransanın iyi bir komşu kalmak istemiyece~i 

Napolyonun şu sözleri ile açık bir şekilde anlaşılmakta idi : 

« Türkiyeyi müdafaa etmek istemem·z beyhudedir. Çünkü yakında 

sukutuna şahid olaca~ız » [1). 

Osmanlı imparatorlu~u hakkında bu meııfi görüşe sahip olan Napol

yanun Arnavutlukta ve Morada Fransız nüfuzunu teessüs etme~e hatta 

oradaki insanlara milliyet hissi aşılamağa uğraştığı görülür. Şöyleki 1 
31 Temmuz 1797 de Stefanopoli adında rumca bilen bir Karsikalıyı evvela 

Arnavutluğa sonra da Yunaoistana yollar. Bu adamın vazifesi Arnavutlukta 

efkan umumiyeyi not etmek Yunanistanda da Manyotların şefini bulup 

. Napolyonun selamini ve mektubunu götürmektir. 

Iyoniyen adalarının idaresini tevdi ettiği general Çentiliye de 

şu talimatı vermiştir. « Halkı tesbir için elinizden geleai yapın. Eğer halk 

istiklale meyyal ise istiklal arzusunu körükleyin ıı l2J. 
· Sonapart Yunanlıların isyanını tahayyül ediyordu. Bu hususta çalışma

sından memnundu. Diyor ki : « Yunanistanda kabarma~a başlıyan milliyet 

taassubu dini taassuptan daha kuvvetli olacaktır » [3]. 

Napolyonun bu faaliyetinden beklediği netice şu idi : Osmanlı impara

torluğu dağıldığı takdirde ondan ayrılacak olan Yunanistan Fransa hima

yesine g; ı ecek ve Fransa da onun vasıtasile Ş ar ki Akdenize hakim olacaktı. 

Fransa hariciye nazırı Taleyranın da Napolyon ile bu hususta ayni 

fikirde oldo~u hatta ondan daha kuvvetli ihtiraslara malik bulundu~unu şu 

vesika şiiphe bırakmıyacak bir şekilde ispat etmektedir. 

«Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya ve Osmonlı imparatorlu~unun 

di~er Avrupa vilayetlarinde hatta Akdenize mücavir olan lar-ının hepsinde 

[1] Revues Historique 1888 p 199. 

[2] Sorel. L'Europe et la Revolution T. Vfl P. 194. 

[3] Revue Hjstorjque P. 194 
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ve bilhassa Mısırda yerieşmemiz kadar ehemmiyetii birşey olamaz. birek

tuvar hükumeti İbrahim paşa ve Arnavutluk hükumetile tesis ettig-iniz 

irtibatı tasvip etmekle beraber, Fransız millet:ni Türk vilayetlerinin müte

bakisinde de bilahare vaziyete göre onların ve bizim menfaatimize, düşman

larımızın zararına yarayacak bir şekilde tanıtınanızı arzu etmektedir. >) [1] 

Napol yon Taleyrandan evvel Mısırın işg-alini tasarlamıştı. T aleyranın da 

kendi fikrinde oldug-unu anlayınca Parise biran evvel avdet etmek ve Mısır 

seferi projesini Direktuvara kabul ettirmek istemişli. Kampoformiyo mua

hedesinin imzalanmasından sonra Napoly'on Şarki Akdeni'zde Fransa için 

yaptıklarını kafi görerek Parise koşuyordu. 

Napalyonun Yunan adalarına yerleşmesi ve Osmanlı imparatorlug-una 

tabi Mora eyal e tinde Yunanlılar arasında istiklal propağandası hususundaki 

faaliyeti Babıaliye Mora valisi tarafındhn 1797 senesinde bir talıriratla 

bildirilmiştir. Bu tahriratta ezcümle deniliyar ki : 

« Fransa Venedigi istila ettikten sonra Venedik arazisinin Nemçeye 

komşu kara kısmını Nemçeye ve Adalar kısmını da kendisine ilhak ederek 

imparator ile uzlaştı. Bu uzlaşma mucibince Nemçe icabında lüzumu kadar 

kuvvele Fransızlara yardım etni eg-i kabul etmiştir. Uzlaşmanın esaslarından 

biri de Osmanlıların evvelce Venedikten zaptetmiş oldukları Mora ve 

Giridin Fransızlar tarafından istirdadı meselesidir. 

Şimdiki halde Fransızlar, biz Devlei aliyyenin çok sadık dostlarıyız 

dP.mekten başka birşey yapmıyorlar. Ancak Fransızların Korfo limanında 

külliyetli gemileri olduktan maada bu ayın on beşinde on iiç gemi ile 

mezkur limana iki defa on iki bin Fransız askeri gönderdikleri de Öğre

nilmiştir. Bu asker Zanta ve Kefalonya ve sair adalara taksim edilmekte 

olduğu ve halen adalarda mevcut askerden maada Korfodaki 40,000 

askeri.n de mevcudunun günd en güne artt ığı ve mühimmat ve levazımatın 

da ardı arası kesilm~diği ih bar ed i lmiştir. l) [ ! ] 
Mora valisinin Babıaliyi Fransız teşebbüslerinden haberdar ettiği 

sıralar Rusya imparatoru da ayni mesele üzerinde İstanbuldaki sefiri 

[1 ) TestaTome Premir P. 516. 

[1) Hazinei evrak S. No : 40 
D. No: 2 

H. No: 104. 
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vasıtasiyle Osmanlı imparatorluğunun nazan dikkatını celbetmiştir. Bu 

husustaki vesikaları dereetmeden evvel Osmanlı-Rus münasebatının tarihçe

sinden kısaca bahsetmeğ-i lüzumlu buluyoruz : 

Rusların Osmanlılar ile münasebatı her nekadar XVII inci asrın ikinci 

yanaında başlamış ise de, ancak XVIII inci asrın ilk senelerinde Büyük 

?etro t arafın dan doklrinleştirilmiştir. Vasıyetnamesinde Osmanlı. devleti ne 

kar~ı takip edilmesi lazım gelen siyaset i Petro şu bentlerle izah eder: [1] 

Sekizinci bent « Şimalen Bal!ı k ce n u ben Karadenizin sevahiline gün

begün Rusyaluların yayılmaları. 

Dokuzuncu bent: İstanbula ve Hindi stana mümkün olabildiği kadar 

takarrüp olunup lstanbula hükmeden c ihanın hükümdan sahibi olabileceği 

kazıyei müsellemesine binaen kah Devleti aliyye ve kah lrana muharebatı 
, . 
mütemadiye yaparak Karadenizde tersaneler peyda olunması için refte 

refte bahri mezkurun ve kezalik maksadın hüsnü husulüne elzem bir mevki 

olması hasebile B ahr ibalbğı dahi zapt ve Basra körfezine kadar gidilebilmek 

zımnında İran devletinin zeval ve inhita tını Hicil ile mümkün olduğu halde 

memaliki şarkiyenin eski ticaretini berrüşşam tarikiyle iade ederek cihanın 
an barı mesabesinde olan Hindistana kadargidilmesi ve bu çare ile Ingiltere

nin altın lanndan istigna hasıl olması. 

On birinci bent: Türkleri Rumeli kıt'asından tard ve teb'ide Avus

turya hanedanını tahris edip lstanbulun zaptında dahi ya aleyhinde 

Avrupanın eski dev !etleri harben teslit olunmak veyahut alınan yerlerden 

kendisine bir hissecik gösterilmek suretlerile haset ve rekabeti teskin 
olunarak sonra bunun dahi el inden nezolunması ». 

Bu vesikanın mevsukuyeti her nekadar kat'i değil ise de gerek Petro 

ve gerekse halefierinin vesikadaki politikayi tahakkuk ettirmek için çalış

tıklarmdan şüphe ed ilemez. 

Petro hayatında Osmanlı devleti aleyhinde iki surette çalışmıştır : 

1) Rusyayı Karadenizden ayıran Osmanlı arazısını zaptederek onu 

d~nize kavuşturmak. 

2) Osmanlıların Balkan tebeası nezdinde Slav propagsadası yaparak 

onların Rus himayesi altında istiklallerini temin etmek [2]. 

[1) Cevdet Paşa Tarihi Cilt 1. S. 356. 

(2] K. Waliszewski: Pierre Le Grand 358. Paris 1914. 
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Petro birinci hususunda kısmen muvaffak olmuş sayılabilir. Çünkü 

Azak kalesine yaptığı iki sefer neticesinde ( 1696 - 1697 ) bu kaleyi 

Osmanlıların elinden alınağa muvaffak olmuş ve Rusyaya Karadenizin 

fethine doğru ilk adımı attırmıştır. 

İkinci noktada Petro muvaffak olmuş sayılmaz, fakat kendisinden sonra 

gelecek Çarların muvaffakıyetleri için elzem olan zemini de, Bulgarla~a, 

Sırplara yolladığı hocalar, zabit ler ve kitap larla hazırladığ ı ilave edilmelidir. 

Bununla beraber Petro zamanında Osmanlı devleti Rus politikasını 

çok tehlikeli görmüştür. Onu önlemek için Rusyaya 'karşı harp yaptığ"ı 

gibi Rusların düşmanı olan ls veç ve Lehistana da yardım etmiştir. 

Ancak Osmanlıların inhitat ve Rusların da itila devrine girmiş olmala

rından dolayı Osmanlı imparatorluğu bilhassa XVIII ncü as• ın ikinci 

yarısından sonra Rus tazyikı önünde gerilerneğe başlamıştır. Rusların 

Lehistanı Prusya ve Avusturya ile taksim etmeler ine mani olmak için 

1768 de Rusyaya ilanı harp eden Osmanlı devleti 1774 de gayet ağır 

şartlarla Küçükkaynarca muahedesini imzalamağa mecbur olmuştur. Bu 

muahede il e Moskof ağırlığı altında Oamanlı imparatorluğunun dağılması 

başlamıştır. Kırım Osmanlı imparatorluğundau ayrılarak müstakil ilan 

edilm iş Ruslar Osmanlı sularında ticaret hususunda serbe;ı t seyrüsefer 

hakkını elde ettikleri gibi Ortodoks tebea lehinde Babıalinin lüzum gör

dükleri vakıt nazarı dikkati celbetmeği , Balkanlarda arzu ettikleri yerde 

konsoloslar bulundurmağı ve lstanbulda bir Rus klisesi in:ja e tmek hakkını 

elde etmişlerdi. 

Kayrıarca muahedesinin imzalanmasından yed i sene sonra Rusya 

Osmanlı imparatorluğunun taksimine dair Avusturya ile bir muahede 

imzalayordu ( 1781 ) . Büyük grek projesi di ye tanılan bu projeye gör e 

Balkanlarda bir F.flak Bugdan kırallığı ile eski Bizans imparatorluğu 

arazisinde büyük bir Grek imparatorluğu tesis edilecekti. Rusya Oinyester 

nehrinin sol salıil i ndeki araziyi illıak edecek Yunan adalarından ikisine 

yerleşecek, Avusturya da Adriyatig-'in şark sahilini alacaktı. Fransanın 
muhtemel bir itirazına karşı da Mısır ve Suryede yerleşmesi teklif 

edilecekti (1). 

Bu çok muhteris projenin tatbik ına, Fransa ve diğer Avrupa devlet-

[1] A. Bruneau. Traditions et Politiques de la France au Levan P. 64. 
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lerinin itirazı yüzünden girişilemiyorsa da Rusya 19 Mayıs 1783 de 

Kınının İstikial ine nihayet verip ilhak ediyor ve ilhak keyfiyetini de Babı

aliye·kabul ettiriyor. Osmanlı imparatorluğunu taksim edememek şıkı karşı

sında Rusy, manen Balkanları kazanmak için propaganda faaliyetini artırıyor. 

Bu faaliyet bilhassa Eflak Bugdanda Rus konsolosları marifetile yapılmakta 

idi. Osmanlı imparatorluğu bu propagandaya nihayet verilmesi için Rusyaya 

T~mmu7. 1787 bir ültimatom veriyor. Ağustos ayında Rusyaya ilanıharp 
ediliyor. Birçak Rus nıuvaffakıyetile karakterize edilen bu harp Yaş 

muahedesile nihayet bultıyor ( 9 Karııınıısani 1792 ). Osmanlı imparatorluğu 

evvelki muahedeleri teyit ettikten maada Rusya ile hudut olar ak şarkta 

Koban garpta Dinyester nehrini tanımağa mecbur oluyor . . 

. Yaş muahedesinden Fransızların İtalya harplerine kadar (1792- 1797) 

O~manlı- Rus imparatorlukları arasında bir sulh devri vardır. Rusya 

1756 senesindenberi miltemadiyen harp halinde bulunduğu için dinlenmek 

lüzurnunu hissetmişti. Kateri na II yi istihlaf eden Çar Pol 1 Rusyanın sulha 

olan ihtiyacından bahsederken hiç bir yeni fütuh;ıt niyetinde olmadığını 
ilan ediyordu [1]. 

Napolyonun İtalya fütuhatından sonra, Morada ve Arnavutlukta osman· 

lılar aleyhinde propag·andaya başlaması ve Rusyayı ihtiyar etti~i muvakkat 

sulhcu vaziyetten ayırmak için kafi bir sebeb idi. Rusya asırlardanberi 

Balkanlard a t ahakkuk ettir mek istediği bir projenin Fransa tarafından ve 

Fransıız menfaatı için başarılmasına tahammül edemezdi. Rusya keza Şarki 

Akdenizin Fransız hakimiyetine geçmekten ise Osmanlılarda kalmasını 

tercih ediyordu. Çünkü Osmanlılar zayif bir devlet idi. Bir fırsatında 

İstanbul ve boğazların işğali ile Rusya Akdeniz devlet i olabilirdi. Fakat 

kuvvetli bir devlet Akdenize hakim olunca Rusyanın an' anevi projelerine 

veda etmesi lazım gelecekti. İşte bu sebeplere binaen Rusya imparatoru 

istanbuldaki sefiri vasıtasile 1798 senesinde Nopolyonun Mora ve Adalar 

hakkındaki ihtiraslarından dolayı Babıalinin nazarı dikkatıni celbediyordu. 

Rus sefirinin bu hususta Osmanlı 'CI.evleti hariciye n~zm nezdinde yaptı

ğı demarş ve kullandığı !isan şu vesikadan gayet güzel anlaş ı lmaktadır [2] . 

[1] Rambaud. Histoir de la Russie P. 515. Paris 1893. 
[2] Hazinei evrak S. No. 40. 
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Işbu cemazilaharın on beşinci günü [1] isneyn gecesi . reis efer>di ile 

Rusya elçisinin mülakatları mazbatasıdı r. 

8 Kanunuevvel 1797 Rusya elçisi Divanı hiimayun tercümanına frengi 

bir tezkere gönderup mazmununda reis efendiye begayet hpfi ifadem var

dır. Boğaz içinde b_ir mahalde resmi olmıyarak mülakat isterim deyu 

yazmış olduğundan izin ve ruhsatı cihandarı ile şebi ıneıkurde elçii mesfur 

reis efendi kullannın yalısına fakat bir nefer adamile vürud etmekle icrayi 

resmi hoş amediden sonra elçii meısum kelama iptidar ve söyliyeceğim 

sözler Rusya elçiliğine yakışmaz makuleden olduğundan istiğrab olunabilir 

amma bu istigrab halik olan Rusye i.mparatoriçt'si vaktırıda caiz idi. Halen 

olan imparatorun vakhnda istigrab olunamaz kelamlarını irad ile şimd ik i 

iınparatorun Devleti aliyyeye hulusu vardır . İrnparatoriçei halike gibi 

değildir demek suretierin murad edup cebinden bir kağıd çıkarup devle

t imden adet olduğu üzere kurye geldi. Mezkur kurye Petresburğdan 

çıktıktan bir gün sonra İtalya taraflarından imparatora bazı sahih havarlis 

zuhur etl!lekle imparator kendi hat ve imzasite lıir kağıd yazub ve mezkür 

kuryeye ferdasından eriştirmiş ve resmen olmayarak mahremane Dtvleti 

aliyyeye ifade olunmak ve olunmamak suretlerini benim reyime havale 

etmiş bendahi reis efendiye ihmaıiım olduğundan intişarından ihtirazen 

bilvasıta ihbar etmeyub bizzat ifadeyi münasib gördüğüme binaen bu 

mülakatı hafiyeye talib oldum. İmparatorun kağ·ıdı Rusya li s a:ıile yazılmış 

olmaktannaşi fransızcaya tercüme eyledim. İşte ter<:iinıe budur badelkırae 

yine bana verilsun diyerek kağıdı mezkuru divanı hümııyun teciimanı 

yedine ita eyledi. 

Kağıdı mezkure nazar olundukta Françelonun mahud Sonapart ceneralı 

Venedik cumhuriyetini bu suretle ifrağ eyledikten sonra Devlt>ti aliyyenin 

olhavaliye semt olan Mora ve sair adalarını ve Arnavutluk taraflarını 

tahrik ve serbesiyel suretlerine teşvik edup Devleti aliyyenin Avrupa 

kıt' asında Rum milleti cumhuru ihdas etmek vadilerine insilak etmiş olduğu 

Franca ve İtalya taraflarından sahih olmak üzere istihbar olunduğu ve 

ceneral mersumun bu meraını sühuletle husule gelur makuleden olmayup 

lakin Devleti aliyyeye göre meresimi lıurrem ve ihtiyata riayet ve ademi 

[1} 8 birinci kanun 1797. 
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viikuu esbabının istihsaline dikk:ıt lazım oldugunu ve imparat6r müşarUn 
ileyhin bu veçhile ifadesi Devleti aliyye ile Françelu beyinlerini tebrid 

için ölmayup hem Devleti aliyyeye olan safvet ve hulusundan ve hem 

Avrupa muvazenesin e bu vesile ile hale! iras etmemek için muvazeneyi 

muhafaza iradesinden neş'et eyledi~ini ve bu maddenin resmen ifadesi caiz 

olmayup mahremane ifadP- olunacak mevaddan ve tarafından ifade olımdu~\f

nun adem~ ifşası tazirneden oldu~ı; beyanile Devleti aliyyeye mahremane 

ifade ve ademi ifşası lazımeden olduğu beyanile Devleti aliyyeye mahre

mane ve ademi ifadesi hususu elçii mersumun r ey ve dirayetine ve Devleti 

aliyye hakkında ketim ısrar hususunda sebkat eden tecrübesine havale 

olundu~unu tahrir etmiş olmağla divan tercümanı ka~ıdı mezkuru lisanen 

bu veçhile tercüme ve· beyan eyledikten sonra elçii mersum kelama 

ipt,idar l:: irle, işte imparator muktezayı hulus üzere böylece beyan eylemiş 
bendahi reis efendiden emniyetim herkemal olmağla ketmi reva görmeyup 

ifade eyledim. Devleti aliyye bu hususa ne tedbir eder bu bapta müla

hazası nedir d iyerek guya aslından hıç istima olunmamış henüz kendusu 

ifade ediyor suretlerini izhar etmekle ; 

Bu madde kerratla istima olunm•ış ve gazetelerde görülmüş mevaddan 

iken elçii meısumun urouru hafiyeden olarak malıfi mülakat isteyip impara

torun ve kendunun hulusiarını beyan mukaddemesile ifadesine nazaran 

elçi bey, bu şayi ve eski havadisattandır imparatorun şimdi istima eylemesi 

garaiptendır denilmek lazım gelmişken böyle denilse elçii mersume hacalet 

iras edeceğini ve denilmeyup izharı suret tecahül olunsa Devleti aliyyenin 

gafletine lıamlolunacağını reis efendi mülabaza idup ikisi ortası olarak 

cevaba iptidarbirle France cenerali mersumun iradei menevviyesi bu idü

ğiinü Devleti a liyye birkaç ay mukaddem bittaharri tahkik ve esbabı 

teyakkuzun istihsaline mübaderet etmiş olduğu her nekadar derkar ise 

dahi kendi mülküne raci mesalihi taharr i ve tahkik Devleti aliyyenin 

vazifei lazimesi olmakla vazifesini icra etmiş olup kaldıki imparator cenap

larının mülküne raci mevaddan değil iken hem tahki~ ve hem hus~satı 
devleti aliyyeye ifadesi baisi memnuniyet iduğunde şüphe yoktur kaldiki 

elçi bey mukaddimei mecliste söyliyeceğim şey Rusya elçisine yakışmaz_ 

lakin imparatoriçei halike zamarıında yakışmaz idi şimdiki zamanında yakışır 

kelamlarını irad etmiştir. Elçi beyin bu kelamı muvafıkı nefsülemirdir ve 
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bevleti aliyye dostiuk ve muhafazai abdi peymanda e~erçi sabit kadem 

olup ancak her nekadar böyle ise d ahi imparatoriçei halikenin etvanna 

nazaran emniyet caiz olamazdı ~ ancak bu imparatorun meslek ve etvarı 

vikayei ahdı peymanda ve d ost sohbette kemali sebat ve metaneti iş'ar 

eyledi~inden Devleti aliyyenin ell-ıaleti hazihi kemali emniyeti derkar ve 

Rusya d evleti hakkında . muhabbetinin nevbenev tezayüdü aşikardır. Gelelim 

ceneralı mersum rnekasıdına : Ceneralı mersumun bu misilla mekasıd ı derpiş 

ve .zfimunca icrayi mukaddematına teşebbüs ciaiyesinin iduği mukaddema 

İstihbar olundoğundan başka cezirei Morada vaki Manye reayasını ihtilal 

maksadile geçenlerde sabık Manye kaptanı ile muhabereye ağaz eylediği 

ve hatta kaptanı mersuma yazdığı mektup gazetelerde basılmış olduğu 

tahkik edildiğinden bu fesad Françe cumhuruna yakıştırılmayup ceneralı 

mersumun zatına mahsus mekasıddan olmak suretiyle bu tarafta canibi 

devleti aliyyeden Françe elçisine if~de olundukta oldabi bu maddeden 

cumhuriyeti tenzih ve ceneral mersum pek de cumhuru isğa etmez hodrey 

bir adamdır kerem edup Devleti aliyye bu maddeyi · Pariste olan elçisine 

yazmasun cumhura yazarım anı terbiye eder. Ceneral mersume dahi tahrir 

ederim. Cumburun bu surete rızası olmak ihtimali yoktur demişti. Maama!ih 

Devleti aliyye merasimi hurrem ve ihtiyata riayeten her tarafta esbabı 

hasiret ve te yakkuzu istihsal ttmiştir . Françelu tarafından alenen bir 

muamele müşahede olunmaksızın gayrı türlü tedabir icrasına yakışmadığın· 

dan serrişte verilmiyerek iktiza eden mahallerde intiba h derkardır dedi. 

ElÇii mersum vakıa esbabı teyakkuzun istihsalinde serrişte verilmemek 

" lazım olmakla Devleti aliyyenin mesleki güzeldir. Ceneralı ınersumun meraını 

mezkOru i erası eğer çi su O beliudur. Ve Adalar ve sevahilden benim is tilı

barıma göre Devleti aliyye reayasının o makule ihtilale meyilleri yoktur 

Lakin her nekadar böyle ise dahi gaflet caiz değildir lıem haddım olma

yarak ve kendimi D evleti aliyye had, mesinden bilerek lıiraz şey söyliyeyim. 

Devleti aliyye böyle vakıtta kuzzat ve hükkam ve voyvoda misillOierini 

mümkün mertebe mezalimden geçurınenin tedbirine baksa reayaya istimalet 

verilmiş olur. Zira mezalim tenfiri mucip idugi e~kanı saltanat seniyyenin 

malOmu halattandır dedikten sonra Devleti aliyyenin !talya semtleri ve ol 

hududlarda bazı mütecessis adamlar bulunsa bazı havadisatı vebahusus 

ceneralı mersuınun çünkü harekatını lahkik ve peyderpey Deraliyeyi irşad 
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ederdi. Bundan ınaada Devidi aliyyenin Pıirista olan elçisi Ali efendi 

istimaıma göre dirayetluce adam olmakla ona yazılsa ve bu bapta biraz 

masrafa bakılınayup iktiza edenlere ve bahusus France urouru ecnebiye 

vekili bir mürtekib ve tama adam <:>lmakla ona birer münasebetle aralık 

aralık akçalar ve hediyeler verilse Francelunun kati çok esrarına tahsili 

vukuf edebilur idi demekle reis efendi eder etmeziz demeyup vakıa Ali 

efendi dirayet ve dikkat eshabındandır cevabile iktifa eyledi >>. 

Bu uzun vesikadan Çarın fıkirlerini bir kaç noktada toplamak müm• 

kündür. 

1) Çar Po! I İtalyadan kendisine ulaştırılan ve Osmanlı imparatorlu

~unu alakadar eden havadisleri hafi olarak Babıliliye sefiri vasıtasile 

bildirmek tedir. 

2) Bu havadislere göre Venedigi Avusturya ile taksim eden mahud 

Fransız generalı Sonapart Devleti aliyyenin Mora, Adalar ve Arnavutluk 

salıillerindeki halkı istiklale teşvik etmekte ve bir Rum devleti kurmak 

. fikrini güdmektedir. 

3) Çar bu havadisleri, Osmanlı Devleti ile Fransanın arasını açmak 

için değil fakat Osmanlı Devletini dost bildi~i ve hayırını istediği için 

bildirmektedir. Pol I imparatoriçe Katerinanın vaziyelinde de~ildir. İmpara

toriçe Osmanlı devletinin düşmanı idi. Ve onun tarafından Babıaliye yapı· 

lacak herhangi bir ihbar şüpheli telakki edilmek caiz idi. Ancak Çar Pol I 
Babıalinin hayirhahıdır. ihbarı dost ihbarı gibi kabul edilmelidir. 

3) Rus sefiri Napolyonun müstakil bir Yunan devleti kurmak husu

sunda projesinin güç tatbik edilir bir proje olduğunu kabul etmektedir. 

Fakat herayı ihtiyat Osmanlı devletinin şu tedbirleri almasını faydalı 

bulmaktadıı. 

a) Osmanlı reayası zalimane idare edilmektedir. Idarenin bu şeklinden 

kadı, hakim ve voyvodalar mes'uldur. Reaya daha adilane bir idareye 

kavuşursa Osmanlı devletine merbutıyeti artacaktır. Binaenaleyh Babıalinin 

bu ci h eti gözönünde tutarak idaresini ta dil e-tmesi lazımdır. 

b) İtalya taraflarında bazı casuslar bulundurmak ve onlar vasıtasile 
Fransızların hareket ve tasavvurlarını müntazaman ög-renmek. 

c) Babılilinin Pariste zeki ve müdebbir bir elçisi vardır: Essaid Ali 

efendi. . Bu elçi vasıtasiyle mürtekib bir zat olan Fransa hariciye nazırı 
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Taleyrana para ve hediyeler takdim ederek Fransanın s iyasi sırlarına 

vakıf olmak. 

Napolyonun Osmanlı topraklarında yapmak istedig-i tahrikat hakkında 

Mora valisinin tahriratını teyit eden Rus ihbarı Babılili tarafından ehem

miyetli telakki edilmemiştir. Rusların tavsiye ettikleri tedbirler hakkında 

ise, hariciye nazırı fikrini bile söylemek i stememiştir. Zira Babıali, henüz 

F ransıziann maksadiarını kuvveden file getirrneğe çalışacaklarını tahmin 

etmediği gibi Rusların da aliikasını, ve akıl bocalığın\ emniyetle karşılaya

mıyorlardı. Bununla beraber Rus Çarının ikazatından dolayı, Babıali Rus 

sefirine teşekkür etmiş ve ortaya atı lan mesele hakkında şu izahatta 

bulunmuştur : 

Babıiili , Napolyonun Osmanlı tebaasını isyana teşvik teşebbüslerinden 

haberdar edilmiştir. Istanbuldaki Fransız sefirinden bu hususta· istizahta 

bulunulmuş ve Fransız sefiri Direktuvar hükumetinin katiyen Napolyon ile 

hemfikir olamıyacağı bildirilmiştir. Şu halde Napolyonun fikir leri ve tasav· 

vurları şahsi fikir ve tasavvurlardır. Sefir Napolyonun yola getirilmesi için 

Fransız hükumetine yazınağı ve hatta bizzat Napolyona da bir mektupla 

yaptığının doğru olmadığını ihtar etmeği vaid buyurmuştur. Fransızlar açık 

bir düşmanlıkta bulunmadık larından Osmanlı devletinin bu teminat ile 

iktifa ettiği Rus sefi rine bildir ilmiştir . Bu ilk Rus demarşını birkaç ay 

sonra yeni bir demarş takip etmiştir. Buna sebeb, Fransızların Tulon lima· 

nında bir donanma ve ordu hazırlamağa başlamış olmalarıdır. Fransanın 

resmi ifadesine göre bu kuvvetin İngiltereyi istila için kullanılacağına 
inanmak lazım geliyordu. 

Babıali Direktuvarıo teminatma rağmen Akdeniz vilayetlerinin selameti 

için endişe etmekte idi. Rusya devleti ayni endişede idi. Fofoğraflarını 

neşrettiğimiz iki vesika Rusların endişesinin zahiri sebeblerini göstermekte

dirler. Bu iki vesikadaiı biri Rus baş tercüman ı Fontonun bir takriri diğeri 

de şifahi bir demarşının tahlili ve zati hazreti padişahiye sunulmasıdır [1] . 

Her iki vesikanın muhteviyatından bir fransız taar ruzu hakkında Rus 

şüphesi ve noktai nazarı şu şekilde hulasa edilebilir. 

(1] Hazioei Evrak S 36 Rusyaluya ait dosya. 
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1) ~usyaya muhtelif yerlerelen geİen haberiere gÖre f4ransa Arnavutluk 

ve Moraya taarruz etmeğe karar vermiştir. 

2) Fransızlar elinde olan Venedik arazisinin Arnavutluk sahillerine ya

kınlı~ı dolayısile Fransızların Arnavutluk sahillerinde karaya çıkmaları 

ve herren Moraya yürümeleri muhtemeldir. Böyle bir taarruz vukuunda 

Osm~nlı sahillerini müdafda eden donanınayı hümayun müessir bir mü4a

faada bulunarnıyacak ve Fransızlar kolayca muvaffak olacaklardır. 

3) Bu muhtemel Fransız taarruzu karşısında Devleti aliyyenin siyaseti 

ne olacaktır 7 

a) Taarruza karşı koymak niyetindemidir 7 

b) Taarruz muvaffak olur Fransızlar Osmanlı arazisini istila ederlerse 

harp :yapacakmıdır 7. 

c) Arazisinin i stilası takdirinde seyirci mi kalacaktır 7 

d) Arazisini kurtarmak fikrinde ise tedbirleri nedir 7 

4) Rusya, coğrafi mevkii ve kuvveti dolayısile Fransızların taarruzun· 

dan kendisi için endişe etmemektedir. Fakat Osmanlı devletine ko'mşuluğu 

ve dostluğu dolayısiyle, Fransızların Osmanlı arazisine yapacakları bir 

taarruzla alakadardır. 

Binaenaleyh böyle bir taarnız vukuunda hattı hareketinin ne olacağını 

şimdiden tesbit için sorduğu suallere cevap verilmesini istemektedir. 

Hakikatta Rusyanın endişesine ve bu sualleri sormasına sebep şudur : 

Fransanın, Morayı istila ettikten sonra Babıaliye bir ittifak kabul 

ettirerek Rusyaya taarruz etmesi ihtimali her vakıt için mevcud olabilir. 

Rusya Osmanlı devletinin Fransayı Şarki Akdenizde yerleşmekt~n mennede

miyeceğine kanidir. Binaenaleyh, Osmanlı devletine yardım et rneğe kendisini 

mecbur görmektedir. Bu yardım da Boğazlardan büyük bir Rus filos~nu 

Akdenize geçirmek ile mümkün olabilecektir. 

Fransa kuvvetleri Osmanlı devletine karşı henüz hasmane bir teşeb

büste bulunmadıkları için Babıali Rusların bu hususta yardımlarını nazarı 

dikkate almamaktadır. Esasen Eflak ve Buğdandan alınan haberlere gö

re, mühtelif sebeblerden dolayı Rusların Fransa ile barb yapmak iste

d ikleri işidilmiştir. Bu haberlerden Babıali, Rusların Osmanlı imparatorhı

ğunun taarruza uğraması ihtimali olan eyaletler için değil fakat, Şarki Ak 
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denizden Fransayı çıkarmak için Bog-azlardan kuvvet geçirı~ek ve ~ransayA 
harbetmek istedig-ini istidlal etmektedir. 

Devleti aliyye bu cihheti göz önünde tutarak bir az evvel işaret etti

g-irniz Rus süallerine cevap verecektir. Bu cevapl_arı~. bir kısmı esasen 

Rusların malumu idi. Şöyle ki: İngiltere hükumeti ·· .Ru~lardan evvel, bir 

Fransız taarruzu karşisında Osmanlı devletine arazısini ~~d~faa edip etmi

yeceg-ini sormuş Osmanlı devleti de müsbet cevap vermiŞti. Ruslar fazla 

olarak arazisini müdafaa için Osmanlıların müracaat edecekleri tedbirleri 
sormakta idiler. 

Osmanlı devleti Fransızlan gücendirmemek ve korkutmam~k endişe· 

sile henüz hiç bir tebir al madığını Rusyaya söyleyemezdi. Binaenaleyh bu 

devir Osmanlı politikasını karakterize eden bir metodla Babıal i hem Rusları 

hem de Fransızları tatmin edecek müphem cevablar verıtıeg-i düşünmüştü. 

Bu hususta bulunan formül şu idi: 

«Devleti aliyye Rusya ve Ingiltere devletlerile dost ve müttefik oldug-u 

misilla Fransa cumhuru ve sair düvel il e dahı mesalih olmakla elhaleti 

hazibi bu usulde sabit kademdir. Devl.eti aliyye tevsii memalik fikrinde 

değil ise de elan zapt ve tasarrufunda olan memalik ve serhaddanın birinden 

rizasite bir avuç t oprak vermek dahi muhal olmağın bir taraftan memali

kine hücfim ve tahassun vaki olmak lazım gelse d ef'i mesail hususunda 

kat'a kusur etmiyeceği ve var kuvvetini sarfedip kaidei düvel üzere şartı 

mukabeleyi icradan dönmiyeceği resmen ve sarihan beyan olunur denilmek 

şimdilik münasib olmak gerektir. Zira bu cevabı bir kağıda yazıp Paris'in 

ortasına bıraksala Fr ansalu bir şey demez ve bu cevap ita olunduktan 

sonra Rusyanın asker imrar eylemek davası zuhur ederse anın dahi iktizası 

muahharen mutalea ve tebeddülatı maslahata müvazene olarak cevap veril ir» 

Babıalinin Rusyaya bu cevabı verrneğe hazı rlandığı sıralar, Karadeni zde 

ilkbahar için, on iki kapak kaldırır, dört firkateyn, altı kırottan mürekkep 

22 parçalık bir filonun hazırlanılacağından haberdar edilmişti. 

Şubat 1797 de Rusya çarı İstanbuldaki sefiri vasıtasile, Avrupanın ve 

bilhassa Fransanın meşkuk vaziyetten dolayı hud utlarda bazı askeri ted· 

birler a lacağın ı ve donanmasını berayi ihtiyat Karadenize çıkaraca~ını bil

dirmiştir. Osmanlı devleti ?ostlukta sebat ettiği müddetçe Rusyanın da 

dost davranacağını ve askeri hazırl ıklardan Babıaliyi endişeye düşürmernek 
için ilave etmiştir. 
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Rusyanın evvelce, Fransa cihetinden bir korkusu olmadığını beyan 

etmişken bu kerre askeri tedbirlere baş vurması, Babıaliyi düşündürmüştü. 

Osmanlı hükQmeti Rusların hakiki maksadiarının ne olabileceklerini araş

tırmag"a başlamış ve bulmag"a d a muvaffak olmuştur. 

Şöyle ki: 

. Prusya elçisi Babıal i ye müracaat ederek Fransızlar ile Osmanlılar 

arasında Ruslara karşı yapılan ittifakın mahremane olarak kendisine telkini

ni i stemiştir. lki d evlet arasında böyle bir ittifak mevcud olmadığı için 

Babıali bu kabil havadislerin bililtizam uydurolmuş olmalarını takdir etmiş 

hatta Rusların da bu havadislen işiterek inanmış olmalarını ve bu yüzden 

ihtiyat! askeri tedbirlere girişmiş olmalarını ihtimal dahilinde görmüştür [1] . 

; Babıali bu hususta Rus şüphelerini izale için 1797 şubatının sonlarına 

doğru memleketine hareket eden Rus elçisine teminat vermiştir. 

Mayıs 1798 de Rus hükümeti, Fransızların Akdenize donanma çıkara

caklarını kat' i şekilde Öğrendiğini ve her ihtimale kaı şı Karadeniz dona n

. masını hazırladıg"ını bildirm iş Osmanlı memleketine bir taarruz vukuunda bu 

donanmanın Osmanlı devleti emrine arnade ol duğunu da ifade etmiştir [2) 

Bir Fransız g azetesinde, Tulon limanında hazırlanan donanmanın 

Mısıra taarruz edeceg"i havadisi Babıaliyi Rus ittifak teklifi üzerinde düşün· 

dürmüştür. S elim lll şahsan Frans ızları çok seven ve Ruslardan çekinen 

bir insan olduğu için bu havad ise kadar Rusyaya, siyasi bir ittifak ile bag"· 

lanmaktan çekinm işti . Fafat gittikçe tahakkuk etmeg-e başlıyan fransız 

tehlikesi padişahı ve nazıriarı düşündürrneğe başlamıştı. B~ hususta hariciye 

nazırı Atıf efendinin si yas i ittifakiara dair hazırladıg"ı bir la yihasında şu 

enteresan ifade göze çarpmaktadır. 

Fransanın Venedik mukasemesiode cezireleri ve karada vaki Naraya 

karip Potranlo, Praga, Prevze, Vodnice nam dört kasabayi zabtetmesi ve 

anları kudemayı Yunaniyenin keyfiyet idaresini teze kk ür ederek serbest 

suretine koyması di mağlarcia olan nice fesada delalet eder. Elhaleti haza 

Ingiltere aleyhine olan tedar ikaltan başka lçd enizlerde Tulon tersanesinde 

olan tedarikatı kaviye dahi malümdur. Bu güna tedarikatta bir fesadı azim 

olmas ı ihtimalden uzak deg-ildir. 

[lJ Cevdet paşa cilt 6, s 182 - 283. 

[2] Aynı eser 28. 
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Bu kuvvet Osmanlı devletine taarruz ederse, osmanlı memaliİ<inln 
genişliği dolayısi le Osmanlı devleti arazisini kendi kuvveti ile müdafaa ede· 

miyecek yardım aramak mecburiyetinde kalacaktır. Bu hususta Babıalinin 

takip etmesi lazım geldiği siyaset hakkında Atıf efendi der ki : 

Her devletin iki nevi siyaseti olmak lbımdır. 

1) Kaffei ef'al v~ harekatında esas ittihaz olunan meslek daimidir. 

2) Muktezayİ vakıt hale nazaran bir müddet için ittihaz olunan meslektir. 

Devleti aliyye daimi mesleki mevki hasebile tabii düşmanları olan 

Rusya ve Nemçe devletlerinin tezayüt kuvvetini mennetrnek ve onların 

kuvvetine irasi kesredebilecek tabii dostu olan devletlerle müttefik 

olmaktır [1]. Osmanlı ricalinin Rus ittifakına ınütemayil olmağa başladıkları 

bir anda Fransız donanmasının ansızın İskenderiyeyi işgal etmesi (1 Te:nmuz 

1798) bu ittifakın tahakkukuna sebep olmuştur. 

Bu suretle de Osmanlı siyasetinde tam bir değişiklik olmuş, an'anevi 

düşmanı Rusya ile an'anevi dostu Fransaya karşı bir olmuştur. 

Bu hadise siyasette tabii dost ve tabii düşman alamıyacağını da isbat 

etmektedir. Siyasette dost ve düşmanları hadisat yaratır ve yine hadisat 
öldürür. 

[1] Cevdet Paşa Cild 6. s. 400 - 401 

Enver Ziya Karal 
Tarih doçenti 
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