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Yedi Sene Muharebesi Esnasında 
Lehistan Krallığının Vaziyetine 

dair birkaç Vesika 

1756-1763 

Malum oldug-u iizt-re on altıncı asırda kuvvetli olan Lehistan sonraları 

'yavaş yavaş düşmüş ve on sekizinci asrın son yarısında ise Rusya 

gibi garba dog-ru gitmek ve Prusya g ;bi şarka doğru genişlernek istiyen 

devletlerin lıaris emellerine zernin olmuştu; Fransa krallığı ise on altıncı 

as ırdanberi Lehistan üzerindeki nüfuzunu kaybetmek istemiyordu. 

Lehistanın işgal edilrnes ne mukad d irne olmak üzere bu krallığın anarşi 

içinde bulunması lazımdı; daha yedi sene rnuharebeleri esnasında lehistan 

üzerinde gözü olan P rusya ile Rusya birbirlerile harbelrnek için asker 

geçirmek ve Leh hukukunu muhafaza etmek bahanelerile Lehistana as'<er· 

lerini sokmuşlar ve bu suretle Lt-h 'stan işgalinin rnukaddimesini yapmışlardı. 

Ren bu yaz ı mda siyasi tarihlerd e rnalOm olan Lehistan i şga l ine dair 

yazı la n şeyleri tekrarlıyacak dt>ğilim; yalnız yedi sene muharebesi esnasında 

ve Lehistanın Rus ya, P rusya elinde oyuncak olduğu zamanda Leh başvekil i 

Kont Brul ile Litvanya büyük dokalığı süvari kuvvetleri kumandanı prens 

O lrih Racvil ile Reskovski taraflarından Osma·nlı hükümetine gönderilen inek

tuplan ntşretmek suretile Osmanlı tarihile sıkı rabıtas ı olan Lehistan 

tarihinin .mühim bir noktasını aydınlatmış olacağım. 

Fotoğrafileri de makalemize ilave edilmiş o lan bu vesikalar, .Türkiye 

cumhuriyeti başvekalet hazinei evrakındadır. Birinci mektup yani Leh 
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başvekilinin mektubu ( 1756 Kanunuevvel 8 ) de Varşavada yazılmıştır. 

D iğer Litvanya dokalığından gele~ mektubun tarihi· ise 1761 kanunusani

sinin beşinci gününde olup yazıldığı yer belli değildir. Yalnız ( Leh ) 

memleketinde yazılmıştır demekle iktifa olunmuştur. 

Birinci mektupta yüz bin kişilik Prusya kuvvetinin Avusturyalılarla 

harbetmek üzere Leh kırallığına aid Saksonyadaı: dost sıfatile g~çerken 

1756 senesi ağustosonda orayı işgal eylemesine mebni Avusturyanın müt

tefiki olan Rusyanın da müttefikine yardım etmek üzere yine · mütte

fiki olan Leh kralının müsaad esile Leh ve Saksonya· taraflarına asker 

geçirdiği ve Fransanın da bu hususta yardı~ edeceği yazılmış ve bunun 

hilalında Osmanlı hükumetine söylenecek sözlerin doğru olmıyacağı bil

dirilmiştir. 

Ikinci mektıup ise pek gizli olarak yazılmış ve yazanların isim ve 

hüviyetlerinin söylenmemesi rica olunmuştur. Bu mektupta Rusların gadir 

ve mezaliminden bahsedilmekte ve Rusların şuruta muga yir olarak Lehis

tana aid yerleri işgal ile beş senedenben enva i mezaliın yaptıkları yazıl

maktadır. Şikayeti ·yapanlar yüz bini mütecaviz Lel-ı ve Litvanya boyar

larıdır; bunlar yazdıkları mektuplarını prens ( Racvil ) e vermişler, o da 

bunu Roskofski ile birlikte Osmanlı hükümdarlarına takciim edilmek ür.ere 

sadrazama göndermişlerdir. Bu ikinci mektubun bu sıralarda pek sıkışık 

vaziyette bulunan ve Osmanlılarla bir ittifak yapmak İstiyen ?rusya kralı 

ikinci Frediriğİn işaretile gönderilmiş olması hatıra gelir: çünkü a y nı ta

rihli ve Ruslardan şikayeti havi on iki maddelik bir tahrirat tercemesi 

bize bu zannı vermiştir; bundan başka Leh beylerinden Knoski'nin Rusla

rın Lehistana girmeleri üzerine Hotin paşasına mektup yazdığını ?rusya 

kralının gizlice fstanbula gönderdiği adamının tahirinde görülmekte olup 

bu da zannımızı takviye etmektedir. 

Bu mukaddimeden sonra bahsettiğimiz iki mektupla Leblilelerin Rus

lardan şikayet ile bu -hususta devleti Osmaniyeyi ikazlarını lıavi on iki 

maddelik tahriratı aynen dercediyorum. r 1) 

(1] Bu tercemeler divan ve yahut sefir tercümanları tarafından asla kavaide riayet 

edilmeden fena bir halde yapılmı~lardır. Ne de olsa ne demek istendiği anlaşıldığından aynen 

lconulmu~tur, 

ıs 



Devl.etlu inayetlu veziriazam [1] hazretİerine Leh kraİının 
konte Brul nam başvekilnden gelen mektubun 

tercemesidir 

1170. Fi 2 

E.diyei layıka ve esniyei fa ika takdirninden sonra hulusane arz v~ ilam 

olunur ki şeraiti ahdü misak ve levazımı dostluk ve musafatın riayeti ba

bında· derkar olan lıiisnü himmetleri mahaza semereyi dirayeti kamile ve 

hakkaniyeti şamileleri oldug-u haşmetlu Leh Kralı senakarları nın meczumu 

olmaktan naşi tarafı ahardan bila mucip ve bi sebep ve bi gayri hakkın 

krali müşarünileyhin aleyhine ·zuhur eden taaruz ve te'dii na marazi ve na 

mülayim bir keyfiyet idi~ii rey ve mülahazayı alilerind~n bait olmadı~ı 

melhuzu dail~tridir. Ve fi nefsi~- emir kralı müşarünileyh ( Üçüncü Fredrik 

Ogüst) milki mevruseleri olan Saksonya ülekesinde [2] kendi hallerinde aram 

ve hem civar olan bilcümle devletler ile beyinlerinde cari şürutu muabedei 

mün'akidenin kemayenba~ı hıfzu siyanetinde ve icrayı levazımı musafat 

emrinde kusur ve fulura kat'a cevaz vermiş de~il iken geçen ·mahı a~us 

tosun evabirinde (1756 ağustus) Prusya kralı yüz bin asker ile Roma 

imparatoriçe ( Austurya imparatoriçesi Marj Terez ) sinin üzerine hareket i 

zuhur f3] ve Çeh memleketi istilasına ınubaderet ve Saksunya ülkesinden 

[1) Bu tarihte Koca Ragıp. Paşa yeni sadrazam olmuştu. 

[2) 1733 de Lehistan Kralı Ikinci Ogüst vefat ettiğinden yerine bunun oğlu ve Saksun

ya Elektörü 3 üncü O güst ile eski İsveç kralı olan, İstanislas Leçinski'den, ikincisi in

tihap edildi, Rusya ile Avusturya 3 üncü Ogüstü himaye ettiklerinden, bu iki devlet 

orduları Lehistana girerek 1744 de Ogüstü kral intihab ettiler. Halbuki, Leçinski Fransa 

kralı xv - ci Lüi'nin kayin pederi olduğundan ve şarkta Fransa, nüfuzunu takviye etmek 

istediğinden A vusturya ile harb edip galip gelmekle beraber üçüncü Ogustun krallığına 

mani olamadı. Saksonya, krallıktan evvel de, Ogüst ailesinin mülkü merusu 
bulunuyordu. 

[3) Prusya, Ingiltre ile Rusya, Fransa, Lehistan ve lsveç arasmda 7 sene harbinin 

başlamasına sebeb prusya kralının yukanda mektupde geçen Saksonya ve Bohemya'yi 

işgalidir. Prusya kralı Frederik, Rusya, Avusturya, Fransa, Lehista~ ve lsveç arasında 

kendiaile Ingiltere aleyhine ittifak yapıldıA-ını Öjl"renmiş ve ayni zamanda Avusturyanın 
Bohemyadaki tahşidat;nı görüp sebebini sormuştu, Mari Tereı bu müracaata reddile ce

vap verdiA-inden Frederik 1756 ağustos 28 inde Deresti işgal. Sakson askerini teslime 

mecbur edip bunlardan 17 bin kişiyi de cebren kendi ordusuna ilhak eyledi. 
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dost suretinde mürur eylemek bahanesile ülkei mezkurede manendi seyİü 
tu~yan ve derunu Saksonyaya alelgafle yürüyüp kıla ve kasabat ve nevahi 

ve kurasım zabt ve mahsulatı mukataatı ve mecmuu iradatı mahsusasını 

gasb ve kralı müşarünileyhin askerini tehassun etti~i mahalde muhasara ile 

lazyik ve kendulerini teslime ve imparatoriçeyi müşarünileyhanın aleyhine 

istihdama cebr ve kenduye teb'iyet ettirup fl J ve Çe h memleketinin istilasına 

zaferyap of~madı~ından bilcümle askeriyle Saksonya ülkesinde karar ve 

bilistiklal ~eşhlar nasp ve tayin ve ehalii memlekte celpi emvali vafire 

ile gunagfin cevrü eziyet ve bu veçh üzere Saksonya ülkesini bila aman 

pazedei hasarete tesaddi eylediği malumı havasu avam ve mesmuu hümayunu 

padişahi huyurulduğu dahi mehalli iştibah değildir. 

Bu takdirce Rusya imparatoriçesi ( Çariçe Elizabet ) cenaplan gerek 

kralı miişarünileyhin ve gerek Roma imparatoriçesinin dostu ve müttefiki 

olup Prusya kralının nakzı aht ile ahzi intikamı muktezi bu güne hareketi 

na mülayimına tahammül edemeyup Çeh ve Saksonya memleketl erinin imdat 

ve ianetine bir mıktar askerini savbu memuresine irsa"l ve tesyir eylemek 

üzere tedarik ve askeri me~kur hala Leh hududu havalisinde mevcut ve 

Nemçe ülkesine varmak için Leh'ten gayri ahar mahalden imrarı haddi 

imkanda olmamagla Leh cumhuru kendi kırallarını siyaneten ve Prusya 

kralının vuku bulan hareketinden nefret eylediklerine binaen zikrolunan 

Rusya askeri tahtı zabıtada bulunup iktiza eden lev<ızımı rabiyelerini kendi 

akçelerile tedarik edeceğinde iştibah o lmamagla cumhuru mumaileyhim 
' askeri mezkfir.un imrarına bila tereddüt ızharı rıza ve icazet verdiklerinden 

gayri França devletinin dahi zatinde merkfiz hakkaniyeti muktt>zasınca işbu 

vaktı hale göre Prusya kralının teaddisine aciem.i rızasından naşi müte

rarrır olan devletlerin imdat ve ianetlerine re'yi munzam olup ve lakin 

Rusya askerinin imrarı ya şurutu münakideye ve yahut Leh cumhurunun 

nizamma muhildir deyu hakku adle razı olmıyan bethah makulesinden tarafı 

devleti aliyyeye hilafı iniıaya tasaddileri ihtimalden ihti~at zımnında işbu 

mektupı mulıalasat üslup ta~ririne kralı miişarünileyh tarafınd,an hassatan 

memur olmuşurodur [2] . Mefhumu malumu alileri buyuruldukta bu makule 

[1] P.rusya kralı Bohemya geçidinde Pırna karargahında Sakson askerini nıuhasara 

ederek teslime m~cbur etmiş ve bunlardan on yedi bin kişiyi de zorla maiyetine almışdı. 

[2] Rusya tarafından Lehistanın işgali Osmanlı imparatorluğu için korkunç bir 
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bedhahana ilka ve hilaf inbalanna vücut verilmeyip bu hususların sıdku 

hakikati bala asitanei saadette kralı müşarünileyhin Hipis nam maslahat

güz.arları takririnden tahsil illa huyurulup kralı müşarünileyhe senakarları 

ve Leh cumhuru ciailerinin iki devlet beyninde sabit ve istüvar olan dostlu~ 

ve musafatın devamına muahedei münakidenin istimrar ve istikrarına aled

d avam arzumend ve bu bapta dikkat ve ihtimaroları dergar idü~ünden 

işti bah buyurulmıya baki ı:ıhhat ve afiyette ber karar ve ber devam olma

ları dergahı hazreti Haktan mütemenna ve müsted'adır. Mi ladı hazreti 

lsanın bin yediyüz elli altı senesinde mahı kanunuevvelin sekizinci günün

de: Varşev fVaışova] şehrinde tahrir olunmuştur. [1) 

İkinci mektubun tercüme edilmiş sureti: 

Devletlti, inayetlu veziri azam hazretlerine Litvanya dukalı~ı kebirinin 

suvari askeri ceneralı prenç (prens) Olriç Raçvil ve Urşkofski lstarostasi 

Y ojfode lstemberg Roskofski naman Le h kibarından arzıhal gilne vürud 

eden tahriratlarının tercemesidir. 

Fi 6 Ş 1174 [2) 

Bad el' el kap 

Avrupanın bilcümle düvel ve memaliki beyn inde d erkar olan şeraiti 

nizarni uhulları tamamen muhatı ilmi derrakleri ve firaseti kamilei uzmala
rına hafi olmadığı malum daiyani kemterler i olmagla Leh cümhurumuzun 

hakikati ehvalini pişgahı ayni hasiret ayini alilerine arz ve takdime ictisar 

ve devleti aliyyei Osmaniyenin vekili mutlak ve vexiri azamiları bulunduk

Iarına binaen bilcümle halatı mülabaza ve işbu beyan ka~ıtlarına itimat 

birle şevketili kudretili azametlli padişahı alempenah hazretlerinin pişgahı 

bümayunu şebriyarilerine tebliğe keremi aliyyeleri mebzul ve bu gfine halatın 

avakıbine iktizasına göre münasip görülecek nesnelerin tenfiz ve icras ı 

reva daştei reyi rezini isabet karini asafaneleri derkar huyurulmasına 

komşnluk olacatındao devlet bundan indişe ediyordu ; bu sefer Rusların prnsya kralı 

·üzerine gitmesi için Lehistana Rusların girmesinin bir işgal mahiyetinde olmayıp müttefik 

sı{atile movakkaten geçip gidecekleri devlete bildiriliyordu. Buna da sebep KaTiofça 

muahedesi mucebince Lehistanın serbestisinin telceffül edilmis olmasıdır. 

[1) Dolap 1, sandık 3, sıra No. 1 

[2] 1761 kanunu saoi beşte yazılan bu mektuk aynı sene mayısında terceme edilmiş 

yani beş ay sonra Osmanlı hükümetinin eline geçmiştir. 
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himemi aliyyeleri mercudır ve işbu madde, mühimmeden olmagla sırrane 

ve rnektumane tutulup isimlerimiz, kendulerimiz keşf olunınayıp düşmanları

mızın ahzi intikam ile izmihlalimize şayan huyurulmaması reca ve niyaz 

olunur ve kav::id i milel üzere mesnedi saclareti uzmalarının itimadı alile

rine istinad ve itka ederiz deyu tııhrir ederlt-r. Miladı İsanın bin yed i yüz 

altmış bir senesi mahı" kanunu s anisinin bf'şinci gününde Leh memleketinde 

tahrir olunmuştur. Bigayrı hakin ma~rlur olan Leh boyaranının işl · u arz ı hal

leri bizlere b ila imza teslinı olıınınagla tara fı s aad t' t it_lisafı asafanelerine 

irı-:a l olunup mefhumurırlan giriftar oldukları muzayaka ve şikayetleri ma 

Jfımu devletleridir. [1] 

Boyariarı n Arzıhali : 

Litvanya dukalıg-ı hbirinin mirahtırı evveli ve dukalığ'ı mezkurde Leh 

cumhurunun süvari ııskeri cenerııli olan sal •fiiz 7.ikir Raçvil nam J.ren çe 

verilen arzıhalin tercemesi<l ir: 

Biz ki Lelı memleketi ve Litvanya dukalığ" ı kehirinin ehcıl i s i ve yüz 

binden miitecaviz bedhaht mağdurlarıyız; Rusya askı-ri t;orafından bizle re 

isa! olunan gadir ve leadd·yata tahammül ve takatimiz kalmaınagla mezbur

lar şerai1i uhuda mııgayir Leh ve Utvanya dukalı~ı kebiri cumhurundan 

izinsiz hudurlumııza duhul ve beş sen t-denben.i bizlere irası izmihl al ve 

tead.liyatı azlıne icrııs ile emv11 l iınizi nehl·u g ;;ret ve bilcümle lıayvanatımız ı 

alı iz ve ıyal ve duhterlerimize isa li cehir etmelerile hak k ı m ız ihkakına 

kadır olamadığımızdan ve siz dahi kavaidi serbestimizin hıfz ve lınrasetine 

gayrethş olduğunuzdan gayri herncivar diivelin indinde sahil.ıi itibar ayan 

ve kiharı v ilayetiıııi zden idüğ'ünüz bilcürn l ~ Leh memleketinin malumu ol

magla berayı isti11ne ve isti~are tarafımza müracaat ve iltica olunmuştur 

ve cenabınız devleti aliyyei Osmaniyeye herncivar ve Leh cumhuromuz 

dahi d evleti müşarünileyh ile revabıt ı uhud ve müebbede birle merbut 

olduğuna binaen kemali ibtihal ile ıicamız budur ki biynimizde cari halat 

malumu devleti aliyye olmıık için mağduriyetinıizi devleti müşariinileyhe 

arz ve ifade idesiz ve tarafımızdan haşmetlu kralımızın aleyhine bir türlü 

ll] Ası l arzıhal ı Loh boyariarı tertip ederek Litvanya büyük dukalı~ında ceneral 

( Raçvil ) e vermişler ve o da Leh büyüklerinden birile müttefikan bunu Osmanlı hü

kumetioe göoderm işlerdir. 
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hareketimiz olmayıp fyani krala muhalefetimiz yokturj müşarünileyhi elen· 

dirniz bilüp tarafım ızdan kendusine layıkı itibar ve itimada kaydı hayatımız 

ile irtik~bı kusura ceva z gösterilmez ve lakin taraf ı mıza isa[ olunan zulüm 

ve teaddiyat hususunda miitekeddirler olup şikayet ederiz ve işbu şikaye· 

tirni z kalbinize tesir edup halimize merhamet ides:z, reca ve niyaz olunur 

zira .bizlere icra olunan muamele sairlere ve hemcivarlarımıza dahi qerkar 

olması memul olmak gerektir; Miladın b in yedi yüz altmış bir senesinde 

Leh memleketinde tahrir olunmuştur ll ] 

Bu mektubtan başka yine 1761 serıesinde yazılıp aynı sene mayısında 

yukank i mektup tan bir gün sonra ter ceme · ed ı lerek Babıliliye takdim olunan 

on iki maddelik layihada Rusya, Prusya muharebesile bi taraf olan Leh cum· 

huriyetinin v.ıziyetine ve Osmanlılara karşı da kendini gösteren Rus islilası 

tehlikesine ve saireye dair dikk.,~e şayan kayıtlar vardır. Bunu da aynen 

y ıı zıyorum: 

Harici huduıta düveli Avrupa beyninde vaki işbu muharebede [1 756 dan 

"1763 senesine kadar devam eden yedi sene muharebesi J bitaraf o lan Leh 

cumhurunun keyfiyeti hakikati halini miibeyyin kağıdın tercemesidir ki 

Miladın bin yedi yüz altmış bir senesinde tahrir olunmuştur. 

Ş 7 fi sene 174 

Evvela 

Rusya devleti Prusya devletinin aleyhine isali muharebeye ihtid l\ r ey· 

ledikte Leh hududutlarına dokunmaksızın Enflandiya ve P omeranya tarafla· 

rıodan Prusyalının aleyhi ne hareket etmek kabil iken Leh cumhurunun izni 

olmaksı zın [21 feshi şeraiti uhud ile Leh hududları derununa duhul edup 

taraflarından hayyzi t ahammülden 1 irun Leh cumhuruna iras olunan cevrü 

ezalan bilcümle düveli Avrupaya malômdur. 

[1] Sandık 3, numara 28. 

[2] Leh Başvekilinin gönderdirıi birinci mektubun aksi. Bundan anlaşılıyor ki Leh 

ricali Rusya, Prusya kuvvetlerinin tesirleri altında muhtelif suretle mütalea beyan edi

yorlar. Osmanlı hükumetinin bu, birbirini nakzeden mütalaalardan dolayı tereddüde düş· 

türıü anlaşılıyor. 
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Saniyen 

· Litvanya dukalığı kebirine istila ve ifna ve bu hususta vaki elıalinin 

şikayetleri tanzimine tay in ve ila el'an hazır ve arnade olan memurların 

ikameti sureta mücerr~t, mağdurları iğfal ve tehir miilahazasile idiiğünden 

naşı bir türlü semeresi zuhura gelmemiştir. 

Salisen 

Rusya askeri, Leh Prusyasına dahil ve işbu memleketin cümlesinde 

mütemekkin ve kıla ve hisariarına müstevli ve Leh cumhurunun muhfızla

rını tard ve ihrac etmelerile bu gGne hareketleri şeraiti uhudu fesh ettu

ğüne emiri vazıhtır. 

Rabian 

LehPrusyasından hareket ettiklerinde Elinga ve Tu~in [Turain] nam Leh ka· 

Jelerine kendi asker inden va.z'ı muhafız ve terti oi me hazin i aziır.e ile Polonyayı 

kebir memleketine malik ve ehalinin ıyal ve duhterlerine isali cebrettikle

rinden gayri Kazak taifesi tarafından kil iselerine italei desti taarruz ve 

hanele:-i nehbü garet olunmuştur ve Rusya muhafızları ve rrıahzenleri Leh 

cumhurunun hisar ve kalelerir e vezı ve tertip . ve işbu asker ve me hazin 

seb~bile Lehlu boyariarı ve papaslarına araba teklifi ( angarya ) ile ren

cide ederler. 

Hamisen 

· Rusya devletinin niyeti Ukrayana ve Rusyeai sağire ve Podolya eyalet

letlerine müstevli olmak idüğinden naşi bu cihet il e haydamak tabir olu

nur eşkıyalar zikrolunan eyaletlere ve kıla ve sarayiarına hücum birle 

boyaranını kati ve hatta preoçlerini dahi helak etmekten hali değilerdir; 

Bu takrip ile Çetorski nam prenç ile Çerkaski istarosluğu malikanesi salıibi 

olan Roçkoski prençi katiettiklerinden gayri nicelerini dahi lıelak etmişler. 

· Sadisen 

Haydamak eşkıyalarının aleyhine Leh askerini meşgul edup ol canipte 

eğlendirmesi Rusya devletinin kaidei mersumesi olmagla bu takrip ile 
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İ'olonya ve Ukrayana ve Podolya eyaletierine malik ve hududı devleti 

aliyyei ~esbi takhrrüb ve dev leti aliyyei Osmaniyenin üzerine zaferyap 

olmasına ötedenberu müterassıd ı f ırsat olmalarile Kaman · çe kalesine malik 

oldukları vakitte devleti ali yyı-ye sak;( he rnciva r olurlar. 

Sabian 

Y ine Ru~ya devleti Balı ri Baltık iskelelerinden acidolunan Leh cumhu· 

runa müteallik (Danska Danıig) nam kaleye mekrü hüd'a ile malik ol

mağa e ğerçe say ve lakin nı ekrü hilelerindt! n ikaz ve agah olunduğuna 

binaen zafer bulmak kabil olmadığından kalei merkumeyi ihata ve hücum 

ile malik olmağı müHilıaza ve donan malarınırı vürudü lıirle işbu maksatla

rının lenfizine mübad~ret itmt!yi tasnıim itme lerile bu takrip ile kalei 

merkum eyi Leh cumhurunun dtfatirinden ncz ve imha ve Leh memleketini 

pençei tesallutlarına g riftar Ve! memleketi ınezkureden cebren ask er cem 

«<dip asıl Rusya askerinden gayri Leh ve Litvanya C!hal istnden üç yii z bin 

asker tertip eyledıklerinde bu surette şayet ki d evleti aliyyeye da lıi giran 

olalar ve deviel i miişarünileyh ile Leh cıımhurumuz beyninde vaki şeraiti 

mevalat ve musafatı müeyyide la ıimesince miyanede car! vacibei dost luk 

ve lazimei hemcivari muktezasınca maceradan ikaz etmek umur muktezi

yatındandır. 

Saminen 

Gerek Leh meml ı>keti ve gerek Litvanya dııkal ığı kı-birinin askeri 

taifesi bu misilla barı giran al tında bul unmagla mademki miyanede cari 

şeraiti uhude binaen devleti &liyyenin mu<:ibi inhiraf bir hareketi zulıura 

gelmedikçe baş kaldırmak mümkiin olmadıg-ından salifüzzikir Ruı;ya devle ti 

kendi hudutlarında mahsur ve iktifa edup bu gun e daiyei namergubesinden 

keffi yed ittirilmesine mülahazai d evlt>ti a liyye buyrul :t . 

Tasian 

Miladın 1733 senesinde mahı ağllstosun evvelki gününde vefat eden 

sabıka Leh kralımızın biıde vefatihi Rusya devlet i feshi ~erayiti uhudu birle 

askerlerin Leh memleketine irsal ve bu sebep ile cumhuru-nuz mecbur 
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olmalarile (1] tarihi mezburun otuz dördüncü senesinde P 141 hicret senesl] 

tarafı devleti aliyyeden istimdat ve istianet tal ep eyledikleri malumu devleti 

aliyyedir ve ianetler'ine canibi devleti aliyeden ademi muvafakat zuhurundan 

bu gfine mu ameleden irad olunan bu oldu ki tarihi mezburun otuz altıncı 

senesinde Rusya devleti devle ti Osmaniyenin aleyhine Leh hududundan 

hareket ve Hot~n ve Be!lder ve Urapısk ve Kefe ve sair lıisar ve kaleleri 

ve Azak ve Özi kalelerine hücum ile ahiz ve l:.u takrib ile nehri Prut 

sevahilinde vaki müsaleha muktezasınca Petro nam Rusya Çarı cani

binden devlet : aliyyeye [den) istirdat olunan her ne ise Anna nam Rusya 

çariçesine tekrar redrl u tesl ;rn olunmıışlur ve vakı : ,n .- z urd a iııhiraf aıniz 

bir hareket ıle dev lt l : -.. J: yyei 0:-:n ı.ıı:ı~ e ı._ • .: h ~ı..n: . • uı ... .. uıa ianet etmiş 
olsıı o zayiattan beri olurdu. 

Aş iren 

Devleti aliyye , Rusya de-vlet ine Leh meml eketinde vüs'at bulmasına 

r uhsat verip ınemlek e ti ınezbureden Rusya [ nın J hurluılarına çekilmesine 

say etmediği halde ıyazen billahi taala mu~ addeıııa vuku bulan halalta n 

duşvar müşkülat zulıuru ır.uhtemeldir; zira Leh meleketini zapl eylediği 

~.akdirde devleti aliyeye isal ı ınuharebe hususunda hod balıane l er bu lurlar, 

bu gfine bir sebep ile işbu keyfiyetin pişgahı devit- ti aliyyeye arz ve tak

dimine mübaderete bais olmuştur. 

ihda aşer 

Madameki devleti al iyye Karloviçe nam maha~de mün .ıkit olun şerait i 

uhutta sabit kadem ola, Leh cumhuromuz serte>ltir; zira şerı.ı ~ ti mezküre 

muktezasınca Leh cumhurunıın serbestisi zevalden beri olur, ancak Rusya 
devletine t abi olur ise devleti aliyyeye muzir bir manadır. 

İsna aşer , 

Devleti a liyye bunu dahi bilmek gerektir ki işbu muharebe esnasında 

(yani yedi sene muharebesi) haşmetlfi Leh kralımız Rusya devleti ile müt-

(1) Leh kralı ikinci Ögüstin ölümünden sonraki iııtihapta bunun oğlumı kral yapmak 

için Rus kuvvetleri lehis taoa girmiş ve o t~htrihte Lelıliler bu hııkksız müdahaleden 

dolayı Osmanlı hükumetine şikayet eylemişler fakat Osmanlı devleti iran harbile meşgu l 

olduğuundan bu şikayete ehemiyet vermemişti . 
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telıit ulup ve lakin Lelı kralı olmak- üzere olmayıp devleti mezkOre ile 

itt ihadı ancak Saksonya Herseg-i olmak cihetile idüg-ünden naşi ve sair 

düvel cani bine irsal olunan elçiler cumhurumuz tarafından tesyir olunma

yıb m iicerı·et esr;ırlıarıesi canibinden ba' s ol malarile bu g une elçiler ancak 

memur oldukları her ne ise arz ve ifade edup Rusya devletinin tasallutun

da'n Leh cumhuru mıızun çektig-i tead-ii yat hususunda bir nesne zik~etmeg-e 
ruhsatları olmamagla işbu ke yfiyet kemahüve lıakkuhu alelinfirat arz olunup 

ve işbu madde sair nice vilayet le rimiz canibinden dahi deri devletimedare 

arz ve takdim olunmuştur deyu tahrir olu nur (dolap 1 sandık 3 riumara 15) 

* * * 

Neşrettiğ i ıniz bu vesikalar Lehistan meselesinde Osmanlıların ya siyasi 

gaile ile meşgul olmaları veya neticesi meşkılk bir muharebeden çekinmeleri 

ve aynı zamanda t ereddüd içinde bulunmaları vaziyeti Rusların lehine çe

virmiştir. Osmanlı hükumeti Varşova ve Litvanyadan birbirine zıt mektup

ların gelmesinden dolayı tereddüt etmiştir. Filhakika Leh başvekili Prusyaya 

karşı Rusya askerini Lehistana girip o vasıta ile Prusyaya karşı koymasını 

müttefiki o imak dalayısile tabii görüyor ve bunun hilafına olarak Osmanlı 

hükumetine arz olunacak şey lerin aslı olmıyacağ'ını bildiri yor; Diğ'er taraf

tan Prusya tesiri altında bulunan Litvanyahlar da Rusyadan şikayet edi

yorlar Vf\ onun mezaliminden bahsediyorlar; Üçüncü vesika ise Rusyanın 

siyasetint ve bundaki tehlikeyi pek açık olarak anlatıyor ve Leh kralıılın 

Rusların oyuncag-ı olduğunu yazıyor. İşte bu üç türlü aniatışa karşı Osmanlı 

hükumeti haklı olarak mütereddit vaziyette kalıyor; buna o sırada lstanbula 

gel en Prusya asılzad esi Rekzin'in Rusya aleyhine ittifak için takdim ettiği 

ve Lehliler in esaretinden bahsey ediği mektuplar ile Fransa ve Avusturyanın 

da aksi iddiaları ilave edilecek olur ise Osmanii iarın tereddütlerinde haklı 

oldukları neticesini çıkarmakta isabetsizlik olmaz zanederim. 

O tarihte Osmanlı imparatorluğunda, iş başında bulunan Sadrıazam Ko

ca· Ragıp paşa gibi Avrupadaki cereyanlara vakıf olan kıymetli bir devlet 

adamının Lehistanın Ruslar hrafından işgalinde Osmanlı memlekatlerinin 

ne kadar tehlikeli bir vaziyete düşeceğini kesd irmemesine imkan yoktur. 
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Ragıp paşa zamanında bundan dolayı Prusya kralı Frederik ile b ir de ittifak 

·akdedilmiş fakat bu ittifak ka~ıt üzerinde _kalarak kuvveden fiile çıkmamış

tır; Benim. gördüg-üm vesikalarda [lJ Prusya ile yapılacak olan tedııfii ~e 
tecavüzi ittifak pek gizli tutulmuş ve hatta bir müslüman devl.etle bir hiris

tiyan devletin i ttifakının · meşru olup olmadıg-ı ileri siirülmüş ve Ra gıp 

paşa bunun mümkün oldu~unu delillerle ishat etmiş ve Babıaliye davet 

etti~i eski ve yeni kadıaskerler ile de gizlice müzakere ederek ittifakın 

meşruiyetine dair karar · almıştı. Bunun üzerine Rusl_arın hudut üzerinde 

kala yapıp Kazakları iskan eylemeleri vesile ittihaz edilerek barbe karar 

verilmişken Rusyada çariçe Elizabet'in ölümü ve yeni çar Petronun Fre

derike meyli ve aralarında dostluk teessüsü üzerine yine Prusya kralının 

müracaati~e mebni Rusyaya taarruzdan vazgeçilmiş ve Avusturya ile sulhu 

bozacak bir madde olmadı~ından Ragıp paşa taarruzi ittifakktan vazgeçe

rek bitaraf kalma~ı milnasip görmüştür. Bu hususa dai~ vesikaları bilahare 

neşredeceg-im. 

O. P. Balıkesir saylavı 

1. Hakkı Uzuııçarşılıoğlu 

[ll Yedi 1ene muharebeai zamanında Prusya ile olan münasebata dair mevcut 

vcsilcalar ayrı bir lcıaım olarale Türlc. Tarih Kurumu( Selleten ) de neŞredilecelctlr. 
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