L'Impero Ottomano nel primo periodo delle riforme
(TANZIMAT), secondo fonti italiane [= Italyan kaynaklar~na göre
Reformlar~n birinci döneminde (Tanzimat) Osmanl~~Imparatorlu~u], UniENRICO de LEONE,

versit di Cagliari, Pubb. deha Facolt di Giurisprudenza, Milano,
262 S.
1967, 8°, VII
Anadolu Selç~~klular~~döneminden ba~l~yarak Türk tarihinin yabanc~~kaynaklar~~aras~nda, italyan ~ehir devletleri ar~ivlerindeki belgelerin ve Türkiye ile ilgili
italyanca yay~nlar~n ilk s~ralarda yerald~~~~ ku~kusuzdur. Cagliari Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde "Afrika - Asya ülkeleri Tarihi ve Kurumlar~" dersi ö~retim
üyesi Enrico de Leone, bu noktadan hareketle II. Mahmud'un tahta ç~k~~~ndan Islahat Ferman~'na kadarki dönemde (18o8-1856) Osmanl~~Imparatorlu~unun
durumunu ele alm~~~bulunmaktad~r. Gerçekten de Leone'nin, La Turquie et le
Tanzimat yazar~~ E. Engelhardt ile Lamartine ve Moltke gibi o dönemde
Türkiye'de ya~am~~~kimi yabanc~lar~n an~lar~~d~~~nda tümüyle Italyan kaynaklar~ndan yararland~~~~görülmektedir. Bunlar aras~nda da, Piemonte devlet ar~ivindeki
belgelerle Piemonte'nin Istanbul'daki ve Imparatorlu~un çe~itli yörelerindeki diplomatik görevlilerinin kendi hükümetlerine gönderdikleri raporlar ba~ta gelmektedir. Ayr~ca, Luigi Calligaris ve Giovanni Timoteo Calosso (Rüstem
Bey) gibi II. M ahmud'un hizmetine girmi~~olan italyan subaylar~n~n an~lar~ndan
aktar~lan bilgiler de dikkati çekmektedir.
E. Leo ne, bu dönemde Osmanl~~Imparatorlu~unu durumunu '5' Bölüm
içerisinde incelenmektedir: Söz vermeler — ~~. Mahmud'un saltanat~= ilk y~llar~~—
Mahmud ve Mehmed Ali — Avrupa'n~n i~e kar~~mas~~—1848'den K~nm Sava~~'na.
Söz vermeler (Vaidler) ba~l~~~n~~ta~~yan ilk bölüm (s. 1-12), bir Giri~~niteli~indedir. E. L., Osmanl~~Imparatorlu~unda düzenleme hareketlerine giri~en ilk padi~ahlar~n III. Mustafa ve III. Selim oldu~una de~inerek III. Mustafa'n~n ba~l~ca
yard~mc~lar~~ olan Comte de Bonneval (Kumbarac~~ Ahmed Pa~ a) ile
Baron de Tot'un çal~~malar~~hakk~nda k~sa bilgiler vermektedir. III. Selim'in
yaln~z askerlik alan~n~~içeren bir düzenlemeye Yeniçerilerin kar~~~koyacaklar~na
inand~~~ndan imparatorluk yönetiminin her alan~nda geni~~ve köklü bir "reform"
yapma~~~gerekli gördü~ünü belirten yazar (7 vd.), böyle oldu~u halde Nizam-t
Cedid giri~iminin Padi~ah~n önce taht~na sonra da hayat~na mal oldu~unu hat~rlatmaktad~r (s. 9).
Bu giri~~bölümünde E. L., II. M ahmud dönemindeki olaylar~~aç~klayabilmek
için Mehmed Ali Pa~ a'n~n M~s~r'da iktidar~~ele geçiri~ini ve Sudan, Hicaz bölgelerini de yönetimi alt~na alma giri~imlerini özetlernek gere~ini duymu~~görünmektedir (~ o vd.).
Kitab~n~n II. Bölümünde, önce II. Mahmud'un ba~a geçti~i y~llarda Imparatorlu~un genel durumuna de~inen E. L., reform yapma karar~yla tahta oturan
Padi~ah ile, ondan önce reformlara ba~lam~~~olan M~s~r Valisi Mehmed Ali
Pa~~a'y~~ kar~~la~t~ rmakta ve M. Ali'nin durumunu, ‘2' yönden daha elveri~li bul-
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maktad~r: M~s~r'~n yüzölçümü bak~m~ndan küçük, nüfus yönünden de pek kar~~~k
bir ülke olmamas~na kar~~l~k Osmanl~~Imparatorlu~unun büyüklü~ü ve kimi eyaletlerin merkezden kopma~a çal~~malar~, öngörülen düzenlemeler için büyük bir
engeldi. Bundan ba~ka, Mehmed Ali, Joseph Sve (Süleyman Pa~ a) örne~inde oldu~u gibi birçok yabanc~~subay~~ordusunda rahatl~kla komutan olarak
kullanabilirken, II. Mahmud ordu ve bürokrasideki üst - ast anlay~~~~nedeniyle
yabanc~~uzman kullanmada çe~itli güçlüklerle kar~~la~~yordu (13 vd.).
Ça~da~larm~n II. Mahmud hakk~ndaki görü~lerinin de~i~ik ve çeli~ik oldu~una i~aret eden E. L., 1824 de Istanbul'a gelen Piemonteli diplomat Ludovico
Sauli, Padi~ah'~, genç ya~ta ölümüne neden olacak derecede içkiye dü~kün "dengesiz" biri olarak nitelerken, Osmanl~~hizmetine giren bir ba~ka italyan~n, Luigi
Calligaris'in aralar~nda ~öyle dedi~ini belirtmektedir:
"Ben Sultan Mahmud'a son derece hayran idim. O zaman da, ~imdi de
kendisini devrimizin en cesur ve ola~anüstü ki~ilerinden biri olarak kabul ediyorum.
Ve ne ~ekilde olursa olsun O'na hizmek etmekten ve Avrupa'n~n en büyük imparatorlu~undaki reform hareketlerine kat~lmaktan gurur duyuyorum." (s. 14).
Kendisini yak~ndan gören Avrupal~~gözlemcilerin II. Mahmud'un fizik
yap~s~~hakk~nda verdikleri bilgilerin bile biribirini tutmad~~~na dikkati çeken E. L.,
L amar tine'in Osmanl~~Padi~ahnu "boyu orta, yürüyü~ü asil ve zarif, gözleri
tatl~~mavi" olarak anlatmasma kar~~l~k, Calosso (Rüstem Bey)'un II. M ahmud'u
"kara gözlü" buldu~unu söylemektedir (14 vd.).
Osmanl~~~mparatorlu~unda müslüman olmayan reayan~n durumlar~na, Fener%
rumlar~n ve Pera'daki yabanc~lar~n ya~amlar~na çok genel ölçüde de~inen yazar
(17-20), daha sonra Sardenya (Piemonte) Krall~~~~ile siyasal ve ekonomik ili~kilerin nas~l kuruldu~u üzerinde durmaktad~r. ~ki devlet aras~ndaki diplomatik
görü~meler ~ El~ 5'te Viyana'da ba~lam~~, Osmanl~~Imparatorlu~u ile bir ticaret andla~mas~~yapmak amac~yla bir Piemonte heyeti 23 Nisan 1817 de Istanbul'a gelmi~tir.
Ancak '6' y~l gibi uzun süren görü~melerden sonra 25 Ekim 1823'te iki devlet aras~nda, biri ticaret, di~eri de gemi ula~un~ na ili~kin iki andla~ma imzalannu~t~r
(25 vd.). Böylece Osmanl~~limanlar~~ ile Karadeniz, Sardenya gemilerine aç~l~rken
1824. bahar~nda Istanbul'da bir Piemonte elçili~i de kurulmu~tur.
E. L., bu arada Osmanl~~~mparatorlu~unda yerle~en ya da Osmanl~~hizmetine
giren italyanlar~~belirtmektedir. Asl~nda yazar~n yap~t~~boyunca, siyasal s~~~nma,
yerle~me ya da görev alma yollar~yla Osmanl~~Imparatorlu~unun sosyal ve ekonomik ya~am~na kar~~an ve düzenleme hareketlerine kat~lan, dolay~siyle bat~~kavram
ve de~erlerinin yay~lmas~na yard~m eden Avrupal~lar~~ve özellikle italyanlar~~
sergileme~e çal~~t~~~, italyanlar aras~nda da a~~rl~~~~Sardenya uyruklulara verdi~i
göze çarpmaktad~r.
E. L.,'nin belgelere dayanarak aç~klad~~~na göre, XIX. yüzy~l ba~lar~nda
Istanbul'daki italyanlar aras~nda Sardenya uyruklu olanlar~n say~s~~'600-700'ü
buluyordu. Bunlar~n bir k~sm~~ Cenovaltlar döneminde oldu~u gibi Galata'daki dükUnlar~nda küçük ticaretle u~ra~~yorlar, bir k~sm~~italyanlara ait yiyecek yap~mevlerinde çal~~~yorlar& Küçük bir kesimi de ~arap ticareti yap~yor, Tekirda~t'ndan
ya da Anadolu'nun di~er yerlerinden getirdikleri ~araplar~~Osmanl~~ba~kentindeki
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yabanc~lara sat~yorlard~. içlerinde Giuseppe Daste gibi Osmanl~~ hizmetine
giren kaptanlar ve Francesco Z en o gibi Türk donanmas~na yiyecek veren büyük
tüccarlar da vard~. Bununla birlikte as~l dikkate de~er nokta, bu y~llarda Osmanl~~
ba~kentinde yerle~mi~~olan italyan doktorlar~n çoklu~udur. Say~lar~~ 'I5'i bulan
bu hekimler, imparatorlukta t~p e~itiminin unutulmu~~olmas~n~n do~urdu~u bo~lu~un bir sonucu olarak ba~kent d~~~nda Anadolu ve Rumeli'de de mesleklerini rahatl~kla sürdürüyorlard~. Örne~in, 1825'e kadar Istanbul'da serbest uzman olarak
çal~~an Luigi Bicchi Vasallo, bu tarihte Erzurum Valisi Galip Pa~ a'n~n
hizmetine girmi~ti (21 vd.). Öte yandan, Karadeniz'e geçen italyan gemilerinin
ve tüccarlar~n~n artmas~~ kar~~s~nda bunlar~n sa~l~k hizmetini görmek amaciyle
Sardenya elçili~i Istanbul'da bir hastane bile açm~~t~~(s. 34). O dönemde Istanbul'daki
italyanlar aras~nda Carlo L omb ar di'nin 1816'larda ba~kentin ileri gelen ailelerinin çocuklar~na italyanca, frans~zca ve kaligrafi (ku~kusuz ki Latin alfabesine
göre) verdi~inin bilinmesi de (s. 22) ilginç olsa gerektir.
Istanbul'dan sonra italyanlar~n bir koloni olu~turacak kadar fazla olduklar~~
ikinci merkez Izmir idi. E. L., nin nakletti~ine bak~l~rsa, XIX. yüzy~l ba~lar~nda
Izmir'deki '12.000' kadar h~ristiyan~n '~ .000' den fazlas~~ italyan, ya da italyan
devletlerinin himayesine girmi~~kimselerdi. Bunlar~n büyük ço~unlu~u d~~al~m ve
d~~sat~mla u~ra~~yorlard~. Içlerinde '3' de hekim vard~. Verilen bilgilerden o dönemde Izmir'de yabanc~lar~n olu~turdu~u `~~4' üyeli bir Bilim Akademisi (Accademia Scientifica) ile ~ehir ileri gelenlerinin devam etti~i bir Avrupa Kulübü (Circolo europeo)'nün
bulundu~unu da ö~reniyoruz (s. 23).
Bununla birlikte Italyanlar~n büyük ölçüde Osmanl~~ülkelerinde yerle~melerinin, ~ talya yar~madas~ndaki 182o-1821 Anayasa hareketlerinin bast~nlmasmdan
sonraki y~llara rastlad~~~~görülmektedir. Vatanlar~ndan ayr~lmak zorunda kalan
italyan subay, uzman ve ayd~nlar~n~n ço~unlu~u Ispanya'ya ve Güney Amerika'ya
s~~~n~rlarken bir k~sm~~da do~~fya yönelerek Yunanistan'a, M~s~r'a ve Osmanl~~Imparatorlu~una gelmi~lerdi. Yunanistan'a gidenlerin ço~u Yunan ba~~ms~zl~k sava~~nda
Türklere kar~~~sava~~rlarken, M~s~r'a gidenler doktor, eczac~, subay vb. olarak
Mehmed Ali Pa ~ a'n~n hizmetine girmi~lerdi. E. L.;nin kitab~ndan aç~kça
ortaya ç~kan önemli bir nokta, M~s~r'da görev alan bu italyan uzmanlar~n~n say~lar~n~n san~ ld~~~ ndan fazla olmas~~ve M. Ali'nin reform hareketlerinde Frans~z
uzmanlar ölçüsünde etkilerinin bulunmas~d~r (44, 79 vd.). Bunlar~n aras~nda,
Vittorio Brunetti (Yusuf A~a), Arghirio (~ brahim Ef.), Chiandi
(Kas~ m A~a) gibi müslümanl~~~~kabul edenler de olmu~tu. M~s~r ordusunun
Konya'ya kadar ilerleyi~ine kat~lan bu italyanlardan sava~ta ya da hastal~ktan ölenler de vard~~ (go vd.).
Ancak do~u ülkelerine s~~~nan italyanlann büyük ço~unlu~u Osmanl~~hizmetine girmi~lerdi. II. Mahmud'un yeni kurdu~u ordunun yeti~tirilmesi için
Avrupal~~subay ve uzmanlara gereksinme duymas~, italyadan gelenlerin Osmanl~~
yönetiminde resmi görev almalar~na ya da kendi mesleklerini sürdürmelerine
olanak sa~lam~~t~.
E. L., ~ 82o'den sonra Osmanl~~ordusunda görev alan italyan subaylar~~ aras~nda, 1832 de Hama'da ölen Kont Bagliaca'n~n, Serasker dan~~man~~ olan Gr asso'nun, '8' y~ll~k bir hizmetten sonra veba'dan ölen Yzb. Vincenzo Riva'n~n,
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Te~men Righini'nin (51 vd.), 1829'da Istanbul'a gelip subay s~n~f~= yeti~tirilmesiyle görevlendirilen Luigi Calligaris'in (s. 58) adlar~n~~anmakta ve özell:kle
de Giovanni Timoteo Calosso (Rüstem Bey) üzerinde durmaktad~r. Gerçekten de Calosso bu dönemde Türkiye'de görev alan italyan subaylar~n~n en önde
geleni olarak dikkati çekmektedir.
E. L. ,'nin verdi~i bilgilere göre, Napoleon'un Rusya seferine süvari subay~~
olarak kat~lm~~~olan Calosso, 1821 den sonra Piemonte'den ayr~lmak zorunda
kal~nca birçok Avrupa ülkesini dola~m~~, 1826'da da Yunan ordusunda görev
alm~~t~. Fakat "Biz onlar için sava~~rken, bu usta halk Mathena'daki depolarda
kendilerine emanet etti~imiz mallarmuz~~ ya~mallyorlard~" diye an~larmda aç~kça
yak~nd~~~~yunanl~lar~n kötü davran~~lar~n~~görünce, "Bu durum, h~ristiyanl~~~n
ahlak yönünden zay~f ve kusurlu olan bu halk~~hakk~nda bir fikir vererek elenofil'leri üzüntüye sürtikleyebilir" kanaatiyle Türkiye'ye geçme~e karar vermi~ti (s. 54).
Izmir üzerinden Istanbul'a gelen Caloss o, önce baz~~gençlere özel binicilik dersleri
verme~e ba~lam~~, 1827 ortalar~nda ise II. Mahmud taraf~ndan süvari birliklerine
ba~ö~retmen atannu~t~. Müslüman olup Rüstem A~a ad~n~~alan Callosso'ya
ba~ar~l~~hizmetleri nedeniyle ertesi y~l Bey unvan~n~~veren II. Mahmud kendisini
Ni~an-~~iftihar ile de gönendirmi~ti (s. 57). Rüstem Bey ordudaki görevini 1832
Hums sava~~~öncesine kadar sürdürmü~tü. Ibrahim Pa ~ a komutas~ndaki M~s~r
kuvvetlerine kar~~~gönderilen Husrev Pa ~ a'n~n yan~nda Konya'ya kadar giden
Rüstem Bey (Calosso), Türk Ba~komutan~~ile subaylar~n~n yap~lan öner leri
dinlemediklerini öne sürerek Istanbul'a dönmü~~ve durumu bir raporla II. Mahmud'a bildirmi~ti (86 vd.). Ordudaki dan~~manl~~~~sona eren Rüstem Bey,
~ 839'a kadar binicilik ö~retmenli~i yapm~~t~. Ancak Abdülmecid'in tahta ç~k~~~n~n ilk günlerinde, 4 Temmuz ~ 839'daki bir geçit töreninde attan dü~mesi, Osmanl~~
hizmetindeki resmi görevinin sonu olmu~tu. Kendisine ba~lanan '30.000' kuru~luk y~ll~k emekli ödene~iyle 1843'e kadar Istanbul'da ya~~yan Calosso Rüstem
Bey, o y~l do~du~u Torino'ya dönmü~tü (~~~ o vd.).
Osmanl~~ ordusunda görev alan bu italyanlar~n yan~ba~~nda, Carbonaro
ad~nda Napolili bir avukat~n 1824'lerde kamu hizmetlerinin düzenlenmesinde
çal~~t~~~n~, fakat kötü hareketlerinden ötürü 1825'te tutuklan~p memleketine gönderildi~ini ö~reniyoruz (s. 59). Bunlardan ba~ka E. L., bu dönemde Istanbul'da
çal~~an kimi italyan sanatç~lar~ndan da söz etmektedir. Serasker Husr ev Pa~ a'n~n
iste~i üzerine '3' y~l süreyle görev almay~~kabul ederek 13 Aral~k 1828'de Istanbul'a
gelen Giuseppe Donizetti'nin 1831'de Üsküdar'da bir Müzik Okulu (M~z~ka-i
Hümayun)'nu kurdu~unu an~msatan yazar, Sardenya Konsoloslu~unda görev alan
ressamlardan Antonio Baratta'n~n Istanbul'daki yerel giysilerle, Osmanl~~ordusunun yeni üniformalar~n~~gösteren bir albüm haz~rland~~~n~, ayr~ca Nion-~~if~ihar'~n
biçiminin saptanmas~nda çal~~t~~~n~ ; 1827'de Osmanl~~ ba~kentine gelen Luigi
Gobbi'nin ise Rüstem Bey'in arac~l~~~~ile II. Mahmud'un bir portresini yapt~~~n~~ve 1829 sonlar~nda tamamlanan bu resmin Padi~ah taraf~ndan Piemonte
Kral~~Carlo F eli ce'ye gönderildi~ini (57 n. 93) de belirtmektedir.
II. Mahmud döneminin ba~l~ca olaylar~na de~inen E. L., Tepedelenli
Ali Pa~ a ve Yunan ayaklanmalar~ndan sözederken, Sardenya Dragornam Chirico'nun mektuplar~na dayanarak, daha çok bu olaylar s~ras~nda baz~~ ~iddet hare-
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ketlerine ba~vuruldu~unu belirtmekle yetinmektedir. Ayaklanrnaya kat~lanlardan
baz~lar~n~n idam edilmesi, isyan eden kasaba ve köylerden kimi kad~n ve çocuklar~n
esir al~nmalar~, hatta "Korint k~sta~~ndan ba~kent'e '20' torba dolusu kesik kulak"
gönderilmesi (39 vd.), ho~~kar~~lanmayan davran~~lar olsa bile bunlar~n, ayaklananlar~n yapt~klar~na bir tepki oldu~u unutulmamal~d~r. Tepedelenli Ali Pa~a'n~n
kesik ba~~n~n 5 ~ubat 1822 de Topkap~~ Saray~~iç kap~s~n~n (Bâb-t Hürnayun) önünde
sergilenmesi ise (s. 40), bu olaya özgü olmay~p "ibret" al~nmas~n~~amaçhyan bir
gelene~in uygulanmas~~ idi.
Bundan sonra reniçeri Oca~~'run kald~r~lmas~~üzerinde duran E. L., bu askeri
düzene son vermek karar~nda olan II. Mahmud ile Yeniçeriler aras~ndaki son
çat~~man~n ba~lang~c~n~~1821'e kadar geri götürmenin mümkün oldu~unu, o zaman
sadrazam~n de~i~tirilmesi iste~iyle ayaklanan Ocakl~lar~~ yat~~t~rab~ lmek için `1,5'
milyon akçe da~~tmak zorunda kalan padi~ah~n, uzun ve sab~rl~~ bir haz~rl~ktan
sonra 1826 Haziran~nda darbeyi indirdi~ini söylemektedir (45 vd.).
Istanbul'daki Sardenya elçisi Vincenzo Gropallo, 16 Haziran 1826 günlü
mektubunda ~öyle yaz~yordu: "Padi~ah, bir Hatt-~~ ~erifle Avrupa ordular~~gibi
bir Nizam-~~ Cedid'in (Sekban-~~Cedid olacak, ~.T.) yeniden kurulmas~n~~emretti.
III. Selim'in hayat~na mal olan bu karar, bu kez de~i~ik biçimde ele al~nd~. Yeniçeriler bu yeni birli~e girip girmemekte serbest olacaklar, girmek istemeyenlere
hayatlar~~boyunca ulüfeleri verilecek." (s. 47). Bununla birlikte daha ilk günlerde
bu yeni düzenlemeye kar~~~ ç~kanlar olmu~~ve muhalif baz~~ Yeniçeriler ile yüksek
dereceden `4' subay idam edilmi~lerdi. 14 Haziran 1826 günü, yeni birlikten bir
askerin M~s~rl~~ bir uzman subay taraf~ndan öldürülmesi ve katilin Yeniçeri ortalar~na s~~~nmas~~üzerine 44.-71. Ortalar~n kazanlar~n~~ devirip ayaklanmalar~, II.
M a hm u d'un bekledi~i f~rsat~~ vermi~ti. Etmeydan~'ndaki k~~lalar~~topa tutulan
reniçeriler'den kurtulabilenler çok azd~. Ba~kentteki Ten içeri av~~da haftalarca sürmü~tü. Sokaklarda sürünen cesetler Yahudilerce toplan~p Ye~ilköy taraflar~nda
Marmara'ya at~lm~~t~~ (s. 49).
"II. Ma hmud ve Mehmed Ali" ba~l~kl~~üçüncü bölümde yazar, önce Mora
ayaklanmas~= bir Türk - Rus sava~~na dönü~mesine de~inmektedir. Nakledilen
raporlara göre, Navarin'de Türk donanmas~n~n yok edilmesi üzerine sürekli olarak
toplanan Divan-~~ Hümayun bir çözüm ararken Osmanl~~ Hükümeti Sardenya
Elçisi Gr opall o'nun görü~ünü almak istemi~, bu konudaki görü~melere Padi~ah~n
"samimi dostu" olmas~~ nedeniyle Rüstem Bey (Ca 1 osso) da kat~lm~~t~. Elçi,
sava~tan kaçm~lmas~m önermi~, fakat Kaptan-~~ Derya Tahir Pa ~ a'n~n ba~kente
geli~i Yunanistan hakk~ndaki önerilerin kabul edilmemesine yol açm~~, bu da sava~~~
kaç~n~lmaz k~lm~~t~r (s. 66). Sava~~n aleyhe geli~mesine, Ruslar~n Erzurum'u ve
Edirne'yi ele geçirmelerine paralel olarak içeride de reformlar~n kar~~s~nda olanlar~n
ve uleman~n baltalay~c~~hareketleri giderek artm~~t~. E. L.'nin aktard~~~~belgelerden, düzenlemeye kar~~~olanlar~n eylemlerini daha çok Istanbul'un çe~itli yerlerinde
ve özellikle Avrupal~lar~n oturduklar~~ Pera'da yang~n ç~kartmak biçiminde sürdürdükleri anla~~lmaktad~r. Türk - Rus sava~~~ s~ras~nda k~~k~rt~c~lar~n bir k~sm~n~n
hapsedilmesine, sürülmesine, hatta "kulaklar~n~n kesilmesine" ra~men baltalama
hareketlerinin önüne geçilememi~~ve 26 Temmuz 1828 de ba~lay~p 8-9 saat süren
bir yang~n Pera'da `2.500' evi yok etmi~ti (s. 71).
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Bütün bu olumsuzluklar kar~~s~nda II. Mahmud, Edirne'nin dü~mesinin
ertesi günü ~unlar~~söylemekten kendini alamam~~t~: "Orduya 300.000 ki~i gönderdim, donanmay~~düzenleme~e çal~~t~m, bütün hazinemi harcad~m. imparatorlu~u
ve onurumuzu kurtarmak için yap~lacak her~eyi yapt~m. Askerler ve halk sava~mak
istemiyorlar, art~k beni takip etmiyorlar, bana ihanet ediyorlar ve dü~mana teslim
oluyorlar! ~yisi mi, dü~mana elçiler gönderilsin ve istenilen ~ey yap~ls~n. Yenilgiye
u~arayan biziz!" (s. 72).
Yenilgiyle sonuçlanan sava~lar~n yan~s~ra ekonomik s~k~nt~lar fiatlarm artmas~na yol açarken, ba~kentteki kar~~~kl~klarm da ço~ald~~~~görülüyordu. 1831
yazmda, birkaç gün ara ile, biri kara ordusunda di~eri de donarunada düzenlenmi~~
olan iki komplo meydana ç~kar~lm~~t~. Bu nedenle '8o' kadar subay idam edilmi~~
ve '20' kadar yabanc~~ da tutuklanm~~t~. 2 A~ustos 1831'de Pera'da patlak veren
büyük bir yang~n '18' saat sürmü~~ve birçok yap~lar~~kitle çevirdi~inden '~ so.000'
ki~i aç~kta kalm~~t~~ (s. 76).
Bundan sonra, Mehmed Ali Pa~ a isyamna de~inen E. L., M~s~r ordusunun
Konya' ya kadar ilerleyi~ini, italyan diplomatlarm~n ve her iki orduda görevli italyan subaylar~n~n gözlemlerine dayanarak özetlemektedir. Bu raporlardan, Akkâ
Komutan~~ Abdullah Pa ~ a'n~n '6' ay süren kahramanca savunmas~, ~am Valisi
Selim Pa~ a'n~n Alemdar Mustafa Pa~~a'y~~and~r~r biçimde hayat~na son
vermesi ve Osmanl~~ordusunun yetersizli~i daha iyi anla~~lmaktad~r.
Akkâ ku~atmas~~umulmad~k biçimde uzun sürünce M. Ali Pa~a, ordusunda
görevli '3' italyan uzman~~ ~ehir önüne göndermi~ti. Bunlar, madencilik uzman~~
Giovanni Romei, istihkâm te~rneni Luigi Albertini ve topçu subay~~ Giuseppe del Carretti idiler. Gene de Abdullah Pa~ a uzun süre dayanm~~~ve
ancak '6.000' ki~ilik garnizonu '400'e indi~inde teslim olmu~tu. Mehmet Ali,
bu ünlü komutana büyük sayg~~göstermi~, kendisine bir k~l~ç hediye etti~i gibi
y~lda '1.200' kese maa~~ba~lann~t~~(78-83).
Bu arada ~am'da da bir isyan ba~göstermi~ti. II. Mahmud'un reformlar~~~a
kar~~~olanlarla M. Ali Pa ~a'n~n Arab Yar~madas~'nda bir siyasal birlik kurmak
istedi~ini gören arablar 16 Eylül 1831 de ayaklannu~lard~. Ayaklananlarm kendi
kona~ma kadar girmeleri üzerine Vali Selim Pa~a, teslim olmaktansa ölme~i
ye~lenn~~ve yere döktü~ü barutu çubu~undaki ate~le tutu~turarak intihar etmi~ti.
Böylece ba~s~z kalan ~am, 14 Haziran 1832'de Ibrahim Pa~ a'n~n eline geçmi~ti
(84 vd.).
Öte yandan, M~s~r kuvvetlerine kar~~~gönderilen Husrev Pa ~ a komutas~ndaki ordu Konya önlerine vard~~~~~da, Türk subaylar ile görevli yabanc~~uzmanlar
aras~nda anla~mazl~klar ç~km~~~ve süvari birlikleri ba~~dan~~man~~Rüstem Bey
(Calosso) ayr~l~p Istanbul'a dönmü~tü. Rüstem Bey bu olay üzerine II. Mahmud'a sundu~u raporda Husrev Pa~ a'n~n kendisine ~öyle dedi~ini öne sürmekteydi:
"Ne kadar da safs~n Rüstem Bey! Askerlerin h~rs~zl~~mdan yakuuyorsun.
Fakat azizim, bütün komutanlar ellerinden geldi~ince askerlerinden çalarlar. Ben
de çal~yorum! Bugün reklam olsun diye bundan yak~nan küçük rütbeli subaylar
ve askerler bile, yar~n komutanlar~n~n yerlerine geçtiklerinde onlar gibi çalacalslard~r!" (s. 87).

B~BL~YOGRAFYA

381

E. Leone'nin kitab~na ald~~~~bu sözlerin gerçekten de Husrev Pa~ a'n~n
a~z~ndan ç~k~p ç~kmad~~~~tart~~~ labilir amma, bunu içeren raporun II. Mahmud'a
sunulmu~~olmas~~ ve Calosso (Rustem Bey)'nun Me<moires de un vieux soldat,
(Eski bir askerin an~lar~ ) ad~yla 1857 de Torino'da yay~mlanan kitab~nda yer almas~~
olay~n ciddi bir yönünün bulundu~unu göstermektedir.
E~itim, techizat ve komuta yönlerinden birçok eksiklikleri bulunan Osmanl~~
ordusunun M~s~r kuvvetleri kar~~s~nda tutunmas~na art~k olanak kalmam~~t~. Hums
yenilgisinde '4.200' ölü d~~~nda, '5.000' esir ile '~ o.000' tüfenk ve '28' top ~ brahim
Pa~ a'n~n eline geçmi~ti (89 n. 50). Konya sava~~nda ise ~ o.000' ki~i ile birlikte
Sadrazam Re~ id Mehmed Pa~ a da esir dü~mü~~ve M~s~rl~lar '943' top kazanm~~lard~~(s. 90). Böylece M~s~ r ordusunun Anadolu içlerine kadar ilerlemesinde
italyan kaynaklar~n~n ayr~nt~lara ~~~k tuttu~u ve baz~~tarihlemelere aç~kl~k getirdi~i
görülmektedir (kr~. ~inasi Altunda~, Kavalal~~Mehmet Ali Pa~a Isyan~ , M~s~r
Meselesi, 1831-1841, Ankara, 1945).
E. L., bu yenilgilerin Imparatorluk ba~kentinde tela~~ve ho~nutsuzluklara
yol açt~~~n~~belirtirken do~rudan do~ruya Padi~aha yönelik bir komplonun düzenlendi~i söylentilerinin yay~ld~~~m da aktarmaktad~r. Sardenya Dragomam
Chirico'nun mektubuna göre, II. Mahmud, bu olumsuz havay~~gidermek için
9 Nisan 1833 te Sadrazamdan müfti ve ulemay~~ bir toplant~ya ça~~r~p durumu
kendilerine aç~klamas~n~~istemi~ti. Ancak reformlara kar~~~olanlar gene de baz~~
eylemlerden geri kalmam~~lard~. 29 Temmuz 1833'te ba~gösteren bir yang~nda
'120' ev ile birçok dükkan yanm~~t~. 30 A~ustostaki ikinci bir yang~n ise, hemen
bütün silah yap~mevleri ile sebze ve un satan birçok dükkan~~ve '2.000' dolay~nda
evi kül etmi~ti. Aç~kta kalanlar~n say~s~~'6o.000'i bulmu~tu.
Bunlar~n d~~~nda, muhaliflerin ilginç bir giri~imi olarak, Istanbul'da Türkçe,
Frans~zca ve Rumca yaz~lm~~~baz~~bildirilerin da~~t~ld~~~n~~da, gene E. L.'den
(s. 94) ö~reniyoruz.
Osmanl~~Imparatorlu~unun Mehmed Ali ayaklanmas~~gibi büyük bir iç
bunal~ma sürüklendi~i y~llarda, Italya'da 1831-1833 ayaklanmalar~ndan sonra
birçok kimsenin göç etmek zorunda kalmalar~, Türkiye'yi yeniden bir s~~~nma yeri
durumuna getirmi~ti. E.L.'nin verdi~i isimlerden, bu dönemde Osmanl~~hizmetine
giren italyanlar aras~nda önemli sa~l~k kurulu~lar~n~n ba~~na getirilen hekimler
dikkati çekmektedir. Örne~in, Yzb. Farcito Delbecco donanmaya ö~retmen
olarak atan~rken, Dr. Carlo Trinchieri bir slivari alaymda, Dr. Carlo Paldi
Anadolu'da bir pa~an~n yan~nda görev alm~~, Dr. Luigi Capoleone Saray'a
girerek Hekimba~~l~~a kadar yükselmi~, Dr. Antonio La go ise Rus ve Sardenya
elçiliklerinde çal~~t~ktan sonra 1838'de yeni kurulan Karantina örgütünün Ba~tabibli~ine getirilmi~~ve 1842'ye kadar bu görevde kalm~~t~~ (~ o~~ vd.).
Böylece Türkiye'de çal~~an italyan uzmanlar~n~n say~s~~artarken Rusya ile
imzalanan Hank& Iskelesi andla~mas~, yabanc~~uzmanlar~n seçimini de etkilemi~ti.
Bu konuda yabanc~~devletler aras~nda k~skançl~klar sürerken Rusya'n~n Osmanl~~
yöneticilerine orduda Prusyal~~subaylar~n kullan~lmas~n~~önerdi~ini belirten E. L.,
Yzb. Mol tke'nin bu yolla 1835 te Türkiye'ye geldi~ini ve onu 1837 de Mulbah,
Fisher ve Winke'nin izledi~ini hat~rlatmaktad~r (~~~~vd.). Ancak ~ngilizlerin
güceruneleri kar~~s~nda donanma hizmetlerinde de ~ngiliz uzmanlar~n kullaml-
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mas~na karar verildi~ini, fakat 1839 Martmda istanbura gelen '5' ingiliz subay~ndan yaln~z birisinin, Kaptan Walker'in görev kabul etti~ini, bu dönemdeki yabanc~~
uzmanlar aras~nda Frans~zlardan ba~ka, bir Polonyal~n~n da (Wojciech C hr z ano wski) bulundu~unu eklemektedir (s. 112).
Imparatorlu~un kar~~~kar~~ya geldi~i iç ve d~~~olaylara ra~men II. Ma hmud'un
reform giri~imlerini sürdürdü~ünü belirten E. L., 1829-1839 y~llar~~aras~nda gerçekle~tirilen kimi düzenlemeleri s~ralamaktad~r:
Padi~ahm, Halil R~ fat Pa~ a ile evli bulunan k~z~ndan 1835 de do~an erkek
çocu~un hayatma dokunmamas~, "Padi~ah k~zlar~ndan ya da k~zkarde~lerinden
do~an erkek çocuklar~n do~ar do~maz ebe taraf~ndan bo~ulmas~" usulüne son
verilmesi olarak de~erlendirilmekte ve bu da Fatih Mehmed'in yasas~yla ilgili
gösterilmektedir ki (s. 1o8), ~ehzade katillerini içeren maddenin Sultan-zâde'leri
kapsamad~~~~ve bu de~erlendirmenin yanl~~~oldu~u aç~kt~r.
Bunun d~~~nda, Padi~ah~n israf~~önlemek amac~yla 1835 Nisan~nda, kabul
törenleri ve resmi görü~melerde Çubuk ikram edilmesini yasaklamas~, giyim-ku~amda
de~i~iklikler yap~larak askere üniforma ve [es giydirilmesi, Divan-~~Hümayun'un
kald~r~lmas~, Sadrazam yerine Ba~vekil deyirninin kullan~lmas~~ve ‘2' yeni Meclis'in
olu~turulmas~~(s. ~ o9) ku~kusuz ki reformlar~n birer halkas~~niteli~indedir. Ancak
yazar~n "Özel Meclis" (Consiglio Intimo) diye and~'~~~ve Bakanlar (Naz~rlar)
d~~~nda '5' üyesi bulundu~unu söyledi~i yeni kurulu~~ku~kusuz ki Meclis-i Has (ya da
Meclis-i Vükeld), "D~~~Meclis" (Consiglio Estero) dedi~i de (s. ~~15) Meclis-i
Ahk'dm-~~Adliye olacakt~r.
Bunlardan ba~ka Tar~m Meclisi (Meclis-i Ziraat) nin kurulmas~na de~inen
E. L., Frans~z hükümetinin Levant ticaretini geli~tirmek amac~yla görevlendirdi~i
teknisiyen B a r r a c hi n'in 1838'de Tar~m, Ticaret ve Sanayi Meclisi ad~n~~ ta~~yan
bir örgüt kurdu~unu, bu Meclis'e "güvenilir ki~i" olarak Mustafa Re~ it Pa~ a'n~n
da girdi~ini, ancak bu yeni kurumun büyük çaptaki üretimlerde tekel'in kald~r~lmas~n~~önermesinin büyük tepkilere yol açt~~~n~~(115 vd.) söylemektedir.
Yazar~n aktard~~~~önemli giri~imlerden biri de, H us r ev Pa~ a'n~n sadaretinde Sardenya Dragoman~~Rocco Ans a 1 do'nun önerisiyle, reformlar için
gerekli elemanlar~~yeti~tirmek amac~yla Askeri Politeknik Okulu'nun aç~lmas~d~r.
Ba~kentin ileri gelen ailelerinin 6-15 ya~lar~ndaki çocuklar~~aras~ndan seçilen '200'
ö~renci ile ö~retime ba~l~yan okuldan iyi sonuçlar almm~~ ken Müdür Avni Bey'in
1837'de görevinden al~nmas~ndan sonra ö~retim düzeyi dü~mü~tü (s. 107). E.L.'nin
kulland~~~~kaynaklardan, 183o'larda bir italyan firmas~n~n Çukurova'da pamuk ve
merinos yeti~tirilmesi için bir proje haz~rland~~nu, hatta Tarsus'ta ~ube açarak
uygulamaya geçti~ini de (s. 109) ö~reniyoruz.
E. L.'nin de~indi~i konular, II. M ahmud'un tüm düzenlemelerini kapsamamakta ve bunlar~n nas~l haz~rlan~p uyguland~~~~hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler vermemektedir. Ancak onun ça~da~~italyanlarm gözlemlerini yans~tan de~inilerinin
ve de~erlendirmelerinin ilginç ve önemli olduklar~~görülmektedir.
Kitab~n~n bu III. Bölümünde son olarak Nizib sava~ma ve II. M ahm u d'un
ölümüne yer veren E. L., 24 Temmuz 1839 da M~s~r kuvvetlerine bir kez daha
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yenilen Haf~ z Pa~ a komutas~ndaki Osmanl~~ordusunun kay~plar~n~n
ölü, '2.000' yaral~ , '8.500' esir ve '120' top oldu~unu, Polonyal~~ general Moleski
ile '5' frans~z subay~n~n ve di~er yabanc~~ uzmanlardan bir k~sm~n~n Nizib'te
hayatlar~n~~ yitirdiklerini (118 vd.) belirtmektedir.
Sardenya elçili~inde görevli Pare t o'nun mektubuna göre, 1839 bahar~nda
II. Mahmud'un çok a~~ r hastaland~~~~ve bir Alman hekim taraf~ndan tedavi
edilmekte oldu~u söylentileri yay~lm~~t~. 28 May~s 1839 da, bir süreden beri ~stanbul'da yerle~mi~~olan Ingiliz doktor Milingen saraya ça~~r~lm~~t~. ~~Temmuz
1839 ö~le vakti ise Sultan M ahmud'un o sabah saat 7,0o'de öldü~ü ilan edilmi~ti.
Padi~ah~n hastal~~~~hakk~nda de~i~ik söylentiler ç~ kmakla birlikte üzerinde en çok
durulan~ , tüberkülozlu bünyesinin alkol yüzünden büsbütün harap oldu~u idi
(s. I20). Bunlar~~ anlatan yazar, II. M ahmud hakk~nda bir hüküm vermek gerekirse, kendisinin "politika ve yönetim bak~mlar~ ndan gerçekten de tutucu ve
gerici olan bir toplumun ilerlemesini isteyen tek temsilci" oldu~u söylenebilir demektedir (s. 121).
Abdülmecid'in saltanat~n~ n 1848'e kadarki ilk y~llar~n~~içeren bölüme E.L.,
Avrupa'n~n i~e kar~~mas~~ ba~l~~~n' vermi~tir.
Abdül me ci d'in tahta ç~k~~~ yla eski, ya~l~~devlet adamlar~n~n yeniden yönetimin ba~~na getirilmesinin ~mparatorlu~a pahal~ya mal oldu~una i~aret eden
yazar, sadrazam Hus re v Pa~a'n~n amans~z kar~~tlar~ndan Kaptan~~Derya Ahmet
Pa~ a'n~n donanmay~~ iskenderiye'ye götürüp M. Ali'ye teslim etti~ini, böylece
Osmanl~~imparatorlu~unun kara ordusundan sonra deniz kuvvetlerinden de yoksun kalmas~~kar~~s~nda Avrupa büyük devletlerinin i~e kar~~t~klar~n~~belirtmektedir.
Fransa, Ingiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya'n~n 27 Haziran ~~839'da yay~mlad~klar~~ortak bildiri ile "Osmanl~~imparatorlu~unun toprak bütünlü~ünü koruyacaklar~m" aç~klad~klar~n~~ (s. 125) hat~rlatan E. L., yeni D~~i~leri Bakan~~ Mustafa
R e~~i d Pa~a'n~n da, yabanc~~devletlerin biribirini tutmayan istekleri aras~nda
devlete yeni bir yön vermek için Gülhane Hatt~'m haz~rlad~~~na de~inmekte ve
Ferman~n özellikle "Yasalar önünde e~itlik"e ili~kin hükümlerini ~öyle de~erlendirmektedir :
"II M ahmud 'un yapt~~~~reformlara, ald~~~~önlemlerin kanevas~na dayanan
yeni Hatt-~~ ~erif, oldukça geni~~içeri~ine ra~men, islam topraklar~ nda yerle~mi~~
olsalar bile h~ ristiyanlara ve yahudilere özel bir kamu hukukundan kurtulma olana~~~veremiyecekti. Çünkü onlar~, egemenli~in biricik sahibi umma'n~ n himayesi
alt~ na sokan müslüman devlet doktrini anlay~~~ na ciddi zararlar vermeksizin müslümanlar ile redya (müslüman olmayan halklar) aras~ nda hukuk yönünden gerçek
bir e~itlik kolayl~kla sa~lanabilecek de~ildi.
"Sonuç olarak, koruma alt~ ndakiler (zimmi'ler), özel baz~~yükümlülüklerden,
her~eyden önce Haraç ve Cizye'den ba~~~~k tutulmu~lard~. Buna kar~~l~k olarak ta,
müslüman olmayanlar o zamana kadar müslüman toplumun savunmas~~yönünden
ba~l~ca görev ve hak olan kutsal sava~a (cihad) alinmazlarken, ~imdi askerlik hizmetine lay~k görülüyorlard~. Ancak raiyye'nin bir ayr~cal~k olarak sürdürülüp,
kendilerine tan~ nmayan bu askerlik hizmetini - sarulamn aksine - hemen onur
verici bir durum olarak kabul etme e~iliminde olmad~klar~~hiç hesaba kat~lm~yordu" (s. 127).
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Avrupa devletleri için önemli olan M~s~r ve Bo~azlar sorunlar~n~ n Ingiltere'nin
istedi~i biçimde sonuçland~~ma de~inen E. L., bunu birçok ara~ t~rmac~~gibi Ingiliz
D~~i~leri Bakan~~ Palmerston'un zaferi olarak görmektedir (134 vd.).
Eski Sadrazam H us r ev Pa ~ a'n~n rü~vet almakla suçlan~ p 8 Mart 184o'da
Meclis-i Ahkâm-~~Adliye'de ‘2' y~ l sürgün ve '8' ay süreyle gözetim alt~nda bulundurulma cezas~na çarpt~r~lmas~n~ n ve '6o.000' kuru~luk emekli ödene~inin kald~r~lmas~n~n Tanzimat'~n kar~~s~nda olanlar~ n durumunu sarst~~~n~~söyleyen yazar,
bununla birlikte Re~ it Pa~ a'n~n 29 Mart ~ 84~~'de Paris Büyükelçili~i ile D~~i~leri
Bakanl~~~ndan uzakla~t~r~ld~~~n~~(s. 135) belirtmektedir.
E. L., kitab~n~ n bu bölümünde Lübnan olaylar~~üzerinde de önemle durmaktad~r. 1841 Kas~~~~~nda h~ ristiyanlarla müslümanlar aras~nda çarp~~malar ba~lay~nca
Osmanl~~Hükümetinin ülkenin da~l~k bölgesine tan~d~~~~özerkli~i kald~rmay~~uygun
görerek, h~rvat as~ll~~ Ömer Pa ~ a (Michele La t tas)'y~~Vali atad~~~n~, kar~~~kl~klar~ n önüne geçilemeyince de 1846'da Lübnan'~n yönetiminde de~i~iklik yap~l~p
Türk Vali'ye yard~mc~~olacak biri h~ristiyan di~eri Dürzi iki "Vekil" ile Kaymakamlara yard~m edecek '2' Meclis olu~turdu~unu anlatmaktad~ r ( 4 I-146).
Bundan sonra Gülhane Hatt~'r~~~ izleyen düzenleme hareketlerini ele alan yazar,
4 Aral~k 1841'de Seraskerli~e atanan R ~ za Pa~ a'n~n, bir yandan Valide Sultan'~n
gözdesi öte yandan Rüstem Bey (Calosso)'in yan~nda yeti~mi~~bir uzman
olarak görevde kald~~~~sürece Imparatorlu~un gerçek hâkimi oldu~unu (138 vd.),
ancak ordunun yeniden düzenlenmesi sorununa da e~ilip askerlik görevinin '5'
y~ll~k eylemli ve '7' y~ll~k yedek (Redif) diye ‘2' ye ayr~ld~~~n~ , kara kuvvetlerinin
de '5' Ordu'ya bölündü~ünü (s. 149) belirtmektedir.
Meclis-i Maarif'in 1835 te e~itim alan~nda baz~~yeniliklere karar verdi~ini,
'5' y~l süreli ilkö~retiminin zorunlu ve paras~z, '4' y~ll~k orta ö~retimin de ücretsiz
olmas~n~n öngörüldü~ünü ve 1848 den sonra Tar~m ve Veteriner Okulu gibi meslek
okullar~n~n aç~ld~~~n~~(s. 150) hat~ rlatan E. L., A bdülm ecid'in 1844 Haziran~nda
ç~kt~~~~yurtiçi gezisinden sonraki önemli bir giri~ iminden de söz etmektedir. Sardenyal~~diplomat Par e to'nun mektubuna göre Padi~ah, 1845 Mart~nda, biri
müslüman olmayan reâyadan olmak ko~ uluyla her Sancak'tan seçilecek iki~er
temsilcinin ba~kente gönderilmesini emretmi~ ti. Nisan ay~nda Istanbul'a gelen
'300' kadar temsilciyi Padi~ah ad~na Serasker Süleyman Pa~a kabul etmi~~ve
kendilerine tüm tebaan~n durumlar~n~~düzeltmek istediklerini aç~klam~~t~ . Osmanl~~
Imparatorlu~unda ilk kez düzenlenen bu toplant~ya paralel olarak Eyalet Meclisleri'nin kurulmas~~ da dü~ünülmü~ tü. Ne var ki Abdülmecid'in bu iyi niyetli
çabalar~~tutucular~n engellemeleriyle kar~~la~m~~t~ . 2 Ekim 1845'te Pera'da klâsik
gösteriler ba~lam~~, yang~na verilen '~ 5o' kadar yap~~harap olmu~tu (s. 151).
E. L.'nin nakletti~ine göre 27 Kas~m 1846 da Sadarete getirilen M. Re~ it
Pa~a döneminde esir ticaretinin yasaklanmas~~da aleyhte gösterilere neden olmu~,
1847 Ocak ay~~ ile Eylülünde Pera'da yeni yang~nlar ç~kart~lm~~t~~(s. 157). Ancak
yazar~n burada tarihlemelerde baz~~yanl~~l~klara dü~tü~ü görülmektedir. Çünkü
M. Re~ it Pa~ a'n~ n 26 Eylülde Sadarete atand~~~n~~ ve esir ticaretinin kald~r~ lmas~n~n onun ikinci Sadrazaml~~~~dönemine, 185o A~ustosuna rastlad~~~n~~ (Mustafa
Re~it Pa~a, IA) biliyoruz. Ancak Pa~a'n~n sadrazaml~ktan azlinde Rusya'n~n aleyh-

B~BL~YOGRAFYA

385

teki çabalar~~kadar Re~ it Pa~ a'n~n özel doktoru Paleologo'nun kar~~t~~~~Harem
skandallar~n~n rol oynad~~~~yolundaki görü~ler (s. 157) dikkat çekicidir.
Yazar E. L., kitab~n~n bu IV. Bölümünde Papal~k ile diplomatik ili~kiler
kurma giri~imi üzerinde de durmaktad~r. Lübnan olaylar~n~n alevlenmesi ve Rusya
ile Fransa aras~nda sürtü~melerin artmas~~kar~~s~~~da Sadrazam Re~ it Pa~ a ba~kanl~~~ndaki Osmanl~~Hükümeti, imparatorluk s~n~rlar~~içerisinde ya~ayan Katoliklerle ilgili konularda do~rudan do~ruya Papal~k devleti ile ili~ki kurma~~~bir ç~k~~~
yolu olarak görmü~~ve bu amaçla Mehmed ~~ekip Efendi'yi Roma' ya göndermi~ti.
Osmanl~~elçisi 20 ~ubat 1847'de IX. Pius taraf~ndan kabul edilmi~, ~~Mart'ta da
Papa ile ikinci bir görü~me daha yapm~~t~~(s. 158). Vatikan'daki baz~~çevrelerin
Müslüman Osmanl~~devleti ile sürekli ili~ki kurulmas~na kar~~~ç~kmalar~~yüzünden
IX Pius ancak aylar sonra kendi temsilcisini Türkiye'ye gönderebilmi~ti. Innocenzo F erri eri ba~kanl~~~ndaki Papal~k heyeti, 16 Ocak 1848'de Istanbul'da
top ate~leri ile kar~~lanm~~t~. Ay~n ~ g'unda Re~it Pa~ a, ertesi günü de Padi~ah
taraf~ndan kabul edilerek hediyelerini sunmu~tu (~ 5g vd.). Ancak Osmanl~~ ba~kentine Papa'dan özel bir heyetin gelmesi ba~ ta Rusya olmak üzere Fransa, ~ngiltere ve Avusturya elçilerinlin protokol sorunlar~ndan ba~l~yarak türlü engeller
ç~karmalar~na yol açm~~t~. 28 Nisan'da Re~ it Pa~ a'n~n sadrazaml~ktan, Ali Pa~a'n~n da D~~i~leri Bakanl~~~ndan al~nmalar~, Papal~k ile resmi ili~ki kurulmas~n~~
istemiyenlerin güçlerini art~rm~~t~ . Sonuçta da F er ri e ri Padi~ah~n Papa'ya gönderdi~i hediyeleri al~p 17 May~s 1848 de Roma'ya dönmü~tü (s. 164).
Kitab~n 1848'den K~r~m Sava~~na ba~l~kl~~son bölümünde yazar, önce 1848
ihtilâllerinden sonra Türkiye'ye s~~~nan Avrupal~lar~n etkisini belirtmektedir.
E. Leone'nin de~erlendirmesine göre, Italya'da, Polonya'da ve Macaristan'da
yenilgiye u~rayan ihtilâlcilerin Osmanl~~topraklarma s~~~nmalar~, gelecekte Modern
Türkiye'nin do~mas~na yol açacak yeni fikirlerin ve ilkelerin yerle~ip güçlenmesini
sa~lam~~t~ r. 182o-1821 Anayasa hareketlerinden sonra Türkiye'ye s~~~nanlar genellikle orduda ve sa~l~k hizmetlerinde görev alm~~lar, bu nedenle de etkilerini yaln~zca
imparatorlu~un eski yap~s~n~n düzenlenmesinde hissettirebilmi~lerdi. Oysa, 1848'de
s~k~nanlar say~ca daha çok olduklar~~gibi, içlerinden bir k~sm~~politikac~~olup ülkelerindeki reform partilerinde eylemli olarak çal~~m~~lard~. Bunlar Osmanl~~ ~mparatorlu~unda da aym do~rultuda çal~~ma~a ve s~n~rl~~ da olsa baz~~reform tohumlar~n~~ekme~i ba~arm~~lard~r. Ayr~ca bir kesimi de Müslümanl~~~~kabul ederek
önemli görevler alm~~lar ve Türk toplumu içerisine kar~~arak dü~üncelerini yayabilmi~lerdi. Yazar E. L., bu de~erlendirmesini Ettore R ossi'den aktard~k' ~u
hükümlerle peki~tirmektedir: "1848 olaylar~~Osmanl~~ ~mparatorlu~unda da etkiler
do~urmaktan geri kalmad~. Istanbul'da ve Türkiye'nin di~er yerlerinde konuk
edilen ve subay, hekim ve uzman olarak göreve al~nan siyasal mülteciler, siyasal
yeteneklerinin yan~ba~~nda özgürlük fikrini de getirmi~lerdi." (s. 176).
E. L.'nin verdi~i bilgilere göre, ihtilâle kar~~m~~~birçok italyan 1849 da Osmanl~~
topraklar~na s~~~nmak gere~ini duymu~lard~. Bunlar içerisinde bir süre Osmanl~~
topraklar~nda kald~ktan sonra ba~ka ülkelere göç edenler bulundu~u gibi, devlet
hizmetine girenler, hatta müslümanl~~~~kabul edenler de vard~. Örne~in, Roma
Cumhuriyeti'nin ~çi~leri Bakan~~ Carlo Mayir ile Adalet Bakan~~Giovi ta La zzarini, 1849 A~ustosu ba~lar~nda Istanbul'a gelmi~ler, ancak birkaç gün kal~p
Bellek,: C. XLIV,
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ayr~lm~~lard~~ (s. 182). Buna kar~~l~k topçu yzb. Vincenzo Giordano Orsini
1849 da Osmanl~~ hizmetine girmi~~ve müslümanl~~~~kabul ederek Ömer ad~n~~
alm~~t~. Önce Çanakkale istihkâmlar~nda çal~~an Ömer Bey (Orsini), Pa~a'l~~a
kadar yükselerek K~r~m Sava~~nda Kafkas cephesinde görev alm~~t~. Onun gibi
Salvatore Medina da müslüman olmu~~ve Abdullah Bey ad~yla Osmanl~~
ordusunda hizmet görmü~tü (183 vd.).
E. L.'nin kulland~~~~belgelerden, 185o'de Istanbul'a gelen Este Prensesi Cristina Trivulzio'nun Saray'da müzik dersleri vermek istedi~i, onun yan~ndaki
Milanolu müzisiyen iki bayan~n, Parravicini ve Tizoni'nin Abdülmecid'in
huzurunda ~ark~~ söylediklerini (s. 186) ö~reniyoruz.
Bu s~ralarda (1849) Istanbul'da Omnibus adl~~ italyanca bir gazetenin yay~nlanmas~~ve bir italyan tiyatrosunun aç~lmas~~(1852), Imparatorluk ba~kentinin
kültür ya~am~n~~ etkileyen giri~imler olarak de~erlendirilebilir (s. 187). Kald~~ki
Türkiye'ye s~~~nan Italyanlardan bir k~sm~n~n Anadolu'da i~~tutma~~~giri~meleri
ku~kusuz ki onlar~n etkilerini yaygmla~t~ rm~~t~r. Örne~in bir k~s~m italyanlar Safranbolu yak~n~ndaki Çakmako~lu Çiftli~i'ni sat~n alarak i~letme~e koyulmu~lar,
ancak bu giri~im uzun sürmemi~ti (186 vd.).
Yazar E. L., bu arada Türkiye'ye s~~~nan Macarlar'a ve Polonyal~lar'a da
de~inmektedir. Verilen bilgiler "Macar Mültecileri" sorununa yeni boyutlar kazand~ racak nitelikte olmamakla birlikte, müslüman olup Osmanl~~hizmetine girenler
yönünden baz~~noktalar~~ vurgulamaktad~r. Yazar, L. Kossuth ba~kanl~~~ndaki
Macarlar 1849 A~ustosunda Osmanl~~topraklar~na s~~~n~rlarken, ihtilâlde kendilerini desteklemi~~olan Josef Bem komutas~ndaki Polonyal~lar'~n da onlarla birlikte Türkiye'ye s~~~nd~klar~n~~ve Rusya'n~n bask~lar~na kar~~~duran Osmanl~~Hükümetinin, onlar~~geri vermek zorunda kalmak için müslüman olma~a itti~ini (187
vd.) söylemektedir.
E. L.'nin anlatt~~~na göre, Macar ve Polonyal~~mültecilerin bir kesimi Kütahya'da bir kesimi de Halep'te yerle~tirilmi~lerdi. Içlerinden müslümanl~~~~kabul edenler
ve Osmanl~lardan görev alanlar da olmu~tu. Murat Pa ~ a ad~n~~alan Josef Bem,
185o sonlar~nda Halep'te ölmü~ ; Kont Roswadowski, Hamza Bey olarak
istihkâm birli~inde görev alm~~ ; Gni. Guyon, Osmanl~~ ordusunda Hur~ id Pa~ a
olarak Ferikli~e atanm~~t~. Ybz. Colman Osmanl~~ hizmetinde Fevzi Bey, Kossuth'un geçici Kabinesinde Sava~~Bakan~~ olan Baron S tein de, Ferhat Pa ~ a
olmu~tu. Gnl. Klapka ise, bir süre Osmanl~~ordusunda çal~~t~ktan sonra Ingiltere'ye
gitmi~ti (188 vd.).
Osmanl~~imparatorlu~unun güttü~ü d~~~siyasetin bir gere~i olarak Ruslara
kar~~~ayaklanan Da~~stan'Illara yard~m etti~ini belirten E. L., ~ eyh ~ amil hakk~nda k~sa bilgiler vermekte (s. 177) ve Paris Andla~mas~'ndan sonra yaln~z kalan
~. ~~amil'in teslim olmaktan ba~ka bir ~ey yapamad~~~n~, bununla birlikte Petersburg'ta ya~amay~p Mekke'ye gitti~ini (203 vd.) eklemektedir.
K~r~m Sava~~'nda Osmanl~~ordusunun durumunu de~erlendiren yazar, 1828-29
Rus sava~~~ile 1853-56 aras~nda ~u ayr~l~~~~bulmaktad~r: 1828 sava~~~ba~lad~~~nda
Yeniçeri Oca~~~yerine kurulan yeni ordu henüz yeterince örgütlenmemi~ti. 1853 te
ise R ~ za Pa~ a taraf~ndan düzenlenen Türk ordusu, k~ymetli Avrupal~~subaylar~n e~itim ve yönetiminde belli bir düzeye eri~mi~ti (s. 19). Müttefik ordular~n
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yard~m~~ d~~~nda Türk ordusunda eylemli olarak çal~~an birçok yabanc~~subay da
vard~. örne~in sava~~ba~lad~~mda Tuna ordular~~komutanl~~~~ H~rvat kökenli
Ömer Pa~ a (Lattas Michele)'ya verilmi~ti. Yzb. Giuseppe Govone de
onun k~~rmaylar~~arasmdayd~. Prusya ordusundan ayr~lm~~~olan Yzb. Grach
ile, islamiyeti kabul eden Ingiliz Yzb. Canon ve Nasmith ile Butler de Osmanl~~
ordusuna görevli idiler. Anadolu ordusuna gelince, Fevzi Bey (Colman), Ferhat Pa~ a (Stein), Gnl. Klapka ve Yzb. Schwarzemberg gibi birçok Macar
ve Polonyal~~subay bu orduda görevli idiler. italyanlardan süvari subay~~Breanski
"Mirliva" rütbesiyle Kars'ta, Vaccaro Batum'da, Dr. Giusseppe Aymini Erzurum 'da ve Dr. Massa ise Trabzon'da hizmet görüyorlard~~(200 vd.).
E. L.'nin üzerinde durdu~u konulardan biri de Piemonte Krall~~~'n~n Osmanl~lar~n yan~ba~~nda K~r~m Sava~~'na kat~lmas~~ve Piemonte'ye sürekli bir Türk
elçisinin atanmas~d~r:
Piemontenin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu Rusya'ya kar~~~korumak amac~yla
kurulan ittifaka kat~lmas~~hakk~ndaki ilk öneri Istanbul'daki elçisi Tecc o'dan gelmi~ti. Elçi, 1854 bahar~nda, "Do~u Sorunu'na çözüm getirecek" böyle bir ittifaka
girmenin sa~l~yaca'~~~yararlarm d~~~nda, Piemonte'nin "ulusal gelece~i"ne do~ru
at~lm~~~"büyük bir ad~m" olaca~~~yolunda Hükümeti'nin dikkatini çekmi~ti. Kont
Cavour uzun bir de~erlendirmeden sonra ~ o Ocak 1855'te `15.000' ki~ilik bir
kuvvet göndererek ittifaka kat~lma~a karar vermi~ti. Bununla birlikte di~er Avrupa
devletleri Piemonte'ye kar~~~çe~itli güçlükler ç~karm~~lar ve ancak Mustafa Re~ it
Pa~ a'n~n kararl~~tutumu sonucunda 15 Mart 1855 te imzalanan anla~ma ile Piemonte'nin sava~a kat~lmas~~ sa~lanm~~t~~(208 vd.).

K~r~m Sava~~~sona ererken Abdülmecid, 1856 ~ubat~nda II. Vittorio Em anuele'ye hediyeler gönderirken Mehmet Cemil Bey'i de elçi olarak atam~~,
böylece Piemonte'de, sürekli Türk elçili~i aç~lm~~t~~ (222 n. 104). Bu s~rada R.
Tecco da istanbuPdan geri ça~~r~larak yerine Mossi atanm~~t~. Cavour yeni
elçiye verdi~i yönergede, "H~ristiyan halk~n, fakat her~eyden önce Katoliklerin
haklar~n~~korumak için bütün f~rsatlardan yararlan~n~z. Ancak Bâbtâlrnin al~nmas~na yol açrn~yacak biçimde ihtiyatl~~davranuuz" demi~ti (223 n. ~ o5).
E. L., bundan sonra 1856 Islahat Ferman~'m ele alarak bunun hangi ko~ullar
alt~nda yay~mland~'~~na de~inmekte ve onu 1839 Gülhane Hatt~~ ile kar~~la~t~rmaktad~n Yazara göre, Tanzimat Fermant'n~n "daha geni~~ve görünü~te daha ba~lay~c~~
bir yinelerunesi" olan bu ikinci Ferman, ustas~~ve dostu M. Re~ it Pa~a'n~n uygun
görmemesine kar~~n, M. Emin Ali Pa~ a'n~n eseri idi. Asl~nda Osmanl~~Imparatorlu~u, müttefikleriyle imzalad~~~~13 Mart 1854 günlü anla~ma ile, müslüman
halkla raiyye aras~nda hukuk e~itli~ini sa~lamak için gerekli önlemleri almak yükümlülü~ünü kabul etmi~ti. ~imdi, "reformlar hakk~nda parlak vaidler, Ortodokslar~n
koruyuculu~urm üstlenerek imparatorlu~un içi~lerine kar~~an Rusya'y~~bundan
cayd~rmak için müttefiklerce özel bir biçimde kullamlabilirdi" (227 vd.).
Bu y~llarda Osmanl~~Maliyesinin durumundan da söz eden E. L., K~r~m Sava~~'n~n giderlerini kar~~lamak için Ingiliz bankalar~ndan al~nan `2' milyon sterlin
krediye ra~men yeniden borçlanma zorunda kal~nd~~~n~~ve 1855-1856 da Rotschild
firmas~~ile görü~meler sürdürülürken, Avrupa'daki `4' firmadan %8 faiz ve %2
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komisyonla `25.000.000' kuru~, ~stanbul tüccarlar~ndan da `6o.000.000' kuru~~borç
al~nd~~~n~~(s. 231) belirtmektedir.
Enrico Leo ne, kitab~n~n sonlar~nda, Paris Andla~mas~n~~izleyen dönemde
imparatorlu~un çe~itli yörelerinde de~i~ik nedenlerle ba~gösteren kar~~~kl~klara
ve düzenlenen komplolara yer vermektedir. Hindistan'daki kanl~~ Sipahi Ayaklanmas~'
n~n imparatorluktaki müslümanlar aras~nda tepkilere yol açt~~~n~~ve 15 Temmuz
1858 de Cidde'deki Fransa Konsolosu ile ~ngiliz Konsolos yard~mc~s~n~n öldürüldüklerini hat~ rlatan yazar, 1859 Temmuzunda ise do~rudan do~ruya Padi~aha
yönelik bir komplodan söz etmektedir. Ancak bu konuda ayr~nt~ya girmeksizin,
düzenleme giri~imlerinin sonuçlar~n~~görmek için Seldnik'e kadar uzanan bir geziye
ç~kan Abdülmecit'in, dönü~ünde tutucu çevrelerin düzenledi~i bir komplo nedeniyle hayat~n~~yitirme tehlikesiyle kar~~la~t~~~n~, bunun üzerine, içlerinde Rumeli
Ordusu komutanlar~ndan Hüseyin Pa ~ a ile Cafer Pa~ a'n~n ve ulemadan
baz~~ki~ilerin bulundu~u `4.0' kadar kimsenin tutukland~~~n~~ ve Cafer Pa ~ a'nm
intihar etti~ini belirtmekle yetinmektedir (s. 234). E. L., bu bilgileri hangi belgelerden aktard~~~n~~göstermemektedir. Ancak verdi~i özet bilgilerden, Kuleli Vak'as~~
diye an~lan ve niteli~i hakk~nda de~i~ik görü~ler öne sürülen bu olay~n (bk. Ulu~~
I ~demir, Kuleli Vakas~~Hakk~nda bir ara~t~rma, Ankara, 1937; E. Ziya Karal,
Osmanl~~Tarihi, VI, 96 vd.) özgürlük ve Me~rutiyete yönelik bir hareket olmay~p
reformlara ve Padi~aha kar~~~bir suikast giri~imi oldu~u do~rulanmaktad~ r.
Enrico Leone'nin bu kitab~~ Tanzimat dönemindeki düzenlemelerin tam
bir tarihçesi olmay~p, ad~na uygun olarak, o dönemdeki Osmanl~~imparatorlu~una
olaylar~n tan~~~~italyanlar~n gözüyle bakmaktad~r. Ça~da~~gözlemlerin ve de~erlendirilmelerin ise tarih için ne denli önemli oldu~u bilinmektedir. Bunun d~~~nda,
özellikle II. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde italyan devletleriyle ili~kiler
ve italyanlar~n Osmanl~~imparatorlu~undaki yerleri hakk~nda E. L.'nin yazd~klar~ndan yeni ~eyler ö~renmekteyiz. Sonuç olarak, yazar~n Onsöz'de belirtti~i
amac~n gerçekle~ti~ini, Italyan ar~ivlerinin Akdeniz yöresindeki ülkelerin iç tarihlerini ayd~nlatacak belgeler yönünden ne kadar zengin oldu~unun bir kez daha
kan~tland~~~n~~görüyoruz.
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