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Osmanl~lar, 18o2'de Frans~ zlarla Paris Andla~mas~n~~yapt~ktan
sonra, kendilerini yak~ ndan ilgilendirmeyen Avrupa olaylar~na kat~lmak istemeyip, resmen tarafs~zl~klar~n~~ilan etmi~lerdi. Ancak Rusya
ile ~ngiltere Bab-~~Ali'yle 1 799'da yapm~~~olduklar~~ittifak~n hala
muteber oldu~unu iddia edip Osmanl~lar~ n hakikaten serbest ve tarafs~z bir siyaset takip etmesine mani oluyorlard~. Hatta ~ 8o5'te Ruslar~n tazyikiyle Osmanl~ lar Ruslarla ittifaklar~n~~yenilemek zorunda
kalm~~lard~. 1805 sonlar~ nda Fransa'n~ n Avusturya ile Rusya'y~~
yenmesi Osmanl~ lara, Ruslar~n Osmanl~~imparatorlu~u'nda haiz
olduklar~~imtiyaz ve müdahale haklar~n~~azaltmak için güzel bir
firsat yaratt~. Ancak Osmanl~lar~n bu niyetle ald~klar~~tertibat iki
devlet münasebetlerinin süratle bozulmas~n~~ intaç etti. ~ 8o2'de
Eflak ve Bu~dan'a tan~ nan imtiyazlara ra~men, ~ 8o6 A~ustosunda
Rus taraftar~~addedilen Eflâk ve Bu~dan voyvodalar~n~n, tayin edilmi~~
görev müddetleri dolmadan, Bab-~~Ali taraf~ndan azilleri Rusya'n~n
bunlar~ n tekrar görevlerine getirilmelerini ~srarla talebine ve aksi
takdirde Osmanl~ larla münasebetlerini kesme tehdidinde bulunmalarma sebep olmu~ tu. Bu durum kar~~s~ nda, harbi arzu etmeyen
Osmanl~ lar mazul voyvodalar~~görevlerine iade etmeye raz~~oldular,
fakat onlar~n bu fedakarl~~~~harbi önleyemedi, çünkü ~ 8o6 Kas~m~nda
Rus i~gal kuvvetleri Memleketeyn'e girdi.
Ruslar~~Memleketeyn'i i~ gale sevk eden amiller henüz tatmin
edici bir ~ekilde aç~klanmam~~t~ r. Vistula Nehri üzerinde bulunan
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Rus ordular~~ ba~kumandan~~Kamenski Rusya'n~n Fransa'ya kar~~~
sava~a haz~rland~~~~bir anda ikinci bir cephe açmas~n~n mahzurlar~n~~
Aleksander'e arz etti~i zaman Aleksander, Memleketeyn'i iki mülahazaya mebni i~gal etti~ini aç~klad~. Evvela Bab-~~Ali'ye kar~~~isyan
durumunda bulunan S~rplara yard~m etmek istiyordu. Fakat bundan
daha mühimi, Osmanl~lar~n ileride nas~l hareket edeceklerinden emin
olmad~~~ndan Rusya zaten Dniestr üzerinde bir ordu bulundurmak
mecburiyetinde kalacakt~. Aleksander, Memleketeyn'i i~gali, hudutta
beklemeye tercih ediyordu 2 . Hernas~lsa, Ruslar~n bu s~rada Memleketeyn'i toprak kazanmak amac~yla i~gal etmi~~olmad~klar~n~~farzetmek yerinde olacakt~r.
~ 8o6 - 7 k~~~ nda Frans~z - Rus çat~~mas~~yakla~~nca Ruslar Memleketeyn'i i~gal etmekle ne kadar büyük bir hata etmi~~olduklar~n~~
anlad~lar. Ingilizlerin Osmanl~lar~~ Rusya ile yeniden münasebet
kurmaya ikna edebilmek için giri~tikleri diplomatik ve askeri çabalar
neticesiz kal~nca, Ruslar Osmanl~larla do~rudan do~ruya temas
kurmaya karar verip Pozzo di Borgo'yu Çanakkale Bo~az~' na gönderdiler. Osmanl~lar Pozzo di Borgo'nun bar~~~tekliflerine pek ilgi
göstermediler; ve neticede iki taraf henüz müzakereye ba~lamadan
Fransa ile Rusya Tilsit Andla~mas~n~~imzalad~. Pozzo di Borgo'ya
verilen talimattan Ruslar~n i~gal etmi~~olduklar~~topraklar~~ al~koymay~~tasarlamad~klar~~anla~~l~yor. Ayn~~zamanda Ruslar S~rbistan'~n
Eflâk ve Bu~dan gibi bir prenslik olarak tesisini arzu ediyorlarsa da,
bu maksada ula~mak için kendi menfaatlerini fedaya haz~r olmad~klar~~a~ikârd~r 3.
Tilsit Andla~mas~~ gere~ince Rusya, Fransa'n~n Bab-~~ Ali ile
Ruslar aras~nda tavassutunu kabul etmi~~ve Paris'te müzakerelere
ba~lamak üzere Osmanl~~ve Rus murahhaslar~~tayin edilmi~ti. Tilsit'te
Napoleon ile Aleksander Osmanl~~Imparatorlu~u'nun taksimi hususunu görü~mü~lerdi. Aleksander umumi bir taksime mukaddeme
olarak Memleketeyn'in Rusya'ya terkini talep etti. Ayr~ca Anapa'dan
Poti'ye kadar do~u Karadeniz sahilinde i~gal etmi~~oldu~u Osmanl~~
topraklar~n~n kendisine terkini ve S~rbistan'~n da bir prenslik olarak
2 Aleksander'den Kamenski'ye, 15/27 Aral~k 1806, Vneshnyaya Politika Rossii
XIX i nachala XX veka, 8 cilt, ~~inci seri, (Moskova, ~~96o-1972), III, 439-41. Buradan
itibaren VPR diye k~salt~lacakt~r.
3 F. Ismail, The diplomatic relations of the Ottoman Empire and the Great European
Po~vers, 1806-1821, doktora tezi, 100-102.
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tesisin' istiyordu. Osmanl~larsa, Frans~zlar~n Rusya'ya kar~~~kendilefini
desteklemek hususunda defalarca vermi~~olduklar~~teminata güvenerek, Ruslar~n i~gal etmi~~olduklar~~bütün topraklar~n iadesini; Ruslar~n
Osmanl~~ i~lerine müdahalelerine son verilmesini; ve Çanakkale ve
~stanbul Bo~azlar~n~n bütün ecnebi harp gemilerine kapat~lmas~na
Rusya'n~n raz~~olmas~n~~istiyorlard~~4. Asl~nda resmen müzakereye
hiç ba~lanmad~ ; fakat ~~8o7 Temmuzunda ara verilen harbe ancak
1809 Nisan~ nda devam edildi. Bu esnada Frans~z - Rus münasebetleri
bozulmaya ba~lad~. Ruslar Fransa ile sava~~n art~k kaç~n~lmaz oldu~una inamp, Osmanl~lar' bir an önce Memleketeyn'i terk ile sulh
yapmaya mecbur etmeye karar verdiler. S~rplar da kendileriyle i~birli~i yapt~lar.
Ruslar Asya cephesinde epeyce yer ald~. ~~8o9'da Poti, ~~8 ~~o'da
Sohum, ~~8 ~~~~'de Ah~lkelek ellerine geçti. Mingrelistan, Abaza ve
Guriel hâkimleri hep Ruslarla i~birli~i yapt~lar. Osmanl~~tarafin~~
sadece ~meret k~ral~~Solomon tuttu; fakat oda ~~8 ~~o'da Ruslara yenilip
esir dü~ tü. Bununla beraber, Asya cephesindeki Osmanl~~kay~plar~n~n
ehemmiyetine ra~men, harbin neticesini Avrupa cephesindeki olaylar
tayin edecekti. Buradaysa Ruslar, elde ettikleri baz~~ba~ar~lara ra~men,
kesin bir zafer kazanam~yorlard~ . Osmanl~lara kar~~~zafer kazanabilecek
tah~idat~~yapamad~klar~~gibi, ordular~n~~beslemekte maruz kald~klar~~
s~k~nt~lar sadece sava~a müsait mevsimlerde sefere ç~kmakla yetinmelerini mucip oluyordu. Neticede meydana gelen askeri muvazene
kati bir ~ekilde bozulmad~kça sulh yapmak imkan~~yoktu. ~~te bu
durumun müessir oldu~u s~ ralarda Ruslar, gerek bilvas~ta, gerekse
do~rudan do~ruya yapt~klar~~sulh tekliflerinde hep Rus hududunun
Tuna Nehri'ne kadar uzanmas~~üzerinde ~srar ettiler. Osmanl~larsa
hiçbir surette Rusya'ya toprak terk etmeyeceklerini belirterek, Ruslar~n bu hususta yapm~~~olduklar~~bütün teklifleri reddettiler.
Ruslar~n 181 ~~Ekiminde kazand~klar~~kati bir zafer sulh müzakerelerinin ba~lamas~~için gerekli durumu meydana getirdi. 1811
Eylülünde sadrazam ve serdar-~~ekrem Laz Ahmed Pa~a Rusçuk ile
Yerköy aras~nda bulunan Tuna adalar~ ndan Slabozia üzerine ani
bir hücum ile oras~n~~ald~ ktan sonra büyük bir kuvvetle Tuna'n~n sol
yakas~na geçti. Bu hareketi takip eden çarp~~mada ne Osmanl~lar ne de
Ruslar bir üstünlük kazanabildi. Ancak Laz Ahmed Pa~a Tuna'n~n
4

Ayni eser, 145-48, 155-59.
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sol yakas~ na geçerken Rusçuk'taki karargah~ nda pek cüzi bir kuvvet
b~rakmakla büyük bir hata etmi~ti. 13 Ekim gecesi Rus Ba~kumandan~~
M. L. G. Kutuzof, General Markof kumandas~nda bir ordu gönderip
Osmanl~~karargahnu bast~ ; ve hemen hemen hiç mukavemet görmeden
karargah~~ al~p Tuna boyundaki Osmanl~~toplann~~Slabozia Adas~~
üzerinde ve Tuna'n~n sol yakas~nda bulunan Osmanl~~kuvvetleri
üzerine çevirdi. Böylece her taraftan sar~lm~~~olan Osmanl~~kuvvetleri
tehlikeli duruma dü~tüler. 14 Ekim gecesi Laz Ahmed Pa~a'n~n kendisi Tuna'n~n sa~~yakas~na geçmeye muvaffak olduysa da, Osmanl~,
ordusu sar~l~~kald~~5 .
Ahmed Pa~a, Rusçuk Kasabas~nda bir meclis aktedip durumu
müzakere etti. Meclis, sulh talebinde bulunmaktan ba~ka çare olmad~~~~
karar~na vard~. Ahmed Pa~a'ya en çok endi~ e veren husus etrafi sar~lm~~~olan askerin durumuydu, fakat elinde bulunan kuvvetler onlar~~
tehlikeli durumdan kurtarmaya yetmedi~i gibi, maneviyatlan da k~r~lm~~~idi. Neticede Ahmed Pa~a bir mütareke talep etti e. Kutuzof,
mütareke yap~lmadan önce sulh esaslann~n kararla~t~nlmas~~gerekti~ini bildirdi. Frans~z - Rus çat~~mas~~nerdeyse ba~layacak gibi göründü~ünden Rus hükümeti bir an önce sulh yapmak istiyor, Rus s~n~r~n~n
Tuna Nehri'ne uzanmas~~hususunda art~k ~srar etmiyordu. Hatta
Bükre~'te bulunan Frans~z temsilcisi Joseph Ledoul~t'a göre Kutuzof'a
24 Ekimde acele sulh yap~p ikinci humbarac~~tümenini Polonya'ya
göndermesi hususunda hükümetinden kesin emir gelmi~ti'. Fakat
Kutuzof eline dü~en firsat~~kaç~racak adam de~ildi. Mütareke yap~lmadan evvel Bab-~~Ali'nin baz~~~artlar~~resmen kabul etmesini istiyordu.
Ahmed Pa~a Rusya'ya ya Hotin Kasabas~ yla arazisinin ilhak~n~~veyahut
tazminat verilmesini teklif etti. Kutuzof bu teklifleri reddedip Eflak
ile Bu~dan s~mnmn Osmanl~~- Rus s~n~r~~olmas~n~~talep etti. Daha
sonra bu talebini tadil edip Bu~dan'~ n sadece Seret Nehri'nin sol
yakas~nda kalan k~sm~n~n Rusya'ya ilhak~n~~teklif etti. Buna ilaveten
5 Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedid, 12 cilt, (Istanbul 13139/
1891-92), X, 6-9; Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Reiches, 5 cilt, (Gotha, 1913),
V, 265.
Laz Ahmed Pa~a'dan Kaymakam'a, 29 Ramazan 1226/15 Kas~m 1811,
Ba~bakanl~k Ar~ivi, Hatt-~~Hümayun tasnifi Nr. 41697.
7 Ledoulx'dan Mosloy'a, 26 Ekim 181t, Documente privitdre la Istoria Românilor,
E. de Hurmuzaki, supl. I, A. I. Odobescu'nun ne~retti~i ikinci cilt, Nr. 830 (Bükre~, 1885).
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Rusya'n~n Asya cephesinde i~gal etmi~~oldu~u topraklar~n ilhak= ve
S~rplara muhtariyet verilmesini de talep etti 8.
Kutuzof'un sert davran~~~~ üzerine, Ahmed Pa~a Avrupa'da
ilhak~na raz~~olabilece~i araziyi gittikçe geni~letti; fakat Asya cephesinde hiçbir veçhile toprak ilhak etmemeye kararhyd~. Mehmed
Esad Efendi vas~tas~yla Kutuzof'a gönderdi~i bir mektupta Konduk
ile Bik nehirlerine kadar Besarabya'y~~Rusya'ya terk etmeyi, Kutuzof
bunu reddedince de Prut Nehri'nin sol yakas~nda kalan araziyi ilhak
etmeyi teklif etti. Kutuzof, Seret Nehri hududu üzerinde ~srar edince
buna muvafakat etti. Memleketeyn imtiyazlar~n~~tasdik ve teyid etmeyi
de kabul etti; fakat Rusya'n~n di~er talepleri hususunda hiçbir ~ey
vadetmeyip nihai bir anla~maya varmak için Mehmed Said Galip
Efendi'yi murahhas tayin etti~ini bildirdi. Buna kar~~l~k Kutuzof,
Ahmed Pa~a'ya yazd~~~~bir mektupta bu haberi ho~~kar~~lad~ ; fakat
Avrupa'da iki taraf~n isteklerine uygun bir anla~maya varmak mümkün
olsa bile, Asya hududu hakk~ndaki taleplerini tadil edemeyece~ini
aç~klad~~9. Ahmed Pa~a, Kutuzof'un bu mektubunu cevaps~z b~rakt~,
ancak bu ilk temaslardan Asya hududu meselesinin müzakerelerde
bir anla~mazl~k noktas~~te~kil edece~i aç~kça ortaya ç~kt~.
Osmanl~~- Rus müzakerelerine Yerköy'de (Giurgiu'da) ba~land~~
ve Bükre~'te devam edildi. Osmanl~~ba~~murahhas~~Kethüda Mehmed
Said Galip Efendi idi. Ikinci murahhas Anadolu Kazaskeri Müftüzade
Selim Efendi, üçüncü murahhas da Yeniçeri Kâtibi Abdülhamid
Efendi idi. Divan tercümam Demetrius Murusi bunlara tercüman ve
yard~mc~~tayin edilmi~ti. Rus ba~~murahhas~~Rusya'n~n eski Istanbul
elçisi Andre Italinski, ikinci murahhas Tu~general Jean Sabanief,
üçüncü murahhas da Rusya'n~n Yak~ndo~u mütehass~s~~ ve ayn~~
zamanda Rus tercümanlar~~Antoine ile Pierre Fonton'un amcas~~
olan Joseph Fonton idi. Müzakerelerden sorumlu ba~kumandan
Kutuzof idi. Murahhaslar talimatlar~n~~Kutuzof'tan al~yor, Kutuzof
da do~rudan do~ruya hükümetiyle temasta bulunuyordu.
Kutuzof'dan Ahmed Pa~a'ya 7/19 ve ~~o/22 Ekim 1811. B~b. Ar~ivi, H. H.
tasnifi Nr. 44363 I ve 44363H; Yakschitch, G., L'Europe et la Rdsurrection de la Serbie,
1804-1834 (Paris 1834), 235.
9 Ayn~~eser, 235-36; Kutuzof'dan Ahmed Pa~a'ya 2/24 Ekim 18~~, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 44363J.
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Osmanl~~murahhaslar~~Yerköy'e 25 Ekimde vas~l oldular. ~lk
resmi mükâleme meclisi 31 Ekimde bir çad~r~n içerisinde topland~.
Osmanl~~murahhaslar~~müzakereye sadece sadrazam taraf~ndan görevlendirilmi~ler, ~stanbul'dan ruhsatnameleri henüz gelmemi~ti. Buna
ra~men derhal i~e ba~lanmas~n~~teklif ettiler, Ruslar da buna itiraz
etmediler. Osmanl~~murahhaslar~~ilk mükâlemelerden sonra Laz
Ahmed Pa~a'ya gönderdikleri bir takrirde görevlerini nas~l telakki
ettiklerini aç~kça anlat~yorlar:
"...me'mûriyetimizde üç ~~k münfehim olup, birisi hin-i me'mûriyetimizde cümlenin ittifak~yle tenbih buyruldu~u üzere Rusyalunun vaki' olan teklifât~ndan sa'y ve ikdâm olunarak her ne tenzil
olunabilir ise Devlet-i `Aliyye'ye hizmet kabilinden olarak hemen
nihâyet derecede i~i geldi~i yere ba~lay~p berü yakada olan askerin
bir an akdem tahlisi ve hasbe't-takdir zuhur eden perl~ânl~k vartas~n~n def'i kaziyesi; ve ikincisi ~imdiki halde bu hâlet mündefic ise
Asitane'den dahi henüz cevâb-~~sâni ve ruhsat-~~caliyye haberi gelmedi~inden ana intizâren nazükâne imrâr-~~vakt olunmas~ ; ve üçüncüsü,
i~bu intizâr dahi bertaraf olmak ve sâlifü'z-zikr hâlet-i ûlâ mündefi`
olarak bi'avnihi teâlâ kuvvet-i cedide hâs~l olmu~~bulunmak cihetiyle
böyle müsâlehadan ise i'âde-i muhârebe menvi add olunup ana göre
hareket olunmas~~sûretleridir. ~~bu ~~kk-~~âhir bu `add-i âcizlere göre
mahz-~~lûtf ve inâyetdir ki böyle müsâleha-y~~mekrühede me`mûr
bulunmaktan ise bulunmamak gâyetle evlâ ve ahsendir. Lâkin velinicmetimiz olan Devlet-i `Aliyye-i Ebediyü'd-devâm~n hidmetkâr~~oldu~umuzdan ~u vakitte Saltanat-~~Seniyye'ye ahyer ve erceh olan
sûret ne ise ana çal~~mak vâcibe-i zimmet-i sadâkatimiz[dir]" ~o.
Rus murahhaslar~~müzakerelere Bu~dan'~n büsbütün Rusya'ya
ilhak~m ve üç büyük Tuna bo~azlar~ndan en güneyde olan H~z~r
~lyas Bo~az~'mn Osmanl~~- Rus hududu tayin edilmesini talep etmekle
ba~lad~lar. H~z~r ~lyas Bo~az~~hudut olursa Rusya bütün Tuna bo~azlarma hâkim olacakt~. Osmanl~~murahhaslar~~Ruslara Laz Ahmed
Pa~a ile Kutuzof aras~ndaki muhaberede Seret Nehri'nin hudut olmas~ndan bahs edilmi~~oldu~unu hat~rlatt~. Seret Nehri hudut oldu~u
takdirde Bu~dan'~n bir k~sm~~Osmanl~larda kalacakt~. Rus murahhaslar~~meseleyi Kutuzof'a havale etmeye karar verdiler. ~~ Kas~mda
10 Ahmed Pa~a'ya, 27 ~evval 1226/13 Kas~m ifitt, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi
Nr. 41284D.
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yap~lan ikinci müzakere meclisinde de Kutuzorun Seret Nehri'ni
hudut olarak kabul etti~ini bildirdiler n.
Tuna'n~n hangi bo~az~n~n hudut olabilece~i konusuna gelince,
Osmanl~~murahhaslar~~en uygunu Kili Bo~az~~oldu~unu iddia ettiler.
Ruslar~n bu bo~a= seyr ü sefere pek müsait olmad~~~ na dair itirazlar~~
meseleyi de~i~ tirmiyordu. Nihayet bu konunun halli de Kutuzof'a
havale olundu. Kutuzof orta bo~az olan Sünne Bo~az~'mn hudut
tayin edilmesini tavsiye etti, Osmanl~~murahhaslar~~da buna muvafakat ettiler 12 .
Avrupa'daki yeni hudutlar tesbit edildikten sonra, Rus murahhaslar~~Eflâk ve Bu~dan'~ n iade edilecek k~sm~n~n imtiyazIarm~n
yenilenmesi ve tevsii hususunu öne koydular. 4 Kas~mda toplanan
dördüncü mecliste on iki f~kray~~havi bir maddeyle tekliflerini tebli~~
ettiler. Teklif edilen fikralar~n baz~lar~~sadece Eflâk ve Bu~dan'a eskiden tan~nm~~~olan imtiyazlar~~yeniliyordu, baz~lar~~ise münaka~aya
yol açacak yepyeni ~artlar~~ihtiva ediyordu. Birinci fikra eski Memleketeyn imtiyazlar~n~ n büsbütün tasdik ve teyidini, ikinci fikra eski Memleketeyn hesaplar~n~n talep olunmamas~n~ , üçüncü fikra Memleketeyn'
in harp y~llar~~ve müteakip dört sene için vergiden muaf tutulmas~n~,
dördüncü fikra Rusya tarafina geçmek isteyenlere üç sene mühlet
verilmesini, be~inci fikra Eflâk kalelerinde oturan ahaliden vaktiyle
gasp edilmi~~olan arazinin sahiplerine iadesini, alt~nc~~fikra Memleketeyn mahsulünden Devlet-i Aliyye arzu etti~i kadar ald~ktan sonra
geriye kalan~~sahiplerinin arzu ettikleri yerde satabilmelerini, yedinci
fikra Devlet-i Aliyye tarafindan Memleketeyn'den sat~n alman ~eylerin rayic üzere ödenmesini, sekizinci fikra ~ 8o2'de kararla~t~r~lrm~~
olan Eflâk ve Bu~dan beylerinin yedi sene görev müddetinin tekid
olunmas~n~, beylerin az1 veya istifalar~ mn makbul olmamas~n~~ ve
mazul beylerin Meleketeyn dahilinde ikamet edebilmelerini ~art
ko~uyordu. Dokuzuncu fikra beylerin kapu kethüdalar~ na ait .~artlar~~
ihtiva ediyordu. Onuncu fikra Bu~dan'~ n iade edilecek olan k~sm~run
3.1 Murahhaslardan sadrazama, 14 ~evval 1226/1 Kas~m 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 48249; Ulyanitsky, V. A., Materialui k istorii vostochnago voprosa v.
1811-1813, (Moskova, ~~90 ), 1-2. Osmanl~~murahhaslarmm haz~rlad~klar~~mükâleme mazbatalar~~gayet teferruatl~d~r, Ulyanitsky'nin ne~rettikleri hulasa halindedir.
12 Murahhaslardan sadrazama, 15
~evval 1226/2 Kas~m 181 ~~ 13~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 48247; Ulyanitsky, ayn~~eser, 2-3.
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vergileriyle ilgiliydi. On birinci fikra gerek Eflâk'~n gerekse Bu~dan'~n
iade edilecek k~sm~n~n vergilerine zam yap~lmamas~n~~ ~art ko~uyordu.
On ikinci f~kra da beylerin seçili~inde anla~mazl~k oldu~u takdirde
yap~lacak muameleyi tayin ediyordu 13 .
Osmanl~~murahhaslar~~teklif edilen ~artlar~n teferruat~na girmeden "imtiyazlar~n tevsii" tabirine ~iddetle itiraz ettiler. Osmanl~lar
Kaynarca ve Ya~~muahedeleri yap~l~rken yeni-~artlara raz~~olmu~lard~ ;
ama buna mukabil Rusya Eflâk ve Bu~dan'~~iade etmi~ti. ~imdi ise
Bu~dan'~n büyük bir k~sm~~Rusya'ya ilhak olunuyordu. Bu durumda
Memleketeyn'e ait ~artlar~n büsbütün iptal edilmesi gerekiyordu.
Murahhaslara göre Ahmed Pa~a eski ~artlar~n ipkas~m s~rf sulhu kolayla~t~rmak için kabul etmi~ti; yeni ~artlara raz~~olmas~~asla söz konusu
olamazd~. Osmanl~lar beylerin tayininde serbestçe hareket etmelerini
önleyecek olan Rus ~artlar~na bilhassa itiraz ediyorlard~. Neticede,
uzun uzun münaka~adan sonra, Rus taleplerinin müzakeresi eski
~artlara tatbik olunmak üzere tehir olundu 14 .
Anadolu hududu meselesinin bahsi de dördüncü mecliste oldu.
Rus murahhaslar~~ uti possidetis (yani i~gallerinde bulunan topraklar~n
kendilerinde kalmas~) prensibi üzerine bir anla~ma yap~lmas~nda ~srar
ettiler. Böyle bir anla~ma Anapa'dan Poti'ye kadar bütün do~u Karadeniz sahilinin Ruslara ilhak~m mucip olacakt~. Osmanl~~murahhaslar~~Laz Ahmed Pa~a'n~n do~u Karadeniz k~y~s~nda harpten evvelki
durumun kati surette iade edilmesi gerekti~ini bildirmi~~oldu~unu
hat~rlatt~lar. Uzun uzun münaka~adan sonra bu husus da Kutuzof'a
havale edildi. Kutuzof bu hususla ilgili talebini asla geri alamayaca~~n~~
bildirip, sadrazam~n meseleyi yeniden mülahaza etmesi gerekti~ini
söyledi. Laz Ahmed Pa~a murahhaslara Istanbul'dan ruhsatnameleri
gelinceye kadar bu meselenin tart~~mas~ndan kaç~nmalar~~talimat~n~~
verdi. Ruslar meseleyi ele al~rlarsa bu hususta talimatlar~~olmad~~~n~~
ve meselenin Kutuzof ile sadrazam aras~nda halledilece~ini söylemelerini tenbih etti. Vak~a Kutuzof meseleyi görü~mek üzere Pierre
Fonton'u Laz Ahmed Pa~a'ya gönderince, Ahmed Pa~a Anadolu
hududunda toprak ilhak etmemek hususundaki karar~nda sabit kald~ ;
ve e~er Kutuzof talebinde ~srar edip harbi yenileyecek olursa kendisi13 Murahhaslardan sadrazama, 18 ~evval 1226/4 Kas~m 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 48244; Ulyanitsky, ayn~~ eser, 4-8.
14 B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi NI% 48244.
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nin harbe haz~r oldu~unu bildirdi. Buna kar~~l~k Fonton müzakerelerin
ç~kmaza girmesini önlemek gayesiyle meselenin tekrar murahhaslara
havale olunmas~n~~tavsiye etti 15 .
Do~u Karadeniz k~y~s~n~~ele geçirmenin Rusya için ne derece
ehemmiyetli oldu~unu kavramak için Rusya'n~n son zamanlarda o
bölgede giri~mi~~oldu~u faaliyeti k~saca gözden geçirmek gerekir.
On sekizinci asr~n sonlar~nda Kartlo - Kakheti ile s~k~~münasebet
kurmu~~olan Rusya o devlet üzerindeki nüfuzunu gittikçe art~r~p
oray~~önce himayesi alt~na alm~~, ~~800'ün sonlar~nda da ilhak etmi~ti.
Rusya müteakiben Mingrelistan ile ~meret'i de himayesi alt~na alm~~t~.
Fakat Rusya o bölgelerde nüfuzunu her ne kadar art~rm~~sa da oralara henüz büsbütün hâkim olamam~~t~. Her tarafta Rus hâkimiyetine
boyun e~mek istemeyenlerle mücadele etmek zorunda oldu~u gibi,
hiçbir merkezi otoritenin kontrol alt~na alamad~~~~ a~iretlerle de
devaml~~mücadele halinde idi. Bundan ba~ka Rusya etraf bölgelerde
de nüfuzunu art~rmakla me~guldü.
Karadeniz ile Hazar Denizi aras~ndaki m~nt~kamn ba~l~ca
co~rafi hususiyeti Kafkas Da~lar~~idi. Ruslar güneye do~ru ilerlerken
bu tabii maniay~~ a~mak zorunda kal~yorlard~. Gürcistan ile irtibatlar~n~~kolayla~t~rmak için Mozdok'tan Kazbek'e kadar bir askeri
yol in~a etmi~lerdi. Askeri bak~mdan bu yol oldukça önemliydi; fakat
askeri malzemenin ve sair a~~r e~yan~n naklinde deniz yolu çok daha
uygun ve önemliydi. Rusya'dan Gürcistan'a nakliyat yapmak bak~m~ndan Karadeniz ile Fa~~(Rioni) Nehri Hazar Denizi'nden çok daha
önemliydi. Ruslar~n Mingrelistan, ~meret ve Kartlo-Kakheti'de nüfuzlar~m muhafaza edip kuvvetlendirmeleri bak~m~ndan Karadeniz ve
Fa~~Nehri tarikiyle devaml~~ve emniyetli nakliyat yapabilmeleri
zaruriydi.
Bütün do~u Karadeniz sahili hiç ~üphesiz Osmanl~~hâkimiyeti
alt~nda idi. ~~8o4'te, Osmanl~-Rus ittifak~~hâlâ muteber iken, Rus
elçisi ~talinski, Anaklia (Anakra)'dan Batum'a kadar uzanan arazinin
Gürcistan sahili oldu~unu ve ahaliden hali oldu~unu söyleyerek buras~n~~Gürcistan'a (yani Rusya'ya) terkini dostane rica etmi~~idi. Bu sahilin
terkine mukabil Rusya Bab-~~Ali'yi tazmine haz~rd~. Osmanl~lar durumu iyice inceledikten sonra, devrin reisülküttab~, ~talinski'ye söz konu" Murahhaslardan sadrazama, 27 ~evval 1226/13 Kas~m 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 41284D.
Belleten C. XLVI, 6
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su sahilin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun bir parças~~oldu~unu söyleyip
ahaliden hali olmak ~öyle dursun epeyce ~slam halk~n~n oralarda meskün oldu~unu, oralarda bulunan kale, kasaba ve köylerin teferruat~yla
beraber beyan etti. Avrupa devletleri aras~nda toprak mübadelesi
muteber ise de "Devlet-i `Aliyye-i islamiyede böyle ehl-i islam me'vâs~,
ve k~ l' ve buka` ve cevâmi` ve mesâcid olan mahallin terki millet-i
beyzâ-y~~islamiyede gayr-~~câ'iz olma~~ n bu madde din ve mezhepçe
Devlet-i `Aliyye'nin vüs'ünden hâricdir" diye ilave etti. Buna kar~~l~k
~talinski, Rusya'n~n istihkak davas~na dü~meyip Tiflis'te bulunan
generallerinin verdi~i malis~ mata dayanarak söz konusu sahilin mübadele usulüyle dostane terkini talep etti~ini tekrarlad~. Osmanl~lar~n
toprak terk etmek niyetinde olmad~~~n~~anlay~nca da iki devlet aras~nda muteber anla~malar gere~ince Fa~~Nehri tarikiyle Ruslar~n zahire
nakledebilmeleri için gereken muamelenin yap~lmas~n~~ talep etti.
Osmanl~lar Ruslar~n Fa~~Nehri tarikiyle Gürcistan'a nakliyat yapmalar~ na hiç taraftar de~ildiler. Fakat Fa~~Nehri'ne bin kile al~r
gemilerin girmesi mümkün olmad~~~ n~~iddia ettilerse de, Ruslar bu
tarikle nakliyat yapmakta ~srar ettiler. Osmanl~lar Gürcistan'~n Rusya'ya ilhak= tan~mak istemiyorlard~. Do~u Karadeniz ve Fa~~Nehri
tarikiyle Ruslar~ n Gürcistan'a nakliyat yapmas~na raz~~olup ruhsatname nevinden bir senet verseler Gürcistan'~n Rusya'n~n mülkü
oldu~unu tasdik etmi~~olacaklard~. Onlara göre Ruslar~n maksad~~da
zaten buydu 16 . Neticede Gürcistan'~ n Rusya'ya ilhalum tasdik etmeksizin, Ruslar~n Fa~~Nehri tarikiyle nakliyat yapmalar~ na muvafakat ettiler.
Ruslar Mingrelistan, ~meret ve Gürcistan ile devaml~~ve emniyetli
irtibat kurmak istiyorlard~. Osmanl~lar Anakra ile Batum aras~ndaki
sahilin terkine yana~may~ nca ba~ka türlü harekete karar verdiler.
Osmanl~larla ittifaklar~na ra~men, sahile asker gönderip Anakra'da
bir mahzen kurdular, Kemhal'e de muhafiz asker koydular. Osmanl~lar Ruslar~n bu hareketini ~iddetle protesto ettiler; fakat ~talinski o
bölge halk~n~n vah~etinden bahsederek Rusya'n~n mazereti oldu~unu
iddia etti ~l. ~~te 18°6 sonlar~nda Osmanl~~- Rus harbi ba~lad~~~~zaman.
durum bu idi.
Is Telhis, tarihsiz, fakat muhtemelen A~ustos 1804., B~b. Ar~ivi H. H. tasnifi
4.464oA.
17 ~talinski'nin Bab-~~Ali'ye notas~, 29 May~s/ ~ o Haziran 1805, VPR, III,
444-4.5.
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Yine Yerköy'deki müzakerelere dönelim. Laz Ahmed Pa~a
Anadolu taraf~nda toprak ilhak etmemek hakk~ndaki karar~n~~
Kutuzof'a yazd~~~~bir mektupta tekrarlad~. Hem Avrupa hem de
Asya cephesinde arazi terk etmeye asla raz~~olamayaca~~n~~kesinlikle
ifade etti. Asya cephesinde toprak terk etmeye zaten salahiyeti olmad~~~n~~bildirdi. Italinski ile mükâlemede ayn~~konuya de~inen Galip
Efendi de ~u aç~klamada bulundu: "Benim bildi~im bu madde vüs'-i
hazret-i serdâr-~~ekrem~de olmayaca~~ndan ba~ka, istizân olunsa vüs`-i
'nde dahi olamaz, zira biraz dekay~k vard~r ki tefrik olunamaz.
Ezcümle millet ve ~er`ce ba`z~~mevâni dahi vard~r, has~l~~bir veçhile
uyar ~ey de~ildir" ".
Daha sonraki meclislerde daha fazla Rusya'n~n Memleketeyn'le
ilgili talepleri üzerinde duruldu. Ruslar~n, beylerin istifa edememeleri
ve görev müddetleri dolduktan sonra Memleketeyn'de ikamet edebilmeleri hususlar~ndaki talepleri uzun uzun münaka~ay~~mucip oldu.
Osmanl~~murahhaslar~~istifa etmek isteyen beyleri zorla görevlerinde
tutmamn Memleketeyn idaresinin gittikçe bozulmas~n~~intaç edece~i
görü~ünü savundular. Görevleri sona eren beylerin de Memleketeyn'de
ikameti fesada yol açabilece~inden, bu talebe de ~iddetle itiraz ettiler.
Ruslar~n, görevleri sona eren beylerin tekrar voyvodal~~a seçilme hakk~~
olmayaca~~na göre fesat ç~karmayacaklar~~hususundaki mütalaalar~~
Osmanl~lar~~ilzam etmiyordu. Osmanl~lar zaten eski voyvodalar~n
yeniden seçilebilmelerini istiyorlard~. ~ki taraf murahhaslar~~aras~nda
bu hususta anla~maya varmak mümkün olmad~~~ndan, ikamet meselesi sadrazama havale olundu. Laz Ahmed Pa~a Rus talebini kabul
etmemekte direndi. Neticede, onuncu mecliste, Ruslar bu taleplerini
geri ald~klar~n~~bildirdiler ".
Kas~m sonuna do~ru Memleketeyn'le ilgili ~artlar~n ço~u iyice tart~~~l~p kararla~t~r~ld~. Ayr~ca esirlerin mübadelesi ve iki devlet aras~ndaki ticari münasebetin yenilenmesi gibi hususlar münaka~as~z halledildi.
Tam bu s~rada Osmanl~~murahhaslar~mn ruhsatnameleri Istanbul'dan
gelip de padi~ah~n sulh esaslar~nda de~i~iklik yapmak iste~inde oldu~u
Ruslara beyan edilince, müzakereler yeni bir safhaya girmi~~oldu.
18 Galip Efendi'den sadrazama, 27 ~evval 1226/13 Kas~m 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 41284G.
18 Murahhaslardan sadrazama, 19 ve 2 1 ~evval 1226/5 ve 7 Kas~m 1811,
B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44245 ve 48242; Ulyanitsky, ayn~~eser, 8-18.
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Padi~ah~n sulh esaslarmda de~i~iklik yapmak iste~ine k~zan Kutuzof'un
ilk dü~üncesi ruhsatnamelerin mübadelesini reddetmek oldu; fakat
bu fikrinden derhal vazgeçti; ve 29 Kas~mda on ikinci meclis topland~.
Italinski tehdit edici bir dille, mütarekenin sulh esaslann~n kabulüne
mukabil yap~lm~~~oldu~unu hat~rlatt~. Padi~ah~n Seret hududunu
kabul etmedi~ini ö~renince müzakerelere derhal son verdi 2°.
Burada bu devirde Osmanl~~hükümetinin ehemmiyetli hususlar
hakk~nda karar almakta tak~p etti~i usulden k~saca bahs etmek yerinde
olacak. Malûm oldu~u üzere harp zamanlar~nda sadrazam~n serdar-~~
ekrem tayin edilip ordunun ba~~na gönderilmesi bir gelenek olmu~tu.
Sadrazam Istanbul'dan ayr~l~rken defterdar, kethüda ve reisülküttab
gibi devlet adamlar~~kendisine refakat ederlerdi. Onun Istanbul'dan
uzak bulundu~u müddetçe yerini sadrazam kaymakam~~da denilen
rikab-~~hümayun kaymakam~~doldururdu. Sadrazama refakat eden
devlet adamlar~n~n yerine de vekiller tayin edilirdi. Sadrazam ve
maiyetinde olan devlet adamlar~~Istanbul'a döndükleri vakit vekillerin
görevleri otomatik olarak sona ererdi. Osmanl~~- Rus müzakereleri
devam etti~i s~ralarda sadrazam Laz Ahmed Pa~a, sadrazam kaymakam~~ ~akir Ahmed Pa~a, reisülküttab Küçük Arif Efendi, reis vekili
de Mustafa Mazhar Efendi idi.
Bu devirde padi~ah, umumiyetle, keyfi hareket etmek ~öyle
dursun, ehemmiyetli devlet i~lerinde devlet erkan~~aras~nda fikir
mutabakat~~sa~lamaya çok önem verirdi. Sadrazam Istanbul'da iken
di~er devlet adamlar~~kendilerinin mesul olduklar~~ i~ler hakk~nda
takrirle sadrazama bilgi verirler, o da telhisle bunlar~~hulasa halinde
padi~aha arz ederdi. Padi~ah arz edilen telhislerle ~ahsen me~gul
olur, kenarlanna mütalaa ve emirlerini kendi eliyle yazard~. Arz
edilen ehemmiyetli bir mesele hakk~nda bir karara varmak gerekirse,
padi~ah sadrazama encümen-i ~ûra akd edip meseleyi iyice görü~ tükten sonra meclisin ald~~~~karar~~kendisine tekrar arz etmesini emrederdi. Sadrazamdan ba~ka devlet ricalinden encümen-i ~ûraya ~unlar
dahildi: Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdar, zahire naz~n,
tophane naz~r~, darphane naz~n, sadaret kethüdas~, kethüda-y~~
mehd-i ulya a~a diye an~lan valide sultan kethüdas~, reisülküttab,
kaptan pa~a, ni~anc~, çavu~ba~~~ve tersane emini. Bunlardan Anadolu
20 Kaza, 30-36; murahhaslardan sadrazama, 17 Zilkade 1226/2 Aral~k 1811,
B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 4133oA.
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kazaskeri, valide sultan kethüdas~, kaptan pa~a 21, ni~anc~, çavu~ba~~~
ve tersane emini encümene her zaman aranmazlard~. Halet Efendi ve
Mustafa Mazhar Efendi gibi itibar sahibi ~ah~slar resmi mevkileri
olmad~~~~zamanlarda bile muntazaman encümende haz~ r bulunurlard~. Harp, sulh ve ittifak yapmak gibi çok ehemmiyetli hususlar
meclis-i umum tarafindan görü~ülürdü. Bu mecliste encümen-i ~ûrada
haz~r bulunanlardan ba~ka Istanbul'da bulunan bütün vezirler,
yeniçeri a~as~, sekban ba~~~ve di~er ocak kodamanlar~, eski vekiller ve
uleman~n ileri gelenleri haz~ r bulunurlard~. Padi~ah hemen hemen
hiç istisnas~z devlet erkamn~n fikir mutabakat~yla vard~~~~karar~~
tasdik ederdi. Encümen-i ~ûrada fikir birli~i sa~lanmazsa, padi~ah
çok defa bir karara varmadan evvel kendi mütalaa= sadrazama
bildirip söz konusu meseleyi devlet erkamyla tekrar görü~mesini
emreder, hatta bazan sadrazam~n kiminle görü~mesi gerekti~ini bile
bildirirdi. Encümen-i ~ûrada herkesin fikrini serbestçe ifade edebilmesi için, sadrazam padi~aha arz etti~i telhisin ba~~nda encümende
kimlerin haz~r bulundu~unu belirtir, fakat tart~~ma esnas~nda öne
sürülen mütalaalar~~kimlerin öne sürmü~~oldu~unu belirtmezdi.
Devlet i~leri hakk~nda padi~ahla sadece sadrazam muhabere ederdi.
O Istanbul'da olmad~~~~zamanlar padi~aha arz etmek istedi~i ~eyleri
rikab-~~hümayun kaymakam~~delaletiyle yapard~. Sadrazam devlet
i~leriyle ilgili hususlar~~evvela encümen-i ~ûra akd edip maiyetinde
bulunan devlet erkâmyla görü~ür, kat'i bir karar almazdan evvel
padi~aha dan~~mas~~gerekirse encümen-i ~ûrada öne sürülen mütalaalar~~kaymakam delaletiyle padi~aha arz ederdi. Padi~ah ekseriya
birden bire bir karar almay~p meselenin Istanbul'da bulunan vekiller
taraf~ndan görü~ülmesini emrederdi. Bu da yap~l~p encümende öne
sürülen mütalaalar kaymakam tarafindan kendisine arz olunduktan
sonra, padi~ah umumiyetle encümen-i ~ûrada hâkim olan fikre mutab~k bir karar al~rd~. Sadrazam~n Istanbul'dan uzak bulundu~u zamanlarda do~rudan do~ruya padi~ahla muhabere etmeyip de kaymakam
delaletiyle etmesi devlet i~lerinde mutabakat sa~lamak, sadrazam ve
maiyetinde bulunan devlet erkan~~ile Istanbul'da bulunan kaymakam
ve vekiller aras~nda z~dd~yeti önlemek içindi 22 .
21 Kaptan Pa~a'n~n her zaman encümen-i ~ûrada haz~r bulunmamas~n~~ onun
her zaman Istanbul'da olmay~~~na atfetmelidir.
2 2 ~ 8o7'de Çelebi Mustafa Pa~a mütalaas~n~~ kaymakam delaletiyle arz etmeyip do~rudan do~ruya padi~aha yaz~nca, Mustafa IV., Çelebi Mustafa Pa~a'ya
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~imdi yine konumuza dönelim. Osmanl~~ordusunun Ruslar
taraf~ndan etrafi çevrilip tehlikeli bir duruma dü~mesi ve neticede
sadrazam~n sulh talep etmek zorunda kalm~~~olmas~~haberi Istanbul'a
vas~l olunca padi~ah ve vekiller sulh yapmak karar~n~n yerinde oldu~unu teslim ettiler. ~eyhülislam da bir fetva verip bu karar~~destekledi 23 .
Osmanl~~murahhaslar~na verilecek talimat sadrazam kaymakam~~
~akir Ahmed Pa~a'n~n akdetti~i bir encümen-i ~ûrada görü~üldü.
Encümenin ald~~~~karar da padi~ah tarafindan teyit edildi.
Fransa'n~n Istanbul maslahatgüzar~~Latour - Maubourg Fransa
ile müttefiklerinin Rusya ile çat~~mas~~nerdeyse ba~lamak üzere oldu~unu iddia edip, Osmanl~lar~, bir müddet daha s~k~nt~~çekmek
pahas~na bile olsa, Ruslarla derhal sulh yapmamaya te~vik etti 24 . Latour Maubourg'un bu davran~~~~ve sair harp emareleri Istanbul'daki
devlet erkân~m Frans~z - Rus çat~~mas~n~n hakikaten yakla~m~~~oldu~una inand~rd~ ; ve onlarda Rusya'n~n kendileri kadar sulha ihtiyac~~
oldu~u inanc~n~~yaratt~. Bu mülahazalar~n murahhaslara gönderdikleri talimat üzerinde epeyce tesiri oldu. Avrupa'da Seret'in de~il
Prut Nehri'nin hudut tayin edilmesi talimat~n~~verdiler. Asya s~n~r~na
gelince, murahhaslar harpten evvelki durumun iadesinden ba~ka hiçbir ~eye raz~~olmamahyd~lar. S~rplar Bab-~~Ali'nin reaya tebas~~olmak
mülâsebesiyle bunlar hakk~nda hiçbir müzakereye raz~~olunmamallyd~. Memleketeyn imtiyazlann~n iptaline çal~~~lmal~~ve yap~lacak olan
sulha ~ran'~n da dahil olmas~~talep edilmeliydi 25 . Osmanl~lar arzu
ettikleri her ~eyi elde etmeyi ummuyorlard~. Mesela Memleketeyn'le
ilgili eski ~artlar~n tasdik ve teyidine haz~rd~lar, fakat onlara talepleri
ne kadar ~i~kin olursa müspet ~artlar~n temini o kadar daha muhtemel
görünüyordu. Ayr~ca murahhaslar Rus taleplerini hafifletmek için,
dayan~kl~~bir sulhun tesisi ancak Osmanl~larca kabule ~ayan ~artlann
tanzimiyle mümkün olabilece~ini iddia etmeliydiler.
On ikinci meclisten sonra, Galip Efendi müzakerelerin büsbütün
terk edilmesini önlemek maksad~yla Italinski ile gayr~~resmi mülakat
yazd~klar~mn ayn~n~~Bab-~~Ali'ye de yazmas~n~~emretmi~ti, Uzunçar~~l~, I. H.,
Me~hur Rumeli Ayanlar~ndan Tirsinikli ~smail, Y~l& O~lu Süleyman A~alar ve Alemdar
Mustafa Pa~a, (Istanbul, 1942). 80.
23 ~eyhülislam'~n fetvas~, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44512B.
2'4 Latour - Maubourg'un tebligât~n~n hulasas~, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi
Nr. 41274.
25 Telhis, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44484.
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talep etti. Kutuzof, Osmanl~lar~ n Seret hududunu kabul etmediklerini
i~itince ilk dü~ üncesi harbe devam etmek olmu~ tu; fakat ~talinski'nin
Galip Efendi'yle gayr~~resmi görü~ mesine müsaade etti. Ayn~~gün
yap~lan mükâlemede Galip Efendi, Sultan Mahmud'un uzun vadeli
menfaatler pe~inde oldu~unu, bunun için de Rus dü~ manlar~n~n kendisine vermekte oldu~u nasihata kulak asmad~~~n~~ iddia etti. O,
Rusya ile sulh arzu ediyordu, fakat istekleri yerine getirilmezse sulha
raz~~olmayacakt~. Maksad~~ yap~lacak olan sulhun münazaay~~mucip
olabilecek hiçbir husus b~rakmamas~~ idi. Bu itibarla hem Avrupa
hem de Asya cephelerinde eski hudutlar~ n iadesini arzu ediyordu.
Rusya buna raz~~olursa, Bab-~~Ali gizli bir madde ile Rusya'ya tazminat
vermeyi kabul ederdi. Hatta gerekirse, Bab-~~Ali'nin iktisadi durumu
mümkün k~ld~~~~zaman, Rusya ile ittifak bile yapard~ . Rusya'ya tazminat vermek ve kendisiyle ittifak yapmak hususlar~~Galip Efendi'nin
~ ahsi teklifleriydi, hükümetinden bunlara dair hiçbir talimat~~yoktu;
fakat, Rusya kabul etti~i takdirde, o bunlar~n Bab-~~Ali tarafindan
kolayca bertaraf edilebilinece~ine kaniydi. italinski, fikrince, ne Kutuzof'un ne de Çar Aleksander'in bu ~artlar~~kabul edebilece~ini söyledi,
ve müzakerelere devam edilmezden evvel Kutuzof'un hükümetine
müracaat etmesi gerekti~ini belirtti 26 . Böylece Rus hükümetinin
karar~~belli oluncaya kadar müzakerelere ara verildi.
Müzakerelerin tehiri mütarekenin icras~n~~önlemedi. 15 Ekimden
beri yürürlükte olan mütarekenin ~artlar~n~~ihtiva eden resmi mukavele ancak 8 Aral~ kta, yani müzakerelere ara verildikten sonra
imzaland~ . Mütareke bir müddetle tahdit edilmemi~~olup S~rbistan'~~
da kaps~ yordu ve ancak önceden yirmi gün mühlet vererek bozulabilirdi. ~ ki taraf ellerinde bulunan mevkileri muhafaza edecekler,
ancak etraflar~~çevrilmi~~olan Osmanl~~kuvvetlerine esir muamelesi
yap~lmayacakt~ . Bu kuvvetlerin ihtiyaçlar~, Bab-~~Ali'nin bütün
masraflar~n~~görmesi ~art~yla, Ruslar tarafindan kar~~lanacakt~~".
Aleksander'in kendine dan~~~lan hususlar hakk~ndaki cevab~~ ii
Ocak ~~8 ~~ 2'de müzakerelerin havale edildi~i Bükre~~ ~ehrine vas~l
26 Galip Efendi'den sadrazama ~ 7 Zilkade 1226/2 Aral~k 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 4133oA.
27 Murahhaslardan sadrazama, 23 Zilkade 1226/8 Aral~ k 1811, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 4133oC; Alix, M. A. L. F., Precis de Phistoire de l' empire Ottoman,
3 cilt (Paris 1824), III, 441.
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oldu. 12 Ocakta on üçüncü mükâleme meclisi topland~. Ruslar
taleplerini de~i~tirmemi~lerdi: Avrupa'da Seret hududu, Asya'da da
i~galleri alt~nda bulunan bütün topraklar~n muhafazas~~üzerinde
~srar ediyorlard~. Aleksander ayn~~zamanda S~rplar taraf~ndan da
müzakere etmek hususunda ~srar ediyor, S~rplara emniyetli ve sükünlu
bir hayat temin etmeyi arzu etti~ini bildiriyordu. Rus murahhaslar~~
Asya cephesinde muhafaza etmek istedikleri topraklar~n Bab-~~Ali'nin
bir i~ine yaramad~~~m, üstelik iki devlet aras~nda devaml~~ bir anla~mazl~k noktas~~te~kil etti~ini iddia ediyorlard~. S~rp meselesine gelince,
Aleksander S~rplar~~iltizamla lehlerine baz~~ ~artlar tedarik etmeyi
bir ~eref meselesi addediyordu 28.
Osmanl~~murahhaslar~~kendi taleplerini tekrarlay~p bunlarda
asla bir de~i~iklik yapamayacaklar~m belirttiler. Aleksander'e olan
hürmetlerinden dolay~~S~rplar~n "temin ve irahalar~n~" vaat edebilirlerdi; fakat S~rplar~n Devlet-i Aliyye reayas~~olmalar~~ dolay~s~yla,
Ruslar~n müdahalesine asla raz~~olamazlard~. Do~u Karadeniz k~y~s~n~n önemine gelince, bu Osmanl~lar~n kendi bilecekleri bir ~eydi.
Böylece müzakereler bir kere daha ç~kmaza girmi~~oldu. Ruslar~n
mütarekeyi bozmak ve etraf~~çevrilmi~~olan Osmanl~~kuvvetlerine
harp esiri muamelesi yapmak karar~~durumu daha da mü~külle~tirdi.
Rus murahhaslar~, padi~ah~, sulh esaslar~n~~kabul etmedi~inden,
sözünü bozmakla itham ettiler ve bunun mütarekeyi bozmak için
me~ru bir sebep te~kil etti~ini iddia ettiler. Osmanl~~murahhaslar~~
sulh esaslar~n~n bir mukavele konusu olmad~~~n~, fakat buna mukabil
mütarekenin resmen senet imzas~yla ve hatta sulh esaslar~n~n kabul
edilmedi~i aç~kland~ktan sonra, tesis edildi~ini hat~rlatm~~larsa da
Ruslar kararlar~ndan vazgeçmedi 29.
Ne murahhaslar ne de Laz Ahmed Pa~a Ruslar~n taleplerinde
sabit kalmalar~n~~izah edebiliyordu. Onlara göre Ruslar~n taleplerinde
sebatlar~~Frans~z - Rus münasebetlerinde beklenmedik bir geli~me,
bir düzelme neticesi olabilirdi. Laz Ahmed Pa~a Ruslar~n sava~~~
yenilemek için bahane arad~klar~ndan endi~elenerek, Kutuzof'a gayri
28 Murahhaslardan sadrazama, ~~ Muharrem 1227/15 Ocak 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 41825A; Ulyanitsky, ayn~~ eser, 37-43.
29 Kutuzof'dan sadrazama, ve murahhaslardan sadrazama /13 Ocak 1812,
ve ~~Muharrem 1227/15 Ocak 181 2 , B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41825 ile 41825A.
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resmi yaz~ p sulhu terviç etmesini rica etti. Ayn~~zamanda padi~aha
ordunun harbe devam edecek durumda olmad~~~n~~bildirdi 30 .

Galip Efendi Ingilizlerin müdahalesini davet etmekle müzakerelerde yeni geli~ meler mümkün olabilece~i fikrini ortaya att~ . Ruslarla
sulh yapmak üzere bir Ingiliz murahhas~n~n St. Petersburg'a gitmi~~
oldu~unu ö~renmi~ti. Bu murahhas~ n Ruslar~n Osmanl~larla mutlaka
sulh yapmalar~nda ~srar etmesi talimat~~oldu~unu da i~itmi~ti. Madem
ki Rusya'ya gönderilen Ingiliz murahhas~n~n böyle talimat~~vard~,
Istanbul'a gönderilen yeni Ingiliz elçisinin de Osmanl~-Rus müzakerelerini terviç etmesi hususunda talimat~~olmal~yd~. Yeni Ingiliz elçisi
henüz Istanbul'a gelmemi~se de halen Istanbul'da bulunan Ingiliz
orta elçisi Stratford Canning'in müdahalesi rica olunabilirdi. Galip
Efendi, Stratford Canning Ruslara yazd~~~~takdirde Rus taleplerinin
tadilini sa~layabilece~ine inan~yordu 31.
Bükre~'te yap~ lan son mükâlemenin mazbatas~~Kutuzof'un ültimatomu ile birlikte 6 ~ubatta Istanbul'a vas~ l oldu. Sultan Mahmud
bir meclis-i umum akd edilip Rus taleplerinin müzakeresini ve
bilhassa harbe devam edilip edilmemesi hususunun kararla~t~r~lmas~n~~
emretti. Bunun üzerine 8 ~ubatta ~akir Ahmed Pa~a taraf~ndan akd
edilen meclis üç gün üst üste topland~ . Müzakerelere i~tirak edenler
daha fazla Rus taleplerinin mahzurlar~~üzerinde uzun uzad~ ya durdular. Ruslar do~u Karadeniz sahillinde i~galleri alt~nda bulunan
topraklar~ n kendilerine terk edilmesinden ba~ka Rus tabiiyetine
girmek isteyenlerin de Rusya'ya b~rak~lmas~n~~ talep ediyorlard~.
Ruslar~ n "tabiiyetlerine girmek isteyenler" tabiriyle Gürcülerden
maada Çerkes ve Abazalar' telakki ettikleri anla~~llyordu. Osmanl~lar
bu maddeye raz~~olduklar~~ takdirde Ruslar "dört yüz bin asker-i
cedide malik olarak" tabiiyetlerini kabul etmeyenleri de zorla hâkimiyetleri alt~na alacaklard~ . Neticede Karadeniz'de nüfuz ve gururlar~~
nispeten artaca~~~gibi, Anadolu'yu da tehdit edeceklerdi 32 .
30 Sadrazamdan s~ rayla murahhaslara, kaymakama ve Kutuzof'a 15 Muharrem 1227/29 Ocak 1812, 17 Muharrem 1227/31 Ocak 1812, Ve 19 Muharrem 1227/
2 ~ubat 181 2 tarihleriyle, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41825D, 41737 ve 41817.
31 Galip Efendi'den sadrazama, I Muharrem 1227/15 Ocak 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 41591A.
32 Cevdet Pa~a, ayn~~ eser, X, 17-18; Ataullah, ~anizade Mehmed,
Tarih-i
~anizade, 4 cilt (Istanbul 1290-91 /1873-74) II, 97-100.
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Rus taleplerinin a~~rl~~~~ve makbul olmay~~lar~~hususlar~nda
mecliste fikir birli~i oldu~u a~ikard~ ; fakat kimse harbin devam~n~~
tavsiye etmek mesuliyetini üzerine alm~yordu. Neticede Sultan Mahmud meclise bir hatt-~~hümayun gönderip meclisin bo~~yere münaka~a
etmeyip kati bir karar almas~n~~emretti. E~er meclis Rus taleplerinin
kabulüyle "çekilecek umur-~~kerihe ve görülecek hakaret-i ~eni'ay~"
kabul ediyorsa sulhun yap~lmas~na bak~ls~n, ancak sulh yap~ld~ktan
sonra kimse "~öyle böyle etmeliydi" demesin diye ilave etti. E~er
Rus taleplerinin reddi karar~~ al~n~rsa, harbin devam~~için ~eriata
tatbikan bir an evvel gereken tedbir al~nmahyd~. Sultan Mahmud
Tuna'n~n sol yakas~nda kalan Osmanl~~askerinin harp esiri olmas~na
da raz~~olmad~~~n~~söyleyip, herkesin fikrini aç~kça ifade etmesini
emretti 33.
Meclise i~tirak edenler Sultan Mahmud'un harbin devam~na
taraftar oldu~u kanaatine var~p gereken asker ve paran~n tedarikiyle
ilgilendiler. ~anizade ve Cevdet Pa~a da Sultan Mahmud'un hatt-~~
hümayununu harp taraftar~~bir vesika olarak kabul ediyorlar. Fakat
ne biri ne de di~eri harp karar~~al~nd~ktan sonra harp edilmeyip de
müzakerelere devam edilmesini izah etmiyor. Bunu Sultan Mahmud'
un ba~lang~çtan sulha taraftar oldu~unu kabul etmekle izah edebiliriz.
Sultan Mahmud hiç ~üphesiz devlet erkamn~n ço~undan daha realist
idi. Devlet i~lerinde fikir mutabakat~na ne derece önem verdi~inden
bahsetmi~tik. Mahmud sulhun zaruretini herkesten evvel kestirmi~~
olabilir, fakat onun için sulh yapman~n bütün mesuliyetini üzerine
almamak epeyce mühimdi. Bu itibarla harbe taraftar gibi görünüp
herkesi harbe devam edilemeyece~ine ikna etmek istemi~~olabilir.
Olaylar bu izah~n muhtemelen do~ru oldu~unu gösteriyor.
Sultan Mahmud meclisin harbe devam etmek hususundaki
karar~n~~kabul edip 14 ~ubatta harbe devam edilece~ini Laz Ahmed
Pa~a'ya bildirmesini kaymakama emretti 34. Ancak k~sa bir müddet
sonra sadrazam~n harbe devam etmenin imkans~z oldu~u hususundaki
görü~üne i~tirak etti~ini söyleyip ileri gelen devlet erkan~na meclis-i
umumide al~nan harp karar~n~~geri ald~rmalar~m emretti. Ayn~~ zamanda harbe devam etmek veya sulh yapmak hususunun da tamamen
33 Sultan Mahmud'un hatt-~~ ht~mayunu Cevdet Pa~a taraf~ndan da ~anizade
taraf~ndan da aynen verilmi~tir. Cevdet, X, 18, ~anizade, II, 98.
34 B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 14203.

BÜKRE~~ANDLA~MASININ MÜZAKERES/

g

sadrazama havale edilmesi gerekti~ini bildirdi. Harp karar~n~n geri
almmas~yla görevlendirilenler meclis-i ~ûrada herkesin harbe devam~n
imkâns~z oldu~unu aç~kça teslim etmesi için u~ra~t~lar. Hatta hiç
istisnas~z herkesin harp karar~n~~geri almas~n~~sa~lamak için bir aral~k
herkesin fikrini yaz~l~~olarak belirtmesini bile teklif ettiler. Asker ve
para tedarikiyle me~gul olanlar gerekti~i kadar asker ve para tedarik
edemeyeceklerini derhal kabul ettiler ve neticede oy birli~iyle harp
karar~~geri al~n~p harp ve sulh meselesi tamamen sadrazama havale
edildi. Fetva emini de sulh yapma karar~n~~destekleyen bir fetva verdi 35 .
Sultan Mahmud müzakerelere devam etmeyi seçmekle Ruslar~n
do~u Karadeniz sahiliyle ilgili taleplerini kabul etmiyordu. Hiç
ba~ka yolu kalmad~~~~takdirde Avrupa'da Seret hududuna raz~yd~.
Buna kar~~l~k Ruslara Asya hududuyla ilgili taleplerini geri ald~rabilece~ini san~yordu; çünkü her ~eyden evvel Rusya'n~n da Bab-~~Ali
kadar sulha ihtiyac~~oldu~una inan~yordu. Laz Ahmed Pa~a da Ruslar
Asya hududuyla ilgili taleplerini geri al~rlarsa bir anla~maya varmamn
mümkün olaca~~na inan~yordu. Murahhaslara gönderdi~i talimatta
S~rplar~n emniyeti meselesi iki tarafin da isteklerine muvafik bir
~ekilde halledilebilece~ini ifade etti. Avrupa'da hudut, baz~~istisnalarla birlikte, Prut Nehri esas~~üzerine ve en nihayet Seret esas~~üzerine olabilirdi. Ancak Fransa ile Rusya aras~nda harp ba~lam~~sa
murahhaslar sulhu oyalay~p Ruslar~~kendi isteklerine uygun bir sulh
yapmaya mecbur etmeliydiler 36 .
Galip Efendi'nin tavsiyesi üzerine ~ngiliz orta elçisi Stratford
Canning'in Italinski'ye ve eskiden beri temasta bulundu~u St. Petersburg'daki eski Napoli elçisi Duc de Sierra Capriola'ya yazmas~~sa~land~ . Canning eski Napoli elçisiyle selefi Robert Adair'in kurmu~~
oldu~u temas~~devam ettirmi~ti; fakat Ruslarla do~rudan do~ruya
temas kurmas~~için talimat~~yoktu. Buna ra~men ~talinski'ye yazmakta
hiç tereddüt etmedi; çünkü eskiden beri Bab-~~Ali ile mahremane
münasebet kurmay~~çok arzu ediyordu. Ruslara yaz~~~ na mukabil
reis efendi kendisiyle mahremane münasebette bulunmay~~ve kendisini
müzakerelerdeki geli~melerden haberdar etmeyi vaat etti 37.
Telhis, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44512D.
Murahhaslardan sadrazama, 5 Rebiyülevvel 22 7/ ~~ 8 Mart ~~ 8 2, B~b.
Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41388.
37 Canning'den Wellesley'e, 21 ~ubat 1812, Public Record Office, Foreign
Office 78/77, Nr. 7.
35

36

FEHMI ISMAIL

92

Canning, Italinski vas~tas~ yla Duc de Sierra Capriola'ya gönderdi~i mektupta Ruslar~n Osmanl~lara mutedilane davranmalar~n~,
aksi takdirde Bab-~~Ali'nin Fransa'n~n kuca~~na aulabilece~ini yazd~.
Osmanl~lar~n Asya s~n~r~ nda Rusya'ya toprak ilhalurn kendi güven' ve
serbestiyetlerine ayk~r~~telakki ettiklerini, Memleketeyn imtiyazlarm~~
harbin ba~l~ca amili addettiklerini ve bu yüzden bunlar~~yenilemek
istemediklerini, yap~lacak sulha Iran'~n da dahil olmas~n~~arzu ettiklerini bildirdi 38 .
Di~er taraftan Latour - Maubourg bir Osmanl~~- Rus andla~mas~n~~
önlemeye çal~~t~. Napoleon'un kendisine göndermekte oldu~u talimatlar Rus - Frans~z münasebetlerinin durumunu aksettirmekteydi. ~~8 ~~o
A~ustosunda bile Napoleon Memleketeyn'in Rusya'ya ilhak~na muhalif olmad~~~n~, ancak Ruslar~n Tuna'n~n sa~~yakas~na yerle~melerine
asla raz~~olmayaca~~n~~ifade ediyordu. Frans~z-Rus münasebetlerinin
gittikçe gerginle~mesi Napoleon'u Bab-~~ Ali ile bir ili~ki kurmaya
sevk etti. 181 ~~ ~ubat~nda Latour - Maubourg'a Bab-~~Ali ile samimi
münasebet kurup iki devlet aras~nda bir ili~ki kurmaya çal~~mas~~
talimat~n~~verdi. Latour - Maubourg, Paris'ten geri ça~r~lan Abdürrahim Muhib Efendi yerine yeni bir Osmanl~~elçisinin tayinini sa~lamal~ , buna mukabil Napoleon'un da Istanbul'a bir elçi gönderece~ini
ifade etmeliydi. Napoleon son elçisi Sebastiani'nin Istanbul'dan
ayr~l~~~na Osmanl~lar~n ne kadar sevinmi~~oldu~unu bilseydi, hiç
~üphesiz kendilerini te~vik gayesiyle böyle bir ifadede bulunmazd~.
Latour - Maubourg ihtiyatl~~davranmaya devam edip tavr~nda her
hangi bir de~i~iklik oldu~unu Ruslara sezdirmemeliydi. Napoleon'un
1811 Nisan~nda gönderdi~i talimat daha da katiydi. Latour - Maubourg, Rusya aleyhine aç~kça herhangi bir harekette bulunmamahyd~ ;
fakat Rusya aleyhine Bab-~~ Ali ile tedafüi ve tecavüzi bir ittifak
haz~rlamahyd~ . Napoleon, Memleketeyn'i Bab-~~Ali'ye garanti ediyor
ayr~ca K~r~m'~n geri al~nmas~nda Osmanl~lara yard~m etmeyi vaat
ediyordu. Latour - Maubourg hiçbir ~ey imzalamamahyd~. Her ~ey
yeni Osmanl~~elçisi Paris'e vas~l olunca hallolunacakt~. Latour - Maubourg çok ihtiyatl~~davranmahyd~ ; çünkü her~ey olaylar~n inki~afina
ba~hyd~, Frans~z-Rus münasebetleri düzelebilirdi 39.
Canning'in 7 numaral~~raporuna ilave.
Champagny'den Latour Maubourg'a, ~ o A~ustos 18~ o, Odobescu, ayn~~
Constaneser, Nr. 754; Coquelle, P., "Latour - Maubourg, Charge d'affaires
tinople, 1809-1812", Revue d'Hisotire Diplomatique, 1905, 590-93.
38

39
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Napoleon 1811 ortalar~nda Rusya ile münasebetlerinin hala
düzelme ihtimali oldu~una inan~yor, gerekirse Osmanl~lar' kolayca
terk edebilmek istiyordu. Ancak o bu türlü davran~~la bir müttefik
elde edebilece~ini sanm akla yan~llyordu. Valua Latour - Maubourg
Ruslara aç~kça muhalefet etmek zorunda kalm~~t~. 1811 Kas~m~nda
Osmanl~lar~~Rus taleplerini kabul etmemeye te~vik etti. Ayn~~zamanda
Bab-~~Ali'yi Paris'e bir elçi göndermeyi vaat etmeye zorlad~. Muhib
Efendi 26 A~ustos 181 ~~'de sefareti, katibi Galip Efendi'nin nezareti
alt~nda b~rakarak Paris'ten aynlm~~t~. Aynl~~~ndan üç gün sonra
Galip Efendi veremden öldü~ünden sefaret i~leri tercüman Ancelo
(Angelo)'ya kalm~~t~.
Napoleon ~ 8~ 2'nin ba~~nda Rusya'ya sald~rmaya kesin olarak
karar verdi. 2 1 Ocakta Latour-Maubourg'a gönderdi~i talimatta bir
Osmanl~~- Rus anla~mas~n~~önlemesini ve Osmanl~~hükümetinin Paris'e
bir elçi göndermesini sa~lamas~n~~emretti. 27 Ocakta gönderdi~i
talimatta Osmanl~larla bir tecavüzi ve tedafüi ittifak yapma teklifinde
bulunup ~artlar~n~~bildirdi. Rusya ile giri~ece~i sava~ta Osmanl~lar~n
kendisiyle i~birli~i yapmalar~n~, Sultan Mahmud'un bizzat 8o,000
ki~ilik bir kuvvetin ba~~na geçip Tuna'y~~a~arak Polonya'da kendisiyle
birle~mesini istiyordu. Buna kar~~l~k Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
mülki tamamiyetini garanti etmeyi ve Ruslara kar~~~ba~ar~l~~oldu~u
takdirde Osmanl~lara K~r~m'~~almalarmda yard~m etmeyi teklif
ediyordu. Ayr~ca y~lul~~~ndan Osmanl~lar~n epeyce zarar gördükleri
Leh K~rall~~~n~n yeniden tesisini üzerine ahyordu. Bundan ba~ka
Napoleon ta 18o8'de Sultan Mahmud'dan al~p cevaps~z b~rakt~~~~
hususi mektubuna cevap veriyordu 40.
Napoleon'un gönderdi~i bu talimat Latour - Maubourg'un ancak 4 Martta eline geçmi~ti. Bu arada Napoleon, Osmanl~larla
ittifak yapmas~~için Latour - Maubourg'a ruhsatname göndermi~ti.
Fakat Napoleon Latour-Maubourg'a hala ihtiyatl~~davranmas~n~~
tenbih ediyor, Osmanl~lar ittifak ~artlar~n~~müzakereyle görevli bir
murahhas tayin etmeden ne ruhsatnamesini göstermesini ne de yaz~l~~
olarak her hangi bir teklifte bulunmas~n~~emrediyordu. Ittifak~~arzu
eden kendisi oldu~u halde, ittifak~~Osmanl~lar~n arzusu üzerine yap~lm~~~gibi göstermek istiyordu 41 .
° Keza, 598-600.

4

41

KeZa, 601-602.
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Na.poleon'un ittifak yapmakta gösterdi~i çekingenlik k~smen
Avusturya ile ittifak hususunda yapmakta oldu~u görü~melerin henüz
devam etmekte olmas~ndan ileri geliyordu. Bu görü~meler 14 Martta
Rusya aleyhine bir ittifak~n imzalanmas~yla neticelenmi~lerdi. Napoleon bundan evvel, 24 ~ubatta, Prusya ile de bir ittifak yapm~~t~.
Frans~z - Avusturya ittifak~~ ~artlar~ndan biri Osmanl~~Imparatorlu~u'
nun toprak bütünlü~ünü garanti ediyor. Bu ~art yaln~z Osmanl~lar
dü~ünülerek de~il, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun parçalanmas~ndan
endi~e duyan Avusturya hükümetini memnun etmek için konmu~tu.
Napoleon bu ittifak~n imzalanm~~~oldu~unu haber al~r almaz LatourMaubourg'a Osmanl~larla yapmay~~tasarlad~~~~ittifak~n projesini
gönderdi 42.
P. Coquelle ve J. W. Zinkeisen de dahil, baz~~tarihçiler Napoleon,
Osmanl~larla ittifak yapmak için Latour - Maubourg'a daha erken
ruhsat vermi~~olsayd~~muhtemelen hedefine varabilece~i fikrini ifade
etmi~lerdir. Onlara göre Sultan Mahmud ~ubat ortalar~ nda Fransa
ile ittifaka mütemayildi. Coquelle, Latour - Maubourg'un bir raporunun bu fikri teyid etti~ini söylüyor. Bu rapora göre Sultan Mahmud ~öyle bir ifadede bulunmu~ :
"Ce que j'apprends des pretentions des Russes est un motif
determinant pour que je continue la guerre, de concert avec mon
puissant ami l'Empereur des Français. D6 ce moment, mon parti
est pris definitivement, je ne signerai pas la paix 43."
Sultan Mahmud böyle bir ifadede belki bulunmu~, belki bulunmam~~t~r. Bulunmu~sa, dediklerini sadece Frans~zlar~ n gururla=
ok~amak maksad~yla söylemi~~olmal~d~r. Hiç ~üphe edilmeyecek bir
husus varsa o da Sultan Mahmud'un Fransa ile ittifak yapmay~~katiyen dü~ünmemi~~olmas~d~r. Saltanat~n~n ba~~ndan beri Fransa ile olan
münasebetleri onda Frans~zlara hiç itimad edilemeyece~i kanaatini
iyice yerle~tirmi~tir. Devlet erkan~~aras~nda da Fransa ile ittifaka
taraftar kimse yoktu.
Tam Osmanl~lar~ n Fransa ile ittifak yapmaya mütemayil olduklar~~söylenilen s~rada, Laz Ahmed Pa~a ittifak konusu üzerindeki
Keza, 602-604.
Keza, 603. "Malûmum olan bu haks~z Rus talepleri kudretli dostum Frans~z imparatoruyla ittifak yap~ p harbe devam etmem için kat'l saika oluyor. Bu
andan itibaren karar~m kat'idir, sulh yapmayaca~~m".
42
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fikirlerini aç~kça ifade etmi~ti. Frans~z tazyiki alt~nda Bab-~~Ali, Necip
Efendi'yi Paris'e elçi tayin etmi~ ti; fakat Paris'e var~r varmaz Frans~zlar~n ittifak teklifinde bulunaca~~ ndan korkarak Paris'e hareketini
tehir ediyordu. Bab-~~Ali'ye göre Fransa ile ittifak Osmanl~~menfaatlerine uygun de~ildi. Bu durumda meseleyi sadrazama havale etmek
uygun görülmü~tü. 8 ~ubat tarihli cevab~nda, Laz Ahmed Pa~a
Tilsit Andla~mas~n~~yaparken Napoleon'un hiç çekinmeden Osmanl~~
menfaatlerini feda etmi~~oldu~unu hat~rlat~p Bab-~~Ali'nin Fransa ile
ittifaktan hiçbir menfaat temin edemeyece~i gibi Ingilizleri de gücendirmi~~olaca~~n~~bildirdi. Frans~ zlar ittifak teklifinde bulundu~unda
bu teklifin reddedilip Bab-~~Ali'nin tarafs~z kalmak karar~nda oldu~unun belirtilmesini tavsiye etti".
Istanbul'daki vekiller Fransa'ya hiç güvenilemeyece~i hakk~nda
Laz Ahmed Pa~a'n~n ifade etmi~~oldu~u mütalaaya tamam~yla i~tirak
ediyorlard~. 29 Martta Latour - Maubourg ~akir Ahmed Pa~a ile
mülakat yap~p ittifak teklifinde bulundu. ~akir Ahmed Pa~a ittifaka
kar~~~ hiç ra~bet göstermeyip Napoleon'un eskiden birçok vaatlerde
bulunmu~~oldu~unu fakat hiçbirini de yerine getirmedi~ini aç~kça
ifade etti 45 .
Bu arada Ruslar~n mütarekeyi bozup Sistova'y~~tekrar i~gal
etmi~~olmalar~na ra~men, Osmanl~~- Rus müzakerelerine devam edildi.
Galip Efendi anla~ maya sadece Asya hududu meselesinin mani
oldu~unu söyleyip, bu mesele hallolunmadan evvel ba~ ka hiçbir
konunun müzakeresine geçemeyece~ini beyan etti. Frans~z - Rus çat~~mas~~hakikaten yakla~m~~~oldu~undan, Kutuzof müzakerelerin ink~taa
u~ramas~n~~ arzu etmiyordu. Mart ortalar~nda Osmanl~~murahhaslar~n~~mükâlemeye davet edip son Rus tekliflerini tebli~~etti. Avrupa'
da Seret Nehrinin hudut olmas~n~, Asya s~n~r~~meselesinin hallinin de
sonraya b~rak~lmas~n~~veya tamamen bahsi edilmeden b~rak~lmas~n~~
teklif etti. Rus hükümetine göre münaka~a konusu olan yerler kendi
keyifleriyle Rusya'ya tabi olan H~ristiyan prensler taraf~ndan idare
olunmaktayd~ . Rusya bu prensleri terk edemezdi. Bu itibarla münaka~a konusu yerler hakk~nda anla~ma buralar~~be~~sene Rus idaresi
alt~nda kald~ktan sonra yap~lmal~, yahut da bu husustan hiç bahsedilmemeliydi. S~rbistan'a muhtariyet verilmeli, S~rplar~n cizyeleri
44
44

Sadrazamdan kaymakama, B~b. Ar~ivi, Cevdet tasnifi (Hariciye) Nr. 4361.
Kaymakamdan sadrazama, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 14214.
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Bab-1 Ali taraf~ndan tayin edilmeli fakat kendileri tarafindan toplanmahyd~. Memleketeyn imtiyazlar~~da Yerköy'de tanzim edildi~i üzere
teyid edilmeliydi. Galip Efendi Asya hududu hususunda taviz veremeyece~ini söyledi ve neticede Kutuzof meseleyi tekrar hükümetine
dan~~maya karar verdi 46.
Osmanl~~- Rus müzakereleri ç~kmaza girmi~~oldu~u bu s~rada,
Isveç, Osmanl~~- Rus anla~mas~n~~kolayla~t~rmak gayesiyle mesai-i
cemilesini 47 arz etti. Horn isminde 48 bir Isveç ajan~~hem Osmanl~Rus anla~mas~n~~teshil, hem de Osmanl~lar~~Rusya ve Isveç ile bir
ittifak yapmaya ikna etmek gayesiyle St. Petersburg yoluyla Bükre~'e
geldi. Beraberinde Osmanl~lara yeni tekliflerde bulunmakla görevlendirilmi~~Rochechouart isminde Rus hizmetine girmi~~olan bir
Frans~z vard~. Horn ile Rochechouart memuriyetlerini Galip Efendi'ye
ifade ettikten sonra Osmanl~~karargâhma u~ray~p Laz Ahmed Pa~a
ile de görü~üp Istanbul'a hareket ettiler. Ne Horn'un ne de Rochechouart'un resmi memuriyeti olmad~~~ndan Osmanl~~hükümeti kendileriyle do~rudan do~ruya temasta bulunmamaya karar verdi.
Rochechouart geri çevrildi, Horn'a da söyleyeceklerini Isveç maslahatgüzar~~Palin vas~tas~yla ifade edebilece~i bildirildi 49. Neticede 6
Nisan 181 2'de Palin, Anadolu Kazaskeri Hac~~Halil Efendi ve reis
vekili Mustafa Mazhar Efendi ile resmi mülakatta bulundu.
Palin, mülakata Isveç'in mesai-i cemilesini arz etmekle ve Rusya'
n~n bunu kabul etmi~~oldu~unu bildirmekle ba~lad~. Palin, Rusya'n~n
art~k do~u Karadeniz sahilinde i~galinde bulunan yerlerin kendisine
terki hususunda ~srar etmedi~ini, Mingrelistan k~y~s~nda Gürcistan'la
irtibat~m kolayla~t~racak bir liman~n kendisine ayr~lmas~na mukabil
i~galinde olan topraklar~~iadeye haz~r oldu~unu bildirdi. Palin, Bab-~~
Ali'nin çok tehlikeli bir durumda oldu~unu, emniyetini temin için
48 Murahhaslardan sadrazama 5 Rebiyülevvel 1227/18 Mart 1812 ve 4 Rebiyülevvel 122 7 /17 Mart 181 2 tarihleriyle ve Kutuzof'dan sadrazama 4/16 Mart
1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi, s~rayla, Nr. 41833, 44407F, 41833B.
47 "Arabuluculuk" sözü Osmanl~lar~n kulland~klar~~ "mesai-i cemile" ve
"tavassut" (Frans~zca "bons offices" ve "mediation") tabirleri aras~ndaki farklar~~
göstermedi~i için, Osmanl~ca tabirleri kullanmay~~tercih ettim.
48 Osmanl~~belgeleri bu ~ahs~n ismini vermeyip, kendisinden hep "~sveçlti
s~rkâtibi" diye bahs eder. Joseph Ledoulx bu ~ahs~n ismini "Horn" olarak, Coquelle
de "Humel" olarak veriyor.
48 Sadrazamdan kaymakama, 3 Rebiyülahir 1227/15 Nisan 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi N~% 41832.
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derhal sulh yapmas~~gerekti~ini iddia etti ve nihayet Rusya ve Isveç
ile bir ittifak yapmas~n~~teklif etti 50. Sultan Mahmud Isveç'in ittifak
teklifine kar~~~nas~l davran~lmas~~gerekti~ini önceden ~öyle belirtmi~ti:
" ...keferelerin Ingilterelüden gayr~s~nda sözünde sabit kimesne
olmay~p, her biri kendü menâfi'ini teshil eyleme~e bak~yor. Bu takdirce
sözlerine firifte olmak iktizâ etmez. Hakimâne hareketle, cevâb-~~
lây~kas~~ne ise, bi't-te'emmül iktizâs~~ tanzim oluna" 51 . Dolay~s~yla,
Halil ve Mazhar Efendiler Palin'in nasihat~n~~dinlemek ~öyledursun,
Ruslara hiç itimad edilemeyece~inden bahisle Isveç'in de Rus h~yanetinden sak~nmas~m tavsiye ettiler. Ruslar do~u Karadeniz sahiliyle
ilgili bütün iddialar~ndan vazgeçmedikçe müzakereye raz~~olamayacaklar~n~~da ifade ettiler. Ittifak meselesine gelince, sulh yap~lmadan
bu asla söz konusu olamazd~.
Frans~z - Rus çat~~mas~~yakla~t~kça Istanbul'da diplomatik faaliyet artt~. Bir taraftan Fransa ile Avusturya Bab-~~Ali'yi Rus taleplerini
kabul etmemeye te~vik edip Fransa ile ittifaka davet ediyor, di~er
taraftan da Rusya, Ingiltere ve Isveç Bab-~~Ali'yi kendilerine ba~lamaya çal~~~yorlar& 31 Martta Avusturya elçisi Stürmer, Bab-~~Ali'ye
Avusturya ile Fransa'n~n bir ittifak yapmakta oldu~unu, bu ittifak
~artlar~ndan birinin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun mülki tamamiyetini
garanti edece~ini bildirmi~, daha sonra da böyle bir ittifak~n yap~lm~~~
oldu~unu beyan etmi~ti. Ancak Stürmer, Osmanl~~- Rus anla~mas~n~~
önlemeyi arzu etmesine ra~men Osmanl~lar~n Avusturya - Frans~z
ittifak~na i~tirakini sa~lamakla görevli olmad~~~n~~da itiraf etmi~ti 52 .
Di~er taraftan Stratford Canning Avusturya'y~~itibardan dü~ürmek
gayesiyle Avusturya hükümetinin 1810 Mart~nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun taksimine dair bir plan haz~rlam~~~oldu~unu Bab-~~Ali'ye
bildirdi 53. Baz~~Ingiliz tarihçileri bu gizli plandan Bab-~~Ali'yi haberdar etmekle Canning'in bir Frans~z - Osmanl~~(ve dolay~s~yla Osmanl~Avusturya) ittifak~m önlemi~~oldu~unu iddia ediyorlar 54. Bu iddia
50 Palin ile yap~lan mükâlemenin mazbatas~, 24 Rebiyülevvel, 1227/6 Nisan
1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41817.
51 B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 4.1832.
52 Canning'den Wellesley'ye, 12 ve 2 1 Nisan, PRO.F0.78/77, Nr. 14. ve
numaras~z ~ifreli rapor, kaymakamdan sadrazama, 13 Rebiyülahir 1227/25 Nisan
1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41326.
53 Canning'in 21 Nisan 1812 tarihli numaras~z ~ifreli raporu.
54 Meselâ Malcolm - Smith, E. F., The 14.fe of Stratford Canning, (Londra
1 933), 43.
Belleten C. XLVI, 7
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tamamen yersizdir. Osmanl~lar~n Fransa ile ittifak yapmay~~asla
dü~ünmediklerini daha önce de söylemi~tik. Canning'in aç~klamas~~
san~ld~~~~kadar tesir yapmam~~t~. Stürmer'in Osmanl~~Imparatorlu~u'
nun mülki tamamiyetine dair yapt~~~~aç~klamadan sonra Sultan
Mahmud ~öyle bir ifadede bulunmu~tu: "Cülüs-~~hümâyûnumdan
berü hemcivar~m~z olan Avusturya devleti ile muamelâtda ser-i mü
bir inhirâf rünümâ olmad~. Bundan böyle dahi müsafat~n istihkak~~
memüldür. Hele tarafimdan süi zann etmem. Do~rusu her bir husüsta
munsif buldum" 55. Tarihsiz olan bu hatt-~~hümayunun Canning'in
aç~klamas~ndan evvel mi sonra m~~yaz~ld~~~n~~katiyetle bulam~yoruz. Ancak Canning'in aç~klamas~ndan sonra Osmanl~~devlet erkan~~Avusturya'n~n sadakatine dair bu ifadeyi, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun tamamiyetiyle ilgili ~art~~tasdik eder gibi görünmeden,
Avusturya elçisine nas~l iletebileceklerini tart~~t~klarma göre, Canning'in aç~klamas~~onlar~n Avusturya'ya olan itimatlarm~~sarsmam~~t~.
Rusya da bir an evvel Bab-~~Ali ile sulh yapmaya ve dü~manlar~n~~
itibardan dü~ürmeye çal~~t~. Kutuzof 24 Martta Galip Efendi ile
yapt~~~~bir mülakatta, Fransa'n~n Rusya'ya Bab-~~Ali aleyhine baz~~
tekliflerde bulunmu~~oldu~unu bildirdi. Kutuzof'a göre, Rus hükümeti Rusya ile Bab-~~Ali'nin vifak üzere olmas~~Avrupa'n~n asayi~ine
sebep olaca~~n~~mülahaza ederek sulhun yap~lmas~na gayret ediyordu.
Rus ~artlar~~münsifane idi, lakin Bab-~~Ali de sulha ra~bet ederse
Rusya bu ~artlarda mümkün mertebe teshilat yapacakt~. Aksi takdirde
Rusya meyusen Fransa'ya mümayelete mecbur olacakt~. Kutuzof
ayn~~zamanda Osmanl~~- Rus ittifak~~konusuna da de~indi. Galip
Efendi de Laz Ahmed Pa~a da Ruslar~n davran~~lar~n~~bir hile olarak
telakki ettiler. Ittifak konusuna gelince, Ahmed Pa~a buna muhalefetini bir kere daha aç~kça ifade etti:
"Devlet-i `Aliyye ile dinen ve milleten düvel-i ecnebiyye miyâmnda mugâyeret derkâr oldu~undan Saltanat-~~Seniyye'nin anlar
ile ittifak~~bir veçhile yak~~may~p, velev teklif olunarak mecbüriyet
olsa bile bu bâbda mehazir-i mülkiyye ve mazarrat-~~`adide güne~~gibi
zâhir ve her halde bi-tarafhl~k meslekini ihtiyârdan hayrlusu olmad~~~~
emr-i bâhir olmak hasebiyle bu süreti istihsâle çal~~mak laz~meden [din] "
56 13~b.

Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41326.
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Sultan Mahmud bu görü~e tamamen i~tirak ediyordu. Ahmed
Pa~a'n~n takriri üzerine "Bize göre hiçbiriyle ittifak yalu~maz" diye
yazm~~t~~56 .
Latour - Maubourg hükümetine yazd~~~~bir raporda Frans~z - Rus
çat~~mas~n~n erken tahakkukundan ba~ka bir ~eyin Osmanl~lar~n sulh
yapmas~n~~önleyemeyece~i mütalaas~nda bulunmu~tu. Bu k~smen
do~ruydu, çünkü bu çat~~man~n ba~lamak üzere olu~u Osmanl~lar~~
a~~r Rus ~artlar~n~~kabul etmemeye te~vik ediyordu. Di~er taraftan
Osmanl~lar Fransa ile Avusturya'n~n müdahalesine maruz kalmamak
için Frans~z - Rus çat~~mas~~ba~lamadan sulh yapmay~~zaruri addediyorlard~. Ruslar~n Memleketeyn'i i~galde devam~~Fransa'n~n müdahalesi için devaml~~bir bahane te~kil ediyordu. Sulhun imzas~~Frans~zlar~n Memleketeyn'e tecavüzünü önleyecekti. Osmanl~lara endi~e
veren bir husus daha vard~. Napoleon eski Leh K~rall~~~m yeniden
tesise kararhyd~. Ruslara kar~~~sava~~nda ba~ar~l~~olursa Galicia'n~n
Avusturya'dan yeni Leh K~rall~~~na ilhak~na mukabil Avusturya'ya
bir miktar Osmanl~~topra~~~vermek te~ebbüsünde bulunabilirdi.
Osmanl~lar bir an evvel sulh yapmakla bu tehlikeyi de bertaraf etmi~~
olacaklard~~51.
Laz Ahmed Pa~a, Ruslar do~u Karadeniz sahilini iade edip
kendilerine sadece bir liman ayr~lmas~na kanaat ederlerse bir anla~maya varmamn mümkün olaca~~na inan~yordu. Dolay~s~yla murahhaslarm Ruslarla yeniden müzakereye giri~melerini emretti. Fakat
Ruslar gayri resmi mülakata raz~~oldularsa da eski taleplerinden
dönmediklerinden, bir netice has~l olmad~. Görünü~te Kutuzof'a
Horn'un tebli~~etti~i teshilat hakk~nda talimat gelmemi~ti. Aksine,
Joseph Fonton, Kemhal ile Anakra'n~n sahabetinin daha harpten
evvel iki devlet aras~nda münaka~a konusu oldu~unu iddia ediyordu 58.
Ruslar~n bu davran~~~~Galip Efendi'yi ~üpheye dü~ürmü~tü. O,
Ruslar~n as~l maksatlar~~Küçük Kaynarca Andla~mas~n~n Gürcistan'la
ilgili ~artlar~n~n iptalini ve Osmanl~lar~n Gürcistan'~~Rusya'ya ilhak~n~~tammalann~~sa~lamak oldu~unu tahmin ediyordu. Galip Efendi
38 Sadrazamdan kaymakama, 21 Rebiyülevvel 1812/3 Nisan 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 41814.
57 Sadrazamdan Galip Efendi'ye, 18 Rebiyülevvel 1227/31 Mart 1812, ve
murahhaslardan sadrazama, 3 Rebiyülâhir 1227/15 Nisan 1812, B~b. Ar~ivi, H. H.
tasnifi Nr. 44418D ve 44407.
58 Ayn~~vesika.
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Ruslar~n Osmanl~larla sulh yapmay~~Fransa ile mücadelelerinin
neticesi belli oluncaya kadar tehir etmek niyetinde olabileceklerinden
endi~e ediyordu. O zaman Ruslar ya Bab-~~Ali'den taleplerini art~racaklar, yahut da Memleketeyn'in mukadderat~ m Napoleon'un arzusuna muvafik bir ~ ekilde tayin edeceklerdi. O ne Ruslara ne de Frans~zlara itimad ediyordu. Rusya ile mücadelesinin neticesi ne olursa
olsun, Napoleon'un Osmanl~~Imparatorlu~u'na tecavüz etmesinin
muhtemel oldu~una inan~yordu. Bab-~~Ali tarafs~zl~k siyasetinden
daha muvafik bir siyaset takip edemezdi, ancak mutlaka ya Fransa
ile yahut Rusya ile ittifak yapmas~~gerekirse, Frans~z ittifak~n' tercih
etmeliydi; çünkü Rusya Bab-~~Ali'nin ezdi dü~marnyd~. Bir Osmanl~Frans~z ittifak~~yap~ld~~~~takdirde, Frans~zlar~ n Ingiliz elçisinin Istanbul'dan kovulmas~n~~ve Bab-~~Ali'nin blocus continental'a iltihak~n~~
talep edecekleri muhakkakt~. Osmanl~lar, Ingiltere ile harbe girmelerini mucib olacak bu taleplerini kabul edemezlerdi. Dolay~s~yla
Frans~zlar~ n bu gibi taleplerde bulunmalar~n~~önlemek için Bab-~~
Ali'nin ~imdiden faaliyete geçmesi laz~md~. Laz Ahmed Pa~a Galip
Efendi'nin bütün bu mütalaalar~na i~tirak ediyordu 59.
May~s ba~~ nda Ruslar taleplerini epeyce tadil etmeye karar
verince Osmanl~~- Rus müzakereleri yeni bir safhaya girmi~~oldu.
Ruslar evvela sadece Mingrelistan k~y~s~n~n kendilerine ilhak~n~~
talep ettiler; fakat Osmanl~lar bu hususta taviz vermeyince Anakra
ile Kemhal aras~ ndaki araziyi kullanabilme hakk~n~~istediler. Avrupa'
da Seret hududundan vazgeçtiler; fakat Prut Nehri ile Tuna Nehri'nin
sol yakas~ nda kalan arazinin hiç istisnas~z kendilerine ilhalum, Tuna
bo~azlar~ndan Kili Bo~az~' n~ n büsbütün kendilerine terkini, Sulina
Bo~az~'n~n da iki tarafin mü~terek idaresinde olmas~n~~talep ettiler 59.
Laz Ahmed Pa~a ~~May~sta murahhaslara gönderdi~i talimatta
Rusya'n~ n Asya cephesinde harpten evvelki durumu iadesine ve
Avrupa'da Tuna'n~n sol yakas~ nda bulunan Kili ile Ismail kalelerinin
Bab-~~Ali'de kalmas~na mukabil Ruslar~n Kemhal liman~n~~kullanmalar~na raz~~oluyordu. Bab-~~Ali, reayas~~olan S~rplar~ n cürümlerini
59 Murahhaslardan sadrazama, 13 Rebiyülahir 1227/25 Nisan 1812, ve sadrazamdan kaymakama, 3 Rebiyülahir 1227/15 Nisan 1812, B~b. Ar~ivi, H. H'
tasnifi Nr. 444.18C ve 41832.
60 Murahhaslardan sadrazama, 25 Rebiyülahir 1227/7 May~s 1812, ve 21
Cemaziyelevvel 1227/1 Haziran 1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44418G ve
44367A.
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affediyordu; fakat buna kar~~l~k S~rplar ellerinde bulunan kale ve
istihkâmlar~~silahlar~yla birlikte teslim etmeliydiler. Cizye ve sair
vergileri Bab-~~Ali tarafindan maktuan tayin edilecekti. Eflâk ve Bu~dan ~artlar~~tadil edilmeliydi. Beylerin görev müddeti ve tayini hususuna Rusya hiçbir surette müdahale etmemeliydi 61 .
Laz Ahmed Pa~a'n~n talimatmda Ruslar~n kabul edemeyece~i
birçok noktalar vard~. Ancak g May~s'ta, tam Ruslar~n yumu~amaya
ba~lad~~~~s~rada, Laz Ahmed Pa~a bir an evvel sulh yapmak hususunda
Istanbul'dan emir ald~. Uzun zamandan beri beklenen Frans~z - Rus
mücadelesinin hakikaten ba~lamak üzere oldu~u s~rada 62 , ~stanbul'
daki vekiller Frans~z - Rus münasebetlerinin düzelmek üzere oldu~una
dair haber ald~lar. Bu haberden tela~lamp Ruslar bütün kuvvetlerini
kendilerine kar~~~kullanmaya firsat bulmadan sulh yapmaya karar
verdiler 63 .
Laz Ahmed Pa~a, Frans~z - Rus münasebetlerinin düzelmek üzere
oldu~u rivayetinin Rus taraftarlar~~tarafindan yarld~~~m derhal
anlad~ ; çünkü Ruslar~n Seret hududundan vazgeçmeleri Frans~z - Rus
mücadelesinin yakla~m~~~oldu~una delalet ediyordu. Fakat Ahmed
Pa~a yine de ald~~~~emre itaat ederek murahhaslara verdi~i talimat~~
tadil etti. Ruslar~n Kemhal'i kullanmalar~na mukabil ~smail ile Kili
kalelerinin mutlaka iade edilmesini talep etmiyordu. Fakat Ismail
ile Kili Rusya'ya terk edildi~i takdirde istihilmlarm~n y~k~lmas~n~~
talep ediyordu. Ruslara sadece Kili Bo~az~'m vermek istiyordu; fakat
Ruslar Sulina'mn mü~terek idaresi hususunda ~srar ederlerse muvafakat edecekti. S~rplar hakk~ndaki taleplerini de~i~tirmiyordu; ama
Memleketeyn ~artlar~n~n yeniden müzakeresini teklif ediyordu. Ittifak hususu ba~tan savulmahyd~ ; fakat bu mümkün olmazsa Galip
Efendi gizli bir maddeyle ittifak yapmay~~taahhüt edebilirdi. Ancak
ittifak ~artlar~~Istanbul'a bir Rus elçisi vard~ktan sonra kararla~t~r~lmallyd~. Ittifak~n yap~lmas~~her iki tarafin da menfaatlerine uygun
olmas~~ ~art~na ba~lanmahyd~~64 .
82 Murahhaslara talimat, ~~ g Rebiyülahir 1227/1 May~s 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 40820.
62 Napoleon, Dresden'de müttefikleriyle bulu~mak üzere g May~s 1812'de
Paris'ten hareket etmi~, 24 Haziranda da Rusya'y~~ i~gale ba~lam~~t~.
83 Sadrazamdan Galip Efendi'ye 27 Rebiyülahir 1227/9 May~s 1812, B~b.
Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 444.21B.
84 Ayn~~vesika ve sadrazamdan kaymakama, 29 Rebiyülahir 1227/12 May~s
1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44358.
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Kutuzof, Prut s~n~r~n~~ve do~u Karadeniz sahilinde Kemhal ile
Anakra aras~ndaki araziyi kullanmay~~kabul ediyordu; ancak sulhun
yap~lmas~~için Osmanl~lar~n ittifaka raz~~olmalar~n~~ ~art ko~uyordu.
Osmanl~~murahhaslan daha önceden bu hususu müzakere etmek için
salahiyetleri olmad~~~n~~ve konuyu Laz Ahmed Pa~a'ya havale ettiklerini belirtmi~lerdi. Mamafih Kutuzof ittifak hususunda uzun
zaman direnmedi, aksine birdenbire müzakereleri süratlendirdi.
Neticede 17 May~sta alt~~maddeyi ihtiva eden bir ön bar~~~andla~mas~~imzaland~. Birinci madde Bu~dan'a girdi~i noktadan Tuna'ya kavu~tu~u yere kadar Prut Nehri'ni, ve o noktadan Kili
Bo~az~~yoluyla Karadeniz'e döküldü~ü noktaya kadar Tuna Nehri'ni
hudut tayin ediyordu. Kili Bo~az~~iki tarafa mü~terek olacakt~. Ikinci
maddeye göre Rusya gizli bir maddeyle Ismail ve Kili kalelerini
y~kmay~~kabul ediyordu. Üçüncü madde Asya cephesinde harpten
evvelki hududun iadesini ve gizli bir maddeyle Rusya'ya Anakra ile
Kemhal aras~ndaki araziyi kullanma hakk~~verilmesini ~art ko~ar.
Dördüncü madde S~rbistan'daki durumu tanzim eder. S~rplar Bab-~~
Ali'nin cizye ödeyen reaya tebas~~olarak itaate dönecek ve silahs~zland~nlacaklard~. S~rbistan'da yeni yap~ lan istihkâmlar y~k~lacak,
eskiler de Osmanl~lara teslim edileceklerdi. Böylece S~rbistan tekrar
Osmanl~~hâkimiyeti alt~na girmi~~olacakt~ . Buna mukabil, Bab-~~Ali
S~rplara kar~~~müsamahal~~davranmay~~taahhüt ediyor ve kendilerine
baz~~Akdeniz adalanmn sahip olduklar~~haklar~~tarnyordu. Içi~lerini
S~rplar kendileri idare edecek vergileri maktuan tayin edilecek, fakat
S~rplar~n kendileri tarafindan toplan~p Bab-~~Ali'ye teslim edilecekti.
S~rplar~~ilgilendiren bütün bu ~artlar S~rp milleti ile Bab-~~Ali aras~nda
tanzim edilecekti. Be~inci madde harpten evvel muteber olan Memleketeyn'le ilgili ~artlar~n teyid edilmesini ~art ko~ar. Yerköy'de düzenlenen ~artlar terk ediliyordu. Alt~nc~~madde ba~ka hususlardald
~artlar~n da müzakeresini ve nihai bir andla~mamn imzalanmas~n~~
~art ko~ar.
Amiral Paul Çiçakof, Kutuzof'un niçin böyle hareket etti~ini
~öyle izah ediyor: Frans~z - Avusturya ittifak~n~n yap~lmas~~üzerine
Çiçakof Rusya'n~n Avusturya ile Frans~z Dalmaçya ve Illirya'sma
taarruzda bulunmas~n~~tavsiye etti. Çar Aleksander bu tavsiyeyi
.5 Sadrazamdan Galip Efendi'ye, 9 Cemaziyelevvel 1227/20 May~s 1812,
Bsb. Arsivi, H. H. tasnifi Nr. 41254; Ulyanitsky, ayn~~ eser, 50-52.
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cazip buldu, ancak Kutuzof'un böyle bir taarruzu icra edemeyece~ine
inan~yordu. Aleksander zaten Kutuzof'un Osmanl~larla yapmakta
Oldu~u müzakereleri çok yava~~buldu~u için ondan memnun de~ildi.
Neticede Kutuzof'u Tuna ordusu ba~ kumandanl~~~ ndan az1 edip
yerine Amiral Çiçakof'u tayin etti. Aleksander Çiçakof'a verdi~i
talimat~n ana hatlar~n~~ ~ifahen bildirip yaz~l~~talimat~n~~Çiçakof'un
kendisi haz~rlamas~n~~emretti. Bu davran~~~Aleksander'in Çiçakof'a
çok itimad~~oldu~unu gösteriyordu. Ancak böyle mühim bir i~~kendisine dan~~~lmadan yap~ld~~~ndan, Rus ba~vekili Rumyansef gücenmi~~
ve bir kuriye gönderip Kutuzof'u Çiçakof'un gelmek üzere oldu~undan
haberdar etmi~, bu haber üzerine de Kutuzof müzakereleri h~zland~rm~~t~~66.
Avusturya ve Frans~zlar~ n Adriyatik bölgesindeki topraklar~~
üzerine Ruslar~ n tasarlamakta olduklar~~taarruzun icras~~büyük
ölçüde Bab-~~Ali ile münasebetlerinin düzelmesine ba~hyd~. Bu
sebepten dolay~~Aleksander müzakerelerin tamamlanmas~na ve Osmanl~ larla tedafüi ve tecavüzi bir ittifak yap~lmas~na son derece
önem veriyordu. Osmanl~ lara tekliflerini kabul ettirmek için gerekirse
kuvvet kullanmaya haz~rd~ . Zaten Bab-~~Ali'yi tehdit, ve gerekirse
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na sald~ rmak için Rus Karadeniz filosunu
kullanmaya kararl~ yd~. Ayn~~zamanda Adriyatik Denizinde bulunan
~ngiliz deniz kuvvetlerinin yard~m~n~~sa~lamay~~zaruri addediyordu.
Eflâk ve Bu~dan idarelerinin de plan~ n~n ba~ar~yla neticelenmesine
yard~m edecek ~ekilde tanzimine hayli önem veriyordu.
Çiçakof, Bükre~'e ön bar~~~andla~mas~~imzaland~ktan bir gün
sonra, 18 May~sta, vas~ l oldu. Çiçakof, müzakereler epeyce ilerlemi~~
oldu~undan bunlar~n tamamlan~ p sulhun imzalanmas~n~~Kutuzof'a
b~rakt~ . Maamafih ittifak meselesini derhal ele ald~. Ittifak~n, yap~lmas~n~~tacil etmek için ~ talinski'yi derhal Istanbul'a göndermek istiyordu. Ittifaka raz~~olmas~ na mukabil Dubrovnik ile Yedi Ada'mn
Bab-~~Ali'ye verilmesini teklif ediyordu 67 .
Bu arada müzakereler süratle geli~ ti ve 28 May~sta biri aleni
di~eri gizli olmak üzere iki nihai senet imzaland~. Aleni andla~ma
66 Chichagov, P., Mimoires de l'amiral Paul Tchitchagof, ne~reden C. Gr. Lahovary, (Paris/Bükre~, 1909), 359-60, 379.
67 Keza, 379; Galip Efendi'den sadrazama, 9 Cemaziyelevvel 1227/21 May~s
1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41293.
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on alt~~maddeden, gizli andla~ ma ise iki maddeden müte~ ekkildi 69.
Aleni andla~man~ n üçüncü maddesi iki devlet aras~ ndaki andla~malar~n hepsini teyit ediyordu. On bar~~~andla~mas~n~n birinci maddesi
nihai andla~man~ n dördüncü maddesi oldu; Asya hududuyla ilgili
üçüncü maddesi alt~nc~~madde, S~rbistan'la ilgili dördüncü maddesi
de sekizinci madde oldu. Ismail ile Kili kalelerinin y~k~lmalar~na dair
~art gizli andla~man~ n birinci, Anakra ile Kemhal aras~ ndaki bölgenin
Ruslar taraf~ndan kullan~lmas~na dair ~art da ikinci maddesi oldu.
Osmanl~lar Iran'~n da sulha dahil olmas~~hususunda direndikleri için,
on üçüncü maddeyle Ruslar, Iran ile sulh yapmak için Osmanl~lar~n
mesai-i cemilelerini kabul ediyorlard~.
Andla~mada bahsi geçmeyen mühim bir konu vard~, bu da Rus
harp gemilerinin Karadeniz ve Çanakkale bo~azlar~ndan geçmesi
hususuydu. Rus hükümeti eski Tuna ordusu ba~kumandanlar~ndan
Prens Prosorovski'nin yazm~~~oldu~u bir maddeyi kabul etmi~ti.
Bu maddeye göre her defas~ nda üç gemiden fazla geçmemek ~art~yla
Rus harp gemileri her zaman Bo~azlardan serbestçe geçebileceklerdi.
Bükre~~andla~mas~~yap~l~rken Rus hükümetinin bu maddeden bahs
etmemesi böyle bir ~art~~Osmanl~lar~ n asla kabul etmeyeceklerini,
ve neticede bu ~art~n sulhun yap~lmas~ na kuvvetli bir engel te~kil
edece~ini anlam~~~olmas~ndand~r. Maamafih baz~~Rus tarihçileri,
(bunlardan Goriainov imayla, Muravief sarahatle), andla~mamn
üçüncü maddesi iki devlet aras~ ndaki andla~malar~n hepsini teyit
etti~inden Rusya'n~n Bo~azlardan harp gemisi geçirme hakk~n~~muhafaza etmi~~oldu~unu iddia ediyorlar, çünkü onlara göre ~ 8o5'te yap~lan Osmanl~~- Rus ittifak andla~mas~~Rusya'ya bu hakk~~veriyordu 69.
Onlar~n bu iddias~~ ~~8o5 andla~mas~n~n gizli k~sm~n~n yedinci maddesine dayan~ yor. Ancak onlar bu maddenin Osmanl~~- Rus ittifak~~
devam etti~i ve iki devletin Yedi Ada'y~~muhafaza etmek hususunda
varm~~~olduklar~~andla~maya sad~k kald~klar~~müddetçe muteber
olaca~~n~~nazan itibara alm~yorlar. Oysa Osmanl~~- Rus ittifak~~
harbin ba~lamas~yla sona ermi~, Yedi Ada da ~ 8o7'de Rusya taraf~nBükre~~andla~mas~n~ n, gizli maddeler de dahil, Frans~zca metni için bak~n~z
VPR, V1, 406-417. Andla~man~ n sadece aleni maddelerini ihtiva eden Türkçe
metni için bak~n~z Muahedat Mecmuast, 5 cilt (Istanbul, 1294-98/1 877-8 ~ ) IV, 49-57.
89 Goriainov, S., Le Bosphore et les Dardanelles, (Paris ~ g~ o), 24; Mouravieff,
B., L'alliance Russo - Turque au milieu des Guerres Na~mlioniennes (Neuchâtel, 1954),
320-22.
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dan Fransa'ya terk edilmi~ti. Bundan ba~ka Gorianiov söz konusu
yedinci maddeyi yanl~~~telakki ediyor; Muravief de onun yanl~~~izah~n~~
kabul ediyor. Maddenin Türkçe metni tetkik edilince, Ruslara Bo~azlardan serbestçe harp gemisi geçirme hakk~n~n kay~ts~z ~arts~z verilmedi~i anla~~l~yor 7°.
Istanbul'daki vekillerle Sultan Mahmud'un sadrazam ve murahhaslar tarafindan tanzim edilen andla~ maya itirazlar~~sulhun tesisini
bir kere daha tehlikeye dü~ürdü. Onlar bilhassa ittifak hususunun
bahsine ve Ruslara Anakra ile Kemhal aras~ndaki bölgeyi kullanma
hakk~~verilmesine itiraz ediyorlard~ . Sultan Mahmud'un emirlerini
sadrazama ileten ~akir Ahmed Pa~a itirazlann~n ne gibi mülahazalara dayand~~~n~~ ~öyle anlat~yor:
"Moskolu ile bu güne musalaha-i keriheye izhar-~~r~za olunmak
mücerred Devlet-i `Aliyye sefer gâilesinden vareste olmak ve bir
mikdâr teneffüs eylemek içün olma~la Fransalu ittifâka dâir lak~rd~dan
ednâ serri~te kapar ise Nemçelü ile Fransa'n~n rabt eyledikleri ittifaklan mülâbesesiyle Nemçelüyü Memleketeyn'e taslit edip Devlet-i
`Aliyye bir Moskoluya cevap vermekten caciz iken iki üç devletle,
ya`ni Fransa ve Nemçe ve Prusya ile sefer açmak laz~ m gelip ol vakt
hal ne vechile mü~kil olaca~~~vareste-i kayd-~~i~kal olmaktan na~i teklif
olunan ittifak~~kabül etmemek Moskolu ile ri~ te-i müzakerat~~ ~ikest
eder ise çâre nedir müstakbelde olan mehazir-i külliyeyi bn-mütalaa
Moskoluya redd ile cevap verilmek laz~m geldi~i bil-ittifak beyân
7° Türkçe metni için bak~n~z Muahedat Mecmuas~, IV , 46. Yedinci maddenin
Ruslara Bo~azlardan her zaman kay~ts~z ~arts~z harp gemisi geçirme hakk~n~~ verdi~ine dair iddiay~~J. C. Hurewitz "Russia and the Turkish Straits: A Revaluation
of the Origins of the Problem" isimli makalesinde cerh ediyor, World Politics, 196162, 605-32, Muravief, Osmanl~lar ~ 8o9'da Ingilizlerle yapt~ klar~~andla~man~n on
birinci maddesi gere~ince bütün yabanc~~harp gemilerinin Bo~azlardan geçmesini
yasaklamay~~taahhüt etmi~~olduklar~ndan, Bükre~~andla~mas~n~n Türkçe metninin
üçüncü maddesinde sadece bar~~~andla~malarmdan söz edip di~er andla~malardan
bahs etmemekle Ruslar~n Bo~azlardan harp gemisi geçirme hakk~n~~ tan~mamaya
çal~~m~~~olduklar~n~~iddia ediyor. Muravief'in bu iddias~~andla~man~n Frans~zca
metni ile Noradoungian'~n ne~retti~i metin aras~ndaki farklara dayan~yor. Muravief
Noradoungian'~n ne~retti~i metnin Türkçe metnin tercümesi oldu~unu farz ediyor.
Noradoungian'~n ne~retti~i metin hakikaten Türkçe metnin tercümesi ise, Noradoungian'~n tercümesinin hatal~~ oldu~unu kabul etmek gerekiyor, çünkü andla~man~n Türkçe metni sadece bar~~~andla~malar~ndan de~il, bütün "ahdname ve
~urutnameler ve ukud ve senedat-~~ mahsusa"dan bahs eder.

106

FEHMI ~SMAIL

olunarak Moskolu ile lâfzi olsun `akd-i ittifâk de~il sohbeti dahi bir
vechile kale getirilmemek ve bu cihetle sulh müyesser olmaz ise dahi
takdire havale olunmak üzere karâr verilmi~~oldu~u, ve mantük-~~
hatt-~~ ~erif-i padi~ahl dahi ittifak meselesinin kale getirilmemesi ve
Anadolu maddesinde Moskolunun meram~~mühimmat-1 harbiye
nakli idü~i tebeyyün eyledi~inden, Moskolu Gürcistan ve Iran ve
Abaza ve Çerkesi bundan sonra bi'l-külliye zabt ile Memalik-i Mahrûsaya öteden berü derkâr olan mekas~dm~~fi'ile getirmek oldu~undan
an~n dahi `adem-i kabtilü idii~i" 71 .
Sultan Mahmud'la Istanbul'daki vekillerin itiraz ve emirlerini
ihtiva eden kaime Laz Ahmed Pa~a'n~n eline nihai andla~man~n
imzaland~~~~28 May~s günü geçti. Laz Ahmed Pa~a ald~~~~yeni emirleri
icraya kalk~~mak ~öyle dursun, kendi hareket tarz~n~~müdafaa etti.
Ruslarla ittifak yapman~n mahzurlar~n~~gayet iyi bildi~ini, fakat kendisine en son gönderilen talimatta bir an evvel sulh yapmas~~emri
verildi~ini hat~rlatt~. Bundan ba~ka Rusya Bab-~~Ali'nin ittifaka raz~~
olmas~n~~ve kendisine Kemhal ile Fa~~Nehri tarikini kullanma hakk~~
verilmesini Seret hududundan vazgeçmesi ve Asya cephesinde i~galinde
bulunan topraklar~~iade etmesi için yegâne ~art ko~mu~tu. Kanaatince
sulhun temini için müstakbelde, Bab-~~Ali'nin uygun buldu~u vakitte,
bir ittifak yapmay~~vaat etmek ve Rusya'ya Kemhal ile Fa~~Nehri
tarikiyle nakliyat yapma hakk~~vermek o kadar büyük bir fedakarl~k
say~lamazd~. Maamafih, harbe devam edilmesi için gereken asker,
para ve erzak mevcut olsayd~~ ön bar~~~andla~mas~n~~reddetmekte
tereddüt etmezdi; lakin Bab-~~Ali'nin harbe devam edemeyece~i a~ikal-d'. Bu durumda sulhu harbe tercih etmek çok daha iyiydi 72 .
Sultan Mahmud ittifak hususuna ve Ruslara Kemhal'i kullanma
hakk~~verilmesine itiraz etmekte devam etti. Bir hatt-~~hümayunda
"ittifak kelâm~~ilgâ olunmak ensebdir" diye yazd~~73. Bir ba~kas~nda
"Anadolu tarafinda Kemhal ili~i~i Rusyalunun yine Devlet-i `Aliyye'ye
si~ikasd~~ve Iranl~~ile cihet-i camia-i islâmiyemiz hasebiyle müsâleha
~ürutuna idhâlden maksûd adavet men' ve mündafi` olup müsafâta
72 Kaymakamdan sadrazama, 9 Cemaziyelevvel 1227/20 May~s 181 2, B~b.
Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41286A.
72 Sadrazamdan kaymakama, 37 Cemaziyelevvel 1227/28 May~s 1812, B~b.
Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44319.
73 Ayn~~vesika.
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mübeddel olmak içündür. Sadra'zam~n bunlar~~mütalaa edememi~"
diye yazd~~74. Ayn~~zamanda Ruslar~~Kemhal ile ilgili maddeden
vazgeçirmek için Stratford Caning'in durumdan haberdar edilip
güya gizli olarak Ruslara yazmaya ikna edilerek bu maddeden vazgeçmezlerse andla~mamn kabul edilmeyece~ini bildirmesini emretti.
Sultan Mahmud'un emirleri icra edilmeden, 2 Haziranda, nihai
andla~ma mukavelesi Istanbul'a geldi. Mukavele ~artlar~~encümen-i
~ûrada görü~üldü. Kemhal ile Anakra aras~ndaki bölgenin Rusya
tarafindan kullan~lmas~yla ilgili ikinci gizli maddeden ba~ka S~rbistanla
ilgili aleni andla~mamn sekizinci maddesine de itiraz olundu. S~rbistanla ilgili ~artlar kabul olunursa Ruslar~n bunlar~~tedricen tevsi edip
çok geçmeden S~rbistan'a voyvoda tayin edece~i iddia olundu. Hatta
S~rplar~n çok geçmeden istiklallerini kazanabilecekleri görü~ü ortaya
at~ld~. Encümen-i ~ûraya dahil olanlar S~rplar~n geçmi~~cürümlerini
affa taraftard~lar; fakat S~rplara kendi iç i~lerini idare etmek hakk~n~~
veren, kendilerine baz~~Akdeniz adalar~n~n sahip olduklar~~imtiyazlar~~tan~yan ve vergilerinin maktuan tayin edilip kendileri tarafindan
toplanmas~n~~öngören ~artlar~n iptalini istiyorlard~. Bu ~artlar Osmanl~~
hâkimiyetine ayk~r~~olduklar~~gibi imparatorlu~un istikbalini de
tehlikeye dü~ürecek mahiyette idiler. S~rplar Memleketeyn reayas~yla
mukayese edilemezlerdi. Memleketeyn reayas~~"behâim misillü oldu~undan hall ü akde kudretleri mevkuftur ; lakin S~rplu öyle olmay~p
cenk ve silaha kâdir olma~la, iktisâb edecekleri serbestiyetle Rumeli'de
re'âyâ kalmay~p ekserisi S~rp içine duhül ederek teksir-i kuvvet edip
bunlardan Bosna ve Rumeli'ye `aid olacak mazarrat bi-k~yas idi."
S~rplar serbestiyetlerini kazand~klar~~takdirde Rumeli ile Bosna emniyetten mahrum olacaklard~, dolay~s~yla fesada yol açacak olan bu
~artlar~n ilgas~~zaruriydi. Ikinci gizli madde de iptal olunmahyd~.
Ruslar~n Anakra ile Kemhal aras~ndaki araziyi kullan~p kullanamamalar~~hususu sulh yap~ld~ktan sonra görü~ülebilirdi. Neticede tasdiknamelerin be~~- alt~~de~i~ik nüsha olarak haz~rlanmas~na karar verildi. Ruslar
arzu edilen tadilata raz~~olurlarsa bunlardan biri, olmazlarsa, bir
ba~kas~, hangisi uygun görünürse o mübadele olunurdu ".
22 7 /25 Haziran 181 2,
14 Sadrazamdan kaymakama, 15 Cemaziyelahir
B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44367.
75 Telhis, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 42233; sadrazama talimat, H. H.
tasnifi Nr. 44366A; telhis, H. H. tasnifi Nr. 42232; kaymakamdan sadrazama,
6 Receb 227/15 Temmuz 181 2, H. H. tasnifi Nr. 4i336A.
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Sultan Mahmud encümen-i ~ûran~n S~rbistan'la ilgili maddenin
mahzurlar~na dair ifade etmi~~oldu~u fikirlere tamamen i~tirak ediyordu. Rusya'n~n bu maddeyi iyi niyetle ~art ko~mu~~olmad~~~na, bu
maddenin de ikinci gizli maddenin de kabulü çok geçmeden iki devlet
aras~nda harbe sebep olaca~~na inan~yordu. Ancak sulh ~artlar~~kararla~t~nl~p imzalanm~~~oldu~undan derhal tadil edilmelerinde direnirse
i~ler uzayacakt~, oysa o i~lerin uzamas~m hiç arzu etmiyordu. Neticede
anla~may~~oldu~u gibi tasdik etmeye, fakat tasdiknameler mübadele
olunurken Ruslardan ikinci gizli maddenin iptal olunaca~~na, sekizinci
maddenin de tadil olunaca~~na dair bir tezkere almaya karar verdi 76.
Mamafih Osmanl~~hükümeti Sultan Mahmud'un takip etmeyi tasarlad~~~~plan~~büsbütün tatbik etmeyip, tasdiknamelerin mübadelesinden
evvel arzu edilen tadilat~~Ruslara kabul ettirmeye çal~~t~. Tasdiknamelerin be~~- alt~~de~i~ik nüshas~~haz~rlamp, önce Ruslar~n Osmanl~lar~n
arzu etti~i tadilat~~ kabul etti~ini farz eden nüshan~n mübadelesine
çal~~mas~~talimat~yla Galip Efendi'ye gönderildi.
Osmanl~lar Ruslara kabul ettirmeyi arzu ettikleri nüshada iki
gizli maddeyi aleni andla~man~n on be~inci ve onalt~nc~~maddesi
olarak, aleni andla~man~n on be~~ve on alt~nc~~maddelerini de on yedi
ve on sekizinci madde olarak gösteriyorlard~~77. ~smail ve Kili kalelerinin y~k~lmas~na dair madde oldu~u gibi kal~yordu; ancak ikinci
gizli madde yerine ~öyle bir madde konuyordu:
"Anadolu tarafinda seferden evvel hudud-~~kadimenin ibkas~~
olub ancak hucltid-~~kadimeye mugayir Fa~~Nehri'nin sâhil-i yemininden saat ve mesafe takdir ve mahal tahsisi ve Rusya devleti tarafindan
emniyet ve sühületle levâz~m ve mühimmât nakli misillü ba`z~~~erâit
münderic oldu~undan, Devlet-i Aliyye bu bâbda mazarrat-~~mülkiyesini bi'l-mülâhaza hitâm-~~müsâlehadan sonra devleteyn'-i fahimeteyn
beynlerinde müzâkere olunarak ta'dil olunmak üzere ~imdilik metrük
add oluna."
S~rbistan'la ilgili sekizinci maddeye gelince, bunun Bab-~~Ali'nin
S~rplara kar~~~müsamahal~~davranmas~, S~rplar~n silahs~zland~r~lmas~~ ve S~rbistan'daki eski kalelerin Osmanl~lara teslim olunmas~,
78 Sadrazamdan kaymakama, 15 Cemaziyelahir 1227/25 Haziran 1812, ve
sadrazamdan Galip Efendi'ye, ii Receb 1227/20 Temmuz 1812, B~b. Ar~ivi, H. H.
tasnifi Nr. 44367 ve 41336C.
77 B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44374.

BÜKRE~~ANDLA~MASININ MCZAKERESI

tog

yeni kale ve istihkâmlar~n da y~k~lmas~yla ilgili f~kralar~~oldu~u gibi
kal~yordu. S~rplara baz~~haklar tan~yan di~er fikralar a~a~~da görüldü~ü üzere tadil olunuyordu:
"S~rblu hakk~nda bahr-~~sefid cezâyiri ve mevâki'-i sâire reâyâHnm nâil oldu~u kavâid ve müsâ'adeye mazhar olmas~~ve umûr-~~
dâhiliyelerinin kendüleri taraflar~ndan idâresi ve vergilerinin maktûan
yedlerinden kabz ve teslimi fikralar~~tarafeyn me'mûrlar~~beynlerinde
müzâkere olunmu~~ise de fikrât-~~mezkûre ~erit-i hükümet ve mülkdâriye tevfik olunamad~~~ndan Saltanat-~~Seniyye öteden berü
n~sfet ve afv ile mücbil oldu~una binen S~rblunun cerâim-i güze~teleri
afv~~ile iktifâ olunub fikrât-~~mezkûre tamamen imhâ ve ilga oluna."
Tasdiknamelerin mübadelesi tehir olunursa i~lerin kar~~aca~~ndan
korkan Laz Ahmed Pa~a, 16 Haziranda Galip Efendi'ye aleni andla~man~n da gizli andla~man~n da olduklar~~gibi tasdiknamelerini derhal
mübadele etmesini emretti. Galip Efendi bu emri icra etmeye firsat
bulmadan Ahmed Pa~a kendisine yeni talimat verdi. Galip Efendi
sadece aleni andla~man~n tasdiknamelerini mübadele etmeliydi;
ancak Çiçakof'dan Rusya'n~n sekizinci maddeyi tadil etmeyi kabul
etti~ine dair bir tezkere almahyd~. Ruslar böyle bir muameleye raz~~
olmazlarsa, Galip Efendi, Ahmed Pa~a'ya yazmahyd~. Ahmed Pa~a da
ne yapmas~~gerekti~i hususunda Sultan Mahmud'a dam~acakt~~".
Bu arada arzu edilen tadilat~n teminine u~ra~~ld~. Laz Ahmed
Pa~a ~umla yoluyla Istanbul'a gitmekte olan Italinski'ye ikinci gizli
madde hususunu açt~. Italinski meseleye pek ehemmiyet vermiyor
gibi göründü. Ahmed Pa~a da Italinski'ye ittifak meselesinin bahsini
açmas~~için bir vesile yaratmamak için taleplerinde ~srar etmedi".
Ancak Ahmed Pa~a 25 Haziranda do~rudan do~ruya Çiçakof'a
yaz~p ikinci gizli maddeyi fesh etmeye raz~~olmas~n~~rica etti. Bundan
ba~ka Sultan Mahmud'un S~rp vergilerinin maktuan ödenmesine
dair ~arta itiraz etti~ini bildirerek Çiçakorun bu ~art~n feshine de raz~~
olmas~n~~rica etti. Istanbul'dan gönderilen tasdiknamede arzu edilen
bu de~i~ikliklere Ruslar~n raz~~olaca~~~farz edildi~ini de sözlerine ilave
etti 80.
79 Sadrazamdan Galip Efendi'ye, B~b. Ar~ ivi, H. H. tasnifi Nr. 4442oB ve
2C.
2 2 7 /25 Haziran 181 2 ,
79 Sadrazamdan kaymakama, 15 Cemaziyelahir
B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44367.
80 Sadrazamdan Çiçakof'a, 15 Cemaziyelahir 1227/25 Haziran 18 ~~2 , B~b.
Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 44412G.

444

FEHMI ~SMAIL

~o

Çiçakof, Ahmed Pa~a'n~n arzu etti~i de~i~iklikleri kabul etmedi.
28 Haziranda Galip Efendi ile yapt~~~~bir mülakatta hiçbir tadilata
raz~~olamayaca~~n~~bildirdi. Bunun üzerine Galip Efendi tesdiknamelerin sekizinci maddeyi oldu~u gibi tasdik eden nüshas~n~~ ç~kar~p
tasdiknamelerin mübadelesini teklif etti. Fakat Sultan Mahmud ikinci
gizli maddeyi tamamen reddetti~i için, Çiçakof aleni andla~man~n
da tasdiknamelerini mübadele etmeyip meseleyi hükümetine havale
etti 81 .
Çiçakof, S~rp meselesinde hiçbir tadilat kabul etmemekle beraber,
S~rplar~n emniyeti temin edildi~i takdirde Bab-~~ Ali S~rbistan'da
istedi~i gibi hareket edebilece~ini söyledi. Galip Efendi bu fikre i~tirak
etti~inden, sekizinci maddenin oldu~u gibi kabulünde bir mahzur
görmüyordu. Bu maddeyi kabul etmekle Bab-~~Ali sadece S~rplar~~
affetmeyi taahhüt ediyordu. Galip Efendi'ye göre, maddenin di~er
~artlar~~Rusya'y~~ilgilendirmiyordu. Bunlar her~eyin S~rphlarla mü~avere yoluyla halledilmesini ~art ko~uyorlard~. S~rplar Bab-~~Ali'nin
reaya tebas~~idiler, Bab-~~ Ali her~eyi istedi~i gibi tayin ederdi;
Rusya'n~n müdahaleye hakk~~yoktu 82 .
Bu arada Stratford Canning Osmanl~~hükümetinin daveti üzerine
Ruslara yaz~p ittifak konusunda ~srar etmemelerini ve ikinci gizli
maddenin de iptal edilmesine raz~~olmalar~n~~temine çal~~t~. Canning
bir aral~k Ruslar~n ittifak yap~lmadan sulh yapmamaya kararl~~olduklar~~intiba~~alt~nda kalm~~~ve Osmanl~lar~~ittifaka raz~~etmeye haz~rlanm~~t~ ; fakat Ruslar~n ittifakla sulh meselelerini birbirine baklamad~klarm~~anlay~nca Osmanl~lar~n Ruslara yazmas~~hususundaki
teklifine hiç tereddütsüz muvafakat etmi~ti. Canning müdahalesine
ne gibi mülahazalar~n amil oldu~unu ~öyle anlat~yor:
"Sadece Bab-~~Ali'nin ~iddetle itiraz etti~i için de~il, Ha~metmeab~n ~ran'a olan itibar~n~~göstermek ve böylece o bölgedeki nüfuzumuzu kuvvetlendirmek bak~m~ndan da mümkünse Ruslar~~Fa~'la
ilgili maddeden vazgeçirmenin hakikaten önemli oldu~una inan~yordum. Buna ayr~ca Ruslar~n Gürcistan tarafinda ilerlemelerine bir
mania daha koymak, Rusya ile ~ran aras~nda sulhun tesisine yard~mc~~
olmak ve Bab-~~Ali ile Rusya aras~nda sulh bir defa temin edildi mi
81

Çiçakof'dan sadrazama, Ulyanitsky, ayn~~eser, 75.
Galip Efendi'den sadrazama, 29 Receb 1227/28 Temmuz 1812, B~b. Ar~ivi,
H. H. tasnifi Nr. 44421.
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daha müesses ve samimi olmas~n~~sa~lamak bak~m~ndan önem veriyordum 83".
K~sacas~, Canning Osmanl~lar~~memnun etmekten ba~ka ~ngiltere'nin Iran'la olan ili~kilerini sa~lamla~t~rmay~~ da dü~ünüyordu.
Canning'in Rusya'n~ n Gürcistan taraf~nda ilerlemesini önlemek hususundaki ifadesini Hindistan'~n emniyetiyle ilgili bir ifade olarak telakki etmek yerinde olmaz. Ruslar~n güneye do~ru ilerlemekle Hindistan'~~tehdit edebileceklerine dair Ingilizlerin endi~e etmi~~olduklar~ na dair tatmin edici bir delil yoktur. Ancak Ruslar, Ingilizlerin
bu husustan dolay~~endi~e etmekte olduklar~na inan~yorlard~.
Canning ittifak meselesini 12 Haziranda Istanbul'a gelmi~~olan
Rus müste~ar~~Bulgakof ile de görü~tü. Bulgakof'un görevi sözde Rus
esirlerini tefti~~etmekti; fakat hakiki görevi Canning'le birlikte Osmanl~lar~~ittifaka ikna etmeye çal~~ mak ve Frans~z - Rus harbi devam etti~i
müddetçe Rus kuvvetlerinin Osmanl~~topraklar~~üzerinden Dalmaçya'ya geçmelerine Osmanl~lar~n muvafakat~m sa~lamak idi. Ayn~~
görev bu s~ralarda Istanbul'a gelen ve Rus hizmetinde olan Amiral
Greig isminde bir ~ngiliz'e de verilmi~ti. Çiçakof, Istanbul'a Italinski'yi
göndermek istemi~ti ama Laz Ahmed Pa~a tasdiknameler mübadele
edilmeden Istanbul'a hareketine raz~~olmam~~t~~84.
Canning, ikinci gizli maddenin tasdiknamelerin mübadelesine
kuvvetli bir mania te~kil etti~ini, Bab-~~Ali'nin dost bir devlet aleyhine
böyle bir maddeyi kabul edemeyece~ini söyledi. Canning, Iran'~n
müttefiki olmak hasebiyle bu maddeden kendisinin de endi~e duydu~unu itiraf etti. Bulgakof bu madde gizli tutulmakla Osmanl~Iran ili~kileri üzerinde yaratabilece~i kötü tesirin önlenebilece~ini
iddia etti. Bab-~~Ali harpten evvel Rusya'n~n Fa~~tarikiyle nakliyat
yapmas~na raz~~olmakla Rusya'n~n bu tarikle nakliyat yapma ihtiyac~n~~
tamm~~t~. Ayr~ca Gürcistan'a gönderilecek silah ve malzemenin
~ran'a kar~~~kullan~laca~~n~~farz etmek için bir sebep yoktu. Canning
Bükre~~andla~mas~n~n Iran'la ilgili maddesine Rusya'n~n Iranla status
quo ad presentum (o anda mevcut olan durum) prensibi üzerine sulh
yapaca~~~ifade olunursa Osmanl~lar~n itirazlar~ndan vazgeçirilebilecekleri fikrini öne sürdü. ~ranl~lar~n bu prensip üzerine asla sulh
yapmamaya kararl~~olduklar~~göz önünde tutulursa, Canning'in bu
83
84

Canning'den Castlereagh'e, ~~2 Haziran ~~81 2, PRO . FO . 78/77, Nr. 6.
Çiçakof, Mdmoires, 393-95.
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fikrinin ne kadar yersiz oldu~u anla~~l~r. Canning'e göre Ingiliz ve
Rus diplomasisinin ba~l~ca hedefi tasdiknamelerin mübadelesini
sa~lamak olmal~yd~. Ittifak meselesini ortaya koyman~n henüz vakti
de~ildi. Zaten Osmanl~lar istikbalde ittifaka raz~~ olurlarsa, ancak
Ingiltere'nin i~tirakiyle raz~~olabileceklerine inan~yordu 85 . Canning,
maksatlar~n~n temini için Italinski'nin bir an evvel Istanbul'a gelmesini
zaruri addediyordu. Neticede, Mustafa Mazhar Efendi ile yapt~~~~bir
mülakatta Bab-~~ Ali'nin Rusya'ya kar~~~tavr~n~~ aç~klamas~n~~talep
etti ve böylece Italinski'nin Istanbul'a hareket etmesini sa~lad~.
Canning'in müdahalesinden hiçbir netice has~l olmam~~t~. Ruslar uzun uzun müzakereden sonra elde ettikleri menfaatlerden vazgeçmeyi asla dü~ünmüyorlard~. Filhakika Çiçakof, Ruslar~n Anakra
ile Kemhal aras~ndaki bölgeyi kullanmalar~na Osmanl~lardan fazla
Ingilizlerin itiraz etti~ine kani idi. Çiçakof, Ruslar~n Kafkaslar~n
güneyinde yerle~melerini Ingilizlerin Hindistan'a bir tehlike telakki
etti~ine ve bu yüzden ikinci gizli maddeyi kabul etmemesi için Sultan
Mahmud'a bask~~yapt~klar~na inan~yordu 86 . Canning'in bu müdahalesi orta elçi olarak yapt~~~~ehemmiyetli i~lerin sonuncularmdand~ ;
çünkü 28 Haziranda yeni Ingiliz elçisi Robert Liston Istanbul'a vas~l
olmu~tu.
Bükre~~andla~mas~n~n yap~lmas~nda oynad~~~~rolden dolay~~
Canning, ça~da~lar~~tarafindan da tarihçiler tarafindan da epeyce
methedilmi~tir. Biyografyasm~~yazan Stanley Lane - Poole ile E. F.
Malcolm - Smith Bükre~~andla~mas~n~n teminini onun ileri görü~üne
ve ustaca davran~~~na atfediyor, meslek hayat~nda elde etti~i en büyük
ba~ar~~olarak göstermek hatas~nda bulunuyorlar. Mesela MalcolmSmith ~öyle yaz~yor: "Rusya ile Türkiye aras~nda Bükre~~andla~mas~n~n imzalanmas~n~~sa~lamakla en büyük diplomasi muvaffak~yetini
temin etmi~ti" 87 . Stanley Lane - Poole ise: "Y~lmaz sabr~~ve ileri
Bulgakof'dan Çiçakof'a, 5/17 Haziran 1812, VPR, VI, 432-35.
Çiçakof, Mdmoires, 398; Çiçakof'dan Italinski'ye 17/29 Haziran 1812,
Ulyanitsky, ayn~~eser, 7 2-4.
87 Malcolm - Smith, ayn~~ eser, 15. Orijinali ~öyledir: "...in his capacity of
British Plenipotentiary to the Sublime Porte, he ...achieved his greatest diplomatic
triumph by bringing about the signature of the Treaty of Bucharest between Russia and Turkey". Ancak Malcolm - Smith daha ileride bu hükmünü tadil ediyor;
sayfa 42-43'te ~öyle yaz~yor: "Sulhun yap~lmas~na ne derece alet oldu~u münaka~a
edilebilir, fakat onu oldukça suratlendirmi~~ve sulhun imzas~n~~daima en büyük
siyasi zaferi addetmi~tir".
85

86

BÜKRE~~ANDLA~MASININ MCZAKERESI

113

görü~ü ile bütün Frans~z dü~manlar~n~ n büyük bir samimiyetle arzu
ettikleri neticeyi ne kadar ustaca husule getirmi~~oldu~u hemen anla~~lmam~~t~" diye yaz~yor 88 . Ayr~ ca Duke of Wellington'un Osmanl~Rus andla~mas~n~n teminini bir insan~n devletine yapabilece~i en
büyük hizmet olarak niteledi~ine i~aret ederek, Stanley Lane - Poole
Wellington'un bu hizmeti o devirde D~~i~leri Bakan~~ olan karde~i
Marquis Wellesley'e atfetti~ini, fakat Marquis Wellesley'nin Canning'e
siyasi meselelerle ilgili hiç talimat göndermedi~ini, dolay~s~yla bu
hizmetin Canning'e atfedilmesi gerekti~ini belirtiyor 89 .
Ça~da~lar~~da, tarihçiler de Stratford Canning'in Bükre~~andla~mas~n~n yap~l~~~nda oynad~~~~rolü pek fazla ~i~irmi~lerdir. Gerçi
Canning orta elçi olarak Istanbul'da bulundu~u müddet boyunca
hükümetinden siyasi meselelerle ilgili talimat almam~~t~, fakat bu
fevkalade bir ~ey de~ildi. Charles Arbuthnot da oldukça nazik bir
devirde hükümetinden böyle uzun müddet talimat almam~~t~. Ayr~ca
Stratford Canning'in takip etmesi gereken yol George Canning'in
Haziran ~ 8o8'de ve Lord Bathurst'ün 1809 Kas~m~ nda selefi Robert
Adair'e göndermi~~olduklar~~talimatlarda aç~kça belirtilmi~ti. Bu talimatlara istinaden Adair, Rus hükümetiyle bilvas~ta temas kurmu~tu.
Stratford Canning s~ras~~gelince Rus hükümetiyle do~rudan do~ruya
temasa geçmi~ti. Canning'in Bükre~~andla~mas~n~n yap~l~~~nda üstün
tesiri oldu~u iddias~na gelince, böyle bir iddia Osmanl~lar~n kendilerine has bir siyaseti olmad~~~, ecnebi tesiri alt~nda kald~klar~, dolay~s~yla Osmanl~~siyasetinin Büyük Devletlerin Istanbul'daki temsilcileri taraf~ndan tayin edildi~i manas~na geliyor. Osmanl~~belgelerinin
aç~kça meydana koydu~u üzere, Osmanl~lar~n hiç ~a~madan takip ettikleri kendilerine has siyasetleri vard~ . Her zaman büyük bir hassasiyetle üzerinde durduklar~~husus Osmanl~~~mparatorlu~u'nun mülki
tamamiyetini muhafaza etmek hususu idi. ~~8 ~~2'de sulhun temini için
Rusya'ya bir miktar toprak ilhak etmeye raz~~olmalar~~Osmanl~~Imparatorlu~u'nun mülki tamamiyetini muhafaza etmek hususundaki
siyasetlerini terk etmi~~olduklar~ndan de~il, harbe devam ederlerse
The Life of Stra«ord Canning, 2 cilt (Londra, ~ 888), I, 175.
Ayn: eser, I, 176. C. K. Webster de Canning'in faaliyetine fazla önem veriyor: "Stratford Canning'in arabuluculu~u olmasayd~, Napoleon'un [Rusya'y~]
i~gali haberi ~stanbura vas~l olmadan evvel sulhun yap~laca~~~~uphelidir; ve belki
de hiç yap~lamazd~~ ki bunun bütün sefer üzerinde hesaps~z tesiri olurdu", The
Foreign Policy of Castlereagh 2 cilt (Londra, 193 1), I, 86-7.
86
89

Elif Men C. XLVI, 8
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umumi Avrupa mücadelesine kat~lmak zorunda kal~p daha fazla toprak kaybedeceklerine inanm~~~olmalarmdand~. Stratford Canning kendilerini sulh yapmaya te~vik etmekle onlar~n önceden ald~klar~~karar~~
teyit ediyordu. Gerçekte onlar hiçbir yabanc~~devlete güvenmiyor,
yabanc~~devletlerin kendilerine bask~~yapma te~ebbüslerine içerliyorlard~~". Bükre~~müzakereleri esnas~nda iki defa Stratford Canning'in
müdahalesine ba~vurmalan kendi maksatla= gerçekle~tirmek içindi.
Stratford Canning'in Ruslar üzerinde mühim tesiri oldu~unu
iddia etmek de yerinde olmaz. Ruslar~n Bükre~~andla~mas~yla kabul
ettikleri ~artlar müzakerelerin ba~~nda yapm~~~olduklar~~taleplerden
oldukça farkl~~idi. Fakat Ruslar~n ilk taleplerinden daha az~na kanaat
etmeleri Canning'in tesirinden de~il, Osmanl~larla harbe derhal
son verip bütün kuvvetlerini Frans~zlara kar~~~kullanmak ihtiyaçlar~ndan dolay~~idi.
Ingiliz büyük elçisi Robert Liston 91 da Stratford Canning
gibi Osmanhlan Ruslarla ittifaka sevk etmenin henüz vakti gelmedi~i
kanaatindeydi. Fakat o da Canning gibi Ruslan iknaa muvaffak
olamad~. Italinski ile yapt~~~~bir mülakatta Iran ~alif n~n Ruslara
Fa~~Nehri tarikiyle nakliyat yapma hakk~~verilmesinden endi~e duydu~unu, Iran'daki Ingiliz orta elçisinin de Iran menfaatlerini korumaya
söz verdi~ini itiraf etti. Bu itiraf~~Italinski'nin Ingilizlerin de Osmanl~" Sultan Mahmud bir defa yabanc~lara hiç itimad edilmeyece~ine dair
dü~üncelerini ifade ederken Stratford Canning'i müstesna tutmu~tu, fakat daha
sonra Canning'in müdahalesine son vermek için vesile aray~p, onun hükümetinden
yeni talimat~~olmad~~~na i~aret ederek, söylediklerine kulak asmamak gerekti~ini
belirtmi~ti, l3~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 4.2133.
el Liston 181 ~~Mart~nda büyük elçi tayin edildi~i halde, ancak 1812 Nisan~nda
Castlereagh D~~i~leri Bakan~~olduktan sonra, ~stanbul'a hareket etmi~ti. Frans~zRus münasebetlerinin gittikçe bozulmakta oldu~u bir devirde Rusya ile ~ngiltere'
nin i~birli~i yapmas~, Ruslar~n bütün kuvvetlerini Frans~zlara kar~~~kullanabilmeleri için de ~ngilizlerin Osmanl~larla sulh yapmalar~nda Ruslara yard~mc~~olmas~~
gerekti~i a~ikârd~. Bu durumda Ingiliz hükümetinin Istanbul'a elçi göndermeyi
tehir edip hareketsiz durmas~na birçok tarihçiler hayret ediyor. Webster, Liston'un
derhal Istanbul'a gönderilmemesini D~~i~leri Bakan~~Marquis Wellesley'nin ehliyetsizli~ine ve Liston'un taahhürcülü~üne atfediyor. Liston'un Edinburg'ta, National
Library of Scotland'da bulunan evrak~~(bilhassa 5618 ve 5658 numaral~~ciltlerdeki
belgeler) onun elçi tayin edilir edilmez derhal Istanbul'a hareket etmeyi çok arzu
etti~ini aç~kça gösteriyor. Liston, hükümetinin olaylar~n nas~l inki~af edece~inden
ve dolay~s~yla Istanbul'da nas~l kar~~lanaca~~ndan emin olmad~~~ndan Istanbul'a
hareketini tehir etmi~~oldu~unu söylüyor.
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lar kadar ikinci gizli maddenin aleyhinde olduklar~~kanaatine varmas~n~~mucip oldu. Liston'un Adriyatik Denizinde Ingilizlerin fazla
kuvveti olmad~~~n~, dolay~s~yla Ruslarla i~birli~i edemeyeceklerini
söylemesi Italinski'yi daha da ku~kuland~rd~ ; çünkü k~sa bir müddet
önce askeri mü~avir olarak Liston'la birlikte Istanbul'a gelen Sir
Robert Wilson, ~talinski'ye ~ngiltere'nin Adriyatik Denizinde esasl~~
kuvveti oldu~unu söylemi~ti. Liston, Ruslar~n Adriyatik bölgesinde
yapmay~~tasarlad~klar~~taarruz tahakkuk etti~i takdirde, elde edecekleri topraklar~n mukadderat~n~~ nas~l tayin edeceklerini sorunca,
~talinski, ~ngilizler Rusya'ya güvenmedikleri için Ruslar~n yapmay~~
tasarlad~klar~~taarruzu desteklemeyecekleri kanaatine vard~~92.
Bu arada Aleksander Bab-~~Ali ile ittifak yapman~n önemi üzerinde ehemmiyetle durdu. Bab-~~Ali ile sulhun Fransa ile mücadelesinde kendisine çok yarar~~olaca~~n~~itiraf ediyordu, ancak S~rp ve sair
Islav milletleriyle kurmu~~oldu~u s~k~~münasebetin terkine mukabil
ittifaktan ba~ka hiçbir ~eyin kendini tatmin ve tazmin edemeyece~i
kanaatindeydi. Bir yolunu bulup bu milletlerle olan s~k~~münasebetlerini muhafaza etmek istiyordu. Dolay~s~yla, ittifak yap~ld~~~~takdirde,
Bab-~~Ali'nin Rusya'ya do~rudan do~ruya askeri yard~mda bulunacak
yerde Osmanl~~tebas~~olan ~slav milletlerinin silahland~r~l~p Rus
hizmetine girmelerine müsaadesi sa~lanmahyd193. Çiçakof Aleksander'in fikirlerine tamamen i~tirak ediyordu. 28 Haziranda Italinski'ye
acele olarak gönderdi~i talimatta Aleksander'in sulha ancak ittifak
istedi~i için raz~~olmu~~oldu~unu iddia ediyordu. O vaktin ~artlar~~
alt~nda hiçbir devlet tarafs~z kalamazd~. Rusya'n~n dostu olmayanlar
dü~manlyd~lar. Bab-~~Ali Rus kuvvetlerinin Adriyatik bölgesine geçmesine müsaade etmeliydi, aksi takdirde müsaadesine lüzum görülmeden geçeceklerdi. Osmanl~lar derhal aç~kça cevap vermeliydiler.
~talinski, Liston'un yard~m~n~~sa~lamal~, Osmanl~lar taleplerine muvafakat etmezlerse her ikisi de Bab-~~Ali'yi münasebetlerini kesmekle
tehdit etmeliydi 94.
Osmanl~~- Rus münasebetlerinin istikbali müphem kalmakta devam ettikçe Çiçakof'un askeri projeleri de gittikçe daha a~~r~~ ~ekiller
92 italinski'den Çiçakof'a, 5/17 Temmuz 1812, VPR, VI, 477-82; Liston'dan
Castlereagh'e, 18 Temmuz 181 2, PRO.F0.78/79 Nr. 3.
93 Aleksander'den Çiçakof'a, Vilna, 13/25 May~s 1812, Mdmoires de L'amiral
Tchitchagoff (1767-1847), (Leipzig tab'~, 1862), 76-9.
94 Ulyanitsky, ayn~~eser, 72-4.
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ald~. 8 Temmuzda Aleksander'e yaz~ p Adriyatik projesinin Osmanl~lar
muvafakat etseler de etmeseler de tatbik edilmesine müsaade etmesini
rica etti. Üç gün sonra Istanbul'a sald~rmay~~tasarlay~p Aleksander'den
müsaade istedi. Çiçakof hemen hemen hiç mukavemet görmeden
Istanbul'a var~p oras~m i~gal edebilece~ine ve arzu etti~i bütün
~artlar~~Osmanl~lara kabul ettirebilece~ine inan~yordu. Onun hiç
bir haz~rl~k yapmadan Istanbul'a sald~ rmak gibi mühim bir ad~m
atmay~~tasarlamas~~emri alt~nda bulunan subaylar~n teessür ve taaccübünü mucip oldu. Hatta bunlardan General Langeron, Aleksander'e
mahremane yaz~p böyle bir plan~ n icra edilemeyece~ini belirtti.
Aleksander, Frans~zlar~n Rusya'y~~i~gal etmekte olduklar~~bu s~rada,
Istanbul'a sald~rman~n tehlikeli olaca~~na inand~~~ndan Çiçakof'a
plamndan vazgeçmesini emretti 95.
Bu arada Kont Rumyantsef Osmanl~lar~ n ikinci gizli maddeyi
reddetmeleriyle meydana gelen güçlü~ün nas~l bertaraf edilece~i
hususunda fikirlerini ifade etti. O aleni andla~man~n tasdiknamelerinin mübadele edilmesini, gizli maddeler hakk~nda da müphem
bir ihtiraz kayd~~yap~lmas~n~~tavsiye ediyordu. Bu, Çiçakorun sadrazama yaz~p imparatorunun Bab-~~Ali ile dostane ya~ama arzusunda
oldu~unu, onun andla~may~~mükemmel addetti~ini, dolay~s~yla tasdiknamelerin mübadele edilebilece~ini ifade etmesiyle yap~labilirdi.
Ileride gizli maddeler hakk~ nda müzakerelere devam edilebilir ve
bunlara yenileri ilave edilebilirdi 96 . Rumyantsef mu~lak lisan kullanman~n ehemmiyetini ~öyle anlat~yordu:
"Il me parait, sire, essentiel de placer ces mots, cequi clijd constitue parfaitement la paix et parlant des articles secrets les citer, comme
devant compUter la paix parce que c'est cette sorte de reservation indirecte
qui vous donnera, sire, la faculte de l'interpreter â votre gre."
K~sacas~, Rusya ~imdilik aleni andla~ mamn teminine kanaat edecekti, ancak "sulh mükemmeldir, fakat tamam de~ildir" demekle
ileride gizli maddelerin de icras~n~~temin için ip ucu b~rakacakt~.
Rumyantsef, Osmanl~larla bir an evvel sulh yapman~ n önemini
çok iyi kavram~~~oldu~undan, sulhun temini için ikinci gizli maddenin
iptal edilmesi gerekirse Çiçakof'a buna raz~~olmas~~hususunda talimat
Yakschitch, ayn~~eser, 254-55; Çiçakof, Mbnoires, Lahovary ne~ri, 390.
Rumyantsef'den Aleksander'e, 23 Haziran/5 Temmuz 1812, VPR, VI,
452-53.
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verilmesini tavsiye etti. Rumyantsef, S~rbistan'la ilgili maddede taviz
vermenin gerekmeyece~ini umuyordu, çünkü sulh yaparken hükümetlerine kar~~~isyan edip himayesine giren milletleri Rusya'n~n
terk etmemesi çok dikkat edilecek bir husustu.
Neticede Çiçakof sadrazama aleni andla~mamn tasdiknamelerini
mübadeleye haz~r oldu~unu bildiren 14 Temmuz tarihli mektubunda
Rumyantsef'in kaleme alm~~~oldu~u mu~lak cümleleri aynen tekrar
etti 97 . Aleni andla~mamn tasdiknameleri 15 Temmuzda, gizli maddelerin hiç bahsi edilmeden, mübadele olundu. Çiçakof, ikinci gizli
maddeye itiraz edip tasdik etmeyen Osmanl~lar oldu~undan, gizli
maddeler hususunda yeniden müzakereye geçmek mesuliyeti büsbütün
Osmanl~lar~n oldu~u kanaatinde idi. Bu arada K~r~m valisi Richelieu'ye do~u Karadeniz sahilinde Osmanl~lara iade edilecek yerleri
tahliye etmesini, ancak tasdik edilmeyen ikinci gizli madde gere~ince
Rusya'ya ayr~lan bölgeye küçük bir kuvvet yerle~tirmesini emretti.
Çiçakof gizli maddeler hakk~nda nihai bir andla~maya var~l~ncaya
kadar bu bölgeyi tahliye etmemeye hakk~~oldu~u kanaatindeydi 88.
Osmanl~lara gelince, onlar gizli maddeleri tasdik etmemekle
gizli maddeler hususunu tamamen bertaraf etmi~~olduklar~n~~san~yorlar& Gizli maddeleri tasdik etmemekle yaln~z itiraz ettikleri ikinci
madde de~il, birinci madde de fesh olunmu~tu. Bu madde Ismail ve
Kili kalelerinin y~k~lmas~n~~ve Tuna'n~n sol yakas~nda yeni istihkâm
yap~lmamas~n~~ ~art ko~uyordu. Mamafih Osmanl~lar Ismail ve Kili
kalelerinin y~k~l~p y~k~lmamalar~na lakay~tt~lar. Bu husus Sultan
Mahmud'a arz edildi~i zaman: "Anadolu, S~rblu ili~i~i def' olunsun.
Kili, Ismail hem hedm olunsun hem olunmas~n" diye yazm~~t~. Galip
Efendi de Ismail ve Kili kalelerinin y~k~lmas~na pek önem verdi~inden
de~il, bunlar~~müzakerelerde bir koz olarak kullanabilmek için
üzerinde durmu~~oldu~unu ifade etmi~ti 98 .
Sultan Mahmud, S~rbistanla ilgili sekizinci maddeyi arzu etti~i
~ekilde taclil ettiremedi~i için müteessir olmu~tu; fakat bunun d~~~nda
Bükre~~andla~mas~~Osmanl~~isteklerine mutab~k bir ~ekilde tanzim
B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 443720.
Çiçakof'dan ~talinski'ye, 22 Temmuz/3 A~ustos 1812, VPR, VI, 524-26.
99 Kaymakamdan sadrazama, 6 Recep
227/15 Temmuz 18 2, ve Galip
Efendi'den sadrazama, ig Recep 1227/28 Temmuz 1812, B~b. Ar~ivi, H. H. tasnifi Nr. 41336A ve 44421.
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edilmi~ ti. Galip Efendi sekizinci maddeyi kabul etmekle Bab-~~Ali'nin
S~rplar~ n cürümlerini affetmekten ba~ ka bir ~ey taahhüt etmedi~i,
sulh yap~ld~ktan sonra S~rp meselelerini arzu etti~i ~ekilde tanzim
edebilece~i fikrini ifade etmi~ ti. Sultan Mahmud sekizinci maddenin
Bab-~~Ali ile Rusya aras~nda devaml~~bir anla~mazl~k noktas~~te~kil
edebilece~ini söylemekle Galip Efendi ile Laz Ahmed Pa~a'n~n kavrayamad~~~~bir hakikati gayet iyi kavram~~~oldu~unu gösteriyordu:
Sekizinci maddeyi Ruslar da, Osmanl~ lar gibi, arzu ettikleri ~ekilde
telakki edeceklerdi. Sultan Mahmud'un ne kadar hakl~~ oldu~unu
olaylar çok geçmeden aç~~a vuracaklard~.
Osmanl~lar' Ruslarla müzakereye askeri bir felaket sevk etmi~,
ilk dü~ünceleri askeri durumlar~n~~düzeltmek için vakit kazanmak
olmu~tu. Ancak Osmanl~ lar çok geçmeden Ruslarla sulh yapman~ n
zaruri oldu~u kanaatine varm~~lard~ . Onlar umumi Avrupa mücadelesinin menfaatlerine uygun olmad~~~~kanaatine varm~~, tarafs~zl~k
politikas~n~~seçmi~lerdi. Napoleon'un cazip vaatleri kendilerini asla
ilzam edemezdi; çünkü onlar Napoleon'un daha evvel vaat etti~i
~eyleri yerine getirmedi~ini unutmam~~, kendine hiç itimat edilemeyece~i kanaatine varm~~lard~ . Fransa ile ittifak~n Ingiltere ile aralar~n~n aç~lmas~na sebep olaca~~n~~da gayet iyi biliyorlard~. Oysa onlar
mutlaka Fransa veyahut Ingiltere'nin dostlu~unu seçmek gerekti~i
takdirde Ingiltere'nin dostlu~unu Fransa'n~n dostlu~una tercih edi. yorlard~. Ingiltere'nin deniz gücünden ürktükleri gibi, büyük devletler
aras~nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun taksimini sadece Ingiltere'nin
tasarlamam~~~oldu~unu gayet iyi biliyorlard~. Di~er taraftan Rusya
ile de ittifaka yana~m~yorlard~ ; çünkü böyle bir ittifak tek bir devletle
sava~ maktan acizken kendilerini Fransa ve müttefikleriyle sava~a
sokacakt~. Oysa böyle bir ittifaktan kendilerine hiçbir menfaat
has~l olmayacakt~. Üstelik onlar Rusya'y~~ezeli dü~manlar~~addediyorlard~ . Bu mülahazalar göz önünde bulundurulursa Stratford
Canning'in Bükre~~andla~mas~n~n yap~lmas~nda esasl~~bir rol oynam~~~
oldu~unu iddia etmenin ne kadar yersiz oldu~u aç~kça meydana
ç~kar. Osmanl~ lar sulhu kendileri arzu ettikleri için, Stratford Canning'
in kendilerini sulh yapmaya ikna etmesine ihtiyaç yoktu. Ruslara
gelince, onlar~~sulh yapmaya Fransa ve müttefiklerine kar~~~mücadeleleri sevk etmi~ti. Rusya'n~n da Ingiltere'nin de ba~l~ ca emelleri Fransa'
y~~yenmek olmas~na ra~men, Ruslar, Ingilizlerden ~üphe ediyor,
Ingilizlerin Osmanl~~- Rus andla~mas~n~ n bir an evvel temini için
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sarf ettikleri mesaiyi kendi hususi menfaatlerinin husulüyle ilgili
bir faaliyet addediyorlard~.
Hem yap~l~~~ndan derhal has~l olan neticeler bak~m~ndan hem de
Osmanl~~- Rus münasebetlerinin istikbali bak~ m~ndan Bükre~~andla~mas~n~n ehemmiyetinde mübala~a etmek mümkün de~ildir. Andla~man~n yap~l~~~~Ruslara büttin kuvvetlerini Frans~zlara kar~~~kullanabilmek imkan~n~~verip, Frans~zlar~~yenmelerinde büyük bir amil oldu~u
gibi, Osmanl~lar~~da mevcut ~artlar alt~nda cüz'i denebilecek bir
toprak kayb~ yla tehlikeli ve belki de felaketi mucip olacak bir durumdan kurtarm~~t~. Yap~l~~~n~~müteakiben andla~ma Osmanl~~- Rus münasebetlerinin temeli mahiyetini alm~~t~. ~ki taraf muahede ~artlar~n~~
ve bilhassa gizli maddelerin tasdik edilmemesiyle meydana gelen
durumu farkl~~telakki ediyor ve dolay~s~ yla birbirlerini muahede
~artlar~ na riayet etmemekle itham ediyorlard~ . Neticede Osmanl~Rus münasebetleri gergin kalmakta devam ediyordu. ~ki taraf~n
muahede ~artlar~n~~farkl~~telakki etmelerinden do~an anla~mazl~~a
son vermek amac~yla 1816 ile 182 ~~y~llar~~aras~nda iki devlet aras~nda
uzun uzun müzakereler yap~ld~ ; fakat ne biri ne de di~eri kendi noktai
nazarmdan vazgeçmedi~i için bir netice has~l olmad~. Aksine, bu
müzakereler Osmanl~-Rus münasebetlerinin gergin devam etmesinde
önemli bir amil oldu. Ruslar müzakere yoluyla Osmanl~lara kabul
ettiremedikleri noktalar~~1826'da, harp tehdidiyle Akkerman'da elde
ettiler. Osmanl~lar~ n kendilerine zorla kabul ettirilen bu ~artlar~~
icraya yana~mamalar~~ Ruslar~n harp açmalar~ na bir vesile oldu.
Neticede Ruslar Osmanl~lar~~yenip arzu ettikleri bütün ~artlar~~
Edirne andla~mas~yla Osmanl~lara kabul ettirdiler. ~unu da belirtmek
gerekiyor ki ~~82o'lerde Yunan meselesi Osmanl~~- Rus münasebetlerini
bir derece daha gergink~ tirmekle beraber, Ruslar Osmanl~ lardan
yeni yeni taleplerde bulunurlarken hep Bükre~~andla~mas~na dayan~yorlard~.

