OSMANLI-FRANSIZ DIPLOMATIK ILI~KILERI,
~~798-1807.
Yrd. Doç. Dr. AZMI SCSLO
Ara~t~rmam~zda, ~~798'e kadar olan Osmanl~-Frans~ z ili~kilerini, M~s~ r
sorunu ve sonuçlar~n~ , I. Napolyon'un Osmanl~~ Imparatorlu~u hakk~ndaki
politikas~n~, O'nun "Imparator" olarak tan~nmas~n~ , Osmanl~~Imparatorlu~unu Frans~z siyaseti do~rultusuna çekmek ve O'ndan Rusya'ya kar~~~bir
müttefik yapmak amac~yla giri~ilen Frans~z diplomatik manevralar~ n~,
Osmanl~~ Imparatorlu~unun bu iki devlet için yapt~~~~faaliyet ve kar~~~
faaliyetleri ve nihayet Napolyon'un gerçek yüzü ve söz ve davran~~lar~~
aras~ ndaki çeli~kileri inceleyece~iz.
I - TÜRK-FRANSIZ ILI~KILERI
A-1798 öncesi ili~kiler tarihine bak~~~
XVI. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda Osmanl~larla Frans~zlar aras~nda ba~layan
diplomatik, ticari ve dini ili~kiler, Frans~zlar taraf~ndan M~s~r'~n al~n~~lyla
ortaya ç~ kan 1798'deki baz~~ anla~mazl~klar bir tarafa b~ rak~lacak olursu,
genellikle iyi olmu~tur.
Pavie (Pavia) yenilgisi (24 ~ubat ~~ 525)'inden sonra, krall~~~n~~
kurtarmak ve eski Avrupa dengesini sa~lamak amac~ yla I. François Osmanl~~
Imparatorlu~undan yard~m istedi. Iki devlet aras~ ndaki anla~man~n
hareket noktas~n~~te~kil eden bu olayla Osmanl~~Imparatorlu~u Frans~zlara
baz~~kolayl~klar sa~layarak, daha sonra, 1569, ~~58 ~~ve 1597'de yo~unla~an
ve Imparatorluktaki tüm Frans~ z tâcirlerine toptan ticaret özgürlü~ü,
gümrük muafiyeti ve ölüm halinde mal-mülkün mirasc~lara geçmesi gibi
baz~~özel avantajlar sa~lad~ . 16o4'te de band~ ra hakk~yla H~ ristiyanlar~n ve
Kutsal Yerlerin korunmas~~haklar~n~~verdi.
XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~yla XVII. yüzy~l boyunca, Ingiltere ve
Hollanda Fransa'n~n Do~u'daki bu üstünlü~ünü ho~~kar~~lamad~lar ve
Ingilizler 1597 Kapitülasyonlanyla band~ra hakk~n~~ kazand~lar. 158 ~~'de
Ingiltere, Do~u'da Ingiliz ticaretinin geli~mesinin temel ta~~n~~ olu~turan
I Bu incelememiz, "Rapports diplomatiques ottomano-français, 17913-1807" ad~yla
Frans~zca olarak kaleme ald~~~m~z ve Belleten'in bu say~s~nda yay~nlanan ara~t~rman~n
Türkçesi olup, dil yönünden de yararl~~ olmas~~ amac~yla, mümkün oldu~unca, Frans~zca
metnine ba~l~~ kalarak haz~rlanm~~t~r.
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Türkiye Kumpanyas~'m kurarken, Hollandal~lar da, 1612'de Kapitülasyonlar~~ elde edip, merkezi örgütleri sayesinde, hemen büyük ticari ba~ar~lar
kazand~lar. Di~er taraftan, Frans~z ticareti yeni güçlükler nedeniyle
gerilerken, dini sava~lar Frans~zlara d~~~sorunlar~~ ihmal ettirdi ve
Bab~âliyle Fransa aras~ nda anla~mazl~ klar meydana geldi. Gerçekten,
Kandiya sava~~~(1645-1669) s~ ras~nda, Osmanl~lara kar~~~Venediklileri
desteklemek amac~yla Fransa sava~~gemileri yollad~~( 647) ve Türk-Frans~z
anla~mas~ na kar~~~olan Mazarin, Papa VII Alexandre'a kutsal sava~~fikrini
kabul ettirerek, Türkler taraf~ ndan ku~at~lm~~~olan Kandiya'y~~ kurtarmak
için takviye kuvvet gönderdi 2. Bunun hemen ard~ ndan Fransa, Osmanl~~
sald~ r~s~ na kar~~~Viyana'y~~sovunan bat~l~~uluslara askeri yard~ mda bulundu
(1662-1664). Bu olanlar ve Korsanlara kar~~~düzenlenen Cideli seferi
Sultan'~~k~zd~ rd~. Bütün bu olanlar~n sonunda da Osmanl~~ Imparatorlu~uyla Fransa aras~nda ilk so~uma meydana geldi, ve Fransa be~~y~l boyunca
hiçbir elçi taraf~ ndan Istanbul'da temsil edilmedi.
Gerçekte XIV. Louis'nin siyaseti çekimser ve Bab~âli'ye kar~~~istikrars~zd~. 1672 y~l~ nda Alman dü~ünürü Leipnitz tarafindan ortaya at~ l~ p,
Osmanl~~ topraklar~ n~ n Almanlar ve Frans~zlar taraf~ndan ele geçirilmesini
içeren M~s~ r'~ n fethi projesi kendisi taraf~ ndan kabul edilmemekle beraber,
ilk kez Frans~z kamuoyunda M~s~ r'~ n ele geçirilmesi dü~üncesini do~urdu.
Bunun sonucu olarak ta Istanbul'daki Frans~z Elçisi Saint-Priest hükumetine gönderdi~i raporda M~s~r'n fethi projesini ve bununla ilgili gerekçeleri
sunarken (1777), M~s~ r seyahatinden dönen Baron de Tott ise raporunda
buran~n ele geçirilmesi için al~ nmas~~ gerekli tedbirleri anlat~yordu. Biraz
ilerde görece~imiz üzere, bu dü~ünce olumlu sonucunu ancak Bonaparte
zaman~ nda verecektir.
1686'da Fransa'ya kar~~~kurulan Augsbourg Ligi, Bab~âli ile Fransa
aras~ nda yumu~amay~~ sa~lad~~ve XIV. Louis ortak bir siyaset uygulamay~~
denedi. Bu da, bundan böyle Ingiliz ticaretiyle rakabete giri~meye haz~ r
olan Frans~z ticaretinde yeniden bir do~u~~meydana getirdi.
Ispanya hanedan sava~lar~~ s~ ras~ nda, Macaristan'daki ayaklanmay~~
kolayla~t~ rarak ( 7o3-17o5), Rakoczy'ye yiyecek ve mühimmat temin edip,
2 Venediklilerle Istanbul Elçisi Jean de la Haye-Ventelet aras~nda yap~lan gizli bir
haberle~menin içeri~ini ve Frans~ zlar~ n Venediklilere sa~lad~ klar~~ yard~ m~~ ö~renen Sadr~azan
Mehmet Köprülü, daha sonra Fransa'ya geri gönderilecek olan, Frans~z Elçisini hapse att~ rd~~
(1659-1660): BUPARC Pierre, Recueil des instructions donnees aux Ambassadeurs et
Ministres de France en Turquie..., Paris, 1969, Instructions de Venise, II â V, Ch&uel et
instruction, I â II, Darrieau.
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Isveç Kral~~ XII. Charles'a yard~m ederek ve aç Fransa'ya bu~day giri~ini
sa~layarak Osmanl~~ Imparatorlu~u pasif, fakat çok yararl~~olarak Fransa'y~~
destekledi. Böylece de Avusturya Hükumetinin tüm güçlerini Fransa'ya
kar~~~kullanmas~n~~ engellemi~~oldu. Ispanya hanedan sava~~ndan sonra da
Comte des Alleurs'ün elçilik görevi sayesinde Frans~z diplomatik deste~indeki Osmanl~~ Imparatorlu~u bir süre Polonya'n~n hâmisi oldu. Bunun üzerine
Bab~âli 172o'de Paris'e bir elçi göndererek Fransa'n~n Kutsal Yerler
üzerindeki hâmili~ini teyidetti.
Fransa 174o'ta Kapitülasyon haklar~ n~~ geni~leterek, Osmanl~larla
Avusturyal~lar aras~ndaki görü~melerde gösterdi~i diplomatik çabalar ve
Sava'yla tesbit edilen Türk-Avusturya s~ n~ r~n~ n 1914'e kadar de~i~memesini
sa~layan Belgrat Antla~mas~~sayesinde, Frans~z tüccarlar~na Karadeniz'de
serbest dola~~m hakk~ n~~ sa~lad~. Bununla birlikte, Fransayla Avusturya
aras~ nda imzalanan Versailles Antla~malar~~ ( ~~ May~s ~~756 ve ~~ May~s 1757)
Istanbul'da heyecan uyand~ rmada gecikmedi ve Çariçe Elisabeth te
anla~maya kat~l~nca (II Ocak 1757) tehlikeli bir gerginlik ba~gösterdi.
Ancak bu gerginlik Yedi Y~l Sava~lar~n~n sona ermesinden önce yumu~ad~.
768'den sonra, Osmanl~~ Imparatorlu~uyla Fransa, Avrupa'n~ n
do~usunda tehlikeli olmaya ba~layan Rusya'y~~ zay~flatmak için anla~t~lar.
77o'te bir Türk-Frans~z antla~ma projesi haz~ rlandlysa da, XV. Louis
taraf~ndan reddedildi. Bundan böyle Baron de Tott gibi Frans~z subaylar~~
Osmanl~~ordusunu düzenlemeye çal~~acaklar, bu da, Ingiliz ve Hollandal~lar'~ n dikkatlerinin Hindistan, Amerika ve Uzak-Do~u'ya yönelmesiyle
birlikte, Do~u'da Frans~z ticaretinin geli~mesini kolayla~t~racakt~ r.
Osmanl~~ Imparatorlu~unun gerilemesi ve teknolojilerinin
geli~mesinden yararlanan Bat~l~~ Devletler XVIII. yüzy~l sonlar~ nda yeni
ticari yollar arad~lar. Böylece, Akdeniz ve K~z~ldeniz önem kazan~ rken,
Bo~azlar'dan serbest geçi~~ve Karadeniz'de serbest dola~~m sorunlar~~
bat~l~lar~n di~er bir u~ra~~s~~haline geldi. Avrupa'daki ekonomik geli~me ve
kendisinin askeri yenilgileri kar~~s~nda Osmanl~~ Imparatorlu~u, XVIII.
yüzy~ldan itibaren Frans~z subaylar~~ getirterek ordusunu düzenlemeyi
denedi 3. Ancak tehlikeli bir durum Osmanl~~ Imparatorlu~uyla Fransa
3 Kendi ifadesiyle Rusya ve Avusturya'n~ n dostluk ba~lar~n~~ güçlendirmeye çal~~t~~~~bir
dönemde Bab~âli'nin hizmetine girmek ve Osmanl~~ ordusunu düzenleyerek Fransa'ya büyük
bir yarar sa~lamak amac~yla Bonaparte, 1795 y~ l~ nda baz~~subaylarla birlikte Istanbul'a gitmek
istedi. Ancak iste~i reddedilerek ~ talya ordu komutanl~~~ na atand~: VAH~ D Pa~a (Seyyid
Mehmed Emin Vahid Efendi veya Pa~a). Vahid Pa~a'n~n Fransa Seferatnâmesi (kendi ad~ n~~
ta~~yan Kütahya Vahid Pa~a Kütüphanesine yazar~ n bizzat hediye etti~i el yazmas~, no. 830), s.
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aras~ ndaki diplomatik, iktisadi ve askeri ili~kilerin uzun süre ask~ya
al~ nmas~ na neden oldu. Bu, Fransa'n~n M~s~ r seferinden do~an krizdir.
B-Osmanl~~ M~s~r'~n~n i~gali ve sonuçlar~-Napolyon'un siyaseti
1797 y~l~ nda Adriyatik'te Alpler zaferini kazan~ p, ayn~~ y~l Korfu, Zanta
ve Kefalonya'y~~fethetmi~~olan Bonaparte, dü~man~~ Ingiltere'ye kesin bir
darbe vurmay~, Akdeniz'i bir Frans~z gölü haline getirmeyi ve özellikle
"zaferler kazanmay~" dü~ünüyordu. Buna zemin haz~ rlamak amac~yla da,
~~797 A~ustosunda Direktuar'a bir mektup yazarak, Osmanl~~ Imparatorlu~unun hergün biraz daha döküldü~ünü ve bu nedenle de, Fransa'n~ n
Iyonya Adalar~'m fethederek, Osmanl~~ Imparatorlu~undan hissesini alabilece~ini ve, Ingiltere'yi ezebilmek için de yak~ nda M~s~ r'~~ fethetmenin
gerekece~ini belirtiyordu. 4 Bir süre sonra Paris'te can~~ s~ k~l~ nca, Talleyrand'a ~unlar~~ söyledi: "Burada kalmak istemiyorum. Direktörler hiçbir ~ey
anlamak istemiyorlar. Görüyorum ki kalacak olursam k~sa sürede çökeceBurada her ~ey y~ pramyor. Art~ k eskiden oldu~u gibi zaferlerim yok!
Bir süre sonra, M~s~ r seferi teklifini kabul edecek olan Talleyrand'Ia
görü~erek 5 ~öyle devam etti: "Bu küçük Avrupa yeterince hiçbir ~ey
sa~lam~yor... Do~u'ya gitmek gerek!... Tam büyük zaferler oradan
geliyor!..." 6
Man~~Denizi k~y~lar~ nda üç hafta kald~ ktan sonra Bonaparte, Ingiltereyi ne denizden bir ç~ kartmayla ve ne de denizler üzerinde yenmenin
57; KARAL Enver Ziya, Fransa, M~s~ r ve Osmanl~~ Imparatorlu~u (1797-1802), Istanbul,
1938, S. 35-36; BRUNEAU Andre, Tradition et la politique de la France au Levant, Paris,
1932, S. go.
4 TESTA le Baron de, Recueil des traites de la Porte ottoman avec les puissanses
etran~res, Paris, 1865, e. t, s. 516.
5 Kan~ m~ zca Talleyrand'~ n Direktuar'a sundu~u resmi raporu gözden geçirmek ilgi çekici
olacakt~r. Buna göre, ~ayet Osmanl~~ Imparatorlu~unun durumunu bilen kimselerin tahminleri
do~ru ç~ kacak olursa, Osmanl~~ Imparatorlu~unun enkaz~~ içinden en güzel yerleri, ilk etapta da
M~s~ r, Adalar, Girit ve I.imni'yi, seçebilmek için Fransa Cumhuriyetinin gerekli önlemleri
almas~n~ n zorunlu oldu~u belirtilirken, do~an~ n kendisine kom~u olarak sundu~u M~s~ r ve
Hindistan'~ n Fransa'ya sadece say~s~z ticari ç~ karlar sa~lamakla kalmay~ p, ayn~~ zamanda bat~~
Hindistan'daki kolonilerinin de yerlerini doldurabilece~i; Girit ve I.imni Adalarm~ n Fransa'y~~
Adalar Denizi ve Bo~azIar'~ n hâkimi yapaca~~; bunun da malta Adas~ n~~ fethetmekle mümkün
olaca~~; M~s~ r'~ n zaten eskiden Roma Cumhuriyetinin bir eyaleti oldu~u; bu nedenle de Fransa
Cumhuriyetinin bir eyaleti olmas~~ gerekti~i; Romal~ larm M~s~ r~~ bilim ve sanatta ün yapm~~~
krallardan al~ p, Frans~zlar'~ n da Onu, ~imdiye kadar e~i, benzeri görülmemi~~barbarlar~ n
(Türklerin) tahakkümünden kurtaraca~~ ... belirtiliyordu: LACOUR-GAYET G., Talleyrand,
Paris, 1928, S. 306, 308; KARAL Enver Ziya., a.g.e., s. 37-38.
6 SAVANT Jean, Napoleon, Paris, 1974, S. 79.
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mümkün olmayaca~~~ve Onu kolonilerinde vurman~n daha do~ru olaca~~~
sonucuna vard~. Bunun için de, önce M~s~ r'~~ i~gal etmek ve Ingilizler
taraf~ndan yenilip, intikam hisleriyle yan~ p tutu~an Hindistandaki TippoSahip kuvvetleriyle takviye edilecek olan ordunun bir bölümüyle de,
Ingilizleri Hindistan'dan koymak gerekiyordu 7. Zaten bu da Direktuar'~ n
istedi~i ~eydi, her ne pahas~ na olursa olsun Ingilizleri yenmek. Ancak konu,
kendisiyle birlikte Ingiltere, Rusya ve Avusturya'y~~ da pe~ine takarak,
Fransa'ya kar~~~dikilebilecek olan Osmanl~~ Imparatorlu~una nas~l izah
edebilecekti. Bu soruya Talleyrand ve Bonaparte, bu seferin Sultan'a itaat
etmeyip, Ingilizlerle i~birli~i yapan Beyleri hedef ald~~~ n~~ ve, Memlüklerle
sava~arak, M~s~ r'~~ Efendisi Sultan'a iade etmeyi dü~ündüklerini belirterek
cevap verdiler 8. Halbuki ne bu cevap, ne de Tippo-Sahip güçleriyle i~~birli~i
yaparak Ingilizleri Hindistan'dan koyma bahanesi inand~ r~c~~ nedenler
de~ildi. Zira, özellikle Müslüman olmayan halklar~ n ço~unlukta olmas~,
Rus-Avusturya ihtiraslar~n~ n bulunmas~, bölgede ayaklanmalar~n
ba~göstermesi gibi birçok nedenle dikkatini do~al olarak Rumeli Eyaletleri
üzerinde yo~unla~t~ ran Osmanl~~ Imparatorlu~u, XVIII. yüzy~l sonlar~ nda
M~s~r'~~ ihmal etmi~~olsa da, hukuken Onu kendi mal~~ gibi savunmak
hakk~ na sahipti. Bunun yan~s~ra Eyaletlerinden birinin, o zamana kadar
dost olarak kabul etti~i bir devlet taraf~ndan i~gal edilmesi ba~~ms~zl~~~ na
yöneltilmi~~aç~k bir sald~ rlyd~. Ingilizleri Hindistan'dan koyma meselesiyse,
sadece bir hayalden ibaretti 9. Çünkü önerilen 35 veya 40.000 asker M~s~ r'da
asayi~i sa~lamaya bile yetmezdi. Fakat, ihtiraslar~~ Bonaparte'a "bana
sava~lar ve zaferler gerek" dedirtebiliyordu 1°. Bir süre sonra da fikrini,
PRENTOUT Henri, Histoire d'Angleterre depuis les origines jusqu'en 1919, Paris,
S. 214.
8 DRIAULT Edouard, La politique orientale de Napoleon, Sebastiani et Gardene, ~~8o6~~8o8, Paris, 1904, s. 23.
9 Daha sonra Bonaparte ayn~~ bahaneyle kendisini savunacakt~ r: "Ya sen, inananlar~ n
güne~i, sen de mi benim dostum de~ildin? Hernekadar Direktuar'a plân~~ verenin ben oldu~um
sana söylenmi~se de, talihsizli~in kuca~~ ndaki bana M~s~ r seferini ba~a kakmayacak kadar
âlicenap oldu~una inan~yorum; Eyaletlerini ele geçirdi~im vakit, hedef~ min sen olmad~~~n~~
bilecek kadar yüksek anlay~~~sahibi oldu~unu dü~ünmü~tüm. Kararla~t~ r~lan hedefe ula~mak
için tüm vas~ tlar~ n geçerli oldu~u genellikle söylenirse de, amac~ m, denizlerin bu magrur
hâkimini, en az~ ndan, Imparatorlu~unun yar~s~ n~~ bana b~rakmaya zorlamakt~ . Bu hedefe
ula~mak için de, erkek karde~imin ba~~na Ispanya tac~n~~ giydirdim ve u~ursuz Rus sava~~n~~
yapt~ m...": Lettre de Napoleon Bounaparte au Grand Turc, 1814 Elbe Adas~~ tarihli, COLAU
Pierre imzal~, Paris, s. 3-4, Paris Milli Kütüphanesi, Departement Central bölümü.
10
SAVANT Jean, a.g.e., s. 78; TULARD Jean, Napoleon ou le mythe du Sauveur, Paris,
7

1 935,

1 977,

s. 95.
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Reubell nezdinde nüfuzunu kullanacak olan Barras'a kabul ettirdi. Bunun
üzerine Direktuar yum~ayarak ( ~~-2 Mart 1798), yapaca~~~ilk ganimetten 30
milyon Frank (eski Frankla 18 milyar)'l~k bir akont gönderece~ini ve daha
birçok ~eyi vadaden Bonaparte'a ba~komutanl~~~~verdi. Gerçekte M~s~ r
seferi Fransa'ya bunun on misli fazlas~ na maloldu. Bundan ba~ka Bonaparte
askerlerine de, dönü~te herkesin bir ev alabilecek kadar paraya sahibolaca~~ na ve ganimetin Italya'da al~ nandan çok daha fazla olaca~~ na yemin
etti "
Seferi gizli tutan Bonaparte, Malta'y~~ alarak, ~~Temmuz 1798'de M~s~ r
topra~~na ç~ kartma yapt~. 2: Temmuzda Ehramlar sava~~n~~ kazanarak,
Kahire'ye girdi. Fakat seferi k~ tay~~ M~s~ r'a ç~ kard~ ktan sonra, geri dönmesi
Direktuar taraf~ ndan emredilen Frans~z filosu, Ebuh ur koyuna s~ k~~arak,
Amiral Nelson komutas~ ndaki Ingiliz filosu taraf~ndan p~~suya dü~ürelerek,
A~ustos 1798 tarihinde bat~ r~ld~.
Böyle bir ç~ karmay~~ akl~ndan bile geçirmeyen III. Selim, savunmay~~
düzenlemek için zaman kazanmaya çal~~ t~~ ve Frans~zlar~~ koymak için de
Ingiliz dü~manl~~~ ndan ve Rus endi~esinden yararland~. Akdeniz liman
Beylerine Ingilizlere yard~ m etmelerini ve Anadolu'daki kale Beylerine de
haz~ rlanmalar~n~~ emretti 12 . 9 Eylülde Fransa'ya resmen sava~~ilan ederek,
Frans~z Maslahatgüzar~~ Ruffin'i Yedikule zindanlar~na att~ rd~~ (12 Eylül).
Di~er taraftan, Tepedelenli Ali Pa~a da, Preveze ve Parga (Praga, Praga)
Nahiyelerini Frans~zlar'dan geri ald~~ ve Ruslar tarafindan desteklenen
Osmanl~~ filosu da, ~~ 797'de Fransa'ya b~ rak~lm~~~olan Iyonya Adalar~ n~~ele
geçirdi. Bu arada Osmanl~~ Imparatorlu~u 3 ~~ Aral~ k 1798'de Rusyayla ve I
Ocak 1799'da da ~ ngiltereyle antla~malar yapt~.
Donanmas~= yok edilmesi nedeniyle Fransayla olan ba~lant~s~~ kesilen
Bonaparte, kendilerini kurtaraca~~n~~ iddia ederek, Kur'an okutturarak ve ~slâmiyete ihtida etti~ini ilan ederek 13 halk~n sevgisini kazanmaya
çal~~ t~. Daha sonra Suriye'ye geçti. El-Ari~, Gazze ve, hergün "örnek olsun"
diye be~-alt~~ki~iyi kur~una dizdirip, halk~ n~~ katliama giri~ti~i, Hayfa'y~~eline
geçirdi 14 . Bir süre sonra, 24 Mart 1799'da, Akkâ Kalesini ku~at~ p, bir ara
Il

SAVANT Jean, n.e., s. 82, 85.
Fransa'n~ n M~s~ r'a sald~ r~s~~ hakk~ ndaki fermanlar için bkz: Ba~bakanl~ k Ar~ivleri~stanbul, Cevdet Tasnif~, Hariciye Vesikalar~, 1798, no. 24 1-245.
13 AHMED RA~~ D, Tarih-i Osman!, Dersaadet, 1327, c ~~ ~~, s. 396.
14 Uzun bir süre sonra kendisine sözü edilince, hiç s~ k~lmadan ~öyle itiraf edecektir: "C'est
vrai. j'en f~ t fusiller a peu pr6 deux mille... (Do~rudur, onlardan yakla~~k olarak iki bin kadar~ n~~
öldürttüm...) SAVANT jean, a.g.e., 87-91; TULARD jean, a.g.e., s. 98.
12
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Tabur Da~~nda ba~ar~~kazand~ysa da, Kale komutan~~Cezzar Ahmet Pa~a
önünde tam bir yenilgeye u~ray~nca, 21 May~sta ku~atmadan vazgeçmek
zorunda kald~~15 ve M~s~ r'a geri döndü. Bu ba~ar~s~zl~ k üzerine Frans~z
ordusunun morali bozuldu ve durumdan ~ikayet etmeye ba~lad~. Bu arada
Bonaparte görevi terkederek, komutay~~ A~ustos ay~nda Kleber'e verdi ve
Fransa yolunu tuttu. Ancak Kleber'in de bir süre sonra Fransa'ya dönme
iste~ini hiç de ho~~kar~~lamam~~~ve yirmi y~l sonra konuyla ilgili olarak
~öyle demi~tir: "Kleber, M~s~ r'~~terketmeyi istemekle ~erefimi lekelemi~tir 16.
Bu arada Osmanl~~ordusunun Ebuhur'da yenilmesi üzerine, III. Selim,
El-Ari~'i yeniden al~ p, Kleber'e M~s~ r'~~ tahliye etmeyi teklif edecek olan
Yusuf Pa~a komutas~ nda 80.000 ki~ilik bir ordu gönderdi. 24 Ocak ~~800
y~l~nda bir tahliye antla~mas~~imzalandlysa da, bu, Frans~zlar~n elini kolunu
sallayarak gitmelerini istemeyen Ingilizler'in ~srar~~ üzerine, hemen durduruldu. 20 Mart ~~ 800 y~l~nda Ayn~ems (Heliopolis) önlerinde Osmanl~~
ordusu yeniden yenilince, takviye edildi ve, daha sonra, 9 May~s ~~8o ~~
tarihinde, Frans~z ordusuna galip geldi. 27 Haziran ~~8o~~ tarihinde
imzalanan antla~maya göre de, en geç elli gün içinde Frans~z ordusunun
M~s~ r'~~ tahliye etmesi kararla~t~ r~ld~.
Bu arada, 21 Mart ~~ 800 tarihinde Bab~aliyle Rusya aras~ nda
imzalanm~~~olan antla~maya göre de, Parga ve Preveze Bab~aliye geri
verilirken, Osmanl~-Rus ortak himayesinde Yediada Cumhuriyeti kuruldu.
Ancak bu Cumhuriyet ne Fransa ve ne de Ingiltere tarafindan tan~nmay~ p,
Bab~ali Amiens Antla~mas~~ ön görü~melerine ça~r~lmay~nca, III. Selim,
Prusya Kral~ ndan Fransa nezdinde arabuluculuk yapmas~ n~~istedi ve ~~801
Ekiminde, Osmanl~~ imparatorlu~unun toprak bütünlü~üyle, Yediada
Cumhuriyetinin tan~nmas~n~~ öngören bir antla~ma imzaland~. Bu hükümler
27 Mart ~~8o2 tarihli Amiens bar~~~ nda onayland~.
Bonaparte'~n III. Selim'den rica etmesi üzerine, Osmanl~~ imparatorlu~uyla Fransa 25 Haziran ~~ 8o2'de Paris'te, iki devlet aras~ndaki
dü~manl~ klara son vererek, Kapitülasyonlar~~ yeniden uygulamaya koyan
I 5 Yaralanm~~~olan askerlerinin ta~~nmas~ ndan kurtulmak isteyen Bonaparte, M~s~ r ordusu
Doktoru Profesör Desgenettes'e onlar~~ zehirlettirmi~tir: AHMED RA~ID, a.g.e., s. 397;
SAVANT jean, a.g.e., s. 91, 129.
16 VAHID Pa~a, a.g.e., s.58; SAVANT Jean, a.g.e.,s. 91 ve GROUSSET Pascal, Le coup
d'Etat de Brumaire en VIII, Paris, 1869. Bu sonuncu yazar Bonaparte'~ n kaç~s~ n~~ ~öyle
özetlemi~tir: "Böylece, partiyi kaybetti~ini görür görmez Bonaparte, ç~lg~nca bir hevesi tatmin
etmek için M~s~ r'a kadar getirdi~i bu orduyu pervas~zca terketti. iflas etmi~~birine benzeyen
Bonaperte, delili~inin sonuçlar~n~~ hafifletmek ve Fransa'da felaketlerimizin yay~lmas~ na mani
olmak için firar etti. Ordudaki öfke ve ~a~k~ nl~ k ayyuka ç~ km~~ t~ ..."
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bir antla~ma imzalad~lar 17. Bundan böyle de, Rusya ve Ingilterenin
giri~imlerine ra~men, Bab~ali ile Fransa aras~ndaki dostluk siyaseti aral~ ks~z
olarak sürdürülecektir.
Frans~zlar~ n M~s~ r'~~ bo~altmalar~ndan sonra, Ingiltere Iskenderiye'de
bulunan askerlerini geri çekmeyip, Memlüklar~~ korumay~~ deneyerek,
ülkenin içi~lerine kar~~maya ba~lad~.
I~te bu nedenle III. Selim, Sadr~azam ve Bahriye Nammu iki y~l süreyle
r'da
ikamet ettirmek zorunda kald~. Bu dönemde Ingiltere M~s~r'da
M~s~
öyle güçlükler ç~ kard~~ ki, sonunda, 9 Ocak ~~ 803 tarihinde, Istanbul'da
imzalanan bir antla~mayla M~s~ r'~ n Ingilizler taraf~ ndan tahliyesi
kararla~t~ r~ld~.
M~s~ r seferinin sonuçlar~~ her yönüyle, Fransa için oldu~u kadar,
Osmanl~~ Imparatorlu~u, Ingiltere ve, I. Paul zaman~ nda oldu~u gibi, Tilsit
ve Erfurt Antla~malar~~ boyunca I. Alexandre zaman~ nda da, Osmanl~~
Imparatorlu~unu payla~mak için Fransayla anla~mada tereddüt etmeyecek olan, Rusya için de çok önemli olmu~tur.
II- ~ 8o3- 8o5 OLAYLARI
Kendisine çok pahal~ya malolan M~s~ r maceras~ndan sonra Bonaparte,
Osmanl~~ Imparatorlu~una yakla~may~~ denedi ve uygun bir hava
olu~ turarak, Bab~ali üzerindeki Rus ihtiraslar~n~~ kösteklemek amac~yla
General S€bastiani'yi Istanbul'a gönderdi ( ~~8o ~~ 8o2 ) 18 . ~~804' ten sonra
da, III. Selim nezdindeki nüfuzunu art~ rmak için s~ k~~bir çal~~maya girdi 19 .
Tahta ç~ kar ç~kmaz ele ald~~~~yenilik hareketleriyle, özellikle M~s~r
istilas~~ s~ ras~ nda bozuklu~u aç~ kca ortaya ç~ kan orduyu düzenlemekle
me~gul olan, ço~u kez Rusya, Avusturya, Ingiltere, bazen de, Fransa
tarafindan desteklenip, Eyaletlerde kar~~~ kl~ klar ç~ kmas~na neden olan
ulusal hareketlerden endi~elenen, baz~~beylerin ayaklanmalar~~ ve, yabanc~~
nüfuzunu ho~~kar~~lamay~ p, yöneticilerin kötü önlemlerinden ~ikayet eden
Yeniçerilerle ve nihayet, Kutsal Kentleri ve Hacc~~ tehdid eden Vahhabi
ayaklanmalanyla yak~ndan ilgilenen III. selim ise, bu dönemde herekese
kar~~~tarafs~z bir politika uygulamay~~ prensip edinerek, bunu, aralar~ nda
meydana gelen sava~~münasebetiyle, Fransa ve Ingitere'ye resmen bildirdi
NORADOUNGHIAN Gabriel Efendi, Recueil d'actes intornatonaux de l'Empire
ottoman, Paris, Leipzig, 1897-1903, C. II s. 47-89; TESTA le Baron de, a.g.e., s. 146-148.
19 Bu, Sa~astiani'nin Istanbul'daki ilk elçili~idir. Biraz ilerde, daha önemli olan ikincisini
inceleyece~iz.
19 Bonapartela III. Selim ye bunlar~ n maslahatgüzarlar~~ aras~ nda gelip giden mektuplar:
TESTA le Baron de, a.g.e., s. 68, 254-256, 269, 341-342, 350.

OSMANLI-FRANSIZ DIPLOMATIK ILI~KILERI

267

(20 Eylül 1803) 20. Bonaparte bu s~ ralarda Ingiltere'yi istila etme projesini
yeniden ele al~ p, ciddi olarak konunun üzerinde duruyordu.
Mart ~~8o4'te beklenmedik bir olay, Bonaparte'~n kendisini "Imparator" ilan etmesi olay~, ortaya ç~ kt~. Ingiltere ve Rusya bu ünvan~~
tan~ mayarak, Üçüncü Koalisyon'un yenilmez gücünü, yani bu zorba
Korslu'ya kar~~~ayaklan~ p, uzun süreden beri harakete u~rayan hükümdarlarm öcünü almaya haz~ r, tüm Avrupa gücüne (kendilerince Prusya da
müttefiklere kat~lacakt~ ) güveniyorlard~. Di~er taraftan, Istanbul'daki
Elçileri Sir Straton ve Monsieur Italinski vas~tas~yla, ~~799'da oldu~u gibi,
Türkleri de bu ittifaka sokmak için çaba sarfediyorlard~~21 .
Bir taraftan Rusya, ba~kanlar~~Kara Yorgi (Kara Georges)'nin S~rbistan
ba~~ms~zl~~~n~~elde etmedikçe silahlar~~elden b~rakmayaca~~ na dair yemin
etmi~~olan S~rpl~lar~~ayakland~rd~~~, di~er taraftan da, Akdeniz k~y~lar~ndaki
ve Adalardaki H~ristiyan halklar~~ isyana te~vik edip, Gürcistan'da operasyonlara giri~ti~i ve eski Türk-Rus Antla~mas~ n~n sona ermek üzere
oldu~unu öne sürdü~ü için ve Rusya'n~n yan~s~ ra ~ngiltere'nin de ~srarlar~~
üzerine, Osmanl~~ Imparatorlu~u 24 Eylül ~~8o5'te dokuz y~l için geçerli
olacak olan bir savunma ittifak~ yla, bir gizli ittifat antla~mas~~ yapmak
zorunda kald~~22.
Yeni ünvan bir yönden emperyal ihtiras~n ~~798'den daha korkunç bir
~ekilde yak~ nda Do~u üzerine yönelmesinden çekinen III. Selim'i
endi~elendirirken, di~er yönden de muhtemel bir Rus-Ingiliz müdahalesini
dü~ündürüyordu.
Zira, Rus ve ~ngiliz Elçileri, böyle bir ünvan~~ tan~ mas~~ halinde,
Osmanl~~ Imparatorlu~unun imzalam~~~oldu~u antla~malara sayg~~göstermemi~~olaca~~n~~öne sürüyorlard~.
Istanbul'daki Frans~z Elçisi General P6-on yeni ünvan~~ Bab~ali'ye
kabul ettirmekle görevlendirilip, Bab~ali'nin karars~zl~~~~kar~~n~nda, ~ayet
ünvan tan~nmayacak olursa, III. Selim'i ülkesine geri dönece~ini söyleyerek
20 NORADOUNGHIAN Gabriel Efendi, a.g.e., c. II s. 69-70.
21 AHMET CEVDET Pa~a, Tarih-i Cevdet, tertib-i cedit, Dersaadet, 1309, c. VII, s. 2-3.
22 NORADOUNGHIAN Gabriel Efendi, a.g.e., c. II, s.) 70-74. ve AHMET CEVDET '
Pa~a, ö.e.,c. VIII, s. 31-32. Fransa'n~n kötü tutumunu s~ralayan bu sonuncu yazar, s. 32-33,
Rus temsilcilerinin, Bab~âlinin söz konusu antla~may~~imzalamas~n~~ sa~lamak için, Bonaparte'~ n ~ u sözünü öne sürdüklerini nakleder: "Bu isim (Amiral Nelson), Akkâ'yi alarak Paris'e
Istanbul yoluyla gelmeme mani oldu. Bununla birlikte ben Istanbul'a Paris yoluyla da
gelebilirim." Ancak, konuyla ilgili olarak Napolyon'un Muhaberât~ 'nda (Correspondance de
Napokon I", III. Napolyon'un emriyle yay~ mlanm~~t~r, Paris, 1858-1869, 28 cilt -I- 4. cilt)
hiçbir belge bulamad~k.
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tehdit etmeye çal~~ t~ . Bab~âli ise, ünvan~~ tan~ makta gecikmeyece~ini yaz~ l~~
olarak bildirdi. Fransa'n~ n Austerlitz zaferini, daha sonra Presbourg
Antla~mas~ n~~ö~renip, Rusya'n~ n yenilip, Prusya'n~ n hareketsiz b~ rak~ld~~~n~, Avusturya'n~ n ezildi~ini ve Fransa'n~ n Venezia, Istrie, D almaçya ve
Napoli Krall~~~ mn sahibi, dolay~s~ yla Balkan Yar~ madas~ nda Osmanl~~
Imparatorlu~uyla kom~u oldu~unu görünce III. Selim, ihti~aml~~ bir kabul
görecek olan, Fevkalâde Elçi Muhib Efendiyi Paris'e göndererek, 5 Haziran
18436 tarihinde I. Napolyon'u imparator olarak tan~d~. Bundan böyle de,
biraz ilerde görece~imiz üzere, Bab~âliyle Fransa çok s~ k~~ ili~kiler kuracaklard~ r.
III- 8o6- 807 OLAYLARI
A-Osmanl~~imparatorlu~unun durumu
8o6'larda Osmanl~~ Imparatorlu~u, Karadeniz'in do~u k~ y~lanyla
Kalkasya'ya uzan~ p, Ararat Da~~'na varan Küçük Asya'y~, Azak Denizi'nin
giri~ini, Suriye'yi, Iranl~ larla ili~kilerin daima kar~~~ k oldu~u Iran Körfezi'ne kadar olan Mezopotamyay~; Bedevi çöl kabilelerinin eskisi kadar itaatkâr
olmad~~~~Arabistan ve Kutsal Kentler Mekke ve Medine'yi; Afrika'da,
Cezayir, Tunus, Trablusgarp ve, üzerindeki Memlük hâkimiyetini k~ ran
Mehmet Ali Pa~a'n~ n Bablüli'nin itibar~ n~~ yeniden sa~lad~~~~ M~s~ r'~;
Avrupa'da, s~ n~ rlar~~ Sava, Karpat geçitleri, Erdel Alpleri ve Karpat
s~ rada~lanyla çevrilmi~~olan Balkan Yar~ mad~s~ n~~ ve Dniestr'in Karadeniz'e
kadar uzanan k~sm~ n~~ içine al~ yordu. Bundan ba~ka, Raguza Cumhuriyeti
Bab~âli'nin, Iyonya Adalar~~ (Yediada) Bab~âliyle Rusya'n~ n ortak himayesinde bulunuyordu. Sonuç olarak, Avrupa siyaseti üzerinde önemli bir rol
oynayabilecek ve tüm ihtiraslar~~ üzerine çekebilecek büyük bir Imparatorlu~a, dünyan~ n en geni~~imparatorluklar~ ndan birine sahipti.
Ancak tam bir çökü~~içinde bulundu~u için, büyük devletlerin, Fransa,
Ingiltere, Rusya ve Avusturya'n~ n dikkatlerini üzerine çekmi~, ancak
bunlardan bir tanesi, Fransa, kendisini bu sallant~daki durumdan kurtarabilecek bir ümit olarak belirmi~ti. Gerçekten, I talya'y~, Almanya'y~~
fethedip, üç kez Avusturya'y~~ yenmi~~ve geçici olarak Prusya'y~~ ortadan
kald~ rm~~~olan Napolyon, ~imdi Rusya'n~ n kar~~s~ nda bulunuyordu. Austerlitz'de (2 Aral~ k 1805), ertesi y~ l da Iena'da zafere ula~arak, Rusya'n~ n öz
topraklar~ na ve ananevi hakimiyet bölgelerine girmek suretiyle, daha da
geni~lemi~ti. III. Selim'e ça~~r~da bulunarak, kendi ifadesiyle, O'na,
Islâmiyetin ebedi dü~man~ na kar~~~ç~ kmak için uygun f~ rsat~~ gösteriyordu 23 .
23

Correspondance de NapolCon 1er, a.g.e., ~~ Aral~ k 18o6, no. 13138.
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8o6 ve 1807 y~llar~~iç olaylar yönünden de çok s~ k~ nt~l~~geçmi~ti. III.
Selim sadece Balkanlar ve Arabistan'daki ayaklanmalarla, yönetimin
yeniden düzenlenmesiyle ve halk~n yönetime kar~~~ho~nutsuzlu~uyla de~il,
Yeniçerilerin ayak diretmelerine ve baz~~ naz~rlarla ulemân~n
tepkilerine neden olan Nizam-Cedit sistemiyle, Rumeli'de ordunun yeniden
düzenlenmesi i~iyle u~ra~~yordu.
B-Sl.bastiani'nin Istanbul'daki diplomatik faaliyetleri
Napolyon'un yeni ünvan~ n~n tan~ mas~ndan sonra Osmanl~~ Imparatorlu~u üzerinde meydana gelen Rus ve Ingiliz bask~lan, Fevkalade Elçi Muhib
Efendi'nin Paris'e gönderilmesi, Frans~ z Ulm ve Austerlitz zaferleri ve
özellikle Napolyon'un bizzat giri~ti~i diplomatik faaliyetler sonunda
Osmanl~~ siyaseti Fransa'ya do~ru yakla~maya ba~lad~. Napolyon da,
Bab~ali'nin aç~kca Fransa lehinde olmas~n~~sa~lamak için elinden gelen her
~eyi yapt~: kendisinin bizzat III. Selim'e yazd~~~~mektuplar, bu sonuncunun
kendisine verdi~i cevaplar, Talleyrand'~n Sadr~azama gönderdi~i mektuplar ve özellikle Napolyon siyasetinin gerçekle~tirilmesini sa~lamak için özel
olarak seçilmi~~olan General Sebastiani'nin ~~ o Temmuz ~~ 8o6 tarihinde elçi
olarak Istanbul'a yeniden gönderilmesi.
Önemli hediyelerle, ki bunlar~n aras~ nda Napolyon'un portresi de
bulunuyor, 9 A~ustos ~~8o6'da Istanbul'a gelen Sebastiani büyük bir kabül
gördü ve kendisine müstesna hediyeler, özellikle hasta kar~s~n~~tedavi etmek
için Bo~aziçinde bir malikhane verildi 24 . Napolyon taraf~ ndan dikte edilip,
diplomatik bir ~ekil vermek için Talleyrand taraf~ ndan gözden geçirilmi~~
olan talimat~~özel bir önem ta~~maktad~ r. Buna göre,
~ . Bab~ ali'ye itimat ve emniyat telkin etmek gerekir; Fransa sadece
bunu güçlendirmeyi arzu ediyor.
Benden, Bab~ ali ve Iran'dan meydana gelecek, Rusya'ya kar~~~üçlü
bir ittifak kurulmal~d~r.
Küstahça de~il, dostca hareket edip, Bab~ ali'nin, Rusya ve Ingiltere'nin isteklerini size iletmesini sa~lay~ n~z.
Hiçbir yerdeki isyanc~lar~~desteklemiyece~im.
Bab~aliyle olan ili~kimiz aç~k-seçik bir ~ekilde Rusya, Ingiltere ve tüm
Avrupa taraf~ndan bilinsin.
Rusya'ya itimats~zl~ k telkin edip, elçilik mensuplanyla hiçbir
samimiyet kurmay~n~z.
24
Frans~z Elçisinin te~rifatl~~ kabulü için bk. Ba~bakanl~ k Ar~ivleri-~stanbul, Cevdet
Tasnifi, Hariciye Vesikalar, 1806, no. 358.
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Bo~aziçi'ni Ruslar'a kapay~ p, tüm limanlar~~ kapal~~ tutunuz.
Bab~ali'nin Bo~dan ve Eflak üzerinde tam bir hakimiyet kurmas~ n~~
sa~lay~n~z.
Istanbul Imparatorlu~unu hiçbir ~ekilde payla~mak istemiyorum;
bana dörtte üçü verilse bile, istemiyorum. Bü büyük imparatorlu~u
güçlendirmek ve böylece de Rusya'ya kar~~~kullanmak istiyorum 25 .
Bu talimâtta üzerinde durulmas~~ gereken konu, eskiden oldu~u gibi
osmanl~~ ~mparatorlu~unu art~ k payla~mak istemeyen Napolyon'un, O'nu
korumak, himayesi alt~na almak, yava~~yava~~topraklar~na katmak, siyasal
nüfuzunu geli~tirmek için "Ondan yararlanmak" ve Kapitülasyonlar~n
kendisine sa~lad~~~~eski üstünlü~ü korumak istemesidir. Böylece de hem
~ ngiltere, hem de Rusya'ya ikili bir darbe vurmak istemektedir.
~ayet, 20 Temmuz ~~ 8o6'da Paris'te Fransayla Rusya aras~nda
imzalanan ve, Kataro'nun Fransa'ya terki, Yediada'n~n ba~~ms~zl~~~ n~n
tan~nmas~, Bab~alinin garantisi alt~nda Raguza'n~n ba~~ms~zl~~~~ve Osmanl~~ Imparatorlu~unun toprak bütünlü~ünün garanti edilmesi hükümlerini
içeren Oubril Antla~mas~~ Çar taraf~ndan onaylanm~~~olsayd~~26 , Sd3astinani'nin talimat~~tüm önemini yitirmi~~olacakt~. Talleyrand bu antla~may~~ ~~o
Eylülde Sa~astiani'ye ~öyle bildirdi: "Rusya, ne Bab~ali'nin ve Raguza'n~n
ba~~ms~zl~~~ n~~ tan~ mak ve ne de Karada~l~lar~~terketmek istiyor. Osmanl~~
Imparatorlu~unun güçlenmesini istemedi~i gibi, daima Orada kar~~~ kl~ k
ç~kararak, böylece zay~flayacak olan ülkeye ilk f~ rsatta sald~ rmak istiyor. O
halde kararl~~ bir ~ekilde hareket etmek, Bo~az~~ Ruslar'a kapamak ve
Rusya'n~ n tüm olanaklar~yla Türkiye'yi ku~atmas~ n~~ önlemek gerekir 27 "
Rus tehlikesinin yan~s~ra, Fox'un ölümü üzerine Frans~z-Ingiliz görü~meleri
dururken, Prusya, Rusya ve Ingiltere'yle birlikte Dördüncü Koalisyonu
olu~turmu~tu. Böylece, siyasi durum yeniden karar~ yor ve Istanbul, tüm
Avrupa'n~n kat~laca~~~sava~~meydanlar~ ndan biri haline gelecek gibi
görünüyordu. Bu nedenle de Sa3astiani'nin faaliyetleri çok önem kazan~ yordu. Zaten Onun Istanbul'a geli~i ve Sadnazam ve III. Selim'le olan özel
görü~meleri, Frans~z nüfuzuna kar~~~amans~z bir sava~~ilan etmi~~olan Rus ve
Ingiliz Elçilerini çileden ç~karm~~t~. Bunlar, özellikle, Osmanl~~ Imparatorlu25 Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivleri, Correspondance de Turquie, 20 Haziran 18°6,
Supplement no. 24, Talleyrand'~ n gözden geçirerek kaleme alma tarihi 21 Hazirand~ r.
26 Osmanl~~ Elçisi Muhib Efendi'nin Paris'ten gönderdi~i rapor: Ba~bakanl~ k Ar~ivleri~stanbul, Hatt-~~ Humayun Tasnif~, 1806, no. 5946 ve Sebastiani'nin Sadr~azama sundu~u
rapor: Ayn~~ Ar~ivler, 18 A~ustos 1806, no. 5743.
27 Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ ivleri, Correspondance de Turquie, Talleyrand'~ n Sebastiani'ye gönderdi~i mektup, ~~ o Eylül 1806, supplement, no. 24.
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~unun tarafs~zl~ k politikas~n~~ terkederek, tamamen Fransa yan~nda yer
almas~ndan endi~eleniyorlard~.
Verdi~i bir notayla Sebastiani, Rus gemilerininin Bo~azlar'dan
geçmesini Bab~ali'nin ba~~ na kalkarak i~e ba~lad~~(talimat, no. 7) 28 . Bunun
Osmanl~~ tarafs~zl~ k politikas~ na ayk~ r~~oldu~unu, Bab~ali'nin Dalmaçya'daki Frans~z ordusuna Tuna k~y~lar~~ ve Eflak-Bo~dan~~izleyerek Osmanl~~
topraklar~ ndan geçmesini 24 Eylül ~~805 tarihli gizli bir ittifak antla~mas~yla
tan~m~~~olmas~ na ra~men, Osmanl~~ Imparatorlu~u, bunun geçici olarak
ask~ya al~nmas~~ için Rusya'dan rica etti. Bab~ aliyi tamamen Fransa'dan
ay~ rmak isteyen Rusya'ysa, bunu ~iddetle protesto ederek, antla~maya
ayk~r~~ oldu~unu ilan etti.
Bu s~ rada Rusya'y~~ son derece sinirlendiren bir ba~ka olay daha
meydana geldi: Sebastiani tarafindan desteklenen Osmanl~~ Hükümeti,
aç~ kca Saint-Petersbourg himayesini isteyen Bo~dan ve Eflak Voyvodalar~~
Prens Morousi ve Prens Ypsilanti'yi görevlerinden ald~~~ n~~ bildirdi. Di~er
taraftan, az çok Rus ajan~~ olarak bilinen baz~~ Osmanl~~ idarecileri de ayn~~
akibete u~rad~. Bütün bunlar~~ kendisine yöneltilmi~~bir tehdit olarak
nitelendiren Rusya, Istanbul'daki Elçisi Italinski arac~l~~~yla Bab~ali'ye bir
protesto notas~~ verdi. Zaten Osmanl~~ topraklar~na sald~ rmak için bahane
arad~~~ndan Rusya böyle bir ba~ar~s~zl~~~~kabul edemezdi. Bo~dan ve Eflak
Onun için Tuna'n~ n yolu, Balkanlar~n kap~s~, Istanburla olan
anla~mazl~ klar~ n~n ve Akdeniz'e do~ru aç~lmas~ n~ n esas nedeni ve yakla~~k
olarak yüzy~ ldan beri Rus siyasetinin en can al~c~~problemi olmu~tu. Ingiliz
Elçisi Arbuthnot tarafindan da desteklenen Italinski, Morousiyle Ypsilanti
yerlerine iade edilmeyecek olursa, ili~kilerini hemen kesip, pasaportlar~m
isteyece~ini belirtti. Sava~la tehdit edilen ve ülkenin çe~itli yerlerinde
meydana gelmi~~olan ayaklanmalarla u~ra~an Osmanl~~ Hükumeti ise buna
boyun e~erek Morousi ve Ypsilanti'yi görevlerine yeniden atad~. Ilk kez
ba~ar~s~zl~~a u~rayan Sebastiani ise, Talleyrand'a gönderdi~i mektuplarda,
Osmanl~~ siyasetine kar~~~duydu~u ho~nutsuzlu~u dile getirdi.
Bir hafta sonra da Napolyon, Il!. Selim'e Iena'da kazand~~~~zaferi
bildirerek, O'nu ~öyle cesaretlendirmeye çal~~t~ : "Kendinize güveniniz.
Kader Imparatorlu~unuzun devam~ n~~ vadediyor; O'nu kurtarmakla ben
görevlendirildim, zaferlerimi hizmetinize sunuyorum. Bab~ali'nin art~k
enerjisini yeniden toparlama zaman~~ ve Bender, ~okzim ve Dniestr'in tüm
k~y~lar~n~~ ele geçirme günü geldi. Ruslar'~ n buralardan askerlerini geri
28 Frans~z Elçisi Sebastiani'nin Bab~ 'ali'ye verdi~i nota, 16 Eylül 1806: TESTA le Baron
de, a.g.e., s. 279-281.
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çektiklerini biliyorum. Benim üstüme do~ru geliyorlar; Onlar~~ ar~yor ve
üstlerine gidiyorum. Art~ k sallanmay~n~z; sizi sadece güçsüz olmakla
kand~nyorlar. Eyaletlerinizi kendilerine maletmeye çal~~~ yorlar; Osmanl~~
gücü onlar~ n hakk~ndan gelmelidir 29".
Frans~z ffila zaferi, Bab~ali'nin tutumunu de~i~tirmesini sa~lay~ p,
O'nu iyiden iyiye Fransa'ya yakla~t~ rd~. Bu nedenle III. Selim Napolyon'a
~öyle bir mektup gönderdi: "Kar~~l~ kl~~ arzu ve beklentimizin, gönüllerimizde çok mutlu bir biçimde kökle~mi~~olan dostluk a~ac~n~n kurtar~c~~
meyvelerini kendiliklerinden günün tepsisini süslemek için getirildikleri
art~ k anla~~lm~~~bulunmaktad~ r 30..."
Di~er taraftan Sd3astiani de, Sadnazam'dan A~ustos ay~ndaki iyi
niyetlerine yeniden dönmesini istiyerek, Rus Generali Michelson'un aniden
sald~np, Bo~dan'a girmesinden sonra, Osmanl~~Hükumetinin dikkatini Rus
tehlikesi üzerine çekmeye çal~~t~ . Bu arada III. Selim, Napolyon'dan gelen
yeni bir mektupla cesaret kazand~ : "Rusyayla lig kuran Prusya ortadan
kalkt~; O'nun ordular~n~~ yokedip, kilit noktalar~n~~elime geçirdim. Ordular~m Vistül üzerinde olup, Var~ova hakimiyetim alt~na girdi. Prusya ve Rus
hakimiyetindeki Polonya ayaklan~p, ba~~ms~zl~~~ n~~kazanmak için ordusunu haz~rl~ yor. Senin de toprak bütünlü~ünü sa~lama zaman~n geldi.
Kendilerini vatan hâini olarak ilan etti~in ferman~n~~hiçe sayarak, en haks~z
zorbal~~~ n yeniden atamaya seni mecbur b~ rakt~~~~isyankâr Voyvodalar~~koy
gitsin... Askerlerini ~okzim üzerine gönder; art~ k Rusya'dan çekinecek bir
~eyin kalmad~... Hernekadar ~imdiye dek tedbirli davrand~ nsa da, Rusya'ya
kar~~~yapaca~~ n daha büyük bir lütuf, seni güçsüz göstermekten ba~ka bir i~e
yaramayacak ve ~ mparatorlu~unu kaybettirecektir 31 ." Ayn~~ gün Istanbul'daki Elçisine kendi el yaz~s~ yla gönderdi~i mektubunda Napolyon,
Elçisinin, Bo~dan, Eflak ve S~ rbistan Eyaletlerini Bab~ali'ye geri vermeyi
garantileyecek, gizli bir savunma ve i~birli~i antla~mas~~imzalamaya yetkili
oldu~unu ve kendisinin, sadece Bab~aliyle anla~mak kayd~yla, Rusya'yla
bar~~~yapabilece~ini bildiriyordu 32 .
Bir taraftan Fransa'n~ n cesaret verip desteklemesi, di~er taraftan da
Rusya'n~ n Dniestr üzerinden sald~ rmas~~ kar~~s~nda Babfali 23 Aral~ k
18o6'da Rusya'ya resmen sava~~ilan etti.
Correspondance de Napoleon ler, Berlin, II Kas~ m 1806, c. XIII, S. 638-639.
30 3o Kas~ m 1806 tarihli mektup: TESTA le Baron de, a.g.e., s. 282-284.
31 Correspondance de Napoleon ler, I Aral~ k 1806, Posen (belgenin asl~~ Fransa
Imparatorluk Ar~ivlerinde bulunmaktad~ r), a.g.e., c. XIV, s. 5-6.
32 TESTA le Baron de, a.g.e., c. II, S. 284-285.
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Ancak, di~er bir olay, Ingiliz sava~~gemilerinin Istanbul önlerine
gelmesi, Osmanl~~ Hükümetinin dikkatini bu tarafa çekti ve Sebastiani'ye
eski ba~ar~s~zl~~~ n~~ unu tturarak, nüfuzunu yeniden kurmas~ n~~ sa~lad~.
Frans~z Elçisinin derhal kovulmas~~ gibi baz~~ istekleri içeren bir
ültimatomu reddetmeleri için, Sebastiarii gerçekten Osmanl~~nâz~ rlarma ve
Sultan Selim'e cesaret verdi. Istanbul ve Çanakkale Bo~az~n~~savunmaya
haz~ rlanan Osmanl~~ordusunun düzenlenmesinde önemli bir rol oynad~.
Ingilizler'in geri püskürtülmelerinden sonra da, Napolyon tarafindan
gönderilip, bizzat Sultan tarafindan merasimle tak~ lan büyük "Legion
d'Honneur" ni~arnyla mükâfatland~ r~ld~.
Bu ba~ar~s~~ üzerine Sebastiani, Tuna k~y~lar~nda bulunan Michelson'un ordusuna da, Ingilizlerin ald~klar~~gibi bir ders verdirmeyi denedi. ~ubat
ay~n~ n tatl~~ heyacan~ n~~ devam ettirmeye çal~~t~. Ancak Eyaletlerin durumu
ve Yeniçerilerin Nizam-~~ Cedit'e kar~~~tutumlar~~ Osmanl~~ ordusunun tüm
gücünü Rus ordusuna kar~~~kullanmas~n~~önledi.
Art~ k kendisine yarars~z gibi gelen bu görevden s~ k~lm~~~olan Sebastiani,
Frans~z Büyük-Ordusuna kat~l~ p sava~mak için kendisinin geri ça~r~lmas~n~~
her mektubunda istemeye ba~lad~. Bir k~z çocu~u dünyaya getiren kar~s~~ bir
ay sonra, 15 May~sta, geçirdi~i bir lo~sa hummas~yla aniden ölünce,
Sebastiani, Talleyrand'dan "kendisini bu korkunç ülkeden kurmas~n~, fakat
derhal kurtarmas~n~" istedi. Ancak, Istanbul'da kalmaya ve diplomatik
görevine devam etmeye mecbur b~ rak~ld~.
IV-DIPLOMATIK OPERASYONLAR
A- Türk-Frans~ z görü~meleri, Danzig Konferans~~
Osmanl~larla Ruslar aras~nda meydana gelen sava~~üzerine, Napolyon
Bab~âli'ye, ortak dü~mana kar~~~ortak bir hareket teklif ederek 33 Rusya'ya
birçok yerden, K~ r~m, Kafkasya, Karadeniz, Tuna k~y~lar~~ ve Eflak ve
Bo~dan'dan sald~ r~ya geçmek istedi. Bunun için de 25.000 ki~ilik bir Frans~z
ordusunun Bosna ve Istanbul'dan geçmesini arzu ediyordu 34 .
Müslüman halk~~ Ruslar'a kar~~~harekete geçirmek için de, dinda~lar~ na
hitap eden sözde bir Müezzin Osman tarafindan kaleme al~ nm~~~uydurukça
bir el kitab~n~~ Türkçe ve Arapça olarak Paris'te yay~ nlat~ p da~~ tt~ rd~~ 35 . El
kitab~~"Gayretli Müslümanlar, Mekke-i Mükerreme'den Asitâne-i SaaTUI.ARD jean, a.g.e., s. 193.
Napolyon'un Frans~z D~~i~leri Bakan~na gönderdi~i mektup, Oskrode, ii Mart 18°7
(Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivleri, belgenin asil Fransa Imparatorluk Ar~ivlerindedir).
Correspondance de Napokon 1er, c. XIV, no. 11896.
35 AHMET CEVDET Pa~a, a.g.e., c. VIII, S. 137-138.
33

34

Belleien C. XLVII, 18
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dete de~in hâb-~~ gafletten müteyakk~ z olun." diyerek söze ba~l~ yor ve
Müslümanlar~~ Frans~z ordusuna kat~lmaya ve Osmanl~~ Imparatorlu~una
eski ~an ve ~öhretini kazand~ rmak için Rusya'ya beraberce sald~ rmaya...
davet ediyordu. Osmanl~~ topraklar~ ndan Frans~z ordusunun geçmesi teklifi
gibi bu el kitab~~ da kamu oyunda ve Osmanl~~ Imparatorlu~ unda ne yenilik,
ne de yabanc~~ etkisi istemeyen Yeniçereleri k~~k~ rtt~ . Eyalet Pa~alar~, Frans~z
ordusunun Osmanl~~ topraklar~ ndan geçmesi teklifi kar~~s~ nda ~iddetle
harakete geçtiler. Mustafa Bayraktar çok sinirlendi~i için, Frans~z Konsolosu Lamarre Ruscuk'u terkedip, Sistovi'de yerle~ mesinin kendisi için bir ödev
ve bir haysiyet borcu oldu~una inand~ . T~ rhale Pa~as~~ da, Frans~zlar~ n
topra~~~üzerinden ilerlemelerine izin verme sorumlulu~ unu üzerine almak
istemedi. Yanya Valisi Ali Pa~a ise, baz~~ Osmanl~~ naz~ rlar~ m, Rusya ve
Ingiltere'nin boyunduru~undan kurtulduktan sonra, Fransa'n~ n muhteris
arzular~ n~~ desteklemekle suçlad~~ 36 . Gerçekten de Osmanl~lar, Bonaparte'm
M~s~ r ve Suriye seferlerini hâlâ unutamam~~lar ve Imparator olal~dan beri
O'nun ihtiraslar~ ndan daha çok çekinmeye ba~lam~~lard~ . Hele tam Tilsit
bar~~~antla~mas~~ s~ ras~ nda Tuna'mn iç k~sm~ nda 25.000 Frans~ z askerinin
bulunmas~~ yeni bir seferin i~areti de~il miydi?
Di~er taraftan, Napolyon gibi Sbastiani de, Bab~âliyi Fransa'dan
yard~ m istemeye zorlamak ve böylece de Frans~z askerlerinin Osmanl~~
topraklar~ ndan geçmelerini sa~lamak amac~ yla, Yeniçeriler aras~ nda
karga~al~ k ç~ kararak, kötü bir siyaset uygulad~ . Gizlice Yeniçeri A~alarlyla
görü~üp, onlara hediyeler ve cömertce paralar da~itip, ~öyle telkinde
bulundu: "Hükumetinizin Nizam-~~ Cediti kurmaktaki esas amac~~ Yeniçeri
Oca~~ n~~ ortadan kald~ r~ p, Onlar için harcad~~~~paray~~ kendisine saklamakt~ r. Imparatorumuz durumdan haberdar olup, bundan ~ikâyetcidir. Eski
sistemin ortadan kald~ r~ lmas~ n~~ istemiyor. Ordumuz hâlen Osmanl~~ s~ n~ r~ na
çok yak~ n bir yerde beklemekte olup, gerekirse, size yard~ m etmek için
Istanbul'a gelecektir 37". Di~er yönden de, Yeniçeri A~as~~ Pehlivan A~ay~,
Ingilizler'in Istanbul'a Osmanl~~ Hükumetinin daveti üzerine geldiklerine
inand~ rmay~~ ba~ard~ .
Bu olaylarda görüldü~ü üzere, Frans~z siyasetinde meydana gelen bu
de~i~iklik kamm~zca, Osmanl~~ Imparatorlu~unun ilk darbede y~ k~ lacak,
böylece de kolayl~ kla Fransa'n~ n dü~manlar~~ olan Rusya ve Ingiltere'nin
eline geçecek bir devlet gibi görülüp, ~ayet Fransa çabuk hareket etmeyecek
olursa, bundan nasibini alamayacakm~~~gibi nitelendirilmesinden ileri
gelmektedir. Çünkü Frans~z ordusu, Osmanl~~ topraklar~ ndan geçmeksizin,
36 Ve 37

AHMET CEVDET Pa~a, ö. e., s. 58, 152,
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Rusya'ya rahatca sald~ rabilirdi. Ayr~ca, ne Napolyon, ne de Sbastiani ve
Talleyrand, hem Rusya'yla yapt~~~~sava~ta, hem de Ingilizler'in Bo~azlar ve
M~s~ r'a yapt~ klar~~ sald~ r~larda Osmanl~~ imparatorlu~unun o kadar enerji
gösterebilece~ine inanmam~~lard~~ 38 .
I~ te bu karars~z siyaset döneminde Vahid Pa~a (Seyyid Mehmed Emin
Vahid Pa~a veya Efendi) diplomatik faaliyetlerine ba~ lad~. Napolyon Onu
kabul eder etmez, sert bir ~ekilde ç~k~~t~; Türklerin en iyi dostu oldu~unu;
Onlara kesin ve kal~c~~ bir toprak bütünlü~ünü garanti etti~ini söyleyerek,
Onlar~~ Polonya'n~ n kaderine benzemekten kurtaraca~~ n~, Ruslar'~ n Ya~~
Antla~mas~ nda zorla kabul ettirdikleri üzüntü verici maddeleri y~ rtaca~~n~;
K~ r~ m'~, iranl~lar'a da vadedilmi~~olan Gürcistan'~~39 ve Sultanlar K~z~~
Karadenizi kendilerine geri verece~ini vadetti. Ancak Onlar~ n da bu
ayaklanma için çal~~malar~, bunu haketmeleri, Iranl~lar ve Kafkasyahlarla
i~birli~i yapmalar~ , Erzurum Pa~as~'n~n ~ah'~n o~lu Abbas Mirza ile
ba~lant~~kurmas~, Türk f~losunun, Bozcaada'da, Ruslar taraf~ ndan ipnotize
edilmi~~gibi, hareketsiz beklemek yerine, Karadeniz'e girip, K~ r~m'a asker
ç~ karmas~; art~ k Sadr~azam'~ n Tuna'y~~ a~~ p, Frans~zlar'~ n kendisine randevu
verdikleri Dniestr'e do~ru Eflak ve Bo~dan'~~ geçmesi ve durum çok nazik
oldu~u için, art~ k Türkiye'nin uyanmas~~gerekecektir! Böylece de eski ~an ve
~öhretini yeniden bulacak, yoksa, kaderin kadrine u~rayacakt~ r.
Bundan sonra, Vahid Efendi de Osmanl~~Hükumetinin iyi niyetlerini
bildirince, görü~melere geçildi. Osmanl~~Elçisi, eski Istanbul elçilik Sekreteri
Monsieur Roux refakatindeki cuyer Caulaincourt'la görü~türüldü.
Napolyon, Caulaincourt'u kendisi ad~ na Osmanl~~ Elçisine a~a~~daki
hükümler çerçevesinde bir antla~ ma imzalamakla görevlendirdi: Her iki
taraf~ n da yapaca~~~antla~ma, bir i~birli~i ve savunma antla~mas~~ olacak;
Bab~âli ve Fransa önceden görü~ meksizin hiçbir surette Rusya'yla bar~~~
yapamayacaklar; Fransa, Osmanl~~ imparatorlu~una, Osmanl~~ ordular~n~ n
bizzat ele geçirmeleri kayd~yla, K~ r~m'~ n Eflak ve Bo~dan'~ n kendisinde
kalmas~ n~~ ve toprak bütünlü~ünü garanti edecektir.
Daha önce de S€bastiani, Talleyrand'a 9 ~ubat ~~8o7'de gönderdi~i
~ifreli bir mektupta, Osmanl~~ Hükümetinin niyetleri ve Vahid Pa~a'n~ n
talimât~~ hakk~ nda kendisine yanl~~~bilgi vermi~ ti: "Osmanl~~ Hükumeti
merasimli bir antla~ mayla Fransa'yla ittifak yapmak istiyor; Elçisi Vahid
38 Napolyon'un III. Selim'e yazd~~~~mektup, Finkenstein, 3 Nisan 1807, Correspondance
de Napokon ~ ", a.g.e., c. XV, no. ~~2227, S. 17-18 ve 7 Nisan 1807, no. 12324, S. 52-53.
39 Frans~z-Iran ili~kileri için bk. Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivleri, Correspondance de
Perse, 1807 ve özellikle, Correspondance de Napokon ler, a.g.e.,c. XIV, no. 11532, ~~ ~~734...; c.
XV, no. 12278_
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Efendi'nin bir sald~ r~~ ve savunma antla~mas~~ yapmak için gerekli yetkileri
var; hattâ Frans~z askerlerinin herhangi bir Türk topra~~ ndan geçmesini
antla~ ma hükümlerine koymaya bile yetkili" 4°. Ancak, belirtmek gerekir
ki, Osmanl~~Elçisi, sadece Rusya'ya kar~~~üç y~ll~~~ na bir,savunma antla~mas~~
yapmakla görevli olup, Frans~z ordusunun Osmanl~~ topraklar~ndan geçmesi
konusunu antla~ ma hükümlerine koymaya yetkili de~ildi.
Sadece Rusya'ya kar~~~ de~il, ayn~~ zamanda Ingiltere'ye kar~~~da bir
sald~ r~~ ve savunma ittifak~ n~~ görü~meyi temel alan Frans~z teklifleri 28
May~sta Os~nanl~~ Elçisine sunuldu. Elçinin böyle bir antla~ ma imzalama
yetkisi olmad~~~ n~~ bildirmesi üzerine görü~melere son verildi.
Yine "so~uk teklifler" yap~lmas~~üzerine, Talleyrand'Ia yap~lan ikinci
görü~meler de tatmin edici sonuç vermedi ve Osmanl~~Elçisi bo~u bo~una
bekletildi, hattâ tamamen terkedildi. Tilsit görü~meleri arefesinde yazm~~~
oldu~u mektuplara bile cevap verilmedi. Bu nedenle de, Napolyon'dan
kabul görüp, kendisine yeni sultan, IV. Mustafa'n~n mektubunu takdim
edebilmek gayesiyle Paris'e gitti.
Kan~ m~zca, Osmanl~~ isteklerini yak~ ndan bilmesine ve Bab~ali'ye
verdi~i sözleri hat~ rlamas~ na ra~men, Napolyon, hem Finkenstein'da Iran
Elçisine imzalatt~~~~gibi, kendi ç~ karlar~~ do~rultusunda bir antla~may~~
Osmanl~~ Elçisine imzalatt~ ramad~~~~için, hem de Tilsit Antla~mas~ nda ileriki
projelerini gerçekle~ tirmek için önceden elini kolunu ba~lamamak gayesiyle,
Osmanl~~Elçisiyle olan ili~kilerini a~~ ra alm~~t~ r.
B- Napolyon ve Sbastiani'nin gözüyle Istanbul ayaklanmas~~
Daha ayaklanma meydana gelmeden, Sbastiani, Nizam-~~ Cedit'in
Yeniçeri Oca~m~~ ortadan kald~ rmak için kuruldu~una ve Dalmaçya'daki
Frans~ z ordusuyla Napolyon'un kendilerine yard~m etmeye haz~ r oldu~una
Yeniçeri A~alar~n~~ inand~ rmak için gizlice kendileriyle görü~tü 41. Napolyon neden Yeniçeriler aras~ na anla~mazl~ k sokmak istiyordu? Kendi ba~~ na
dü~manlar~ n~ n hakk~ ndan gelebilecek kapasitede bir Osmanl~~ ordusu
görmek istemiyor muydu? Yoksa böyle bir ordunun meydana gelmesini
gönülden isteyen Sultan Selim'e dostlu~unu ilan etti~i zaman samimi de~il
miydi? Veya, ordusunu Osmanl~~ topraklar~ na sokabilmek için bu sadece bir
bahene miydi? Bu sorular~~ tam anlam~yla ayd~ nlatabilecek belgelere henüz
sahip de~iliz. Ancak bunlardan biri veya di~eri Napolyon siyasetinin amac~~
olabilir.
40

al

TESTA le Baron de, a.g.e., s. 296-297.
AHMET CEVDET Pa~a, a.g.e., s. 236-237.
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Hatta kendisi bile, Istanbul ihtilâli veya ayaklanmas~ n~ n gerçek
nedenlerini herkesten saklayarak, ~öyle bir dil kullan~yordu:
"Var~ova gazetelerinde ~u haberi yay~ mlat~n~z: Istanbul'da bir ihtilal
oldu. Sultan Selim ve önemli ki~ilerden oniki tanesi Yeniçeriler taraf~ndan
bo~azland~. Tahta Sultan Mustafa geçirildi. Bu halk ayaklanmas~n~n gerçek
nedeni S~ rpl~lar'~ n güçlenmeleri ve Yeniçerilerin ~ikayet edip durduklar~~
Hükumetin gev~ek davranmas~d~r. Yeniçeriler Naz~ rlar~m S~ rplar ve
Ruslarla anla~m~~~olmakla suçluyorlar. Yeni Sultan, eski topraklar~~ geri
al~nmay~ p, K~r~m yeniden fethedilmekçe Rusya'yla hiçbir surette bar~~~
yapmayaca~~n~~ ilan etti.
Sadr~azam'~ n ordusu Tuna'y~~geçerek, I Haziranda Silistre'ye gitti ve
Eflak yeniden fethedildi. Ruslar'~n i~i çok kötü gidiyor. Sadr~azam'~n ordusu
çok güçlü ve hareketli görünüyor.
Gazeteci, bu haberlerin resmi ve kesin olduklar~n~~söyleyebilir 42".
Bunlar, Istanbul ayaklanmas~n~ n gerçek nedenleri de~ildir. K an~ m~zca, ayaklanman~ n Istanbul'daki Frans~z nüfuzuna kar~~~yönelmesinden
Napolyon çekinmi~tir. Zira, III. Selim'in yeniliklerine kar~~~ç~kan Yeniçeriler, Bat~~ fikirlerinin ülkeye görmesini istemiyorlar ve ~ikayetlerini ülkesever
duygularla ifade etmekten geri kalm~yorlard~. Frans~z nüfuzuyla yeni
fikirlerin kök salaca~~na inan~yorlard~; Frans~zlar'a gösterdi~i ilgiyi Sultan'~n ba~~na kalk~yorlar ve Napolyon'a isnad ettikleri ihtiraslara kar~~~da
kamu oyunu ~öyle harekete geçiriyorlard~: Bu adam daha önce de Osmanl~~
Imaparatorlu~undan M~s~ r ve Suriye'yi almay~~denemi~~ve sadece Akkâ'daki samimi Müslümanlar taraf~ ndan durdurulmu~tu. ~imdi de Imparatorlu~u bir ba~ ka yerden tehdit ediyor; Dalmaçya'çla General Marmont
komutas~nda birçok askeri var; S~ rbistan ve Eflak'a girmeye çal~~~yor;
S~rplar~~isyana te~vik eden de o olmal~d~r; Sultan'~n iste~i üzerine Istanbul'a
600 topçu gönderiyor; daha ~imdiden Bab~ali keferenin eline geçmi~tir...
Di~er taraftan, olaylar~ n Frans~z nüfuzunu olumsuz yönde etkileyece~ini dü~ünen Saiastiani, ~~ Haziran ~~8o7'de yazd~~~~bir mektupta bunu ~öyle
dile getirdi; "Mustafa öncekiler kadar parlak de~il; Imparatorlu~unun
sonunu getirecek. Osmanl~~ hanedan~ n~ n son halkas~~ olan Mahmutsa, son
derece saral~. Do~al olarak hanedan kaybolup gidecek 43 .
42 Napolyon'un General Lemarois'ya yazd~~~~mektup, Tilsit, 24 Haziran 1807. Correspondance de Napokon ler (belgenin orijinal' Fransa Imparatorluk Ar~ivlerinde bulunmaktad~r),
c. XV. no. 12819.
43 Paris Ulusal Ar~ivleri, AF, IV, 1688, dosya 5.
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O halde, Frans~zlara göre Osmanl~~Imparatorlu~u bat~~~n~n arefesinde
bulunuyor ve kendili~inden çözülece~e benziyordu. Fakat, birçok kez iddia
etti~i gibi, bu imparatorlu~un toparlanmas~na yard~m edecek yerde
Napolyon, "Projets de partage de l'Empire ottoman, 1807-1812" (Osmanl~~
Imparatorlu~unu payla~ma projeleri, 1807-1812) ba~l~~~yla ele ald~~~m~z
di~er bir makalede 44 görülece~i üzere, Tilsit'te I. Alexandre'la yapaca~~~
emperyal görü~melerinde Ondan hissesini almaya çal~~acakt~r.
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