B~R TÜRK D~PLOMATININ
ONSEK~Z~NCI YÜZYIL SONUNDA DEVLETLER
ARASI ILI~KILERE DAIR GÖRÜ~LERI
ISMET PARMAKSIZO~LU
Onsekizinci yüzy~lda gerek devlet hizmetinde ald~~~~görevlerle
gerek Türk ve Arap edebiyat~na arma~an etti~i sefâretnâme, ata sözleri ~erhleriyle tarih ve biyografyaya dair eserleriyle tan~nan Ahmed
Resmi Efendi'nin onsekizinci yüzy~l devletler aras~~ ili~kilere dair
kaleme alarak Sadrazam Muhsin zade Mehmed Pa~a'ya takdim etti~i bu makalesi, bu yüzy~l sonunda devletin çe~itli hizmetlerinde
bulunan Viyana ve Berlin sefaretleriyle Avrupa ülkelerini, devletlerini;
toplumla= tan~ mak f~rsat~n~~ elde etmi~~olan ayd~n bir Türkün
görü~lerini ihtiva etmesi itibariyle çok entresand~r.
Milli kütüphane yazmalar~~ aras~nda rastlanan on sayfal~k bu
makale "Moskov Keferesi kuvve-i istidraciye ile üç dört sene Bender
ve Bucak ve Bo~dan ve Eflak'ta yerle~ib etraf ü eknafa tasallutta
müstemir olma~~n fi mâ - ba'd bu taife r~zasiyle bu mahalden çekilmek mü~kil ve zor ile ihrac~~muhal görünür diyenlere vech-i tecribeyi
iraet ve ale'l - husus bu vahime ile peri~an - hat~r olan Sadrâzam
Muhsin zade Mehmed Pa~a hazretlerine tevsi-i daire-i tesliyet ve tenvir-i bas~ra-i mekanet için kaleme al~nan makaledir" gibi uzunca
bir ad ta~~maktad~r.
Gerçi eserin üzerinde makaleyi yazana ait her hangi bir kay~t
yoksa da üslubu, Ahmed Resmi Efendi'nin eserleriyle kar~~la~t~r~ld~~~nda bu makalenin onun kaleminden ç~kt~~~~kanaatini rahatl~kla
vermektedir. Kald~~ki, Ahmed Resmi Efendi'nin bu mahiyette bir
risalesi oldu~unu Topkap~~Saray~~Kütüphanesi Türkçe Yazmalar~~
katalogundan (~stanbul 1961. I. 508) ö~renmekteyiz. Ancak burada
1513 yapra~~nda pek muhtasar bir makale ~eklinde görülen risale
ile fotokopisini ve de sadele~tirilmi~~metnini verdi~imiz makalenin
ayn~~ olmad~~~~fakat, konu itibariyle birle~ti~i anla~~lmaktad~r.
Ahmed Resmi Efendi, bu makelesinde Osmanl~~devletinin çökü~~
dönemine girdi~ini bir varsay~m olarak kabul etmekte ve fikirlerini
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bu varsay~ma dayayarak aç~klamaktad~r. Ayr~ca Osmanl~~devletinin
Lehistan'~n bölü~ülmesiyle ilgili olarak Rusya ile giri~ti~i sava~~~da
(1768- ~~774) gereksiz ve yersiz bulmakta ve sonuçlar~~üzerine de Mogol
imparatorluklar~ndan, Osmanl~~tarihi'nin çe~itli devrelerdeki politikalar~ndan, Osmanl~~- Iran münasebetlerinden örnekler vererek görü~lerini dillendirmek istemi~tir.
Yine makalenin incelenmesinden görüldü~ü gibi o y~llarda Osmanl~~ ayd~nlar~~ortam~nda hakim olan dü~üncelerin kadercilik, y~ld~zlar~n ki~iler üzerine etkinlikleri vb. dünya anlay~~lar~ mn Avrupa'y~~
görmü~~oldu~u halde Ahmed Resmi Efendi de de~i~ mez bir kanaat
olarak ya~ad~~~n~~tesbit etmek mümkündür.
Bulundu~u mücelledin 43-53 sayfalar~nda 2 ~~ sat~rh güzel talik bir hatla yaz~lm~~~olan bu makalenin sadele~tirilmi~~metni ile
fotokopisini vermek suretiyle Onsekizinci yüzy~l ikinci yar~s~nda
Türk ayd~mn~n dünya görü~lerini ve politikalar~n~, devletler aras~~
ili~kileri nas~l de~erlendirmi~~olduklar~n~~aç~klamak istedik.
Ahmed Resmi Efendi'nin hayat~~hakk~nda ise, F. Babinger'in
gerek GOW 309-312 ve çevirisi Osmanl~~Tarih yazarlar~~ve Eserleri
(Çev. C. Üçok. Ankara 1982. 337-340) ile Islam Ansiklopedisin'deki
makalesinde ve de I. Hakk~~Uzunçar~~l~. Osmanl~~Tarihi (Ankara
1959. IV. C. 2. Kusun dizin) inde yeterli bilgi bulundu~undan bunlar~n tekrar~na gerek görülmedi.
"Moskof Keferesi üç dört y~ldan beri yava~~yava~~kuvvet bularak
Bender, Bucak, Bo~dan ve Eflak'ta yerle~ip dört bir çevreye sald~rmaya devam etmekle, bundan sonra onlar~n gönül r~zalanyla bu
bölgeden çekilmelerinin olas~l~~~~bulunmad~~~~ve bunlar~n zor kullanarak d~~ar~ya at~lmalar~~da olmaz görünür diyenlere deneyimlere
dayanarak, özellikle bu ku~ku içinde akl~~ba~~ndan giden Sadrâzam
Muhsin zade Mehmed Pa~a° hazretlerine gönül ferahli~~n~~geni~letecek,
görü~lerine ayd~nl~k verecek ve katacak bilgileri deneme amac~yla
kaleme al~nan makaledir.
Ulu Tanr~n~n yüce iradesiyle ö~nürleri uzun ve adlar~~yayg~n olan
devletler çökü~~ya~lar~na yakla~t~klar~~ s~ralarda bilgilice kendi topraklanyla yetinmek ve öylece davranmak zorundad~rlar. Kald~~ ki
Cenab-~~Hak ve levla defe'Allahu'n-nâse bazehum bi-bazin li-feseMuhsin zade Abdullah Pa~a'n~n ogludur. ~~765-1768 ve 1771-1774 y~llar~nda
iki kez sadrâzaml~ga getirilmi~tir.
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deti'larz 2 buyru~uyla yer yüzünün düzenini ve üzerinde olan yarat~klar~n~n güvenlerini ve davran~~lar~n~~savunmay~~devletlere baklamakla yer yer en basit bahane ile bir devletin bir devlete, bir
tâifenin ba~ka bir tâifeye hücum ve sald~r~lar~n~~yarad~l~~lar~~gere~i
haline koymu~tur. Padi~ahlardan uzak görü~lü olmayanlar, kimi yeni
yeti~mi~, tecrübesiz, h~rsl~~ve hevesli devlet adamlar~n~n aldatmacalanyla güvenli~i sarsacak ve haddini a~acak giri~imlere kalk~~arak ~an
ve ~öhret almak için, ülkelerini geni~letme tasar~lar~na yersiz yol
verdikçe halklar~n~~ve uyruklar~n~~ s~k~nt~lara, tehlikelere atm~~~olurlar. Bak~ml~~topraklar~nda refah ve bolluktan bir ~ey b~rakmad~klar~~
gibi, nice zamandan beri tedarik ettikleri ve toplaya geldikleri hazineler ve y~~d~klar~~mühimmat ile edevatta yok olup en son bu giri~ime
ba~lad~klar~~andaki duruma raz~~olurlarsa da, baz~~kere, hükümleri
alt~nda olan beldeler ve topraklar~n~n ço~u elinden gitmekle yapt~klar~na nâdim ve elden ç~ karman~n üzüntüsüne tutulurlar. Bu, devlet
kurulu~unu bilen, ça~~n gereklerine yönelik akli ve nakli tecrübeyi
geçirmi~, tarihten ders alanlar için bilinen ve teslim edilen bir gerçektir. Bu dediklerimizi ispatlamak için geçmi~~ça~lardaki devletlerin
durumlar~ndan kimi sonuçlar~~örnek olmak üzere anlatmaya kalksak,
kimi dinleyenler üzerinde nice ters tepkiler yapaca~~~a~ikârd~r. Onun
için elli altm~~~ y~l içinde herkesin gördü~ü ve bildi~i olaylar~~ele
alarak iddiam~z~~belgelemeyi daha uygun ve yerinde bulduk.
Böylece söze ba~larken, ~~132 (1729) tarihlerinde Safevi devleti
ad~yla ün salm~~~olan Iran devletinin bünyesinde kimi hastal~klar ve
bozukluklar yüz göstermekle Iran'~n bir ucunda bulunan Kandehar'dan Mir Uveys 3 ad~nda bir ki~i ortaya ç~karak sel sular~~gibi
çevresine bir tak~m kabileler ve a~iretler toplanmakla yava~~yava~~
Safevilerin taht kenti olan Isfahan'a girerek, Iran devletini y~karak
çevreye epeyce velvele salm~~t~. Çünkü zamamm~zda iki yüz .y~ldan
beri yeni devletlerin kurulu~u ça~~n gere~i olarak ortadan kalkm~~~
bulunuyordu. Böyle bir davran~~~çok geçmeden toplum yap~s~nda
bir bo~lu~un do~mas~na ve toplum yap~s~n~n çökü~üne yol açmakla,
kolay yoldan, meydanda kalm~~~topraklar~~ele geçirmek hevesi de çev2 Kur'an. el-Bakara II. 251 Allah yeryüzünde fesat b~rakmak için kimilerini
kimilerine musallat eder.
3 ~~723'te Kandehar'~n zabtlyla Safevi saltanat~n~n y~k~lmas~nda ba~l~ca rol
oynayan Afgan K~lci a~iretinin beyi. Ölümünden sonra yerini karde~i Abdullah ve
daha sonra da o~lu Mahmud Han alm~~t~r.

Bellelen C. XLVII, 34
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re devletlerde egemen olmak arzusunu yarat~ yordu. Nitekim Iran topraklar~na bat~~yönünden Osmanl~~ devleti, do~u tarafindan Nadir
~~ah'~n 4 kuvvetleri, kuzeyden de küçücük Rusya sald~rd~lar. Osmanl~~
devleti gerçekte nice kere hükmü alt~na alm~~~oldu~u Tebriz, Hemedan, Gence ve Revan ülkelerine, Nadir ~ah'~n Türkmenleri de
Faris, Isfahan, Huzistan ve Horasan topraklar~ na, Rusya ise ikiyüz
y~l evvel ba~~ms~z bulunan Geylan memleketine el koymu~tu. Bu
olaylar~n ç~k~~~yla ba~layan sava~lar yirmi y~l sürdükten sonra ba~lang~c~ndaki durumuna yava~~yava~~dönerek, önce Mir Üveys toplumu, az zamanda tepelenip yok edilmi~ti. Sonra Osmanl~~devleti
eline geçirdi~i topraklar~, Rusya'da Geylan ülkesini, Iran ~ah' ünvan~n~~alan Nadir ~ah'a b~rakmak zorunda kalm~~lard~. En son Nadir
~ah hükümeti zaman~n uygun olu~una güvenerek, be~~ on y~l
yerinde duramay~p ve de Hindistan fethiyle ö~ünerek Kars, Ba~dat ve
Kerkük'e gelip yirmi be~y~l kadar Osmanl~~do~u illerine s~k~nt~~vermi~ken, sonunda 116o (1747 Muharrem) ba~~nda Osmanl~~devleti ile
Sultan IV. Murad'~n saptam~~~oldu~u eski hudut üzerinden bar~~~kl~~a ve andla~maya geçmeye kallu~m~~~iken, Nadir ~ah ömrü ve saltanat~~yirmi y~l~~doldurmam~~ken, sürekli sava~lar yüzünden can~ndan
bezmi~~olan beyleri taraf~ndan öldürülmü~tü. Hükümdarlar~n hasretle göz diktikleri Iran topraklar~~yirmibe~~y~ldan beri süren talan ve
ya~malarla harap, halk~~da ~a~k~n ve dermans~zd~r.
Yaz~ld~~~~gibi Iran'daki karga~an~n sürüp gitmesi ve Osmanl~~
devletinin o taraflara egemen olma iste~iyle sava~~halinde bulunmas~n~~
firsat bilen Rusya ve Nemçe devletleri Osmanl~~devleti üzerine hareket etmekle Rusya dört y~l boyunca bunca me~akkatle ele geçirdi~i
kale ve yerleri kar~~l~ks~z b~rakmakla, Nemçe devleti ise Belgrad'~~
bo~altarak sermayeden de zarar etmi~ ti. Nemçe devletine bu sava~tan anz olan yorgunluk ve güçsüzlük, hazine ve askerce u~rad~~~~
zarar onu zay~flatmakla Brandeburg 5 kral~~yerinden oynayarak
Avrupa'n~n ço~u topraklar~n~~ele geçirmek için onbe~~y~l durmadan
sürdürdü~ü sava~~ve kavgan~n Fransa ve Rusya devletlerini de nas~l
sard~~~n~~ve yay~ld~~~n~~aç~klamaya gerek yoktur. I~in sonunda Bran4 Av~arlar~n K~rklu oyma'~~~beyidir. As~l ad~~ Nadir Ali olup, II. Tahmasb
tarafmdan Iran ordusu serdar~~olunca, Tahmasbkulu san~n~~alm~~t~. Alt~~y~l sonra
Iran taht~na ç~karak Nadir ~ah ünvan~n~~ald~.
5 Alman birli~ini sa~layacak ve Büyük Almanya'y~~ kuracak olan Prusya
krall~~~nda'n çekirde~ini te~kil eden elektörlük.
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deburg kral~n~n kendi ki~ili~ine duydu~u gurur ve onurun bir ürünü
olarak Silezya topraklanyla yetinerek ordusunu güçlendirmek için
bugün bile ne gibi a~~r yükler alt~nda kald~~~n~~bu konular~~bilenlere
gizli de~ildir.
Leh memleketi üçyüz y~ldan beri Tatar ve öteki ak~nc~~kavimlerle kom~ u olmakla Tatarlardan ve çevresindekilerden çe~it çe~it sald~r~larla kar~~la~m~~t~ r. Sözgelimi Kamaniçe eyaleti ~~o83 (1672) ten
ii ~ o (1698) tarihine gelince yirmi be~~y~l Osmanl~~egemenli~inde
kald~ ktan sonra basit bir bahane ile eski hükümetine döndü~ünden
gayri, kral seçimi dolay~s~ yle Lehistan'a kom~u olan devletler görünü~te Lehistan kral~n~n seçimi, ama kilim alt~ ndan Lehistanda nice
ç~karlar elde etmek amac~ yla nice kez ceng ve bu ülkeyi savunmaya
giri~mi~lerdir. En son her devletin statükoyu korumaya karar verdikleri yaz~lm~~~ve yay~lm~~t~r.
Bunun s~rr~~budur ki, Cenab-~~Hak "inne'l - arza li'llahi yarisuha
men ye~a'uhu 6 sözünden de anla~~laca~~~gibi yer yüzünü çe~itli
milletlere bölü~mü~, ülkeleri, da~lar, ~rmaklar, deniz ve k~talar gibi
hudutlarla biribirinden ay~rarak, soy k~skançl~~~~ve kom~uluktan
do~an dü~manl~klar gere~i ortada dururken rahmen li'l-ibad ve
ta'miren li'l-bilad 7 zaman zaman bar~~~kl~~a ve dostlu~a yüz gösterip, h~rs ve kinlerini bast~rarak, herbirini bir ötekinin sald~r~s~~ ve
dü~manl~~~ndan korur.
K~ssadan hisse ve bu giri~ten al~nacak sonuç budur ki dört y~ldan beri Rusya devletinin Osmanl~~devletinin hudutlar~na sald~r~~
ve hücumlar~~ak~l ölçülerine ve de deneyimlere ters dü~mekle buna,
filozoflar kat~nda galat-~~tabi'at 8 denilir. Olay k~ran-~~nahseyn seretan~ 6 hükmüyle olup Rusya çaricesininl° baht~~ve y~ld~z~n~n deste~iyle ortaya gelmi~~bir y~ld~r~m ya da s~rf bir kas~rga ile kar~~~k bir
f~rt~na hükmünde olup sözü edilen k~ran~ n geçi~~süresi ya da y~ld~z
sahibinin yok olup fena bulunmas~yla ortadan kalkaca~~~deneylerle
bilinmektedir. Bu olay öteki olaylarla ve geçen durumlarla luyas
Kur'an. elAraf. Yeryüzü Allah'~nd~r diledi~ine, kendi ad~na ona verir.
Kullara rahmet olmak ve ülkelerin onar~m~n~~ sa~lama için
Anormal. Yap~s~, yarad~l~~~~ters olan. Uygunsuz
9 Merih (Mars) ve Zühal (Satürn) gezegenlerinin Yengeç (Seretan) dönencesinde birbirlerine yakla~malar~~hali. Y~ld~z fallar~nda u~ursuzluk. kutsuzluk i~areti
say~l~r.
10 Rus çar~~ III. Petro'nun e~i Rusya çariçesi II. Katerina 1762-1796
6
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olunmaz. Bu kez Rusya devleti ak~ll~, i~~bilir ve önlem al~r devlet
adamlar~na sahip olmakla kurucular~~ve temelleri atanlar etrafl~~
himmet ettiler. ~öyle ki Balt~k denizinden, Septe bo~az~na ve oradan
Akdeniz'e donanma dola~t~r~p, yaz ve k~~~savunmada kalmam~za ve
Gürcistan taraflar~m da k~~k~ rtmada pek çok gayret sarf ettiler diyenlere de ~öyle kar~~l~k verilir.
945 (1538) tarihlerinde Portekiz gemileri Hind k~y~lar~n~~ tutmakla Gücerat Padi~ah~~Mahmud Hanl~~dini ba~lant~lar gere~ince
Sultan Süleyman merhumdan yard~m istedi~i zaman, Sultan Süleyman'~n devleti en parlak günlerinde ve y~ld~z~~da gö~ün en yüce
kat~ nda olmakla Gücerat hakiminin dile~ini kabul edip Süvey~~
ve Basra sular~nda donanmalar haz~rlatt~ ktan sonra seraskerler
tayin etmi~ti. Bu arada ~stanbul halk~ndan pusula fenninde becerili
ve co~rafya konular~nda bilgili, e~i az yeti~ir Seydi Ali 12 ad~ndaki
kimseyi de donanma seraskeri edip Hindistan'a yollam~~t~. O s~ralarda Akdeniz'de Ispanya ile sava~~halinde olan Fransa kral~na
yard~ma Hayreddin Pa~a 13 ve Turgutça Bey'i 14 gönderdikten ba~ka,
kendisi bizzat, Iran ~ah~mn karde~i olup ~irvan hakimi iken
"Muti oldu Süleyman-~~zamana Mirza Elkas" dizesinde de belirlendi~i gibi kendisine iltica eden Elkas Mirza'y~~15 Isfahan taht~na
oturtmak niyetiyle büyük haz~rl~ klardan sonra yola ç~ km~~t~. Bu arada
Yemen topraklar~~da bir kaç y~l içinde Osmanl~~ülkeleri aras~na al~nm~~t~.
Ne var ki bu denli gösteri~ler do~al yasalar~n d~~~ nda kalmakla
çekilen zahmetlere denk sonuçlar vermedi. Seydi Ali denilen derdi
962 ba~lar~nda (Kas~m 1554) Portekiz gemilerine kar~~~her ne kadar
ba~ar~l~~olduysa da sonra donanmas~n~~yitireyaz~p Hind, Kandehar,
Horasan ve Iran topraklar~n~~dolamp dört y~ldan sonra Istanbul'a
Muzafferiye Hanedan~ndan olup Gücerat'ta hüküm sürmü~tür. 1536-1573
Piri Reis'ten sonra Süvey~~kapudan~~olmu~tu. Muhit adl~~bir eseri ile
Hind seferi ve sonuçlar~~hakk~nda Mir'atü'l-memalik adl~~bir eseri vard~r. Galatal~~
olup, 1562'de ölmü~tür.
13 1534 Nisan~ndan 1546 Temmuzuna kadar kapudan-~~ derya olan ünlü
Türk denizcisi.
14 Ünlü Türk denizcisi. 1565'te Malta adas~nda ~ehit dü~mü~tür.
13 ~ah Ismail'in küçük o~lu olup ~irvan hakimi idi. karde~i ~ah Tahmasb'a
kar~~~ba~~kald~rm~~, ba~ar~l~~ olamay~nca 1547'de Osmanl~~ devletine iltica etmi~ti.
154.9'da tranl~lar taraf~ndan yakalanarak Demavend kalesine hapsedildi ve sonra
öldürüldü.
12
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gelip serüveniyle ilgili bir de kitap yazarak sunmu~tu. "Ba~~na Seydi
Ali halleri geldi" atasözü ondan bir an~~ olarak kalm~~t~r. Yemen
topraklar~n~n fethi Sultan Süleyman merhumun baht~~gücüyle gerçekle~mi~se de, kendisinden az sonra çevrede bulunan Harici ve mütegallibelerin hücumlar~~sonunda durum eskisine dönü~mü~~ve bilindi~i gibi bu ma~akketler heba olmu~tur.
Cengiz 16 620 (1223) tarihlerinde Iran ve Turan'~~ele geçirip,
dört çocu~undan Cuci" adl~~o~lu K~pçak bozk~r~ndan, Demirkap~dan Leh, Saksonya, Nemçe ve Macar ülkelerine Metler salm~~~iken,
otuz y~l geçtikte çevresi bürülüp dürülüp, 650 (1253) tarihlerinde
Cuci'nin o~lu Batu 18 ve ikinci o~lu Berke 1° K~r~m yar~madas~na
s~~~narak ve Bahçesaray~~kurarak K~pçak bozk~nyla yetinmek zorunda kalm~~~olduklar~~tarihlerde yaz~l~d~r. Cengiz'in ikinci o~lu Tolu 2°
Horasan yöresinin hakimi idi. Kendisinden sonra o~lu Hülâgû 21
Kuhistan'da Habbabiye 22 mülhidlerini temizleyip Isfahan ve Ba~dad'~~ele geçirmi~ti. Hülâgû'dan sonra çocuk ve torunlar~, Abaka,
Argun, Gazan ve Muhammed Hüdabende 23 tahta ç~karak Sind'e,
Sistan'dan bu yana Iran ve Irakayn'e malik olup, ~am, Halep,
Diyarbak~r, Sivas ve Konya yörelerindeki nice meliklerin hanedanlar~n~~söndürmü~ler, görkemleri de gökleri tutmu~tu. 700 (1300/o~ )
tarihinde Gazan Han görkemiyle dünyaya ün salm~~~ve saltanatlar~~
en olgun döneme girmi~ken, Bahad~r samyla tan~nan ve bilinen
16 Mogollar~n Nirun oyma~~~beyi iken önasya'da büyük bir cihan imparatorlu~u kuran ve Yesugai Bagatur'~n o~lu Timuçin'in san~. 1206-1226 (do~umu 1155
veya ~~167).
17 Cengiz Han'~n o~lu ve Altun-Ordu devletinin kunueusu. Ölümü 1226.
18 Altun-Ordu hani Cuci'nin o~lu. 1227-1256.
13 Altun-Ordu devletinin dördüncü hükümdar~~ve Cuci'nin o~lu. 1257-1266.
2° Cengiz Han'~n dördüncü o~lu olup ka'~anlar~n be~incisi olan Kubilay ile
Hülâgü'nun babas~.
21 Ilhanl~lar devletinin kurucusu Cengiz'in torunu. Tolu (Tulay) nun o~lu.
1256-1265.
22 ~slam Ortaça~~nda özellikle Selçuklu imparatorlu~u devrinde büyük bir
anar~i yaratan ve Alamut kalesinde tahassun eden Bat~ni-~smailllere verilen adlardan biri. Ha~~a~iyun gibi.
23 Abaka Han. Ilhanl~~ hükümdarlar~n~n ikincisi. 1265-1282.
Argun Han. ~lhanl~~hükümdarlar~n~n dördüncüsü. 1284-1304.
Gazan Mahmud Han. Ilhanl~~hükümdarlar~mn yedincisi. 1295-1304.
Muhammed Hüdabende. Ilhanl~~ hükümdarlar~= onikincisi. 1336-1338.
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Hüdabende o~lu Ebu Said Han'~n 24 ölümünün ard~ndan ba~~gösteren Arpa Han 25 karga~as~~sonunda 736 (1335/6) tarihinde Cengiz
soyu epeyce sars~lm~~~ve peri~anl~~a dü~üp sözü edilen ülkeler ba~kalar~n~n eline geçti~i gibi, devletlerinin de otuz k~rk y~l içinde ortadan kalkm~~cas~na y~k~ld~~~~tarih görenlerin kat~nda bellidir.
Buraya Cengiz soyu ile ilgili k~sa bilgiyi almaktan maksat budur ki, Iran topraklar~n~~ele geçiren Hülâgü ve ordular~~Ba~dat ve
Isfahan'~~taht kenti edindikten sonra Ba~dat gerilerine de~in olan
topraklarla yetinmeyip, tamahkârl~k belasiyla Anadolu ve M~s~r'a da
hakim olmak için Halep ve ~am taraflar~na a~~r seferlere giri~mi~ler
ve gereksiz yere halk~n kanlar~~dökülüp, ev ve yurtlar~n~n y~k~lmas~na
yol açt~klar~ndan, hükümleri alt~na giren memleketlerin de ard~~
aç~l~p kendileri Anadolu'da u~ra~~rlarken Horasan, Luristan, Faris
ve Buhara'da harici ayaklanmalar~~ve boyun e~en halk~n ba~kald~rmalar~~aras~nda, Cengiz çocuklar~n~n biribiri üzerine isyanlar~~sonunda do~an karga~a ile kalabal~k ve k~y~c~~bir ulus olmalar~na
ra~men k~sa sürede devletlerinin y~k~l~p yok olmas~~gibi bir olayla
kar~~la~m~~lard~.
Sözün özeti ~udur ki Rusyal~'mn ~u s~rada Leh memleketine
gösterdikleri istek kendilerine yeter iken, Osmanl~~topraklar~na sald~rmaktan ba~ka Akdeniz'e donanma doland~rmak ve Gürcistan yörelerini buland~rmak onlar için yararl~~ de~il belki, büyük zararlar
verecektir. Bu tutum deveye ta~~yabilece~inden fazla yük yüklemeye
benzer. Sonra arkas~~yagu olup hiç i~e yaramaz. Ayr~ca a~~r masraflara neden olmakla ele geçirilen memleketin ürünleri ve halk~n
gelirleri dü~mekle as~l amaç olan memleketseverlik dü~üncesi kayb
olur. Devletin u~rayaca~~~za'af ile devlet adamlar~~ve önde gelenleri
aras~nda zorluklardan ve paras~zl~ktan do~an anla~mazl~klar~n ç~kmas~na ve çevrede bulunan, firsat kollayan baz~~kom~ular~n tekrar
sava~a yönelmeleri gibi bir durum yarat~r. Akdeniz'de donanma
bulundurmak, Rusya devletinin co~rafi konumuna ters olmakla
devaml~~olarak bu donanmay~~techiz ve beslemekte kar~~la~~lacak
zorluklar en sonunda donanma askeri aras~nda yarataca~~~y~lg~nl~kla çekilip gitmeye ya da bir f~rt~naya yakalan~p yok olmaya yol açaca~~~hiç ku~kusuzdur. Gerçekte Akdeniz Rus topraklar~ndan gayet
uzak olmakla bunun sürdürülmesinin mümkün olmayaca~~~bellidir.
24
25

Ebu Said Bahad~r Han. ~lhanl~~hükümdarlar~n~n dokuzuncuSu. 1316-1335.
Arpa Han. Ilhanh hükümdarlar~n~n onuncusu. 1335-1336.
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Rusya'n~n Lehistanla geni~~bir s~n~r~~oldu~u, Leh topraklanyla
Osmanl~~topraklar~n~n biti~ik bulundu~u gözönünde tutularak durum tart~~~lmak istenirse ~öyle cevap verilebilir. Hani hah ve ortas~ndaki alt~n torbas~~ öyküsü me~hurdu~ . Hal~y~~ çekip torbay~~ele
geçirmek mümkündür. Fazlaca düzenseverlikle dünya düzeni kurulamaz. Dikkatle davran~l~p Lehistan'~n bölü~ülmesine bir düzen
verilmelidir. Eski köyde yeni adet uygulamalar~~güçlüklerinden
kaç~nmal~~ kimi sert, kimi yumu~ak tutumlarla kendi topraklar~n~~
kontrol ve yönetimini sa~lamad~kça öteki yörelerde hüküm sürdürebilmek ak~ld~~~~ bir i~tir. Söyle ki yeni ülkeler yeni askere ihtiyaç
getirir. Yeni asker ise epeyce masrafa ve zahireye gereksinme do~urur. Yabanc~lar~n ayaklar~yla ezilmi~~topraklardaki halk~n üretimlerinde dü~üklük olmamak mümkün de~ildir. Cenk ve sava~, k~tl~~~,
k~tl~k, taun ve iç a~r~s~~gibi salg~nlar~~getirmektedir. Yeni asker bu
iki afetin ya birisine ya da ikisine yakalan~p telef olmakla ülkenin
korunmas~~ i~lerinin aksayaca~~~bir gerçektir.
Bu geni~~ve akla yatk~n dü~ünceler belirlendikten sonra i~in
sonu yüce Allah~n takdiri perdesinde ~öyle görülür. Sözgelimi Osmanl~~devleti bu sava~a girmeyerek sadece kendi s~n~rlar~n~~koruyucu
önlemler almakla gerekli yerlerde y~~~naklar~m yapm~~~olsa, Rusyal~~
elbette bar~~~ve andla~malara ba~l~~kalmak zorunda olacak ve hem
denizden hem de karadan kendi topraklar~na çekilmeyi ye~leyecektir. ~n~a'Allahu'l - azizi'l - müstean, Sene ~~186 (1772).
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