OSMANLI IMPARATORLU~UNU PAYLA~MA
PROJELERI, 1807-1812
Yrd. Doç. Dr. AZMI &OSLO'
Bir tarihçinin dedi~i gibi, Türkler Avrupa'ya ayak bast~klar~~
andan itibaren Do~u meselesi ortaya ç~km~~t~r. Do~u meselesiyle de
Türk Imparatorlu~unu payla~mak üzere ~~oo'ün üzerinde proje
yap~lm~~t~r 2 . Bunlar genel olarak iki amaçla ele al~nm~~lard~r: Haçl~~
sava~lar~ndan sonra Türkler'in ellerinde bulunan H~ristiyanl~~~n mukaddes yerlerini geri almak; Avrupa'mn bir k~sm~n~~zapteden Türkler'i
Avrupa'dan söküp atmak.
Papalar, papa hükümdarlar, komutanlar, bakanlar, mütefekkirler veya devletler taraf~ndan geli~tirilen bu projeler, plânlardan tesbit edebildi~imiz kadar~yla 6 tanesi do~rudan do~ruya Frans~zlar
taraf~ndan ortaya at~lm~~~ve di~er bir ço~unda da Frans~zlar ortak
plan yap~mc~s~~ve hisse sahibi olarak yer alm~~lard~r.
Frans~zlar~n ortaya att~klar~~önemli alt~~proje s~ras~yla,
— Fransa Kral~~VIII. Charles'~n 1495 tarihli projesi,
2 - Fransa Kral~~I. François'n~n 5~~5-1517 tarihli projesi,
3 — Frans~z Savary de Breves'in 1620 tarihli projesi,
4 — 166o tarihli Frans~z projesi,
5 — Frans~z D~~i~leri Bakan~~Talleyrand'~n 1805 tarihli projesi ve
6 — Imparator I. Napolyon'un 807-1809 tarihli projesidir.
Burada, Napolyon Bonaparte'~n direktifleri do~rultusunda ele
al~nan son iki, özellikle sonuncu projeyi gözden geçirece~iz.
Bu makalemiz, Frans~zca olarak "Rapports diplomatiques ottomano- français, 1798-1807" (Osmanl~~- Frans~z diplomatik ili~kileri, 1789-1807) ad~yla kaleme al~n~p, Türk Tarih Kurumu Belleteni'nde say~~185'de yay~nlanm~~~olan makalemizin bir devam~~niteli~indedir. Dil yönünde de yararl~~olmas~~amac~yla, mümkün oldu~u kadar metne ba~l~~kalarak, Frans~zcas~n~n yan~s~ra Türkçesini de
yarnhyoruz.
DJUVARA, Cent projets de partage de la Turquie, Paris, 1914, ve genel olarak
bk.: BAYKAL Bekir S~tk~, XIX. asr~n sonuna kadar Akdeniz'de hâkimiyet davas~,
Ankara, 1938; BAYUR Yusuf Hikmet, Türk ~nk~lâb~~Tarihi, II, c., 3. k~s~m, Osmanl~~Asyas~'n~n payla~~lmas~~için anla~malar, Ankara, 1951 ...
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Toz, çamur ve diplomatik güçlükler içinde geçen alt~~ayl~k u~ra~madan sonra, art~k I. Napolyon'un•sald~r~ya geçme zaman~~gelmi~ti.
Ustaca durdurulan Avusturya ordusu hareketsiz bekliyor; Imparatorluk ordusu Do~u Prusya'da ikmlini tamamhyor; Polonya sava~a
girmek için haz~r bekliyor; Osmanl~~ordusu Tuna yakas~nda Rusya'ya
kar~~~sava~~~sürdürüyor; Iranhlar'sa Kafkaslar' a~mak, firsat bulurlarsa Moskova üzerine yürüyebilmek için sab~rs~zlan~yorlard~.
Nihayet, 14 Haziran 1807 y~l~ nda, I. Napolyon Ruslar'~~Friedland'da büyük bir yenilgiye u~ratt~. Bu ba~ar~s~n~~Paris'te bulunan
kar~s~~Josephine'e ~öyle aç~kl~yordu: "Evlatlar~m Marengo sava~~n~n
y~ldönümünü vakur bir ~ekilde kutlad~lar; Friedland sava~~~da halk=
için Marengo kadar ünlü, O'nun kadar ba~ar~l~~oldu. Tüm Rus
ordusu bozguna u~rat~ld~ ; 8o top ele geçirildi; 30 . 000 asker esir
edildi veya öldürüldü; 25 Rus generali öldürüldü, yaraland~~veya
yakaland~; Rus savunmas~~tamamen yokedildi: Friedland sava~~,
Marengo, Austerlitz ve Ieana'ya yara~~r bir k~zkarde~~oldu". 3
Marengo, Napolyon'a Imparatorlu~un kurulu~unu simgeleyen
Italya'y~~kazand~rm~~, Austerlitz neredeyse Mukaddes Roma Cermen
Imparatorlu~una son vermi~, Friedland ise, O'na "Büyük Imparatorlu~un" kurulu~unun tamamlanabilece~i Do~u'yu açm~~t~.
Prusya Kral~~ve Hardenberg'le birlikte Tilsit yak~nlar~ nda bulunan Rus Imparatoru I. Alexand.re'a gelince, O, bu ~artlar içinde
sava~a devam edilemeyece~ini dü~ünüyordu. Rus Generali Bennigsen
O'na, en az~ndan Rus ordusuna toparlanacak zaman~~sa~lamak için,
Frans~zlar'la bir ate~kes imzalanmas~n~~tavsiye ediyordu. Sonunda
I. Alexandre bar~~~yapmaya raz~~oldu. Zira ordusu yenilmi~, müttefikleri Avusturya ve Ingiltere ise hiçbir ~ey yapmam~~lard~. 4 Bunlar~n
yams~ ra, Czartoryski gibi O da, Litüanya'dan Smolensk'e kadar,
hatta Moskova'ya kadar uzanabilecek genel bir Polonya ayaklanmas~ndan, XVII. ve XVIII. yüzy~llarda oldu~u gibi, bir Polonya
reaksiyonundan ve, daha kötüsü, bir Frans~z istilas~ndan korkuyordu. Ayrica, bu tehlikeli durumda Çar Alexandre'~n zihnini iki
tarafl~~ba~ka bir konu i~gal ediyordu: Frans~z Imparatoru'nu ve emel3 Correspondance de Napol&~n ler (I. Napolyon'un Mul~arebat~), III. Napolyon'un emriyle yay~nlanm~~t~r, Paris, 1858-1869, C. XV, S. 335 ve Cambac&6'e Tilsit'teki Ni6nen'den ~~9 Haziran ~ 8o7'de yazd~~~~mektup, c. XV, no. ~~2772.
TAT~sTcHEFF S., Alexandre et NapoMon. D'apr6 leurs correspon- dances
~~8o ~~—~~8 ~~ 2, Paris, ~~89 , s. 133, ~~59.
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lerini tan~yarak, ~imdilik belirsiz de olsa, Do~u meselesini RusFrans~z ç~karlar~ na göre halletmeye çal~~ mak ve böylece, II. Katerina'n~n daha önce ele ald~~~, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun payla~~lmas~~projesini gerçekle~ tirmek. Zaten, I. Alexandre gibi, I. Napolyon
da bu konu üzerine e~ilmi~ti.
Ancak Napolyon, Tilsit görü~ meleri arefesinde bu konu üzerinde
tereddütteydi ve yazd~~~~bir mektupta ~öyle diyordu: "Bâb~ali hakk~ndaki iyi niyetim sallanmaya ba~ lad~~ve dü~mek üzere". 5 Kanaatimizce bunun birçok sebebi vard~ : Hey~eyden önce Napolyon, Güney
Avrupa ve Asya üzerine Rus ihtiras~n~~çekmekten çekiniyor, ~ayet
Osmanl~~Imparatorlu~una el koyacak olursa, Akdeniz'in hâkimi
olan ~ ngiltere'nin kendisinden önce imparatorlu~un en güzide deniz
k~y~lar~n~~hemen ele geçirece~ini dü~ ünüyordu. Bununla birlikte
Napolyon, Osmanl~~ imparatorlu~u'nu payla~ mak için Alexandre'a
söz verdi. Fakat, daha sonra görece~imiz üzere, bu payla~ma projesinin co~rafi yönü üzerinde, özellikle ~stanbul konusunda, iki Imparator da anla~ma sa~layamayacakt~r.
Niemen sal~~üzerinde biraraya geldiklerinde iki taraf~n askerleri
kendilerini ~öyle alk~~l~yorlard~ : "Ya~as~n Do~u Imparatoru!, ya~asin
Bat~~Imparatoru!". ~ ki ~mparatorun gece yar~s~ na kadar süren uzun
görü~meleri, küçük ~ehir ve karargâhlar aras~ ndaki uzun gezileri ve
daha sonra murahhas elçilerin görü~ meleri Tilsit Antla~mas~ m haz~rlad~. Burada sadece Napolyon'la Alexandre ve elçileri aras~nda tart~~~lacak olan Osmanl~~meselesini ve Antla~man~n Osmanl~~imparatorlu~unu ilgilendiren hükümlerini inceleyece~iz.
Tilsit görü~meleri
Rus ordusundan arda kalan~~hemen kurtarmak gerekti~i için
Imparator Alexandre önce, sadece kendi ad~na görü~meleri sürdürmek amac~yla, General Bennigsen'e yetki verdi. General - Prens
Lobanof'a verilen ilk talimat ~ öyle bitiyordu: "Her iki taraf askerlerinin de ~imdiki bulunduklar~~durumu koruyacaklar~~ bir ayl~k
bir ate~kes imzalamaya çal~~~n~z; bar~~~antla~mas~~için görü~me
teklifinde bulunmay~n~z; ancak, sava~a son verme iste~i önce Frans~zlar'dan gelecek olursa, Onlara, Imparator Alexandre'~n da bar~~~
istedi~ini belirtiniz ve, Frans~zlar'~ n görü~meler için yetkiniz olup,
5

Correspondance de Napol&~n ler, a.g.e., c. XV, no. 12886.
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olmad~~~n~~sormalar~~ halinde, ~ mparator'un imzalad~~~~tam yetki
belgesini gösteriniz." 6
Korgeneral Berthier Frans~z tarafindan görü~melere kat~ lmak
için haz~ r bekliyordu. Bir süre sonra, Prens Lobanof Frans~z karargah~ nda çok samimi bir kabul gördü. Berthier ise, bar~~~görü~ melerini
kendisiyle ba~latmaktan büyük bir zevk duydu~unu belirtti. Tüm
yanl~~~anlamalar~~önlemek için Lobanof, sava~~~bir an önce bitirmeyi
gerçekten istemesine ra~men, Efendisi ~mparator'un a~a~~lay~ c~~
~artlar~~kabul etmeyece~ini ve özellikle hiçbir topra~~~terketmeye
yana~mayaca~~ m Korgeneral'e önceden bildirdi. Berthier de Napolyon'un niyetleri üzerinde O'nu temin etti.
Bu s~ rada da Çar Prusya'yla anla~maya çal~~~ yordu. Bu sebeple
de, Bakanlar~~Hardenberg ve Budberg refakatindeki FredCric - Guillaume ile bir konferans yapt~. Prusya Kral~~ ~ öyle diyordu: "Hepimizi
tehdit eden tehlikeyi uzakla~ ormak için çok büyük planlar yap~yoruz. Bonaparte'~n ho~lanabilece~i birçok konuyu dile getirerek,
ortak ç~ karlar~m~z~~kolayca koruyabilece~imize inan~ yoruz. Ancak
bunlar ustaca kullanabilmesi için, Mare~ al Kalckreuth'e belirtti~imiz
genel fikirlerden ibarettir." Bu duruma göre, her iki müttefik aras~nda birlik sa~lanm~~~oluyordu. Bertenstein görü~melerinde ba~~
rolü oynam~~~olan Hardenberg, genel görü~ melerde de Rusya ve
Prusya ad~ na görevlendirilmeyi umuyor ve buna lay~ k olmak için de,
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~n~~öngören, ünlü "Avrupa'y~~yeniden düzenleme plân~"n~~ yapm~~~bulunuyor ve bundan
yararlanarak ta'Avrupa dengesiyle ilgili en büyük meseleleri çözmek
istiyordu.
Hardenberg projesine göre, Rusya Balkan Yar~madas~'n~n do~usunu; Avusturya bat~s~n~ ; Fransa da, Yunanistan ve Adalar~~alacakt~ . Böylece, Rusya gibi Avusturya da Polonya hisselerini terkedebileceklerdi. Imparator Napolyon, Polonya'n~ n yeniden kurulmas~~
kadar, Akdeniz hakimiyetini de kurmak istedi~inden, Polonya,
atalar~~burada daha önce hüküm sürmü~~olan, Saksonya Kral~' n~n
yarar~na Var~ ova etrafinda yeniden kurulacak ve nihayet Prusya,
TATISTCHEFF S.,
7 HANDELSMAN

S. 126.

a.g.e., s. 121.

Marceli, Napol(2011 et la Pologne, 086— 8o7, Paris, t gog,
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verece~i Polonya Eyaleti'ne kar~~l~k Saksonya'y~~alacakt~.8 Plan ba~l~ca
iki konuyu ihtiva ediyordu: Polonya ve Osmanl~~Imparatorlu~u Tilsit
görü~melerinde ele al~ nacak ve antla~mada yer alacak olan bu konu
Rus - Frans~z ihtiraslar~na çözüm getirecekti. Ancak, yap~lacak antla~mayla do~rudan alakah görülmeyince, Prusya görü~melere kabul edilmedi ve Hardenberg görü~melerden uzak tutuldu.
Tilsit görü~melerinin ba~~ nda I. Alexandre, konuyu do~rudan
do~ruya Do~u ve Bat~~ ~mparatorluklar~n~n kurulu~una götürecek
olan, Osmanl~~Imparatorlu~u üzerinde I. Napolyon'un aç~k - seçik
bir ~ekilde aç~klamada bulunmas~n~~istedi. Ate~kesi tasdik ederken
Lobanof'a yazd~~~~mektupta da ~öyle diyordu: "Yepyeni bir sistem
eskisinin yerini alacak. Övünerek söyleyebilirim ki, Imparator Napolyon'la kolayca anla~abilece~iz, yeter ki arada vas~ta olmadan
görü~ebilelim. Kal~c~~ bir bar~~~antla~mas~~ pek yak~nda in~zalanabilir." 9
24 Haziran 18o7'de Duroc, Napolyon'un ertesi y~l görü~melere
ba~lamak niyetinde oldu~unu I. Alexandre'a bildirdi~i zaman, iki
Imparator Tilsit'te hemen biraraya geldi. Tilsit görü~ melerinin
tarihte önemli bir yeri vard~ r. Çünkü burada her iki Imparator da
öteden beri al~~~ lagelen bir prensibi, murahhas clçilerin arac~l~~~~
ve so~uk protokol kaidelerini bir tarafa b~rakt~lar. Bu sebeple de
tarihi olaylar tam olarak aksedememi~~ve baz~~sözlü belgeler tarihçiye
kapal~~kalm~~t~r. Buna ba~l~~olarak da, ço~u "Napolyon'un Muhaberat~"nda ve Tatistcheff'in "Alexandre'~n Muhaberat~"nda yer
alan belgelerle yetinmek zorunday~z.
Tilsit görü~melerinin en önemli olay~, Frans~z Büyük Elçisi
Savary'nin Çar Alexandre'~n yan~nda görevde bulundu~u s~rada
gönderdi~i 4 Kas~m ~~8o7 tarihli mektubunda belirtti~i ve bize tarihci
Albert Vandal tarafindan nakledilen "Kaderin Karar~" (Decret
de la Providence) olmu~tur. Buna göre, ~stanbul Elçisinden mektuplar alan Napolyon, bunlar~~Alexandre'a iletirken ~öyle demi~tir:
"~~te, bana Türk imparatorlu~unun art~k ya~ayamayaca~~n~~söyleyen
Kaderin Karar~" (Voilâ un decret de la providence qui me dit que
8 BAILLEU P., Verhahdlungen, Deutsche Rundschau, 1902, no. 4, S. 35 ve
RANKE, WMOiTeS de Hardenberg, Paris, 1874, C. III, s. 461-464, 493-4949 TATISTCHEFF S., a g.e., s. 148-149.
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l'Empire turc ne peut plus exister" 1° Sözü edilen konu Istanbul'da
meydana gelen ayaklanma haberiydi. Ancak Napolyon 24 Haziran
18o7'de, daha Çar'la görü~meden önce, haberi duymu~ tu. Kanaatimizce bu tarih hatas~n~, Alexandre'~n olay~~daha sonra, yani Kas~m
ay~nda Savary'ya anlatarak, O'na Napolyon'un Osmanl~~Imparatorlu~unu payla~may~~çok daha önce dü~ündü~ü ve bunu Frans~z hükümetine kabul ettirebilmek için zaman kazanmaya çal~~t~~~~ ~eklinde
yorumlayabiliriz.
Olay~n ~ekli nas~ l olursa olsun, kabul etmek gerekir ki, iki Imparator burada Istanbul olaylar~na ve Osmanl~~Imparatorlu~una
büyük yer verdiler. Napolyon'un Osmanl~~Imparatorlu~unu desteklemekten vazgeçerek, muhtemel payla~may~~hemen gözden geçirmesi,
"~u Barbarlar~~(yani Türkleri) Asya'dan söküp atmaktan" söz etmesi, "Avrupa'y~~Türk barbarl~~~ndan kurtarmas~" Çar Alexandre'a
tabii gibi gelirken, art~k Napolyon da, eskiden oldu~u gibi, Osmanl~~
Imparatorlu~unu ne "Rus Barbarl~~~ndan" ve ne de "ortak dü~man,
Rusya"dan kurtarmaktan söz ediyordu.
I. Alexandre'~n Avrupa'da Osmanl~~ varl~~~n~ n son bulmas~,
Do~u Imparatorlu~unun kurulmas~, Yunan Haç'~ mn Ayasofya'ya
dikilmesi ve III. Ivan'dan, Sophie Paleologue'dan Büyük Katerina'ya
kadar tüm mukaddes Rusya hayallerinin gerçekle~tirilmesini bir an
önce uygulamaya koyma çabas~~içinde oldu~u görülüyordu. Babas~~
I. Paul, Ba~konsül Napolyon'un d6stlu~u üzerine en büyük ümitleri
ba~lamam~~m~yd~ ? Ya kendisi, verilmi~~as~rl~k sözleri yerine getirmek
için kaderin tayin etti~i kimse de~il miydi?
Napolyon, Genç Imparator'un tüm dü~üncelerini ke~fetmeyi
ve böylece de öz emellerini frenlemeyi sa~layacak olan bu hayelleri
harekete geçirmekten zevk almahyd~. Her türlü aç~klamadan kaç~ruyordu. Ona göre Do~unun kaderi, ilerde Paris veya Petersburg'daki
bu görü~mede ele al~nacak çok uzun mütalalar~~gerektiriyordu.
Bize öyle geliyor ki, her iki Imparator da payla~ma ~ekli üzerinde
anla~amam~~lard~. Gerçekte, Alexandre'la çok canl~~geçen bir tart~~ madan sonra kabinesine dönen Napolyon, daha sonra olay~~nakledecek olan sekreteri Maneval'in huzurunda, ~öyle hayk~rm~~t~ : "Istanbul! Istanbul! asla O, dünyan~n Imparatorlu~udur". 11
1° Napol&m et Mexandre ler L'alliance russe sous le Premier Empire, Paris,
1891, S. 73.
THIERS Adolphe, l'Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, 1854186g, c. VII, s. 654.
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3 Temmuzda, Napolyon, Bab~âli hakk~ndaki tutumu üzerinde
bize bilgi verebilecek bir mektubu Alexandre'a gönderdi: "Bey
Karde~im, önceki görü~memizde yanl~~~anla~~lm~~~görünen bu konuyu
aç~kl~~a kavu~turmak amac~yla, Korfu ve Elb'in sol yakas~yla ilgili
iki küçük notu Emperyal Mejastelerine gönderiyorum. Kendilerine
ayr~ca, be~~k~sma ayr~lm~~, aç~k bir antla~ma projesi de gönderiyorum:
Birincisi, bar~~~n sa~lanmas~ yla ilgili, ikincisi; kendilerine sayg~~
olarak verdi~im yerlerle; üçüncüsü, kendilerinin bana hürmeten
verdikleriyle; dördüncüsü ise, genel hükümlerle ilgili. Bu ilk antla~maya Majestelerinin ve benim uygun görece~imiz zamana kadar
gizli kalacak olan bir ittifak antla~mas~ n~~da etkiliyorum... Politikam ve halklar~m~n ç~karlanyla, Majestelerine ho~~görünmek yüksek
arzular~n~~ ba~da~t~rmaya gayret ettim".
Korfu konusunda ekteki not çok anlaml~d~ r: "Rusya'n~n bu
durumu korumada hiç bir ç~kar~~yoktur. Majesteleri'nin, Türkiye
üzerindeki projelerinde ve Yunanhlarla, Yanya ve k~y~~kom~ular~yla
olan muhaberatlar~ nda hiçbir zaman bir destek olarak kabul etmedikleri Korfu, tüm tasarrufunu kaybederek, masrafl~, erzak ve mühimmat temini ve savunmas~~zor bu duruma geldi.
Türkiye Avrupas~'m kuvvetleriyle ku~atmaya çal~~mak meselesi
Rusya'n~n eski sistemi içinde dü~ünülebilir. Ancak Osmanl~~Imparatorlu~u hakk~ nda Fransa ve Rusya sadece anla~arak karar vermelidir.
Zaten Rusya'y~~bu uzak müstamlekeleri korumaya iten sebepler
ortadan kalkm~~t~r. Rusya'n~ n ilgisini çekmeyi gerektiren ne Karada~'~n ve ne de Bat~~Türkiye'nin durumudur. Topraklar~na biti~ik
eyaletler O'nun do~rudan do~ruya ilgisini çekecektir. Karadeniz
Rus Adriyatik Denizi Frans~z sahilleriyle çevrilmi~tir. Farkl~~durumlarda ortak hareket ederek her iki devlette hiçbir zaman ç~kar
çeki~mesine dü~mez. O halde, Korfu ~ehri ve kalesinin Fransa'n~n
tasarrufu alt~nda olmas~~hem onlar~n ittifaklar~, hem de en ideal
savunma sistemi olmas~~yönünden uygundur". 12 Her ne kadar felsefe
mükemmel olmasa da en az~ndan, aç~kça Rusya'y~~Akdeniz'den
uzakla~t~rma emelini ortaya koymu~tur.
Antla~malar, 7 Temmuz ~ 8o7'de imzaland~~ve g'unda da onayland~~ve bir resmi onayl~~antla~ma, ayr~~ve gizli maddeler ve bir
12

Correspondance de NepoMon I", a.g.e., C. XV, S. 381.

752

AZMI SeSL1.7

ittifak antla~mas~~ihtiva ediyordu. 13 Bunlardan sadece Babiâli'yi
ilgilendiren maddeleri inceleyece~iz. Fakat bundan önce, Tilsit
antla~malar~~esnas~ndaki ve sonraki Osmanl~~tutumu, hatta reaksiyonunu gözden geçirece~iz.
Bab~dli' nin Frans~z arabuluculu~u için ~srar~~•
III. Selim'in ölümünden sonra, Napolyon, yeni Osmanl~~idaresini
zay~f, parçalanm~~, yabanc~ya kar~~~ku~kulu ve Fransa'ya kar~~~pasif
veya aleyhtar bir tutum içine girecek bir hükümet olarak de~erlendiriyordu. Ancak yeni gelen haberler bu kanaatin yanl~~l~~~n' ortaya
koydu.
Her ne kadar Fransa ile Rusya aras~ndaki bar~~~Istanbul'da
ku~ku yarat~ yorduysa da, kötü durum iyiye yorumlan~yor ve yeni
hükümet kendisini Fransa'n~ n dostu ilân etmeye devam ediyordu.
Yeni hükümet Fransa'n~ n arabuluculu~unda Rusya'yla antla~ma
yapmak amac~yla, tam yetkili, Paris Büyük Elçisi, Muhip Efendi'ye
yeni talimat gönderdi. Ancak, Tilsit Antla~malar~nda arabuluculuk
teklifinde bulunmu~~olmas~na ra~men hem Napolyon, hem de Rusya'n~n Paris büyük elçisi Osmanl~~Imparatorlu~uyle Rusya aras~nda
bir antla~ma yapmamak için i~i yoku~a sürdüler. Fransa'ya verilecek
bat~~eyaletlerine kar~~l~ k Osmanl~~Eyaletlerinin feda edilmesi Napolyon'a kâfi gelmiyor muydu? Geçit vermeyen bu eyaletleri fethetmenin kendisine pahal~ ya malolaca~~n~~ aç~ kca görüyor muydu?
Bunun için de, zemin haz~ rlayacak zaman~~m~~kazanmak istiyordu?
Veya er veya geç kaç~n~lmaz olarak nitelendirdi~i Osmanl~~Imparatorlu~unun tamamen payla~~ lmas~n~~m~~tasarl~ yordu? O'nun sonunu
~iddetle çabukla~t~rmaya m~ , yoksa O'nu ölüme terketmeyi mi uygun
görüyordu? Bu çabukla~t~rmada Rusya'n~ n, özellikle Ingiltere'nin
13 Resmi onayl~~ antla~ma CLERCQ A. de taraf~ndan yay~nlanmn~~ t~r: Trait6 de la France depuis 1713 pusqu' nos jours, Paris, 1864, C. II S. 207-214; ayn~~
yazar ayr~~ ve gizli maddeleri de k~smen inceleyebilmi~ tir. Bunlar, Murahhas, elçilerce parafe edilmi~~ve Frans~z Diplomatik Ar~ivlerinde muhafaza edilen as~llar~ndan FOURNIER taraf~ndan yay~nlanm~~t~ r.: Napol6on ler, Leipzig, Prag,
Paris, 1888, c. II, s. 250-252. Yine TATISTCHEFF taraf~ndan Saint - l''tersbourg Ar~ivlerinde muhafaza edilen resmi belgelere dayanarak yeniden yay~nlanm~~lard~r: Nouvelle Revue, Paris, ~~Haziran 189o. Her üç antla~ma metni ise,
Vandal A., a.g.e., S. 499-507, ve SCHILDER taraf~ndan, L'ambassade de Tolstoi,
Saint - P&ersbaurg, s. 51-62, yay~nlanm~~t~r.
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en gözde bölgeleri ele geçirmelerinden mi korkuyordu? Her durumda,
ihtiraslar~n~~gerçekle~tirebilmek için Napolyon'un zamana ihtiyac~~
vard~."
Iki Imparator Tilsit'te biraraya geldikleri zaman, Osmanl~~
Elçisi Seyyid Mehmet Emin Vahid Pa~a görü~melerde bulunmas~n~n
ülkesinin yarar~na olaca~~n~~dü~ünerek, kendisine cevap bile vermeyecek olan Talleyrand'a birkaç not göndermi~ ti, O da, Osmanl~~ Elçisinin bulundu~u Var~ova'dan geçerek Napolyon'la birlikte Paris'e
dönmü~~ve Elçiye, Fransa ile Rusya aras~nda yap~lan antla~malar~n
imzaland~~~n~~bildirmi~ti.
Talleyran'~n tutumundaki de~i~ikli~e son derece hayret eden
ve çok al~nan Osmanl~~Elçisi Viyana'ya hareket ederek, hükümetini
haberdar etti. Oradan da Sultan Mustafa'n~ n mektubunu Napolyon'a vermek amac~ yla Paris'e gitti. Mektubu Paris'e geldikten
ancak yirmi gün sonra teslim edebildi. Daha sonra, Fransa'ya kar~~~
dostluk ve iyi niyetlerini ifade eden Osmanl~~hükümetinin bu mektubu
kendisine geç iletildi~i için Napolyon serzeni~te bulunmu~tur.
A~ustos ay~~ ba~lar~nda, yerlerini Frans~z askerlerine b~rakan
Rus askerleri Kataro'yu terkettiler. Muhtemel bir ingiliz sald~r~s~n~~
ve Ada üzerindeki Osmanl~~iddialar~n~~gözönünde bulunduran Napolyon Ada'ya ve Yediada'ya birçok Frans~z ve Italyan askeri ve
mühimmat gönderdi ve Napoli Kral~~Joseph ve kendisine a~a~~daki
aç~klamay~~yapaca~~~General Mormont'a emirler göndererek özel
bir gayret sarfetti. "Bu tedbirler, ~imdilik size bilgi veremiyece~im
büyük bir meselenin haz~rl~klar~d~ r. Fakat ~undan emin olunuz ki
Kataro ve Yediada'n~n elden ç~kmas~~Fransa için büyük bir kay~p
olacakt~r." " Di~er taraftan Osmanl~~ Imparatorlu~unun payla~~lmas~n~~öngören Napolyon, Rumeli'de yer alan Preveze, Parga (Praga),
14 Saint - Petersbourg'da Büyük Elçi olarak bulunan General Savary'ye Napolyon konuyla ilgili olarak Fontainebleau'dan 14. Ekim 1807 tarihinde ~öyle
yazm~~t~~(Correspondance de Napoleon ier, a.g.e., c. XV, nu. 13253): "Türkiye
i~lerine gelince, bu üstüne yava~~yava~~gidilmesi gereken çok çapra~~k bir i~tri.
Dü~üncelerimi anlayabilmeniz aç~s~ndan çok kar~~~k bir konudur. Bütün bu i~ler
için Bay Tolstoi'den haber bekliyorum. Zaten görünü~e bak~l~rsa bu imparatorluk
her gün biraz daha dü~üyor".
15 AHMET CEVDET Pa~a Tarih-i Cevdet, Tertib-i Cedit, Dersaâdet c. VIII,
s. 230-231, taraf~ndan nakledilmesine ra~men, Correspondance de Napoleon Ier'de
konuyla ilgili hiçbir iz bulamad~k.
Bellef~n C. XLVII, 48
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Varanika ve Peternitev nahiyelerini almak istiyordu. Osmanl~~himayesindeki Yediada gibi, Yanya Valisi Ali Pa~a'n~n muhafazas~na
verilen bu dört nahiye de Osmanl~~topraklar~n~n bir parças~n~~te~kil
ediyordu. Di~er taraftan, Ali Pa~a Gagal~k'~n muhafazas~yla memurken, ~brahim Pa~a da Toskal~kla memurdu. Her ikisi de, cesaret
ve kahramanl~~~~uzun süreden beri bilinen da~l~~halk taraf~ndan
çok seviliyordu. Zaman zaman aralar~nda küçük anla~mazl~klar
oluyorduysa da ülkenin ç~karlar~~söz konu oldu~unda, her zaman
anla~abiliyorlard~. Yediada, Kataro ve Korfu'daki Frans~z faaliyetlerini ö~rendikleri zaman da bu durum oldu ve muhtemel bir Frans~z
sald~r~s~na kar~~~haz~rland~lar.
Kendilerine mühimmat ve asker göndermeyi teklif ederek,
Napolyon, Correspondance'lar~nda görüldü~ü üzere, her iki Pa~a'n~n
da, özellikle Ali Pa~a'n~n sempatisini kazanmaya çal~~t~, ancak ba~aramay~nca, Onlar~~Osmanl~~Hükümetine ~ikayet etmeye ba~lad~.
Böylece Napolyon, As~m Efendi'nin belirtti~i gibi, Osmanl~~hükümeti
ile sava~~s~ras~nda 300.000'den fazla sava~ç~~toplayabilecek olan,
bu Pa~alar aras~nda anla~mazl~k ç~kararak, Osmanl~~Imparatorlu~unun payla~~lmas~n~n ilk safhas~n~~ te~kil edebilecek olan bu bölgeleri
kolayca i~gal etmeyi mi dü~ ünüyordu? Kanaatimizce, inceleyece~imiz
sonraki olaylar Napolyon'un bu politikas~n~~teyit edecek niteliktedir. 16
Napolyon, Talleyrand ve Sbastiani'nin verdi~i sözlere ters
dü~en Frans~z tutumlar~n~~gözönüne alan ve Tilsit Antla~malar~mn
arkas~nda baz~~oyunlar~n döndü~ünü hisseden Osmanl~~Hükümeti
hemen Frans~z arabulucu~unu kabul ederek, Rusya'yla bir ate~kes
imzalanmas~~ için Galip Efendi'yi islabugi nahiyesine gönderdi.
Frans~z arabuluculu~unda 25 A~ustos ~ 8o7'de imzalanan ate~kes,
~u hükümleri ihtiva ediyordu: Osmanl~~- Rus ordular~~aras~ndaki
dü~manl~~a son verilmesi, yine Frans~z arabuluculu~undan yap~lacak
bar~~~antla~mas~~için her iki devlet taraf~ndan birer hayat olu~turulmas~, bar~~~antla~mas~n~n k~sa sürede yap~lamamas~~halinde, Rusya
tarafindan yeni fethedilen Bo~dan, Eflak ve Osmanl~~kalelerinin
tahliye edilip, ganimet olarak al~nm~~~olan mühimmat~n en geç
le Napolyon'un Mare~al Berthier'ye Saint - Cloud'dan gönderdi~i ~~~~Haziran
18°6 tarihli mektubu: Correspondance de Napolyon ier, a.e.g., c. XII, no. 10384;
General Marmont'a, Var~ova, 29 Ocak 1807 tarihli: c. XIV, no. 11734; Sultan
Selime, Finkenstein, 3 Nisan 1807 tarihli; c. XV, no. 12277; Yanya Valisi Ali
Pa~a'ya Tilsitli, 9 Temmuz 1807 tarihli; c. XV. no. 12887, mektuplar~ ...
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otuz be~~gün içinde geri verilmesi ~artlanyla ate~kesin, 3 Nisan ~ 8o8'e
kadar geçerli kalmas~, Osmanl~~ve Rus askerlerinin bu eyaletleri ve
kaleleri bo~altmalar~, Bozcaada'y~~Ruslar'~n tahliye etmesi ve Akdeniz
bo~az~n~~kapatan deniz güçlerini geri çekmesi, Ruslar'dan Islamiyeti
kabul etmi~~ve Osmanl~lar'dan H~ristiyanl~~~~kabul etmi~~olanlar~n
d~~~nda kalan sava~~esirlerinin kar~~l~kl~~iadesi. 17
Osmanl~~Hükümeti Paris'teki Büyükelçisi Muhip Efendi'yi
Bab~ali ile Rusya aras~ndaki görü~meleri sürdürlmesi için görevlendirdi. Bunun için de Osmanl~~toprak bütünlü~üne sayg~~göstermesini, art~k Osmanl~~Imparatorlu~unun iç i~lerine kar~~mamas~n~,
sava~~gemilerinin Bo~azlar'dan geçmesinin yasaklanmas~n~, sava~~
ilan etmeksizin Osmanl~~topraklar~na tecavüz etti~inden, sava~~
tazminat~~vermesini, Gürcistan'~~Bab~âli'ye geri vererek, bölgede
Rusya taraf~ ndan yeni fethedilen Ankara ve Anapa kalelerinin tahliye edilmesini Rusya'ya kabul ettirmesi için Muhib Efendi'ye talimat
gönderdi. 18 Elçisine bu türden talimat göndermek için Osmanl~~Hükümetinin hâlâ Frans~z vaadlerine bel ba~lad~~~n~~burada aç~kça görüyoruz.
Napolyon Fontainebleau'da Muhib Efendi'yi kabul etti~i zaman
O'na sert davrand~~ve Osmanl~~Hükümetini ~u sözlerle itham etti:
"Yanya ve ~~kodra Mutasarr~flar~ndan çok ~ikâyetlerim var. Baz~~
mevaki' ve savahile istihkâm vermektedirler. Korfu Ceziresi'ndeki
Frans~z Asâkir mustahfazas~na zahire a'tas~ ndan imtina' ediyorlar.
Ale'l-husus Yanya Mutasarr~ fi Ali Pa~a, Cezâir-i Seb'a'n~n zapt~ndan beri Frans~zlar'a fena muamele ediyor. Gerek Cezâir-i Seba'
ve gerek elyevm sahib ve maliki oldu~um Venedik arazisinden ma'düd olan Peternitev ve sâirleri bihakk~n mülkümdür. Bunlar~~Rusyahlar cebren zaptetmi~ ti. Ben dahi onlardan cebren istirdad eyledim
ve bu babda olan istihkâk~m~~Rusya Devleti tan~d~. ~imdi Cezâir-i
Seb'a ile bu dört nahiyenin yed-i âharda kalmas~n~~tecviz edemem.
Ben tama'kâr, muharrik kom~ular~n etvâr-~~sitemkâranelerini müsamaha ile geçi~ tiremem. Devlet-i Aliye bu Pa~alar~~benimle hüsn-i
muameleye ~rza etmezse ~~oo . 000 asker gönderip memleketlerini
zaptederim.
Napolyon'un Champagny'ye Rambouillet'den 16 Eylül 1807 tarihinde
gönderdi~i mektubu: Correspondance de NapoMon ler, b.ö e, c. XVI. no. 13161.
18 AHMET CEVDET Pa~ a a.g.e. c. VIII, s. 243-245.
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Sultan Mustafa bana ahbâr-~~cülüsunu çok geciktirdi. Elçime
dahi Istanbul'da riayet olunmuyormu~. Ben Tilsit musâlahas~ nda
Devlet-i Aliyye'ye sahib ç~kt~m ve ~imdiye kadar Devlet-i Aliyye'yi
ben tutuyorum, yoksa çoktan y~k~l~rd~ . Sultan Mustafa memleketini
zapt u rapt~ na ikdam ve 'itibar etsin ve bana dost oldu~unu isbat
eylesin. Nitekim Sultan Selim bana dost olup, ben dahi O'nun halis
dostu idim. Ve Tilsit musâlahas~~hengâm~nda taht-~~saltanatta bulunsayd~ , yahut sahihan hüsn-i niyât~n~~bilseydim daha büyük fâidelere
ve belki K~r~m'~n istirdad~ na nail ederdim."
Di~er taraftan, Sebastiani Osmanl~~Hükümetine verdi~i bir
notada Osmanl~~himayesindeki Yediada Cumhuriyeti'nin Fransa
tarafindan tan~nmad~~~n~~ve dört Nahiyenin de Fransa'n~n tasarrufunda bulundu~unu belirtti. 19
Gönderdi~i cevabi notada Osmanl~~Imparatorlu~u ise, dört
Nahiyeyle birlikte, Osmanl~~himayesinde kurulup, Fransa taraf~ndan
Amiens Antla~mas~~(27 Mart ~ 8o2, 9. madde)'nda tan~nm~~~ve Paris
Antla~mas~~(25 Haziran 1802, 3. madde)'nda tasdik edilmi~~olan
Yediada Cumhuriyeti'nin gerçekte Osmanl~~topraklar~ndan oldu~unu
bildirdi. 20 Bab~âli'nin ~srar~~üzerine ise Fransa, Korfu'nun kontrolü
için gerekli olan Peternitev d~~~ ndaki Nahiyeleri istemekten vazgeçti.
Rus Elçisi Tolstoi k~sa bir süre sonra Paris'e geldi ve Jerome
Bonaparte'~n saray~na yerle~ ti. Muhib Efendi ise D~~i~leri Bakan~na
müracaat ederek, Rusya'n~ n Osmanl~~Imparatorlu~uyla imzalad~~~~
ate~ kes hükümlerine uygun . olarak hareket etmedi~ini, Voyvodal~klar~~ve kaleleri tahliye edece~i yerde asker göndermeye devam
etti~ini ve kendisinin Frans~z arabuluculu~unda Tolstoi ile görü~meye
haz~r oldu~unu bildirdi. Verilen cevapta O'na, imzalamakta yetkili
olan General Michelson'un ölümü üzerine, ate~kese yetkisi olmayan
di~er bir Rus Generalinin imzalad~~~, Tolstoi'nin bir bar~~~antla~mas~~
imzalama yetkisinin olmad~~~ , ancak, bunun için Saint - Petersbourg'a
yaz~~yazd~~~~ve cevap al~ r almaz kendisine haber verilece~i bildirildi.
Bir yandan Saint - Petersbourg'un cevab~n~~bekleyen Muhib
Efendi, di~er yandan da Frans~ z politikas~ nda meydana gelen de~i~iklikten Osmanl~~Hükümetini haberdar etti.
Pa~a, a.g.e. c. VIII, S. 236-237; 244-246
Gabriel Efendi, Recuil d'actes internationaux de l'Empire
ottoman, Paris, Leipzig, 1897-1903, C. II. S. 50-53.
12

AHMET CEVDET

20 NORADOUNGHAN
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Tolstoi Saint - Petersbourg'un cevab~n~~Aral~k ay~~ ba~~nda
ald~. Muhib Efendi D~~i~leri Bakan~~Champagny'ye ba~vurduysa da
O, Rusya'n~n askerlerini geri çekmek istemedi~ini, Bab~ali'nin de
Tuna yakas~ndaki askerlerini geri çekmemesinin gerekti~ini, istemiyorsa Rusya'ya antla~ma imzalamayaca~~m... belirtti. Uzun
diplomatik pole~i~iklerden sonra nihayet, Muhib Efendi ve Champagny, kendilerine henüz antla~ma yetkisinin gelmeyip daha beklemek
gerekti~ini söyleyecek olan, Tolstoi'nin yan~na gittiler. Vahid Pa~a
da ayn~~bahanelerle bekletildi.
Istanbul'daki Frans~z Elçisi Sebastiani'ye gelince, III. Selim
zamamndaki imtiyazlar~~olmad~~~, eskiden oldu~u gibi s~k s~k Sultan
Mustafa'n~n huzuruna al~nmad~~~~bahaneleriyle Osmanl~~Imparatorlu~unun payla~~lmas~n~~gerçekle~tirmek için Fransa'n~n sebep
aramaya ba~lamas~~üzerine, Sultan Mustafa Hükümetinin tutumundan ~ikayet etmeye ve böylece de en ufak ~eyleri büyütmeye, her
olay~~Fransa'ya kar~~~yap~lm~~~bu hakaret olarak telakki etmeye ve
her seferinde de ülkesine dönmek için pasaportlarm~~isteme~e ba~lad~.
Tilsit Bar~~~~ve Frans~z siyasetinin de~i~ti~i haberleri Istanbul'da
hayretle kar~~landrysa da, Bab~ali yine Frans~z arabuluculu~u üzerinde ~srar etti ve, Tilsit Antla~mas~yla ilan edilmi~~gibi görünen
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun çaresiz bat~~ma herzamanki gibi inan~p,
bunda hakkani olmayan bir rol oynad~~~~kanaatiyle pi~man olan ve
~imdi de Osmanl~~Imparatorlu~u'nu Rusya'yla yaln~z ba~~na kar~~~
kar~~ya b~rakan bir sava~a itti~i kanaatine varan Sebastiani'yle iyi
münasebette bulunmaya çal~~t~. Talleyrand'a da durumu ~öyle
nakletti: "Istanbul'a geldi~imden bu yana birkaç defa güç durumda
bulundum; ancak hiçbiri, bana bu seferki kadar a~~r gelmedi. Bu
hükümeti kand~rm~~~ve hala kand~rmak isteyen biri gibiyim". 21 Sebastiani çok üzüntülü idi, bundan böyle Istanbul'da kalmamn imkans~z oldu~unu; Bab~âli'nin itimad~n~~tamamen yitirdi~ini ve
küçük bir i~~yapt~rmak için bile hiç bir otoritesinin kalmad~~~n~~tekrar
edip duruyordu.
Hükümet tarafindan geri ça~r~ld~~ ve ~ 8o8 May~s~nda, yerini
Iran'dan dönmü~~olan Bay De Blanche'a b~rakarak Istanbul'u terketti.
11 Dava= Edouard, NapoMon et l'Europe, Tilsit, la France et le Russie
sous le Prernier Empire, la question de .Pologne (1806-18439), Paris, 1917, s. 265.
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Osmanl~~imparatorlu~unun payla~mas~yla ilgili hükümler
Osmanl~~Imparatorlu~u ve Iran'~~diplomatik yollar ve vaadlerle
kendi saf~na çeken Napolyon, Friedland zaferinden sonra, kendisine
Avrupa'da güçlü bir müttefik olacak ve Ingiltere'ye sald~raca~~nda
veya dü~man~na bar~~~antla~mas~~imzalamaya zorlayaca~~nda kendisini kuzeyde emniyete alacak Rusya'yla bir bar~~~antla~mas~~yapmay~~ba~ard~. Bununla beraber, Rusya'n~n tam doslu~unu kazanmas~~
için O'na da herkese yapt~~~~gibi vaadlerde bulunmas~~ve baz~~imtiyazlar vermesi gerekiyordu. Böylece de hem Bab~âli, hem de Iran'a
yapt~~~~vaadleri unuttu ve III. Selim'in tahttan indirilmesini bahane
ederek Rusya'ya Osmanl~~Imparatorlu~u'nu payla~may~~teklif etti.
Bir konu~ma s~ras~nda I. Alexandre'a ~öyle söylüyordu: "III.
Selim'in tahttan indirilmesi beni Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan
kurtard~. Dostum ve müttefikim III. Selim tutukland~. Onu biraz
destekleyerek, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu ayakta tutabilece~ini zannediyordum. ~imdi dü~ünüyorum ki bu sadece bir hayal. Kendi kendini idare etmekten aciz bir devleti y~kmak daha uygun olur." 22
Korkunç rakibinin dikkatini bu yöne çekmekten endi~elenen
Rusya Napolyon'un konuyla ilgili teklifleri ka~~~s~nda önce Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~~konusunda tereddüt ettiyse de,
kom~usu üzerindeki ihtiraslar~n~~nihayet gerçekle~tirebilecek bir
f~rsat~n do~du~unu gördü. Kanaatimizce burada ~u muht~ray~~ da
zikretmek uygun olur: "Öyle hareket ediniz ki, O (Napolyon)
Türkiye hakk~nda aç~kça konu~sun. Böylece söz Do~u ve Bat~~~mparatorluklar~n~n kurulu~una gelebilir. Bu durumda iki Imparatorluk
aras~ndaki s~n~rlar nereler olabilir?"23.
Tilsit görü~meleri s~ras~nda ve sonra Do~u anla~~lmazl~~~n~~çözümlemek için Napolyon'un ba~l~ca dört konu üzerinde durdu~unu
zannediyoruz: ~lk etapta Osmanl~~Rumelisi'nin Fransa'yla Rusya
aras~nda payla~~lmas~ ; ikinci etapta, her iki ~mparatorun da ~ahsen
devletlerinin ortak ç~karlar~n~~ sa~layacak vas~talar' görü~mek üzere
bir araya gelerek Osmanl~~~mparatorlu~u'nun tamamen payla~~lmas~ ;
üçüncü etapta, Silezya'y~~Fransa'n~n tasarrufuna b~rakmak ~art~yla
Osmanl~~Eyaletleri'ni Rusya'ya terketmek ve nihayet dördüncü
etapta da, ~ayet, her iki Imparatorun Tilsit'te görü~tükleri projeleri
Pa~a, a.g.e., s. 223.
Edouard, NapoMon et l'Europe.... a.g.e. s. 165.

22 AHMET CEVDET
23 DRIAULT
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Çar kendili~inden tehir edecek olursa, Eflak ve Bo~dan dahil tüm
Eyaletleri Bab~âliye verecek bir bar~~~n yap~lmas~, Napolyon'un
Saint - Petersbourg Kabinesini temin etmek gayreti O'nu Prusya
Eyaletleri'nden e~de~erde yerler alarak Rusya'ya iki Osmanl~~Eyaleti'ni, Bo~dan ve Eflak'~~vermek fikrinden uzakla~t~rmam~~t~.
Napolyon önce, Rusya'y~~Fransa'ya ba~layabilecek olan Osmanl~~
Imparatorlu~unun tamamen payla~~lmas~~ fikri üzerine e~ildiyse
de, daha sonra, Rusya'n~n en büyük pay~, özellikle Istanbul'u, istedi~ini görünce bundan vazgeçti; 24 meydana gelebilecek güçlükleri
anlad~~ve Ingiltere'nin kendisinden önce davran~p, Imparatorlu~un
en iyi yerlerini almas~ndan korktu. Bununla birlikte, Rusya'n~n
ümitlerini tamamen kaybetmemesini sa~lad~. Bunlar~~gözden geçirdikten sonra, Tilsit antla~mas~~ve Saint - Petersbourg görü~meleri
boyunca NapolyOn'un Do~u üzerindeki fikirlerinin geli~mesini
inceleyece~iz.
Napolyon, Bab~âli ile Rusya aras~nda Frans~z arabuluculu~uyla
yap~lacak bir bar~~~antla~mas~n~n Tilsit Antla~mas~nda yer almas~n~~
istiyordu, ancak bunun gerçekle~mesine fazla önem vermedi~ini
Alexandre'a aç~kca bildirerek, , Moskova askerlerinin geri çekilmesi
üzerinde fazla ~srar etmedi. 25 Osmanl~~- Rus çat~~mas~~ask~ya al~nd~ktan sonra, bar~~~görü~lerinin belirlenecek bir yerde sürdürülmesi
gerekiyordu ve görü~meleri yönetecek olan Fransa da kar~~l~kl~~iddialar~~uzla~t~rmakla yükümlüydü. Ancak buna kar~~l~k resmi onayl~~
Tilsit Antla~mas~mn 8. maddesi de~i~ik hükümdedir : "Ayn~~ ~ekilde,
~ayet Istanbul'da meydana gelen de~i~iklikler sonunda, Bab~âli
Fransa'n~n arabuluculu~unu kabul etmeyecek veya kabul edip de,
ba~lamas~ndan üç ay sonra görü~meler memnuniyet verici bir sonuç
vermeyecek olursa, Osmanl~~Imparatorlu~u'na kar~~~Fransa Rusya'yla fikir birli~i yapacak ve anla~may~~yapacak olan her iki taraf da,
Istanbul ~ehri ve Rumeli Eyalei. hariç Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
Avrupa'daki tüm Eyaletlerini Türk boyunduru~u ve zilletinden
kurtarmak için anla~acaklard~r." 26
Jean, Napoleon ou le mythe du Sauveur, Paris, 1977, s. 165.
25 Bu sözlü antla~ma, I. Alexandre'~n Elçisi Tolstoi'ye verdi~i talimâtta da
bulunmaktad~r: VANDAL Albert taraf~ndan zikredilen Saint - Petersbourg Ar~ivleri, a.g.e, C. II, s. 214.
24 CLERQ A. de, a.g.e., c. II, s. 214.
24 TULARD
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Diplomatik belgelerin normal karakterinden tamamen ayr~lan
bu gördü~ümüz ifadede Imparator Alexandre'~n Osmanl~~meselesi
hakk~nda besledi~i ihtiras hissedilmektedir. Napolyon, Do~u yolundaki
Genç Imparator'un hayallerini sevkedebilece~i samimi görü~meler
~eklinde antla~man~n sürdürülmesine müsaade etti. Zaten 9. maddeye
göre ilgili madde gizli kalacak ve anla~may~~yapan taraflardan birinin
onay~~olmadan di~eri taraf~ndan hiçbir devlete bildirilemeyecekti.
Yine konuyla ilgili olarak diyebiliriz ki, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
payla~~lmas~~meselesi nüfuzlu arabulucu s~fat~yla Fransa'n~n yerine
göre yönetece~i h~zland~r~p yava~lataca~~, durduracak.' veya sonuçland~rabilece~i görü~melerin sonucuna ba~l~~kalm~~t~r.
Tilsit Antla~malar~mn Osmanl~~Imparatorlu~u'yla ilgili ayr~~ ve
gizli maddeleri ~öyle kaleme al~nm~~t~r: 21
I - Madde: Rus askerleri Kataro ad~yla bilinen ülkeyi Frans~z
askerlerine verecekler.
2 — Madde: Yediada tüm temellük haklar~yla Majesteleri Imparator Napolyon'un hakimiyetine girecek.
4 — Madde: Majesteleri tüm Rusya Imparatoru, Kral IV.
Ferdinand'~n Balear Adalar~~veya Kandiya Adas~~gibi veya bunlara
e~de~erdeki bir yeri tazminat olarak almas~ndan hemen sonra,
Majesteleri Napoli Kral~~Joseph Napolyon'u Sicilya Kral~~olarak
tan~may~~kabul edeceklerdir.
7 — Madde: Yukar~daki ayr~~ve gizli maddeler bugünkü resmi
antla~ma metninde yer alm~~~gibi ayni güç ve de~erde olacak ve onunla
birlikte onaylanacakt~r.
Bu ayr~~ve gizli antla~ma maddelerini Bab~âWnin bilmemesi için
Sebastiani emir alm~~t~, 28 çünkü tabii olarak Bab~âli bunu hayretle
kar~~lay~p protesto edecekti. Ayr~ca Bab~âli, Fransa'n~n Balkan Yar~madas~~sahillerini i~gal etmesinden endi~e duymu~~ve hiç kimse de Napolyon'un Osmanl~~Imparatorlu~u'nun kaderini elinde tutmas~~
iste~ine kar~~~ ç~kmam~~t~. O halde bu hükümleri gizli tutmak daha
ak~ll~ca bir hareket olacakt~.
21 Antla~ma metni Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivlerinde bulunmaktad~r: Turquie, Correspondance politique, no 2 ~~3-224, I 806-18°9.
28 Talleyrand'~n 19 Temmuz 2807 de Sbastiain'ye gönderdi~i mektup bir
önceki Ar~ivler, Correspondance de Turquie, Supplement, No. 24. 1806-1810.
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Daha ~imdiden Napolyon, Do~u deniz bölgelerinin k~ymetli
bir parselini, Kataro (Kotor) Liman~ m ve Yediada'y~~kendisinin
addediyordu. 29 Daha sava~mak ve fethetmek gerekti~inde, "insanh~a
bar~~~ sa~lamak lutfunu" art~ k reddetmemesi kayd~yla Ingiltere ile
yapaca~~~görü~melerde bir de~i~ im veya telafi arac~~olarak kullanmak 3° ve daha büyük topraklara sahip olmak için ald~~~~bu yerlerle
bir ba~lang~ç yapmay~~ dü~ünüyordu.
Tilsit'te hayallerini geni~~tutan iki imparator, sadece Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun aleyhindeki büyük düzenlemeleri gözden geçirdiler. Tuna'mn öbür yakas~na yerle~mi~~olan Rusya'n~nkini dengelemek için Fransa'n~n Balkan Yar~madas~'n~ n bat~s~nda sa~lam bir
mevkiye sahip olmas~~öngörülüyordu.
Bununla birlikte Napolyon Tilsit görü~ melerinden beri dü~ünüyordu; görü~leri de~i~mi~~ve hisselerin e~it olmad~~~na kanaat
getirmi~ti. Zaten, Bo~dan ve Eflak'~~eline geçirmi~~durumda olan
Rusya'n~n hissesine sahip olmak için bunlar~~korumas~~yeterliydi;
Fransa'ya gelince, O, kendi hissesini fethetmek zorunda kalacakt~.
Rumen ülkelerinin eklenmesiyle Rusya, zaten co~rafi uzant~y~~olu~turan s~n~ r bölgelerini kendi topraklar~ na dahil edecek; halbuki
Fransa'n~n elinde bulunduraca~~~Bosna, Arnavutluk hatta Epir ve
Yunanistan, Imparatorlu~unun esas k~sm~na ba~lanmas~~güç, uzak
müstemlekeler olacakt~. Rusya eyaletlere sahip olurken, Fransa müstemlekelere, ha~ in, fakir, geçit vermez ve sava~ç~~topluluklar tarafindan savunulan bölgelere sahip olacakt~ . Bunlar~~fethetmek için sava~mak ve muhafaza etmek için yeniden sava~mak gerekiyordu. Bu
zafersiz sava~lar da sadece münazaal~~menfaatler verebilirdi. Bu
memleketlerin ahnmas~ yla bir engel daha do~acakt~ . Buna göre
Bo~dan ve Eflak'~n kayb~~Osmanl~~ Imparatorlu~unun çökmesini
gerektirmeyebilirdi. Bab~ âli eksik uzuvla ayakta durabilirdi; ancak,
vücudundan iki uzvun kesilmesine dayanabilecek miydi? Rusya'n~n
O'nun elinden Tuna Eyaletlerini almas~~ve Fransa'n~n da tamamen
bat~~bölgelerini ele geçirmesi halinde bu müthi~~darbeyle çökecek mi,
yoksa, bundan önce Fransa'n~n M~s~r'a sald~r~s~~ ve ~ngilizler'in Bo~azlar'a ve M~s~r'a sald~r~lar~~s~ras~ndaki gibi, vatanlar~n~~kurtarmak
20 Napolyon'un Kataro (Kotar) ve iyonya Adalar~~(Yediada)'n~~istedi~i mektup RANKE taraf~ndan yay~nlanm~~t~ r: Wmoires de Hardenberg, Paris, 1874,
S. 528-530.
30 Ayr~~ve gizli Tilsit Antla~mas~n~n 4. maddesinin hükmü.
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veya u~runda ölmek isteyen tüm tebas~ m ça~~rarak Osmanl~lar i~galcinin kar~~s~na m~~dikilecekti? Birinci durumda, her iki Imparator da
hiç bir zaman üzerinde anla~amad~klar~~ve güç bir i~~olan payla~ma
meselesiyle kar~~~ kar~~ ya kalacaklard~ . Zaten, Tilsit'te kabul etti~i
k~smi payla~ ma meselesi de art~ k gerçekle~emez gibi geldi~inden,
Napolyon tamamen payla~may~~tercih ediyordu.
Yine Napolyon bu büyük i~in er veya geç kaçm~ lnlaz oldu~una
inan~ yordu. Fakat kendisine ba~l~~kalan ve baz~~menfaatler sa~layabilecek olan bir devleti kendi elleriyle mahvedebilecek miydi? Bu
fikir kendisine çok a~~ r gelmesine ra~men, kanaatimizce, Osmanl~~
Imparatorlu~unu ele geçirmekten O'nu al~koyan esas sebebi ba~ ka
yerde aramak gerekir. Her ne kadar Fransa'y~~Nil vadisine getirmeyi
arzu etmi~se de, Tilsit Antla~ malar~ndan sonra zaman~ n henüz gelmedi~ini kabul ederek, politikas~n~~istikbali korumaya yöneltti.
Bunun için de, Osmanl~~idaresinin devam~~kendisine fayda sa~layacakt~. Osmanl~~Imparatorlu~unun ölüm ferman~n~~vermek ve böylece
de M~s~r'~~bo~~ve sahipsiz olarak ilan etmek, O'nu ilk i~galciye teslim
etmek demekti. Bu durumda da, ~üphesiz ~ ngiltere Fransa'dan önce
orada olacakt~ . Zaten, Malta ve Sicilya'y~~eline al~p, Adriatik Denizi'nin giri~ini kapam~~~olan Ingiltere tüm M~s~r çevresini tekelinde
bulunduruyordu. Otedenberi de Bonapart'~n yolunu gösterdi~i zengin
Eyaleti ihtirasla gözetliyordu. Bab~ali ile olan anla~mazl~k s~ras~nda
da O'nu eline geçirmeyi denemi~ti. Daha Rus - Frans~z ordular~~
Istanbul'a ula~ madan, ~ngiltere, M~s~r, K~br~s, Kandiya ve Ege
Adalar~ , hattâ Mora ve Çanakkale Bo~az~n~~eline geçirmi~~olacakt~.
Bugün böyle bir i~e giri~ ecek olursa, Napolyon kendisine istikbal
kap~lar~n~~kapam~~~ve bu önemli yerleri Ingiltere'ye terketmi~~olacakt~.
Bu konuda Champagny, "Napolyon'un Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
payla~~lmas~ na kar~~~ ç~kmas~ na en büyük engeli de bu te~kil ediyor"
demi~ti. 31
Bununla birlikte, Napolyon'un Bab~ali hakk~nda siyaseti, olaylara, duruma ve Rusya'yla olan ili~kilerine ba~l~~kal~yordu. Osmanl~~
topraklar~nda baz~~fedakarl~klar yapma pahas~ na Osmanl~~ülkesinden
geçerek Hindistan'a ula~ ma projesinden Alexandre'a bahsetti. Dört
ay sonrada, Saint - Peterbourg'a gelir gelmez Caulaincourt konuyu
görü~ mekle gör evlendirildi. 32 Alexandre'la Rournantsof Frans~z tek31 ve 32 Caulaincourt'a verilen talimat, Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivleri,
cilt 144, a.g. belge.
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lif lerini temkinle kar~~lad~lar. 33 Rusya kar~~l~ks~z olarak yard~m
etmek istemiyor; göze alaca~~~tehlikeye e~de~erde avantaj sa~lamay~~
arzu ediyor ve daha Asya'da harekete geçmeden Avrupa'da pe~in
olarak ödenmek istiyordu. Hattâ Eflak ve Bo~dan'~~bile terketmenin
Rusya'y~~ikna etmeye kâfi gelmeyece~ini ve O'na Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun s~rt~ ndan daha kal~c~~fevkalade imtiyazlar vermesi gerekece~ini dü~ünen Napolyon'un zihninde yava~~yava~, gerçekle~tirmesi
insan gücünün üstünde gibi görünen ~öyle bir fikir yer ald~ : Osmanl~~
Imparatorlu~unun enkaz~~üzerinde Hindistan seferini yapmak. Bunun
için de, ~~Ocak ~ 8o8'de Tuileries Saray~ na gelir gelmez Talleyrand'Ia
bir kö~eye çekilip O'nunla be~~saat boyunca görü~ tü." Konferanslar
günlerce birbirini takipetti; sonunda Napolyon ikili bir proje ortaya
koydu: Bab~ ali'nin kurban edilece~i proje, Hindistan'~ n hedef al~naca~~~
proje. Talleyrand'~ n itirazlar~na ra~men de, Napolyon bunlardan
biri veya di~erini ~iddetle istedi~ini aç~~a vurdu. 35
Ancak, Ispanya meselesi O'nu me~gul ediyor ve Do~u i~i için de
Rusya'n~n haz~rl~klar~n~n iyice anla~~lmas~n~~ve Caulaincourt'un
ilk haberlerinin Rusya'dan gelmesini bekliyordu. Osmanl~~ ~mparatorlu~unu feda etmeden önce Alexandre'~n isteklerinin bir kanun
hükmünde ilan edilip edilmiyece~ini ö~renmek istiyor ve Bab~ali'nin
hala kendi sistemi içinde etken bu rol oynay~p oynayam~yaca~~ m
kendi kendine soruyordu.
Sonunda Osmanl~~Imparatorlu~unun payla~~lmamas~~fikrine
döndü ve bunu temin etmenin güçlü~ü üzerinde durdu. Zira, Akdeniz'deki Ingiliz donanmas~~O'nu endi~ elendiriyor, planlar~n~~altüst
ediyor ve O'nu önceden gözden geçirdi~i tehditkar gerçekle kar~~~
kar~~ya b~rak~ yordu. Di~er taraftan, Osmanl~~Imparatorlu~unun ilk
darbede y~k~laca~~ndan ve Asya kap~s~n~n hemen aglaca~~ndan pek
emin de~ildi; ancak emin oldu~u bir ~ey vard~~ki, o da, daha Osmanl~~
toprak bütünlü~üne kar~~~yapaca~~~ilk harekette ~ngiltere'nin M~s~ r'~~
ele geçirmeyi deneyece~i idi. Bu sebeple bu korkunç manzara kar~~s~ nda yeniden duraklayarak, tereddüt etti ve hiçbir ~eyi aceleye
~~~~mektup:
33 Caulaincourein.3~~ Aral~ k 1807 tarihinde Champagny'ye yazd
Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivleri, a.g. cilt.
34 TULARD Jean, a.g.e. s. 344Ocak ~ 8o8
35 Tolstornin Roumantsof'a gönderdi~i 29-30 Aral~ k 1807 ve 9-~~~
tarihli mektuplar~, Saint - Petersbourg Ar~ivleri: VANDAL Albert a.g.e. s. 228.
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getirmenin do~ru olmayaca~~ na karar verdi; 14 Ocakta da Champagny'den ilk talimatlar~~ do~rultusunda 36 , Türk - Prusya projesini
yeniden ele almas~~ve Fransa'n~n Do~u'dan alaca~~~tüm paylar~n
ertelenmesi için Caulaincourt'a yazmas~n~~söyledi: "... Majesteleri,
Türk imparatorlu~unun varl~~~~meselesine sonra karar verecekler
ve O'nun bat~~~n~~ h~zland~rmay~~pek istemiyorlar".
Tilsit Antla~malar~ ndan Erfurt Antla~mas~ na geçi~~
Akabinde, her iki imparatorun da Osmanl~~imparatorlu~unun
payla~~lmas~n~~görü~ mek üzere randevu verdikleri Tilsit Antla~malar~,
bir derecede Erfurt Antla~ mas~n~~ do~urmu~ tur. Caulaincourt'un
~u ifadesinde de bu aç~ kca görülmektedir: "Bununla birlikte, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~~fikrinin Saint - Petersbourg'da kararla~t~r~lmas~~ mümkündür; bu durumda, imparator, Ruslar'~n
Avusturya'y~~ i~e kar~~t~rmalar~ ndan çok, bu payla~ mada Fransa'ya
mümkün oldu~u kadar fazla nüfuz tan~ yarak payla~may~~sadece
Rusya'yla kendi aras~ nda gerçekle~ tirmeyi tercih etmekte ve Rus
Hükümetini fazla tela~a dü~ ürmemek niyetindedir. O halde bu
payla~may~~tamamen reddetmemeli, ancak konu üzerinde sözlü
olarak anla~man~ n gerekti~ini ilan etmelidir.
Beyefendi, Majesteleriyle olan konu~malar~n~~ ve, imparator
Alexandre'~n yapaca~~~seyahat s~ras~ nda Paris'te veya her iki Hükümdar~ n gelebilecekleri herhangi bir yerde anla~maya varmadan konunun hiçbir surette aç~~a vurulmamas~~için her iki imparatorun da
nas~l anla~m~~~olduklar~n~~imparator Alexandre'a hat~rlat~mz" 37.
~imdi de, iki imparatorun da kendilerini yakla~~k olarak bir y~ldan beri me~gul eden bu payla~ ma meselesini nas~ l çözeceklerini
görmek için Erfurt Antla~mas~n~~gözden geçirece~iz.
23 Aral~k ~ 8o8'de Erfurt'dan hareket ederken Talleyrand öncekinden daha geni~~fakat ayn~~do~rultuda bir payla~ma plan~~ haz~rlan~ p, kendisine göndermesi için Monsieur D'Hauterive'i görevlendirdi; burada her zamanki gibi zamanl~~ ve ~artl~~ bir payla~ma söz
36 Burada ana hatlar~n~~ inceledi~imiz, Napolyon'un Bab~âli hakk~ndaki niyetlerini ayr~nt~l~~olarak kavrayabilmek için, genel olarak Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
payla~~lmas~na hasredilmi~~olan ve ilgili k~s~mlar~n~~ekteki tercümesinde verece~imiz
Caulaincourt'un talimatlar~ na, bakmak yeterlidir. a.g. belge.
37 Caulaincourt'un talimat~ na Napolyon taraf~ndan dikte edilen ek, enceki
belge.
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konusuydu ve Bab~âli ve ingiltere'yle ilgili ~artlar~n yan~s~ra, Fransa'n~n Rusya'yla olan tüm ili~kilerinde uygulanacak baz~~genel hükümler de yer almaktayd~.
Monsieur D'Hauterive'nin haz~rlad~~~~son plân üzerine, her iki
Imparator da ~imdilik tamamen payla~ma meselesini bir tarafa
b~rak~p, konuyu ba~ka bir görü~mede incelemek ve sadece Rusya'n~n
Tuna'ya kadar olan geni~lemesini hükme ba~lamak için Erfurt'da
Do~u i~leriyle ilgilenilece~ini kararla~t~rd~lar. Alexandre, Eflak ve
Bu~dan'~n tasarufu meselesine tart~~ma götürmez ve aç~k bir ~ekil
verdirmeye söz verirken, Napolyon da baz~~ k~s~tlay~c~~hükümlerle
uygulamay~~hafifletece~ini en az~ndan, geciktirebilece~ini ümid
ediyordu.
Böylece Erfurt antla~mas~ nda, hiç bir ümidi kalmayan, Eflak
ve Bu~dan halk~~ve bunlar~n mal ve mülkü için yeterli güvenceleri
sa~layamayan ve bu Eyaletleri pratik olarak topraklar~na kat~p, imparatorluk s~n~rlar~n~~Tuna'ya kadar geni~letmi~~olan Rus Imparatoru,
ancak bu ~artlarla Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun toprak bütünlü~ünü
tan~yabilirdi. Imparator Napolyon da görü~ me hükümlerini ve Rus
~mparatorlu~u'nun s~n~rlar~n~ n Balkanlar'dan Tuna'ya kadar uzamas~n~~kabul ediyordu. 38
Imparator Alexandre bu hükmü çok gizli tutuyor ve Istanbul'da
veya ba~ka bir yerde yapmay~~tasarlad~~~~görü~me ile mümkün olursa
dostça her iki Eyaleti de tamamen elde etmeyi dü~ünüyordu.
Bu duruma göre Fransa arabuluculuktan vazgeçiyordu. Her iki
imparatorlu~un elçileri veya ajanlar~~da Fransa'yla Bab~âli aras~ndaki
dostlu~u tehlikeye dü~ürmemek ve böylece de Akdeniz Osmanl~~
limanlar~nda ya~ayan Frans~zlar'~n emniyetini sa~lamak ve Bab~ali'nin ~ngiltere'nin kollar~na dü~mesini önlemek için söz birli~i yapacaklard~.
Bab~âli Eflak ve Bo~dan~~vermeye raz~~olmazd~, sava~~yeniden
ba~larsa Imparator Napolyon hiçbir ~ekilde sava~a kat~lmayacak ve
sadece Bab~ âli nezdinde iyi niyet giri~iminde bulunacakt~~; ancak,
Avusturya veya herhangi bir devletin bu muhtemel sava~tan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'yla anla~mas~~halinde Imparator Napolyon, duru38 12 Ekim ~~ 8o8'de Erfurt'da Fransa ile Rusya aras~nda imzalanm~~~olan
Ittifak antla~mas~n~n, Osmanl~~imparatorlu~unu ilgilendiren, 8'den ~~~~'e kadar
olan maddeleri: NORADOUNGHIAN Gabriel Efendi, a.g.e. c. ii s. 8o, 81.
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mu her iki Imparatorlu~u da birle~tiren genel antla~ma hükümlerindenmi~~gibi de~erlendirerek derhal Rusya'yla anla~acakt~.
Nihayet Antla~may~~imzalayan devletler önceden görü~meksizin
ne Osmanl~~Imparatorlu~u'nun hiçbir bölgesine hiçbir surette zarar
vermek ve ne de zarar görmesini arzu etmek istemediklerini bildirerek Osmanl~~Imparatorlu~u'nun toprak bütünlü~ünü korumas~n~~
kabul ediyorlard~.
Her iki Imparator da Ingiltere'yle bar~~~yapabilmek için önemli
bir giri~imde bulundular: Büyük Britanya Kral~na ortak bir mektup
yazarak, uluslara bar~~~getirmeyi, Avrupa'da meydana gelmi~~olan
de~i~ikli~i tan~may~, sonra, sayg~l~~fakat yeterince aç~k bir ifadeyle,
O'na bar~~~~reddetmenin yeni ve çok önemli de~i~ikliklere yol açaca~~n~~
anlatmaya çal~~acaklard~. Ingilizlerin dikkati Do~u'ya yönelmi~~
olaca~~ndan da, bu sözlerde Bab~âli için bir tehdit bulunaca~~n~~
sezecekler ve belki de bunun gerçekle~ece~ini hissederek anla~maya
karar vereceklerdi. Fakat kanaatimizce, Ingiltere'ye maddi yönden
zarar verecek durumlar~~olmayan Napolyon ve Alexandre, hayali
bir korkuluk yaratarak, O'nu sadece manevi bir etki alt~na almay~~
deniyorlard~.
Bununla birlikte, iyilikle veya: zorla, Eyaletleri eline geçirmek
isteyen Rusya, hakl~~ ç~kmak ümidiyle, t8o9'dan 1812'ye kadar
Osmanl~~imparatorlu~u'na sald~rd~. Ancak, Ruslar, Brayla önlerinde büyük bir yenilgiye u~rad~ lar. General Prosorowsky'nin ölümünden sonra yerini alan Bagration da Silistre önlerinde yenildi; Veziriazam Yusuf Pa~a gerçek bir sava~~ç~ kard~, Tuna'mn bat~~yakas~n~~
çok iyi korudu ve, Eflak ve Bo~dan'~~tehdit etmeye ba~lay~nca, bu
iki Eyalet 28 May~s 1812 Bükre~~Antla~mas~yla Bab~âli'ye geri verildi. 39
39 II. Mahmud ve I. Alexandre'~n adlar~na Osmanl~~ heyetinden Esseyyid
Mehmed Galip Efendi, Ibrahim Selim Efendi ve Rus heyetinden Andre Italinsky,
Jean Sabanieff ve Joseph Fonton Fonton taraf~ ndan imzalanan Bükre~~Antla~mas~~
Prut Nehri'nin her iki tarafca da s~n~r olarak kabul edildi~i; Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun tüm Eflak'~, Tuna Adalar~n~, Prut'un bat~~yakas~n~~ve böylece
de, Bo~dan'~n bir k~sm~n~~ ve Asya'da yeniden fethetti~i topraklar~~ al~p, Rusya'ya
Prut'un do~usunu, Bo~dan'~n bir k~sm~n~~ve Besarabya'y~~ b~rakan yeni hükümler
getirmi~tir: MARTENS Ch. de ve CUSSY F.de, Recueil manuel et pratique de
trait6, conventions et autres actes diplomatiques, Leipzig, 1846-1857, cilt III,
S. 397-398; Koçu Re~at Ekrem, Osmanl~~Muahedeleleri, Kapitülasyonlar 13001920 ve Lozan Muahedesi, Istanbul, 1934, s. 133-135.
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Daha sonra, 1817 Mart~nda, Saint - Helene'de sürgün hayat~~
ya~ayan Napolyon'a Tilsit ve Erfurt hakk~nda soruldu~u zaman
~öyle cevap vermi~tir:
"Alexandre'~n bütün dü~ünceleri Türkiye'yi fethetmeye yönelmi~ti. Bu konu da birlikte bir sürü konferans yapt~k. Teklifi önce beni
büyülemi~ti, Avrupa uygarl~~~n~n geli~mesi için bu Barbarlar~~(Türkleri) Avrupa'dan kovmamn yararl~~olaca~~n~~dü~ünüyordum, Ancak,
bundan ortaya ç~kabilecek sonuçlar~~ dü~ündü~üm ve, Türkler'in
himayesi alt~nda bulunan ve do~al olarak Ruslar'a kat~lacak olan
çok say~daki Yunanl~ lar'la birlikte bu projenin Rusya'ya ne gözal~c~~
bir üstünlük sa~layaca~~n~~gözden geçirdi~im zaman, özellikle Alexandre'~n Istanbul'u istedi~i zaman, raz~~olmad~m, buna izin veremezdim, çünkü bu, Avrupa'daki dengeyi bozacakt~ . Bu projeyle
Fransa'n~n M~s~r, Suriye ve Adalar~~kazanaca~~n~~ve bunun da Rusya'n~n elde edeceklerine k~yasla hiçbir önem ta~~m~yaca~~n~~dü~ündüm.
yine Kuzey Barbarlar~n~n zaten çok güçlü olduklar~na ve muhtemelen daha sonra tüm Avrupa'ya hükmedebileceklerine inand~ m ..." 40
Neden Erfurt Antla~mas~m onaylamay~p, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~n~~gerçekle~tirmedi~i kendisine soruldu~u zamansa, ~öyle kar~~l~k vermi~tir:
"Antla~ma metni haz~rlanm~~t~ , ancak imzalama s~ras~nda
karar veremedim. Bu, dünyan~n yeni ba~tan kurulu~u olacak,
belki de Polonya Eyaletleri yüzünden Avusturya'yla yeni bir sava~~
yapmay~~gerektirecekti. Sonra, Türkiye'nin payla~~lmas~yla, genel
bar~~~görü~melerinde koz olarak kullanmay~~gizliden gi~liye tasarlad~~~m tüm fetihlerin Frans~z ~mparatorlu~u'na temelli kat~laca~~mn gerçekle~mesini Ingiltere ile yap~lacak bar~~ta nas~l ümidedebilirdim? Bat~~Imparatorluk tac~n~~Erfurt Antla~mas~yla bir kere
ba~~ma koyunca, art~ k hiçbir zaman Ingiltere'yle bar~~~mümkün
olmayacak; bundan böyle de bir ölüm - kal~ m sava~~~ba~layacakt~.
Bir kere Istanbul'a sahip olduktan sonra da, Imparator Alexandre'~n
~ngilizler'le anla~mayaca~~n~~bana kim temin edebilirdi?... 5" 41
Hem sözleri, hem de hareketlerinde ke~fetti~imiz gibi, ba~lang~çta
biraz çekingen davranan, fakat Imparatoru Alexandre'~n ~srarlar~~
ve çe~itli olaylar kar~~s~ nda istekli olan, Do~unun en büyük ~mpara40 ve 41 Oeuvres de NapolCon ler â Saint - Hene, cilt XXX, s. 229, 402,
supplrnent â la Correspondance politique de NapoMon Ier, a.g.e.
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torlu~unu fethetmeyi, bunun enkaz~~üzerinde kendisi için bir ba~kas~n~~kurmay~~planlayan ve böylece de Balkanlar'daki Rus tehlikesini,
belki de Ingiliz tehlikesini, önlemek isteyerek ~ahsi ihtiraslar~n~n esiri
olan Napolyon, gerçekten Osmanl~~Imparatorlu~u'nu yok etmeyi veya
en az~ ndan, her iki imparatorun da hiç bir zaman üzerinde anla~amad~klar~~en büyük hisseyi, Istanbul'u mümkün olursa ve tabii
olarak kendisine ay~rmay~~dü~ünmü~tür.
Bununla birlikte III. Selim'in ve daha sonra II. Mahmud'un
kararl~~tutumlar~, Ruslar'a kar~~~kazan~lan baz~~zaferler, Rusya'n~n
a~~r~~ihtiraslar~~ve nihayet bir Ingiliz sald~r~~ihtimali kendisindeki
kendi tabiriyle bu "gizli dü~ ünceye" gem vurmu~~ve O'nu gerçe~e
yöneltmi~ tir. Ancak, Rusya'ya ve sonradan da, Avrupa ülkelerine
kar~~~sava~~~kaybetmemi~~ve, iktidar elinden al~ narak, Saint - Helene
Adas~na sürülmemi~~olsayd~, sayd~~~m~z bütün bu hafifletici sebepler
Napolyon'da tutu~mu~~olan bu ate~i söndüremiyecekti.
Yine belirtmek gerekir ki, Napolyon'un sözleri ve hareketleri
hatta yapt~klanyla dü~ ündükleri ve tavsiye ettikleriyle karar verdikleri
aras~nda büyük bir fark vard~ r. O, Osmanl~~Imparatorlu~u için,
Osmanl~~Elçilerinin belirttikleri gibi ve mütevazi incelememizde de
hissedilece~i üzere, kendisinden sak~ mlmas~~gereken, güvensiz bir
kimse olmu~tur.
BELGE
MONSIEUR CAULAINCOURT'A VERILEN
TALI MAT 42
(1807 - 1811

tarihleri aras~ nda Rusya'ya gönderilen Frans~ z Elçisi)

Monsieur de Tolstoi'nin Tilsit Antla~mas~n~n yap~l~~~ ~ekli üzerinde hiçbir talimat almad~~~~anla~~l~ yor. Imparator Alexandre'~n
görü~lerini bildirecek talimatm gönderilmesi gerekli görülüyor.
Türkiye'yle bar~~~yapmak için Rus Imparatoru, Imparator
Napolyon'un arabuluculu~unu kabul etti. Türkiye de bunu kabullendi ve Paris'teki elçisi bunu akdedecek tam yetkiye sahiptir. Monsieur Tolstan~ nsa hiç yetkisi yok, bu durumda görü~meler yap~lamaz;
Eflak ve Bo~dan'~n ~imdiki i~gali, Comte Romantzoff'un General
42 Belgenin asl~~Paris D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivlerinde bulunmaktad~ r: Rnessi,
Correspondance politique, cilt 144. Bunun sadece Osmanl~~ imparatiorlu~unu ilgilendiren pasajlar~n~ n Türkçe tercümesini veriyoruz.
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Savary'ye aç~lmas~~ve nihayet Rus ordusunun davran~~lar~~Rusya'n~n
bu iki Eyalete göz dikti~ini dü~ündürmektedir. Imparator (Napolyon)
Eflak ve Bo~dan'~n Ruslar tarafindan i~gal edilmesine fazla itiraz
etmiyor. Bunlar~n kar~~l~~~ nda birkaç Prusya Eyaleti daha almay~~
gerçekle~tirerek baz~~ konularda ç~kar sa~layabilir; Imparator bu
monar~iyi daha da zay~flatarak federatif sistemi güçlendirecektir;
bu de~erlendirmeye y~k~l~~~halinde bulunan Babrali'de eklenecektir;
Eyaletler O'nun için kaybedilmi~~say~l~r; Bab~ali, Eyaletlerin sa~layabilecekleri kaynaklardan yararlanaca~~na inanabilir; bu bölgeler
tahribedilecek ve halklar~~ da iki devletin talamna eza ve cefas~na
u~rayacak; ç~~hklar, ~ikayetler Imparator Napolyon'un kulaklar~nda
ç~nlayacak; böylece de, her seferinde yeniden do~acak olan sürtü~melere müdahale etme~e ça~r~lacak ve Fransa'yla Rusya aras~ndaki
dostluk tehlikeye girecektir.
Di~er taraftan, Rus Imparatoru'nun ~ahsi menfaati için elinin
alt~nda subaylar~na da~~t~lmak üzere toprak ve mal-mülk bulundurmas~~gerekir; haleflerinin yapt~~~~gibi, O'nun da halk~~ nazar~nda
yücelebilmesi için imparatorlu~unun s~n~rlar~n~~geni~letmesi gerekir.
Ancak Eflak ve Bo~dan'~~ al~rsa, görünü~te Tilsit Antla~mas~m
ihlal etmi~~olur ve bu da antla~ma yapanlardan sadece birisinin ç~karlar~~için olamaz. Imparator (Napolyon)'a da bir taviz vermek
gerekir ve bunu da, sadece antla~mada verilmesi öngörülen,
iki Türk Eyaleti'ne gerek halk, gerekse zenginlik ve gelir aç~s~ndan
e~de~erdeki Prusya Devletciklerinin biri aras~nda bulabilir. Böylece
de, Fransa'n~n müttefiki gibi Rusya'n~n müttekifi de ayn~~ kayba
u~ram~~~ve her ikisi de Tilsit Antla~mas~mn kendilerine b~rakt~~~~
pozisyonda daha zararl~~ ç~km~~~olacakt~r. Gerçekten Prusya'mn
iki milyondan fazla bir halk~~olmayacakt~r; ancak, krall~k ailesinin
mutlulu~u için bu yeterli olmayacak m~ ? Kaybetti~i mevkiyi yeniden
elde etmek için sarfedece~i tüm çabalar halk~na eziyet etmekten ve
gereksiz pi~manl~klar do~urmaktan ba~ka bir i~e yaramayaca~~ndan,
hemen ve tam bir feragatle zay~f devletler içine girmesi menfaati
icab~~olmayacak m~ ?
Imparator (Napolyon)'un bu telafiyi kolayca ~talya Krall~~~na
en yak~n olan Bosna ve Arnavutluk gibi Türk Eyaletlerinden alabice~i size Petersbourg'da ima edilebilir. Bu konudaki tüm düzenlemeleri
reddetmelisiniz; bu da Imparator'a uygun dü~meyebilir; öngörülmeyen sonuçlar do~urabilir. Bu Eyaletleri Imparator'un fethetmesi
Belleten C.XLVII, 49
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gerekecektir; ~imdi Rusya'n~ n elinde olan Eflak ve Bo~dan gibi
bunlar Imparator'un elinde de~ildir. O halde bunlar~~fethetmek
için sava~ mak, elde tutmak için de gayret sarfetmek gerekecektir, zira
bu ülkelerin önyarg~ lar' ve halklar~n~ n karekterleri, kolayca elde
edilmelerini büyük ölçüde önleyecektir; bu Eyaletler Imparator
için fazla önemli bir mal olmayacakt~r; az zengin, ticaretsiz, endüstrisiz ve durumlar~~itibariyle de, Imparatorluk merkezine çok zor
ba~lanacak niteliktedirler. Bu sözde telafiyle Imparator'a menfaatsiz ve zafersiz olarak ve silahlarla çözümlenebilecek olan bir üzüntü
kayna~~~b~rak~lm~~~olacakt~r.
Bundan çok önemli sonuçlar ç~ kacakt~r, en önemlisi de Osmanl~~Imparatorlu~u'nun y~k~lmas~d~ r. Kuzeyde ve bat~da me~gul
olan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun daha fazla tutunmas~~mümkün
olmayacakt~ r. Halbuki, Eflak ve Bo~dan'~n elinden ç~kmas~~O'nun
gücünü hiç sarsmayacakt~ r; Rus nüfuzu alt~ ndaki bu iki Eyalet
zaten yirmi y~ldan beri Osmanl~~imparatorlu~u için kaybedilmi~tir;
ancak bu kayb~~ di~er bat~~Eyaletleri de izleyecek olursa, Imparatorluk kalbinden vurulmu~, bel ba~lad~~~~umudunu yitirmi~~olacak
ve böylece de, bir taraftan Ruslar, di~er taraftan da Frans~zlar tarafindan sald~r~ya u~rayacak olan Bab~âli ortadan kalkm~~~olacakt~r.
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun bu bat~~~~Petersbourg Kabinesi taraf~ndan arzu edilebilir; bunun kaç~n~lmaz oldu~u zaten bilinmektedir; ancak iki Imparatorluk saray~ n~n da siyaseti bunu h~zland~rmak
de~ildir; bu geni~~enkaz~n payla~~lmas~~biri için oldu~u kadar di~eri
için de en çok avantajl~~olaca~~~zamana ve, ~imdi kendilerinin dü~man~~olan bir devletin en zengin miras olacak olan M~s~r ve Adalar~~
eline geçirerek, Imparatorlu~a sahip ç~ kmas~ndan korkmayacaklar~~
zamana kadar bu payla~may~~geciktirmelidirler. Bu da, Imparator'un Osmanl~~Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~ na kar~~~ ç~kt~~~, en
önemli sebeptir.
imparator (Napolyon) taraf~ndan yazd~r~lan ek
Böylece, Imparator'un gerçek arzusu Rusya ve Fransa'yla
bar~~~içinde ya~ayacak ve, Fransa'n~n Prusya'dan fazla olarak ayn~~
e~de~erde yerler almas~n~~Rusya'n~n kabul etmesi ~art~yla, Tuna'n~n
toplanma hatt~n~~ve ek olarak bu Nehir üzerinde Ismail Nahiyesi
gibi baz~~yerleri kendisine s~n~ r olarak alacak olan Osmanl~~Imparatorlu~u'nun ~imdiki toprak bütünlü~ünde kalmas~d~r.
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Bununla birlikte, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun payla~~lmas~~fikrinin Saint - Petersbourg'da kararla~t~r~lmas~~mümkündür; bu durumda, Ruslar'~n Avusturya'y~~ i~e kar~~t~rmalar~n~~ sa~lamak yerine,
mümkün oldu~u kadar Fransa'ya fazla nüfuz tan~yarak, payla~may~~
sadece Rusya'yla kendi aras~nda gerçekle~tirmeyi tercih eden ~mparator'un niyeti, konu üzerinde Rusya'y~~fazla endi~elendirmemektedir.
O halde bu payla~may~~fazla reddetmemeli, fakat konu üzerinde
sözlü olarak anla~man~n gerekti~ini ilan etmelidir.
Beyefendi, Majesteleri Napolyon'la olan konu~malar~m ve,
Imparator Alexandre'~n yapaca~~~seyahat s~ras~nda Paris'te veya
her iki ~mparator'un da gelebilecekleri herhangi bir yerde anla~maya
varmadan konunun hiçbir surette aç~~a vurulmamas~~için her iki
~mparator'un da nas~l anla~m~~~olduklar~n~~Imparator Alexandre'a
anlat~n~z. Fakat bu payla~ma görü~leri aç~~a vurulacak olursa, her
türlü olaya haz~r olmak amac~yla, bundan, en az~ndan, Frans~z
~mparatoru'nun Vistül Nehrinin sol yakas~n~~bo~altmamas~n~n gerekti~i sonucunu elde ediniz. ~mparator'a tel'afi konusu olarak da, size
Arnavutluk ve Bosna'dan bahsedildi~inde, tamamen e~it bir anla~ma
arac~~olan, her türlü ç~kara uygun, gerçekle~tirilmesi çabuk ve kolay
olan ve bu sonuçlar~n hiçbiri olmadan en uyan~k siyasetin bile ne
önceden kestirebilece~i, ne de haber verebilece~i fazladan birkaç
Prusya Eyaletinin verilmesinden söz ediniz.
Böylesine büyük ç~karlar tart~~~l~rken Imparator silah~~elinden
b~rakamaz. Rusya Dniester bölgelerini, Eflak ve Bo~dan'~~i~gal ediyor
ve Frans~zlar~~ bile ça~~rmaks~z~n, bu taraftaki ordusunu takviye
ediyor. Imparator Alexandre'a tam güveni olan Imparator kendi
tutumunu ayarlamak istiyor; ancak, her iki ~mparator'un da e~it
olarak yürümesi gerekir. ~mparator'un tutumu ne olacakt~r? Ak~l,
adalet ve temkin kendisine ba~ka bir taraf~~tutmas~na izin vermiyor
ve hiçbir engel de O'nu bu yoldan döndüremez.
Imparator silah~~elinden b~rakmayacak. Türkiye'yle bar~~~görü~meleri ba~lamad~kça ve Imparator Alexandre'~n niyetinin Eflak ve
Bo~dan'~~geri vermek oldu~unu ilan etmedikçe veya buralar~~k~smen
bo~altmad~kça ve, size daha önce sözünü etti~im olaylar~n yeni durumlar~yla ilgili düzenlemeler iki devlet aras~nda kararla~t~r~lmad~kça,
Imparator (Napolyon) Prusya Devletciklerini bo~altmayacakt~r. Imparator, konunun biri veya di~eri için haz~rd~r. Biri veya di~eri O'na
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uygun gelebilir. Eflak ve Bo~dan'~~kendisine terkeden düzenlemenin
Rusya'ya daha avantajl~~olaca~~~kanaatinde olaca~~~için, bunu sadece
bu sebeple, tercih edecektir; ancak önceden, düzenlemeyle ilgili
~artlar ve buna verilecek ~ekil üzerinde anla~mak gerekecektir. Size
anlatt~~~ m prensipler üzerinde, imzalamaya yetkili bulunaca~~n~z,
Tilsit Antla~mas~n~n yorumlay~c~~mahiyetteki bir antla~ma imzalamak gerekecektir. Kendisine verilecek olan Eyaletlerin toprak
bütünlü~ünü Bab~âli'ye b~rakacakt~r. Ancak bu antla~ma sakl~~
kalacakt~ r. Her iki Imparator da özel bahanelerle falanca veya
falanca Eyaleti bo~altmayaca~~n~~ aç~k bir ~ekilde belirtecektir; her
iki devletin gizlice üzerinde anla~acaklar~~düzenlemeleri tasdik etmek
iki devletin gizlice üzerinde anla~acaklar~~düzenlemeleri tasdik etmek
amac~yla, Paris'de bir taraftan, Frans~ z arabuluculu~unda, Rusya'yla Türkiye aras~nda, di~er taraflardan, Rusya'n~n arabuluculu~unda, Fransa'yla Prusya aras~nda birer antla~ma yap~lmas~~sa~lanacakt~r.
O halde Beyefendi, bu önemli siyaset hakk~nda ~mparator'un
niyeti ne olacakt~ r? Napolyon'un en çok tercih etti~i ise, Türkler'in
Eflak ve Bo~dan'a rahatça sahipolabilmeleridir. Ancak, SaintPetersbourg Kabinesinin arzusunu temin etmek ve Alexandre'~n
iyiden iyiye ba~lanmas~m sa~lamak amac~, Fransa'n~n Prusya Eyaletlerinden e~de~er de bir telâfi almak suretiyle bu iki Eyaleti Rusya'ya
terketme ihtimalini uzak tutmayacakt~ r; nihayet, Türk Imparatorlu~u'nun parçalanmas~n~~istemeyen ve bunu felaketli bir i~~olarak
gören Napolyon, Imparator Alexandre'la ve elçisiyle görü~ürken,
payla~may~~kesin bir dille reddetmemenizi istiyor; ancak zaman~~
tehir edilmesi gereken sebepleri kesin bir ~ekilde ifade etmeyi size
tavsiye ediyor. Rus ihtiras~ mn bu pek eski projesi, Rusya'y~~Fransa'ya
ba~layabilecek bir ba~d~ r. Bu sebeple de Rusya'n~n ümitlerini tamamen k~ rmaktan çekinmek gerekir...
Hindistan'a bir sefer yapmay~~dü~ünece~iz ; hayali göründükçe
meydana gelecek olan te~ ebbüs (ve bu konuda Fransa ve Rusya
neler yapabilir?) ~ngilizler'i ürkütecektir. ~ngiliz Hindistam'na
at~lm~~~olan tedhi~~tohumu Londra'da kar~~~kl~k ç~karacak ve, Bab~âli'
nin Istanbul'dan geçi~~hakk~~verece~i 40.000 Frans~z askerine kat~lmak
üzere Kafkasya'dan gelecek olan 40.000 Rus askeri Asya'da deh~et
saçmaya ve O'nu fethetmeye muhakkak kâfi gelecektir. Imparator
da, ~ran'a atad~~~~
' elçinin ayn~~görü~ler içinde gidece~i yere varmas~na
izin vermi~tir...
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