OSMANLI DEVLETININ ~~7oo - 1709
KUZEY SAVA~' YILLARINDAK~~TUTUMU*
Yazan: V. E. ~UTOY
Çeviren: Ö. CENAP EREN
Kuzey sava~~n~n sürdü~ü y~llar boyunca, Osmanl~~ imparatorlu~u, Avrupa devletlerinin Rusya'ya kar~~~çevirdikleri entrikalar~n merkezi haline
gelmi~ti. Gerçi, Rusya aleyhtar~~ bu güçler, Kuzey sava~~ n~ n ba~lamas~ ndan
önce de, Istanbul'da alenen faaliyette idiler. Fakat, Osmanl~~ Devletiyle bar~~~andla~mas~ n~~ imzalama~a yetkili k~l~nan, Rusya Duma Meclisi üyelerinden Emelyan ~gnatyeviç UKRA~NTSEV'in Osmanl~~ ba~kentine geli~i
ile, bu faaliyetler özellikle canl~l~k kazanm~~~oldu.
Rusya'n~ n 1698 Karlofça Kongresinde Bab~âli ile aktolunmu~~iki y~ ll~ k
bir mütarekesi vard~. Güneydeki kom~u ile sa~lam bir bar~~~n, ya da uzun
süreli bir mütarekenin "Bir miktar zayiatla bile olsa" akdi, Rusya'n~ n Kuzey sava~~na girebilmesinin ba~ta gelen ve kaç~ n~lmaz ~art~ n~~ te~kil etmekte
idi
Bundan dolay~~ I. Petro (Deli Petro), bar~~~andla~mas~n~~ bir an evvel
akdetmesi için UKRA~ NTSEV'i çok s~lu~t~r~yordu 2.
Ancak, Rusya'n~ n katland~~~~baz~~ fedakârl~klara ra~men, Istanbul'daki
bar~~~görü~meleri uzad~kça uzuyordu.
Avrupa'n~ n içinde bulundu~u genel siyasi durumun ve yabanc~~ devletler taraf~ndan Osmanl~~ devletine yap~lan bask~ lar~ n da, ~stanbul
görü~melerinin uzamas~ nda etkisi vard~.
Zaman~ n deniz devletleri say~ lan ~ ngiltere ve Hollanda, bu s~ rada,
Avusturya ile ittifak aktederek, ~spanya veraseti yüzünden, Fransa'ya kar~~~
sava~a haz~ rlan~yorlard~.
* Rusya çar~~ I. Petro'nun Isveç kral~~ XII. Karla kar~~~kazand~~~~zaferin 250.
y~ldönümü münasebetiyle, Sovyetler Birli~i Bilimler Akademisi "Slav Bilimleri Enstitüsü"
1959 y~ l~ nda "POLTAVA ZAFERI" ad~~ alt~ nda bir eser yay~ mlad~ . Bu makale oradan al~ nm~~t~ r. (Ö.C.E.).
1

"Pis'ma i bumagi..." (Mektuplar ve belgeler), I. cilt, sayfa 307.
Ayn~~ eser, sayfa 332-333.
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1698 senesinde, ~ ngiltere, Hollanda ve Fransa, isveç'le ayr~~ ayr~~ ittifak
andla~malan akdemi~ lerdi. Buna dayanarak, her iki gruba dahil devletler,
Isveç'in askeri yard~m~ na güveniyorlard~.
Zira, deniz devletleri ve özellikle ~ngiltere, Rusya'n~n Balt~k denizine
ç~kmas~na katiyetle kar~~~idiler. Gerek deniz devletleri, gerekse Fransa, Isveç'i kendi taraflanna çekmekle, Rusya'y~, Isveç'e kar~~~sava~amayacak bir
duruma sokma~a gayret sarfediyorlard~. Bu sebepten dolay~, Istanbul'daki
yabanc~~ sefaretler, UKRA~ NTSEV'in oraya vard~~~~andan itibaren, Rusya
ile Osmanl~~ devleti aras~ ndaki bar~~~görü~melerini akamete u~ratmak için
ellerinden geleni yap~yorlard~.
UKRAINTSEV, Istanbul'da, nüfuzlu bir S~rp olan Sava Vladislavoviç
RAGUZ~NSK~~ile ili~ ki kurdu. Rus Sefiri, bu adamdan, tavsiyeler ve Osmanl~~ devletinin iç durumu ve Osmanl~~ diplomasisinin niyet ve maksatlar~~
hakk~ nda çok ve çe~itli bilgiler almakta idi.
RAGUZINSK~ , UKRAINTSEV'e : "Istanbul'daki hristiyan sefirlerin
hepsinin Ruslarla aktolunacak bar~~~andla~mas~na kar~~~olduklar~n~~ ve bu
sebepten, onlara aç~lmamas~n~~ ve söylediklerine inanmamas~n~~ bildirmi~~ve
bunlar~n hepsinin, Moskoflarla Osmanl~ lar aras~ ndaki sava~~n sürüp gitmesinden yana olduklar~n~~ anlatm~~t~.
Istanbul'dan Moskova'ya gönderdi~i raporda, UKRA~NTSEV ~unlar~~
yaz~ yordu: "Sefirlerden, (yani Avusturya, Venedik, ~ngiltere ve Hollanda
sefirlerinden) bize bir fayda yok; hepsi yüze gülen ve arkadan dedikodumuzu yapan kimselerdir."
~u ana kadar Avusturya, ~ngiltere ve Venedik sefirleriyle görü~mem
mümkün olmad~. Çünkü, Bab~âli buna imkân vermiyor, mektuplanm~~ buradaki bizim soylular arac~l~~~~ile gönderiyorum; ancak, onlar~n bize bir
yard~ m~~ dokunaca~~n~~ sanm~yorum. Ingiltere ve Hollanda sef~ rleri ise, her
konuda, s~ k~~ bir ~ekilde Osmanl~lar~n taraf~n~~ tutuyorlar ve Büyük Efendimizin iyili~inden çok onlar~n iyili~ini istiyorlar.
Ingilizlerin ve Hollandal~lar~ n gemileriyle ötedenberi Osmanl~~ devletiyle yapageldikleri ticaret çok büyük ve çok zengin. Efendimizin Azak kalesinde ve Arhangelsk ~ehrinde deniz gemileri in~aat~n~~ ba~latt~~~ n~~ (~ ngilizler ve Hollandal~lar) k~skan~ yorlar, bundan nefret duyuyorlar ve bu
yüzden deniz ticaretinde büyük zarara u~rayacaklarmdan endi~eleniyorlar"3
3 S. M. Solovyov. ~storiya Rossii s drevney~ ih vremyön. III. kitap, str. 1233. (En eski
zamanlardan beri Rusya tarihi) III. kitap sayfa 1233.
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Polonya Sefiri olan Poznan Voyvodas~~ Rafael Le~çinski, (bu zat, ileride Polonya'da Krala kar~~~faaliyete geçecek olan Stanislav Le~çinski'nin
babas~d~r) her çareye ba~vurarak, Rusya ile Osmanl~~ devleti aras~ndaki bar~~~andla~mas~n~ n akdine engel olma~a çal~~~yordu. Polonya Sefiri, 1700 senesi Mart ay~ nda Istanbul'a gelmi~ti. 1697 senesinde Polonya taht~ na oturan Saksonya Kurfürstü II. August'un seçilmesine kar~~~ ç~ kan magnat~lâhta (idareci ve çiftlik sahiplerinden olu~an) muhalefetin ünlü temsilcilerinden biri de olan LESÇ~ NSK~ , II. August'un Deli Petro ile akdetti~i ittifaka kar~~~ dü~ manca bir tutum içinde bulundu ~undan, ii Kas~ n 1699
da' imzalanan ve içinde, "Birçok haks~zl~klara sebebiyet vermi~~olan Isveç
kral~na kar~~~iki taraf~ n birlikte sava~mak niyetinde olduklar~ n~" içeren bir
maddenin de bulundu~u, gizli bir andla~man~ n yap~ ld~~~n~~ gizli bir ~ekilde
Osmanl~ lara bildirmi~ti.
LEW~ NSK~, Osmanl~~ devletine, Polonya ile Osmanl~ lar aras~nda
Rusya'ya kar~~~bir savunma andla~mas~ n~ n akdini teklif etmi~tir.
Moskova'ya gönderdi~i gizli raporda, UKRA~ NTSEV, bunu, ~u ~ekilde anlatmaktad~r: "RAGUZ~NSK~ 'nin o~lu Sava Vladislavov yan~ ma geldi
ve bana "Polonya Sefiri LESÇ~ NSK~'nin, Osmanl~ lardan, Büyük Efendimizle bar~~~yamamalarm~~ ve kendileriyle (Polonyahlarla) Büyük Efendimize
kar~~~ bir ittifak akdetmelerini, Polonya Taci Senatosunun tamam~~ ve
Büyük Litvanya Knezli~i (Prensli~i) ve bu iki memleketin milletleri ad~ na
~srarla rica etti~ini bildirdi 5 .
Venedik Sefiri ile yapt~~~~görü~mede, LESÇ~NSK~ , "Çar~ n Bablâli ile
bar~~~andla~mas~~ aktedece~ini hiç sanmad~~~ n~~ ve e~er iki devlet aras~ndaki
sava~~devam edecek olursa, Moskof devletinin üç y~ lda mahvolaca~~n~~
söylemi~".
Mamafih, Osmanl~lar, LESÇ~ NKSK~'nin yapt~~~~bu teklifi kabul etmemi~ler.
Yabanc~~ devletlerin Istanbul'daki sefirlerinin çevirdikleri dolaplara ra~men, 1700 senesi Temmuz ay~ n~ n ba~~ nda, Rus Sefareti Osmanl~~ devleti
ile 30 y~l süreli bir mütareke anla~mas~ n~~ imzalamay~~ ba~arm~~t~r. Bu meyanda, Rusya, XVII. yüzy~l~ n sonunda zaptetti~i yerlerin tamam~n~~ muhafaza ediyordu. Bu olay, Rus diplomasisinin büyük bir ba~ar~s~~ idi.
S.M. Solovyov, ad~ geçen eser, III. Kitap, s. 1233-1234.
' N. Ustryalov, ~ storiya tsartsvovaniya Petra I. t. III., Prilojenie VII, No: 85 Deli Petro'nun hüld~ mdarl~ g~~ tarihi) III. cilt, ek VII, No: 85.
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Ancak, bu bar~~~andla~mas~ n~ n imzalanmas~, iki taraf aras~ nda bundan böyle hiç bir ihtilâfin ç~ kmayaca~~~manas~ na gelemezdi; bu belge, anla~mazl~ k sebeplerinin tamam~ n~~ ortadan kald~ rm~~~ de~ildi. Müzakereler
s~ ras~ nda, Rusya için gayet önemli bir konu olan Karadeniz'deki ticaret
seyrii seferi meselesi çözüme ba~lanmam~~t~. Osmanl~lar, yabanc~lara ait gemilerin Karadeniz'de, Osmanl~~ devleti ortadan kalkt~ ktan sonra, serbestçe seyredebilecekkrini beyan etmi~lerdi.
Osmanl~~ devleti ile bar~~~andla~mas~ n~ n aktolundu~u haberini, Deli
Petro, 17oo senesinin 9 (zo) A~ustosunda alm~~~oldu. Osmanl~larla aktolunan bu bar~~~anla~mas~, "Hava fi~eklerin at~ lmastyla yap~lan bir ~enlilde
kutlanm~~, ertesi günü de, Rusya ~sveç'e kar~~~sava~~~ba~latm~~t~.
Bu haber, Avrupa devletleri aras~ nda büyük bir memnuniyetsizlik yaratt~. La Haye'deki Rus Sefi~i A.A. MATVEEV, has~ l olan durumu, Çara,
~u ~ekilde bildiriyordu: "Isveç'e kar~~~giri~ti~iniz bu sava~, devletlerin hiç
ho~ una gitmiyor ve bütün Hollanda, bunu, lüzumuz say~yor ve niyetinizin
Balt~ k denizinde ~sveçlilerden liman zaptetmek oldu~unu söylüyorlar..."
~ ngiliz Sefiri de, MATVEEV'e, kendi Kral~~ III. Vilhelm ad~na beyanda bulunarak, "Isveç'e kar~~~giri~ilen bu sava~ta Çar~ n bir mütareke akdetmesini istemi~" ve bu konuda Kral~ n arabuluculuk rolünü üzerine alaca~~n~ , bildirmi~tir.
Isveç'in ananevi müttefiki olan Fransa ise- kuzeyde serbest kald~ktan
sonra, ~spanya veraseti sava~~ nda kendi yan~ nda sava~a kat~laca~~n~~ umarak, XII. Karl'a, muzaffer olmas~ n~~ dilemi~tir.
Rus askerlerinin Narva'y~~ ku~att~ klar~ n~~ ö~renince, Fransa kral~~ XIV.
Louis de, Var~ova'daki sefirine gönderdi~i mektupta: "Moskoflar~ n ihtiraslar~ na son vermek istiyorum", diye yazm~~t~ r.
Rus kuvvetlerinin Narva'da hezimete u~rat~ lmas~ ndan dolay~, Frans~z
diplomatlar~~ zafer sevinci içinde idiler. Fransa'n~ n Var~ova Büyükelçili~i
Sekreteri Jacque Balouse o s~ rada Versailles saray~ na gönderdi~i raporunda: "Isveç Kral~ , Zandevletleri Fransa kral~~ yarar~ na çal~~~yor", diye yaz~yordu.
~stanbul'daki Frans~ z Sefiri De Ferriole de, Fransa D~~i~ leri Bakan~~ De
Torcy'ye gönderdi~i raporunda: "~ayet Isveç ordusu Moskof ordusunu
yenmeyi ba~ar~ rsa, Fransa, Avrupa koalisyonundan kurtulmu~~olur", diyordu.
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Fransa ile olan ili~kileri iyile~tirmek yolunda Rus diplomasisi taraf~ ndan at~lan ad~mlar ba~ar~s~z kal~yordu. Fransa'daki Rus Sefiri P.V. POSTN~ KOV, Paris'ten Moskova'ya D~~i~leri Bakanl~~~na (o zamanki ad~yla Posolski Pr;kaz'a) gönderdi~i ~~ Temmuz ~~ 7o4 tarihli yaz~s~ nda âmirlerine
dert yan~yor ve: "Lütfen ~una dikkat buyurunuz ki, buradaki saray mensuplan ~sveçlilere kar~~~güler yüzlü ve mültefit davrand~klan halde, bize
kar~~~küstahl~ k ediyorlar", diye yaz~yordu.
Aç~ ktan aç~~a bir Rus-aleyhtar~~ d~~~politika izleyen Frans~z diplomasisi, Polonya'n~n Kuzey sava~~ na Ruslar~ n yan~ nda kat~lmas~na imkân vermeme~e çal~~~ rken, Osmanl~~ devletini de Rusya'ya kar~~~sava~a itiyordu.
Bu maksatla, Frans~zlar, kral II. August'a kar~~~olan lehli muhalifleri destekliyor ve Polonya'n~ n Rusya'n~ n yan~ nda sava~a kat~lmas~ na kar~~~ ç~k~yordu.
Sava~~ n ilk aylar~ nda, müttefiklerin hezimetinden yararlanarak, muhalefet, faaliyetlerini daha da artt~rd~ . Bu faaliyete, Ukrayna'da ve BeyazRusya'da muazzam malikâneleri bulunan magnatlar kat~l~yorlard~. Isveç
tarafl~s~~ olan bu Partinin ön saflar~nda Polonya kilisesinin ba~~~say~lan Primas-Kardinal Mihail Padzeevskiy 6 ile Krall~~~n Büyük Hetman~~ Yan Stanislav Yablonovskiy de vard~.
Muhalefetin askeri ve siyasi program~ , Isveç'e yönelme, Osmanl~~ devleti ile bar~~~akdi ve Rusya ile her türlü ili~kinin kesilmesinden ibaretti.
Magnatlardan ve ~lâhta mensuplar~ndan meydana gelen bu grup, K~nmla
ve Osmanl~~ devleti ile gizli ili~kiler kurmu~~bulunuyordu. Grubun program~ nda, Polonya, Osmanl~~ devleti ve K~ r~m'dan meydana gelecek Rusyaaleyhtar~~ bir koalisyonun te~kilatland~ nimas~~ da vard~.
Osmanl~lar~ n ve Tatarlar~ n da yard~ m~~ ile, bunlar, Ukraynan~n solyakas~nda Polonyal~~ feodallerin hakimiyetini takviye etmeyi ve Rusya'dan
Smolensk'i koparmay~~ plankyorlard~~
N. Ustryalov, Ukaz. soç. t. III. Prilojenie VII, No : 76; S. M. Solovyov, ukaz. soç.
kn. III. st . 1235; M. M. Bogoslovskiy. Petr I. t. v. M. 1948 str. 249-250; V. D. Korolyuk.
Reç Pospolitaya i naçalo Sevemoy voyn~ . - Uçoniya zapiski in-ta slavyanovedeniya", t. V.
1952. str. 268.
Ad~geçen eser, III. cilt. Ek VII. No: 76. S. M. Solovyov, ad~geçen eser III. cilt s. 1235.
M. M. Bogoslovskiy,I. Petro, V. cilt, Moskova 1948, s, 249-250. V.D. Korolyuk-Polonya ve
Kuzey sava~~ n~ n ba~lamas~, Slav Bilimleri Enstitüsü bilimsel yay~ nlar~, V. cilt, 1952, S. 268.
Sovyet ara~t~ nc~ lar~ ndan V. D. Korolyuk, Kuzey sava~~~devresindeki Reç-Pspolita
(Polonya)ya dair yazd~~~~monografisinde, Polonya Primas'~ n~ n iki yüzlülü~ünü aç~~a vur-
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Polonya'daki Rus Sefiri G.F. DOLGORUK~Y'nin Moskova'ya
gönderdi~i raporda, Var~ova'daki Fransa Sefiri De Herot'nun K~r~ m'la
münasebet kurmak giri~ imlerinde bulundu~u bildirilmekte idi 8.
Özellikle Istanbul'daki Frans~ z Sefiri De Ferreole, Rusya aleyhinde
büyük faaliyet göstermekte idi.
701 y~l~n~n Kas~ m ay~nda Bab~ali nezdine Rusya'n~ n daimi temsilcisi
atanan P.A. TOLSTOY, raporunda: Ferreole'ün "Çar aleyhindeki nefret
ve zehirini alenen kusmakta oldu~unu yazmaktad~r. Frans~z Sefiri, Istanbul'da ikamet etmekte olan az say~daki Rus vatanda~~~ve bir de~er ifade
etmeyen Osmanl~ - Rus ticareti için burada bir Rus sefaretinin bulunmas~n~ n bir manas~~ olmad~~~n~~ Osmanl~~ hükümetine telkin etmekte idi.Sefaretin tek gayesinin, Osmanl~~ topraklar~ nda ya~ayan ortodoks hristiyanlarla
Rus hükümeti aras~nda irtibat~~ sa~lamak, bunlar~n aras~nda Osmanl~~ makamlar~ na kar~~~ayaklanmalar~~ k~~k~ rtmak ve Rus kuvvetlerinin Balkan yanmadas~ na girebilmeleri için burada zemin haz~rlamak oldu~unu ileri
sürmekte idi 9 .
Istanbul'daki yabanc~~ diplomatlar aras~ nda en nüfuzlu olan~~ Frans~z
Sefiri idi. Osmanl~ lar bile ona "Le Vice-Sultan" (Sultan-Yard~ mc~s~) ad~ n~~
takm~~lar&
Rus ordusunun askeri ba~ar~lar~~ artt~kça, Frans~z diplomasisinin Rusya aleyhindeki faaliyetleri de artmakta idi; onlar, Rusya ile Isveç aras~nda
bar~~a var~lmas~ na meydan vermeme~e çal~~t~klar~~ gibi, bu iki memleket
aras~ ndaki mevcut tezatlar~~ da kuvvetlendirme~e gayret sarfediyorlard~.
Frans~z diplomatlar~, Bab~ali'yi Rusya'ya kar~~~sava~a te~vik ediyorlard~.
Versailles, daha ~~7°6 y~l~nda Padi~ah~~ böyle bir sava~a davet etmi~ti. De
Ferreole'ün ~~706 senesi Mart ay~nda Osmanl~~ devletine sundu~u bir memorandum'da ~unlar belirtiliyordu: "Her ~ey; Yunanl~lann ve Ulahlann
morali ve Çar~ n fevkalade ihtiras~, onu, Osmanl~~ devletine kar~~~sava~a itmakta: "Bir yandan Kuzey sava~~n~ n plan~ na muvafakat etmi~~görünürken, öte yandan Istanbul'da, Polonya'n~ n Kuzey sava~~ na sürüklenmesine kar~~~tehlikeli ve gizli entrikalar çevirmekte idi", diyor.
"~storiya Pol'~ i" t. I. M. 1956, s. 327. ("Polonya Tarihi" I. cilt, Moskova, 1956, s.
327.
V. D. Korolyuk. Reç Pospolitaya, frantsuzkaya diplomatiya i izmena Mazep~. "~zvestiya Akademii nauk SSSR". Seriya istoriya i f~ losofiya. t. VIII. No. 1, 1951. s. 85. (Polonya, Frans~z diplomasisi ve Mazepa'n~ n ihaneti. SSCB Bilimler akademisi haberleri". Tarih
ve felsefe serisi. VIII. cilt, No: 1, 1951, s. 85.
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mektedir. Bundan dolay~, henüz daha Isveç'te hesapla~amam~~ken, önce
davran~ p, ona sald~ rmak gerek", deniliyordu I°.
Bundan iki ay sonra, Fransa'n~ n XII. Karl nezdindeki Sefiri De Basanvale, Rakoczi nezdindeki Frans~z temsilcisine yazd~~~~mektupta: "Fransa kral~ na en büyük hizmeti, Moskoflara kar~~~sava~a giri~mekle, Osmanl~~
Padi~ah~~ yapm~~~olacakt~ r". diyordu ".
Istanbul'daki Rus Sefiri, Fransa'n~ n bu husustaki niyet ve maksatlarm~~
oldukça geç ö~renebilmi~ti. P.A. TOLSTOY, ancak ~~ 7°7 senesinin bahar~nda, De Ferreole'ün Padi~ah~ n yak~ n adamlar~na gönderdi~i mektuplar~n
içeri~inden haberdar olabilmi~ti. Bu mektuplarda, De Ferreole, Bab~ali'yi
Rusya'ya kar~~~sava~a sokmak için gayret sarfediyordu. Avusturya'n~n ve
Rusya'n~ n askeri gücünün gittikçe artmakta oldu~unu yazarak, Padi~ah~~
korkutma~a çal~~~yordu. Bab~ali için, "Avusturya (Nemçe)nin ve Moskofun
silahlar~ n~ n alt edilme zaman~ n~n geldi~ini" kaydediyordu. Rusya'ya kar~~~
harekete geçmeleri hususunda Tatarlara izin verilmeli, Avusturya'ya kar~~~
da Osmanl~~ askeri Macaristan'a gönderilmelidir. Daha a~a~~da da, Çarm
Lehistan~~ zaptetti~inden Isveç'i s~ k~~t~ rd~~~ndan, K~ r~m yar~madas~ n~ n
anahtar~ n~~ te~kil eden Kamenets-Podolski'yi elinde bulundurdu~undan
bahsediliyor ve Nemçe'ye yard~ mda bulunmak üzere, birkaç bin Kozak'~ n
Macaristan'a gönderilmekte oldu~u haber veriliyordu. Çar, devaml~~ surette
Osmanl~~ topraklar~ ndaki dinda~lar~~ olan milletlerle irtibat~ n~~ sürdürüyor,
lüzumsuz yere, ve sadece Yunanl~ lar, Ulahlar, Moldavya'hlar ve di~er dinda~lar~~ aras~nda ayaklanma arzusunu körüklemek maksad~yla Istanbul'da
Sefir bulunduruyor. Çar, ~imdi, Isveç'te sava~~~bitirmeyi bekliyor; ard~ ndan da Avusturya ile birle~erek, Osmanl~larla sava~a giri~ecek ve kendi gemileriyle Karadenizi kapatacak, kara kuvvetlerini de K~ r~ m'a gönderecektir 12
Bab~ali nezdindeki Fransa Sefiri, gizlice, K~ r~ m Hani Gazi Giray ile
de ili~ki kurmu~tur 13.
Isveç diplomasisinin kan~s~na göre, Osmanl~~ devleti ile aktolunacak bir
ittifak, ~sveç'li feodallerin Do~u-Avrupa üzerindeki istilac~~ planlar~n~n ta"Naukoviy zbirnik", t. XXVIII., s. 78 (Ukraynaca). "Bilimsel Dergi" XXVIII. cilt,
S. 78.
Ad~geçen eser.
S. M. Solovyov. ~storiya Rossii s drevney~ih vremyön. kn. 111. s. 1239. ("En eski zamanlardan beri Rusya Tarihi) III. kitap, s. ~~ 239.
Ayn~~ eser. s. 1439 - 1440.
12
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hakkukunu sa~layaca~~~gibi, Balt~ k denizini de, bir Isveç iç gölü haline
getirme~i sa~lam~~~olacakt~.
Yaz~ lanlardan ortaya ç~ kan hakikate göre, Isveç kral~~ XII. Karl, Saksonya'dan Rusya'ya kar~~~seferi harekâta giri~ tikten sonra, Osmanl~~ devleti
ile ve K~ r~ m"la ancak ~~ 7o7 y~ l~ n~ n sonlar~ na do~ru temas kurma~a ba~lam~~t~ r. Nitekim, ~sveç'li tarihçi ~. Andersson da, Karl'~ n, Bab~âli ve K~r~ m
Han~~ ile 1709 senesinin ilkbahar~ nda "temas arama~a" ba~lad~~~ n~~ yaz~yor".
Asl~ na bak~lacak olursa, Isveç'in Osmanl~~ devletini Rusyaya kar~~~ sava~a sokma giri~imleri, Kuzey sava~~ n~ n ilk y~ llar~ nda ba~lar. Daha 1702
senesinde Yohann Patkul 15 gizlice Viyana'ya gelerek, Avusturya D~~i~leri
Bakan~~ Kaunitz ile görü~mü~~ve Bakana, II. August'a kar~~~olan Lehliler
ile ~sveçlilerin, Padi~ah~ , Rusya'ya kar~~~ sava~a girme~e raz~~ ettiklerini
söylemi~, erken, ya da geç de olsa, gayelerine ula~acaldar~ n~~ bildirmi~tir 16.
Ayn~~ sene içinde, K~ r~ m Han~~ taraf~ ndan Edime'ye gönderilen kalabal~ k bir heyet de, "Isveç Kral~ ndan, Lehlilerden ve Zaporog Kozaklanndan
mektuplar ald~ klar~ n~ , bu mektuplar~ n hepsinde kendilerini (K~ r~ ml~lan)
Rusya'ya kar~~~sava~a girme~e ça~~rd~ klann~~ ve bu konuda yard~ m vaadettiklerini, Padi~aha beyan eylemi~tir 17.
Istanbul'daki Rus Sefiri TOLSTOY'un 4 Temmuz ~~ 7o4 tarihinde,
Moskova'ya Golovin'e (zaman~ n D~~i~leri Bakan~ na) gönderdi~i mektupta
~öyle deniliyordu: "Efendimiz, Zat~âlilerine 30 Haziranda gönderdi~im
mektupta, Tatarlarla ilgili olarak ortakl~ kta dola~an dedikodular~ n ard~ n~n
kesildi~ini yazm~~t~ m. Fakat, bu uzun sürmedi. ~imdi gene Bab~âli'yi bize
kar~~~ ciddi ~ekilde k~~k~ rtma~a ba~lad~ lar. K~ r~ m Han~~ taraf~ndan Bab~â'4 ~. Andersson. ~storiya ~vetsii. M. 1951. S. 243. (Isveç Tarihi) Moskova, 1951. S. 243.
Yohann Reynhold von PATKUL (1660-1707). Isveç mutlak~ yet idaresine kar~~~ asiller aras~ ndaki muhalefete liderlik yapm~~~Liflandiya'll soylu bir toprak sahibidir. 1702 y~ l~ nda Rusya'ya iltica ederek, orada görev alm~~t~ r. 1703 senesinde Polonya'ya Rus Sef~ ri atanm~~~ve oradaki Rus Yard~ mc~~ Kuvvetlerinin Komutan~~ olmu~tur. Tuggenerallige ve o zamanki ,tabiriyle Fiili Devlet Mü~avirligi rütbesine yükseltilmi~tir. 17o5 de Saksonya makamlar~ nca tevkif olunarak, Altran~tadt ban~~andla~mas~~ hükümlerine göre, XII. Karla teslim
edilmi~~ve 1707 y~l~ nda kur~una dizilmi~tir.
S. M. Solovyov-Ad~ geçen eser, III. kitap, s. 1306.
I. Ayn~~ eser. s. 1330-1331.
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li'ye gönderilen adam, buraya, Lehistan'da Reç Pospolita (Lehistan yönetimi) taraf~ndan yaz~lm~~~bir mektup da getirmi~~18.
Bu mektubu, ~sveçliler taraf~ ndan Lehistan taht~ na oturtulan Stanislav
LE~Ç~NSK~'nin taraftarlar~~yazarak ona vermi~ ler. Mektupta, Rus çar~ n~n,
"Bu memleketlerdeki iç kayna~ malardan yararlanarak", Lehistan'~~ ve Litvanya'y~~ ele geçirmeyi tasarlad~~~~ve "büyük bir kuvvet olunca da K~nm'a
ve Osmanl~lara sald~raca~~~iddia ediliyor. Rus askerleri art~ k Kamenets-Podolski'ye dayanm~~~bulunuyorlar. Kamenets'in ve Podolya'n~ n zapt~ ndan
sonra da, Ulahlar, Moldavya'Illar ve Osmanl~lar idaresindeki öteki hristiyanlar Çar~~ destekleyecekler, o da "zahmetsizce" Dinyeper'den Tuna'ya
kadar uzanan topraklar~~ ele geçirecektir. Bu ise, Osmanl~lar için pek kötü
olacak, ayn~~ felaket K~ r~ml~lann da ba~~ na gelecektir".
Mektubu yazanlar, K~nml~lara "bütün ordulanyla" Çara kar~~~harekete geçmelerini, "lehlilerin kendilerine yard~ma geleceklerini, çok iyi askerleri ve çok paras~~ olan Isveç Kral~n~ n da Lehlilere yard~ m etti~ini ve Tatarlara çok para vaad etti~ini" bildiriyorlard~~'9.
1704 senesinde, XII. Karl, halk~n kahramanca direni~ini k~ rarak, Lvov
ehrini
ele geçirdi. Buradan, güney-do~uya yönelerek, Osmanl~~ s~ n~ r~ na
~
n
Kamenets-Podolski'yi
zaptetmeyi tasarl~yordu. Fakat, II. August'un
yak~
Var~ova'y~~ ele geçirerek, Isveç'in yard~ m~~ ile tahta oturtulmu~~olan Stanislav LE~Ç~NSK~'yi uzakla~t~rmas~~ olay~~ üzerine, bu sefere ç~k~ lamach 20.
O s~ralarda, Rus hükümeti, ~sveçlilerin Osmanl~ larla bir ittifak aktedebilecekleri ihtimali üzerinde durma~a ba~lam~~t~ ; nitekim, F.A. GOLOV~ N"in Deli Petro'ya sundu~u ~~ Ekim 1704 tarihli mektubunda: "~sveç'lilerin ve Kral~ n Lvov'ta bulundu~unu bildiriyorlar. Orada ne yapt~klar~n~~ Allah bilir. E~er, Kral, k~~~karargahlar~ n' oradan sevk ve idareye kalkarsa, Osmanl~ larla bir mutabakata varaca~~ na pek ihtimal verilmez" deniliyordu.
Mamafih, ~sveçliler, Osmanl~ larla olan bu "mutabakat~" aradan epey
zaman geçtikten sonra sa~layabilmi~lerdir.
18
Ts. G.A.D.A., f. 8g. Sno~eniya Rossii s Turtsiyey. 1703 g. d. 2.1.2-2. (Merkez Devlet Ar~ivi dökümanlan, 1703 senesi, dosya 2. sayfa 2. ve arkas~ . Rusya'n~ n Türkiye ile ili~kileri, ~~ 7o3 y~l~.)
19 Merkez Devlet Ar~ ivi Dökümanlan, 1704. y~l~. Rusya'n~ n Türkiye ile ili~kileri.
20 "Drevnyaya i novaya Rossiya" t. II. Sen-Petersburg, 1876, str. gg. (Eski ve yeni
Rusya) Petersburg, II. cilt, 1876, S. gg.
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Rus hükümeti, Osmanl~~ devleti ile mevcut bar~~~ n devam~ n~~ kendi
menfaatine uygun buluyordu. Bununla beraber, Istanbul'da kendisine
kar~~~dönen entrikalardan da haberdar oldu~u için, Bab~âli'nin bar~~~andla~mas~ n~ n ruhuna ve metnine harfiyen sad~ k kalaca~~ndan da emin olmamakta hakl~~ idi. Nitekim, andla~ ma aktolunal~~ aradan bir y~l bile geçmemi~ti ki, Istanbul'dan ortal~~~~telâ~a veren haberler gelme~e ba~lam~~t~.
Samara nehri boyunda Ruslar~ n in~a ettikleri küçük kasabalar~, Bab~âli'nin kendisine kar~~~giri~ilecek bir sava~a haz~ rl~k gibi gördü~ünü, ~~7°2
y~ l~nda Silistre Pa~as~~ Hetman Mazepa'ya beyan eylemi~tir.
Rusya'y~, güney kom~usundaki hareketleri takibe mecbur eden bir
husus daha vard~ . Bu da, Osmanl~~ devletinde yüksek makamlara atanan
devlet memurlar~n~ n, hatta Veziriâzam'lar~ n bile s~ k s~ k de~i~tirilmeleri
keyfiyeti idi.
Rusya ile bar~~~andla~mas~n~~ imzalayan Vezir, uzun zaman iktidarda
kalamad~. Ard~ndan, ~~ 7o4 senesine kadar daha yedi Veziriâzam de~i~mi~~
oldu 21 .
~u ya da bu Vezirin, Rusya ile aktedilmi~~bulunan bar~~~andla~mas~na kar~~~tak~ nd~~~~tavra ve tutuma göre, iki memleket aras~ nda ili~kiler yumu~uyor, veya daha gergin bir hal al~yordu. ~ntikamc~~ kuvvetlerin memleket idaresinde söz sahibi olduklar~~ s~ralarda, Osmanl~~ devleti ile Rusya
aras~ ndaki bar~~~ n bozulup, sava~~ n e~i~ine kadar gelindi~i anlar oluyordu.
1702 senesi sonlanna do~ru Veziriâzam'l~~a Daltaban'~n atand~~~nda,
durum böyle olmu~tu. Bu Veziriâzam, Rusya'ya kar~~~muhakkak surette
sava~~~ba~latmak istiyordu. Onun bu tutumu, K~ r~ m Hanlar~ n~ n emellerine de uygun dü~mekte idi.
Rusya'n~ n yavuz dü~manlar~ ndan olan Devlet Giray o y~llarda K~ r~m
Hanl~~~~taht~ n~~ i~gal etmekte idi. Bu zat, 1701 senesinde adamlar~ n~~ gizlice
Zaporojye'ye göndererek, bura halk~ na Rusya'dan ayr~ lmalar~n~~ telkin
ediyordu.
702 y~ l~ n~ n Mart ay~nda padi~aha gönderdi~i bir mektupta, Devlet
Giray, "Moskoflar Size kar~~~sava~a haz~ rlan~yorlar, denize çok say~da gemi
indirdiler", diye yaz~yordu 22 .
21 N. ~ . Kostomarov. Sobranie soçineniy. t. XVI. s. 488. "Pis'ma i bumagi.." t. I. s.
453-454. (Eserler külliyat~ . XVI. cilt, s. 488. "Mektuplar ve belgeler..." I. cilt, s• 453-454.
22 N. F. Kapterev. Yerusalimskiy patriarh Dosifey v ego sno~eniyah s russkim prativitel'stvom..., str. 40. Kudüs patri~i Dosifey ve Rus hükümetiyle ili~kileri..., s. 40.
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Bunun ard~ndan da Han, Ruslar~n, aktolunan bar~~~andla~mas~ n~~ ihlal ettiklerine dair Babaâli'ye üst üste mektuplar gönderme~e devam etti,
durdu.
702 senesinin sonlar~na do~ru, Padi~ah~n Edime'deki saray~na gelen
ünlü K~r~ m Mirzalar~ndan müte~ekkil 50 ki~ilik bir heyet, K~ r~ m Yar~madas~na yak~n yerlerde Ruslar~n kasabalar kurduklar~n~, Tatarlar~n bundan
rahats~z olduklann~~ ve saire bildirerek, Rusya'ya kar~~~sava~~~ ba~latmalar~na izin vermesini Osmanl~~ Sultan~ ndan rica etmi~tir.
Han~n ihbarlar~n~~ kontrol maksad~yla, Ruslar~ n tehdit edici faaliyetlerini yerinde görmek üzere, Osmanl~ lar taraf~ndan 1702 senesinin A~ustosEylül aylar~nda hududa gönderilen özel bir tahkik heyetinin raporunda:
"Han, korkusundan hayali bir tak~m ~eyler uydurmakta, bunlar~~ hakikatm~~~gibi göstermek için de, Tatar milleti aras~nda gene ayaklanmalar ç~karma~a gayret sarfetmektedir", denilmekte idi.
Padi~ah II. Mustafa Ruslarla mevcut bar~~~n bozulmas~ na r~za göstermemi~tir 23.
O s~rada, Veziriâzam Daltaban, K~r~m Han~ na ve Tatar Emirlerine
gönderdi~i mektupta ~unlar~~ yaz~yordu: "Ben, Moskoflara kar~~~sefer aç~yorum. Bender'de bir araya geldikten ve Lehlilerden Kamenca'y~~ (Kamenets'i) ald~ ktan sonra, Moskoflar~n memleketine gidece~im. Siz de silahlanarak, harekete geçin", diyordu.
Daltaban, verdi~i emirde, K~r~ m ve Büyük-Nogay kuvvetleriyle birlikte
Bucak'a gitmelerini ve orada Bucakl~ larla birle~melerini bildiriyordu. Plan~ n sonraki k~sm~~ da ~öyle idi: kendisi, yani Veziriazam, güya ayaklanm~~~
olan Tatarlar~ n isyan~n~~ bast~rmak üzere, o tarafa yönelecek. Kuvvetler birli~tirildikten sonra da, ya Azak, ya da Kiev üzerine yürünecekti.
Veziriazam büyük haz~rl~ klara giri~ti. Bizzat K~r~m Han~~ da, karde~i
Kalgay-Saadet Giray sultan~~ be~~bin ki~ilik bir Tatar kuvveti ile, bundan
önce K~ r~ m'a gönderilmi~~olan Nogay Mirzalanyla birlikte Bucak'a sevk
etti.

23 V. D. Smirnov, Kr~mskoe hanstvo pod verhovenstvom Ottomanskoy Port~~ do naçala
XVIII. veke. Sen-Petersburg, 1887. str. 688, 690, 692, 693, 695, 697. (XVIII. yüzy~l~ n ba~~na
kadar Bab~âWnin hâkimiyeti alt~ nda K~ r~ m Hanl~g~ . Petersburg, 1887, s. 688, 690, 692, 693,
695,697.)
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Dinyeper, Bug ve Dinyester nehirlerini a~t~ ktan sonra, Kalgay Bucak'a
vard~ . Emrindeki kuvvetlerle etrafa ve Moskof topraklar~ na da ak~ nlar
düzenleme~e ba~lad~ .
Zamanla, Kalgay'~n etraf~ na "Ne idü~ü belirsiz" bir sürü insan topland~. Emrine riayet etmeyenleri, Kalgay, k~ l~ç darbeleriyle hizaya getiriyordu... No~aylar ve Bucak Tatarlar~, isyanc~~ Tatarlarla bir araya gelince,
say~ lan yüz bini a~an bir ordu meydana getirmi~~oldular.
Bunlar, kendi aralar~nda, "istekleri kabul edilmedi~i takdirde, ~ stanbul üzerine yürüme~e kararl~~ idiler".
K~r~ m Hani ve karde~i Kalgay, bu kuvvetleri, kendileriyle birlikte harekete ikna ederken, onlara: "Veziriazam da bizimle beraberdir, kimse bize kar~~~ç~ kamaz", diyorlard~.
Olay, öyle bir hal ald~~ ki, Han~ n kendisi bile: "Burada bir araya gelen bu isyanc~~ gürühünü toplamak, sadece benim fikrim de~ildir. Bu konuda ben Bab~ali'den talimat ald~ m", diyordu. Han, burada meydana gelen ayaklanma ve karga~a hareketlerinin, asker toplamada kendisi için bir
araç oldu~unu söylüyordu.
Rus Sef~ ri P.A. TOLSTOY'un Osmanl~~ hükümetine vaki ba~vurusu
sonucunda, Veziriazam'~ n ve K~ r~ m Han~ n~ n giri~tikleri bu dü~manca hareketler aç~~a ç~kar~lm~~~oldu. 13 Ocak 1703 tarihinde Daltaban yakalanarak, bo~durulmak suretiyle öldürüldü. Devlet Giray'~ n sebep oldu~u bu
karga~ay~~ bast~ rmak üzere, Padi~ah s~ k~~ tedbirler alarak, asker toplad~.
Ayaklanmaya kat~ lanlar bozguna u~rat~ ld~.
Devlet Giray, makam~ ndan indirilerek, yerine babas~~ Hac~~ Selim Giray K~ r~ m taht~ na oturtuldu.
Bahçesaray'a gelerek tahta oturan yeni Han, Padi~aha gönderdi~i
mektupta ~unlar~~ yaz~yordu: "Daltaban'~ n Tatarlara yard~ m etti~ini, onlar~~
k~~k~ rtt~~~ n~~ ve onlar~n eleba~~lanyla birlik oldu~unu ö~rendim. Moskoflara
kar~~~sefer açarak, onlar~ n sebep olduklan bir tak~m alçakl~ klar~ n intak~ m~n~~ almaya niyetleniyormu~. E~er hemen cezaland~ r~ lmasayd~, pek büyük
kar~~~ kl~ klar ç~ kabilirdi" 24.
Deli Petro'nun "Ak~ ll~~ ve kurnaz", diye vas~ fland~ rd~~~~yeni Sadrazam
Rurni Mehmet Pa~a, Rus Sefirini kabul ederek, bar~~~andla~mas~ n~ n Os24

V. D. Smirnov. Ukaz. soç. s~r. 697, 699. 700-701-702. (Ad~~ geçen eser. s. 697, 699,

700-701-702).
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manl~ lar taraf~ndan hiçbir suretle ihlal edilmeyece~i hususunda kendisine
teminat vermi~tir. Bu görü~meden sonra, Moskova'ya gönderdi~i raporunda, Rus Selin: "Bana do~ruyu mu söyledi, yoksa hilekarl~ k m~~ etti. Allah
bilir... Tatarlar meselesi sona ermeden ve askerler da~~l~ p evlerine gitmeden, meselenin çözümlendi~ine güvenilmez", diyordu'.
Tatarlar~~ usland~ rd~ ktan sonra, Bab~ali, Rus Sefirini davet ederek, kendisine Osmanl~~ devleti ad~ na ~u istekleri bildirmi~tir:
- Ruslar taraf~ ndan Zaporojye'de in~a olunan Kamenn~y Zaton adl~~
müstahkem kale y~k~ lacakt~ r.
2 - Azak'ta ve Taganrog'ta gemi bulundurulmayacakt~r.

3 - Hudut hatt~ n~ n belirlenmesi için Komiserler atanacakt~r.
Rus Sefiri, TOLSTOY, ilk iki maddede bildirilen isteklerin son bar~~~
andla~mas~~ hükümleriyle ilgili olmad~~~ n~~ bildirmi~. Kalenin ve bildirilen
yerlerdeki gemilerin say~s~ n~n artt~ r~lmad~~~ n~, bunlar~ n, sadece bar~~~n korunmas~~ maksad~yla bulundurulduklar~ n~~ ifade etmi~tir. Hudutlar~n belirlenmesine gelince, Rusya'n~ n buna haz~ r oldu~unu belirtmi~tir".
Rusya'dan, güney s~ n~ rlar~ n~ n savunmas~ n~~ fiilen zay~ flatmas~ n~~ talep
ederken, Osmanl~ lar, öte yandan kendi hudutlar~ n~ n takviyesi için tedbirler alma~a ba~lad~ lar. Kerç kasabas~ ndan pek de uzak olmayan bir yerde,
Yenikale ad~yla yeni ve müstahkem bir mevki meydana getirdiler. Bar~~~
andla~mas~ n~ n bozulmas~~ halinde, Rus gemilerinin Karadeniz'e ç~k~~~ n~~ bu
surette engellemi~~olacaklard~ '.
Bu s~ ralarda Moskova'ya gönderdi~i bir raporda, TOLSTOY, Osmanl~~ devletinin Gürcistan'a kar~~~sava~a haz~rland~~~n~~ bildiriyordu. Bu
konuda, Osmanl~lar, ~öyle bir dü~ünceye sahip bulunuyorlard~ : "Rus donanmas~~ Karadeniz'e ç~ kt~~~~takdirde, onlarla ayn~~ dinden olduklar~~ için,
Gürcistan'~ n denize dökülen nehirleri vas~tas~yla, Gürciler, yiyecek ve insan gücü yönünden Ruslara her türlü yard~ mda bulunabileceklerdir'.
2' S. M. Solovyov, Ukaz. soç. kn. III. str. 1331. (Ad~ geçen eser. III. kitap, s. 1331.)
26
2.

Tam je, str. 1331-1332. (Ayn~~ eser. S. 1331 -1332).
N. Ustryalov. Ukaz. soç. t. IV. ç. I. str. 328 (Ad~ geçen eser, IV. cilt, I. bölüm, s.

328).
2 ' 1703 senesinde, 5. say~ s~ ndan ba~layarak, gazete, sistemli bir biçimde Rus-Osmanl~~
ili~ kilerini ayd~ nlat~ yor, Osmanl~~ devletindeki sava~~haz~ rl~ klar~ ndan, donanman~ n Karadeniz'de toplanmakta oldu~undan ve saireden bahsediyordu.
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Bab~âli ve ona tabi olan K~r~ m Hani, Silistre Pa~as~~ ve di~erleri, Rusya'n~ n iç bölgelerine, hudut boylar~ na ve muharebe alanlar~ na çok say~da
casus göndermi~ lerdi. TOLSTOY, bu konuda defalarca Rus hükümetinin
dikkat~n~~ çekmi~ti.
703 y~l~n~ n ilk günlerinde yollad~~~~bir raporunda, sefir: "Rus gemilerini yak~ndan görmek üzere, ~u s~ ralarda Osmanl~ lar, Taganrog'a, Azak'a
ve Voronej'e gözetleyici-casuslar göndermek niyetindedirler. Ayn~~ zamanda, Rus hudutlar~~ boylannda ve Karadeniz k~y~lar~nda, savunma maksad~yla, kerpiçten (topraktan) kasabalar yapma~a kat'i ~ekilde karar vermi~lerdir," diye yaz~yordu 29.
Raporunun sonunda da, Osmanl~lar~ n ciddi bir ~ekilde sava~a haz~ rland~ klar~n~~ haber veriyordu 30.
703 y~l~ nda Osmanl~~ devletinde ba~gösteren "Hizmet erbab~ " ayaklanmas~ , "Vedomosti" (Haberler) dergisinin de kaydetti~i gibi, buna "Halk~ n
aras~ ndan da kat~lanlar fazla oldu~undan", bu hareket, Padi~ah II. Mustafa'n~ n tahttan indirilmesiyle son buldu. Taht, III. Ahmet (17433-1730) taraf~ ndan i~gal olundu. Bu olay, Osmanl~~ devletinin sava~~haz~ rl~ klann~~ durdurmu~~oldu 31.
Mamafih, yeni Padi~ah, 1704 senesinde Deli Petro'ya gönderdi~i bir
name ile, Ruslar~, ~stanbul andla~mas~ na uymamak, Azak denizinde ve
Taganrog'ta tahkimat yapmak, Dinyeper nehri boyunda Kamenn~y Zaton'u in~a etmek, Voronej'de de koskoca bir donanma bulundurmakla
suçlamakta idi.
Padi~ah, yap~lan bu in~aatlann yerle bir edilmesini, gemilerin de yok
edilmesini istiyordu.
Bununla ilgili olarak, o zamanki "Vedomosti' adl~~ Rus gazetesi, Osmanl~~ donanmas~n~ n Karadeniz'e aç~lma~a haz~rland~~~ n~~ yaz~yordu. Son2' "Vedomosti vremeni Petra Velikogo", v~ p. I. M. 1903, No: 31, 32. (za 1703 g. str.
195, 201). (Büyük Petro zaman~ na ait Haberler", I. bask~ , Moskova, 1903, say~~ 31, 32. (1703
y~l~~ olaylar~~ s. 195, 201.)
Tam je, za 1704 g. No: 17 str. 154. sm. takje str. 220. (Ayn~~ yerde. 1704 y~l~~ olaymar~. Say~~ 17. S. 154. Keza, 220. sayfaya da bak~n~z).

328).

'1 N. Ustryalov. Ukaz. soç. t. IV. ç. I. str. 328 (Ad~ geçen eser, IV. cilt, I. bölüm, s.

32 1703 senesinde, 5. say~s~ndan ba~layarak, gazete, düzenli bir biçimde Rus-Osmanl~~
ili~kilerini ayd~nlat~ yor, Osmanl~~ devletindeki sava~~haz~rl~klar~ndan donanman~n Karadeniz'de toplanmakta oldu~undan ve saireden bahsediyordu.
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ralar~~ da, Osmanl~ lar~n ciddi bir ~ekilde sava~a haz~ rland~ klar~ n~~ haber veriyordu B.
Hükümetine gönderdi~i bir mektupta, Istanbul'daki Rus Sefiri TOLSTOY; "Tatarlardan hetman Mazepa'ya bir tehlike gelmesinden korktu~unu, Bab~ alinin kendilerine müsaade etmemesine ra~men, h~ rs~zl~ k s~ ras~ nda kendisine bir kötülükte bulunmamalar~~ için", Mazepa'n~ n hükümetçe
uyar~lmas~n~~ istemekte idi".
Sefir, ayr~ca, Osmanl~lar~ n kendisine hiç bir ~eyden bahs etmediklerinden ve "Her ~eyi" ondan sakl~~ tuttuklar~ ndan yak~ nmakta idi.
Bütün bu konular~~ Veziriazam'la görü~ mek üzere, "Bir çare bulma~a
gayret etti~ini" yaz~yordu".
Mamafih, y~l~n sonunda, TOLSTOY, Bab~ali'nin Rusya ile bar~~~içinde kalma~a karar verdi~ini ve iki memleket aras~ ndaki hudut hatt~ n~ n belirlenmesi için komiserlerini atad~~~ n~~ bildiriyordu. Çal~~malar, ~~ 7o5 senesinde gerçelde~mi~tir".
14 Eylül ~~ 7o4 tarihinde, Deli Petro, hududun belirlenmesinde çal~~acak Osmanl~~ Komiserinin Azak'a geldi~ini haber al~ nca, F.M. APRAKS~ N'e gönderdi~i mektupta, ~unlar~~ yaz~yordu: "Osmanl~lara kar~~~mültefit
davran~lmal~, hiç bir ~eyden ~üphelenmemelerine dikkat edilmelidir; fakat, senin de iyi bildi~in gibi, o meselenin bizim taraf~ m~zda kalmas~~ konusunda direnmelidir'.
~~7o4 y~l~ nda K~r~m Hanl~~~ na atanan Gazi Giray, Nogaylar~ n ve Tatarlar~ n Rus topraklar~na yapt~ klar~~ ak~ nlara göz yumuyordu. Bu sebepten
dolay~, ~~ 7o7 senesinde Babfali taraf~ ndan makam~ ndan al~ nd~.
Bir rivayete göre, bunun, Deli Petro'nun ~ ikayeti ve Istanbul'daki Rus
Sefirinin ba~vurular~~ üzerine yap~ld~~~~san~ lmakta, bir ba~ ka rivayete göre
de, Istanbul'daki Frans~z sefirinin k~~k~rtmas~na uyarak, K~r~ m Han~, kendi
"Vedomosti vremeni Petra Velikogo", v~ p. I. M. 1903. No: 31, 32. (17o3 g. str. 195,
31, 32.
201). ("Büyük Petro zaman~ na ait Haberler gazetesi), I. bask~ , Moskova, 1903, say~~
(17o3 y~l~~ olaylar~. S. 195, 201).
34 Ayn~~ yerde, 1704 y~l~~ olaylar~. say~~ 17. s. 154. 220. sayfaya da bak~n~ z.
devleti
Merkez Devlet Ar~ivi Diplomatik yaz~~ malar bölümü. 89 Rusyan~n Osmanl~~
ile ili~kileri. 1704 y~l~ . Dosya 2. S. 285.
~ s~m
3 " N. Ustryalov. Ukaz. soç. t. IV. ç. ~ . str. 329-332. (Ad~ geçen eser, IV. cilt, 1. k
S. 329-332).
37 Tam je, str. 329. (Ad~ geçen eser, s. 329).
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Vezirini Bab~ali'ye yollam~~~ve Tatarlar~ n LE~Ç~NSK~~ile ve ~sveç'lilerle ittifak aktetmelerini istemi~~olmas~ ndan meydana geldi~i, tahmin olunmaktad~r".
P.A. TOLSTOY, bu s~ ralarda Moskova'ya gönderdi~i gizli bir raporunda da ~unlar~~ yaz~ yordu: "Bender kalesinde tadilat yapmak bahanesiyle, Osmanl~lar, Yusuf Pa~a'y~ , Moldavya ve Eflâk Voyvodalann~ , Rumelideki baz~~ toprak sahibi a~alan ve görevlileri Bender'e, Rus hududu boyuna göndermeyi faydal~~ bulmu~lard~r. Ani bir Rus sald~r~s~ ndan korkuyorlar".
Bu, hiç ho~uma gitmiyor; çünkü, Frans~ z Sefirinin yalanlar~na ve Tatarlann uydurmalanna inanma~a ba~lad~ klan aç~ kça görülüyor. Ayn~~ zamanda, K~r~m Han~na, Sofya, Oçakov, Kerç Pa~alanna ve di~er baz~~ yerlere genelge göndererek, uyan~k bulunmalar~~ istenmi~tir.
Silistre'den Yusuf Pa~a'n~n yazd~ klar~~ da içime dert oldu. Moskof hudutlar~n~~ askersiz b~ rakma~a gelmez, yazm~~. Onun bu mektubu Bab~ali'de büyük ~üphe ve endi~eler uyand~ rm~~. Çünkü, Yusuf Pa~a ~imdiye
kadar böyle ~eyler yazmazm~~ ".
Mamafih, 1704 senesinde Osmanl~~ temsilcisi Mustafa A~a'n~n da ~ahit
Oldu~u, Ruslar~n Balt~k denizi k~y~ lanndaki zaferleri, 1705 te, iki memleketin s~ n~rlar~n~ n belirlenmesi, Osmanl~~ devleti ile olan ticaretlerini art~rmak
konusundaki Rus teklifleri, Bab~ ali'nin içinde bulundu~u zor durum, Isveç
kuvvetlerinin Osmanl~~ topraklar~ndan uzaklarda bulunmas~~ gibi haller, zamanla Rusya ile Osmanl~~ devleti aras~ ndaki ili~kilerin normalle~mesine
yard~ m etmi~ti.
* * *

~~706 senesinin sonbahannda, II. August'un kapitulasyonu ve kendisi
taraf~ndan Altron~tadt andla~mas~ n~n imzalanmas~, Polonya taht~ndan Stanislav LE~Ç~NSK~~lehinde feragatte bulunmas~, Rusya ile mevcut andla~may~~ bozmas~~ ve Isveç ordular~= Avrupa'n~ n merkezine dayanm~~~olmalar~, Kuzey sava~~n~ n seyrinde yeni bir durum yaratm~~~oldu.
" S. M. Solovyov. Ukaz. soç. kn. ~ li., str. 14.39-14.4o. (Ad~geçen eser, III, kitap, s.
1 439-1 440).
3"

S. M. Solovyov. Ukaz. soç. kn. III. str. 14.4o (Ad~geçen eser, III. kitap, S. 1440.
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Bu durumda, Rusya, son müttefikini de kaybetmi~~oluyor ve güçlü
dü~mana kar~~~yürütülecek sava~~ n bütün yükü, fiilen onun s~ rt~ na yüklenmi~~bulunuyordu.
Gerçi, Rus ordusu, bu s~ ralarda art~ k Narva'da u~rad~~~~yenilginin etkisinden slyr~lm~~, hat~r~~ say~l~r birçok zaferler kazanm~~, Neva Nehri boyundaki birçok yerleri ele geçirmi~, ~jor topraklar~ n~ , Riga, Revel (Tallin)
ve Pemov (Pyamu) hariç olmak üzere, Liflandiya'y~, Estlandiya'y~~ alm~~t~.
Petersburg ve Kron~tadt ~ehirleri kurulmu~, Rusya'n~n Balt~k denizine
ç~ k~~~~sa~lanm~~t~.
Böyle olmakla beraber, Bat~-Avrupa'da, Isveç Kral~~ XII. Karl'~~ göklere
ç~kar~yorlar, Deli Petro'ya ve Rusya'ya da küfrediyorlard~. ~ngiliz, Frans~z
ve Avusturya diplomatlar~~ XII. Karl'~ n huzuruna ç~ k~ p, onu sayg~~ ile selâml~yorlard~. Onun "Yenilmez" ordusunun yard~m~ na mazhar olabilmek
için, her biri Isveç'i kendi taraf~ na çekme~e çal~~~yordu.
1707 senesinin A~ustos ay~ nda, Isveç ordusu, Saksonya'dan harekete
geçerek, Rusya'daki ileri harekat~ na ba~lad~ . 17°8 y~l~~ boyunca ve 1709 y~l~n~ n ilk yar~s~nda, Rusya- aleyhtar~~ güçler, Osmanl~~ devletini Rusya'ya
kar~~~sava~a sokmak için büyük bir faaliyet gösterdiler.
Osmanl~~ devletinin muvafakat~~ ile, Tatarlar~~ kendi taraf~na çekmek
için, LE~Ç~NSK~~çok gayret sarfetti. Bu meseleyi çözüme ba~lamak üzere, ~~ 7o7 senesinde kendi adam~ n~~ Osmanl~ lara gönderdi.
Tan~nm~~~Isveçli harp tarihçisi Artur Stille: "Petro'ya kar~~~sava~~~
yürütürken, Karl'~ n güvenebilece~i müttefikleri aras~ nda en kuvvetlisi Osmanl~~ devleti idi. Askeri harekat~ n cereyan etti~i sava~~ alanlar~ na kom~u
denecek kadar yak~nda bulunan ve Osmanl~~ Padi~ah~na tabi olan K~ r~ m
Hani vard~. Onun askeri gücünü de asla ihmal etmemek gerekir 40.
20 May~s ~~ 708 tarihinde 4' Isveç Gizli i~ler Sekreteri Yozef Zederhelm,
Rado~koviça'dan Isveç'e ~unlar~~ yaz~yordu: "Tatarlar, Osmanl~lar taraf~ ndan canland~r~larak, k~m~ ldarnyorlar. Fakat, Osmanl~ lar, kendileri giri~mek
istemiyorlar. Osmanl~ lar~n muvafakanyla Tatarlann içinde iyi bir Lehlimiz
var. Ne yapmalar~~ laz~ m geldi~ini, Tatarlara, O ö~retiyor 42.
4" A. Stille. Karl XII. kak strateg i taktik v 1707-1709 gg. SPb. 1912, str. 86. (17071709 y~llannda bir strateji ve taktik uzman~~ olarak XII. Karl. S. Petersburg, 1912, S. 86).
41 ~ sveç takvimine göre. Bu takvim, eski Rus takvimine nazaran bir gün ileride idi.
42 "Karolinska Kriegares Dagböcker", D. VI. Lund, 1912. S. 71.
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Zederhelm, burada, LE~ÇINSK~~taraf~ndan Silistre Seraskerine
gönderilmi~~olan Kuchmister Stanislav TARLO'yu kastediyor. Bu zat, Osmanl~lardan yard~m vaadi alm~~t~r.
Vitebsk'te bulundu~u s~ rada, Rus Sefiri Dolgorukiy, TARLO'nun
Bender'deki faaliyetlerine dair Deli Petro'ya yollad~~~~raporunda, ~u bilgileri vermekte idi: "... Kuchmister TARLO, kalabal~k maiyetiyle Bender'e
kadar gelmi~. Burada, Serasker Pa~a kendisini Yeniçerilerle ve emrindeki
askeri k~talarla merasimle kar~~lam~~~ve Bender'e kadar ~erefle u~urlam~~.
TARLO, Seraskerden yard~mc~~ ordular istemi~~ve II. Augustun, Avusturya imparatoru ile anla~arak, tekrar Lehistan'a dönmek istedi~ini bildirmi~; ~ayet, Serasker kendisine asker (ordu) vermezse, büyük hata i~lemi~~
olacakm~~, zira, Isveç Kral~~ ve LE~Ç~NSK~, Bab~âli ile vanlan anla~maya
kar~~~hareket ederek, Moskova ile uzla~may~~ dü~ünüyorlarm~~. Çünkü,
Moskova da bar~~~ve sükün istiyormu~, sava~~n tamam~ n~~ Polonya'ya (August'a) ve Avusturya'ya çevirmeyi tasarl~yormu~. ~ayet, Serasker yard~ma
kat~l~r ve ordu verirse, bu kuvvetlere (Ukrayna'daki) Kozaklar~n da yard~ mc~~ olacaklar~n~~ umuyor. Bu Kuchmister, henüz Bender'den Bablâli'ye
gitmemi~, gidip gitmeyece~i de bilinmiyormu~~43.
TARLO'nun Bender'deki faaliyetlerine dair yeni bilgileri, hetmen
Mazepa'n~ n ~~7o8 senesi Temmuz ay~ n~ n ba~~nda MEN~~KOV'a gönderdi~i mektuptan ö~reniyoruz. Bu mektupta ~unlar yaz~l~~ idi. "Saray Kuchmister'i, (yani kar~~~taraf~n (Frans~zlar~n) Marechal de la Cour (Saray Naz~ r~) dedikleri TARLO, Bender'de Serasker Pa~a ile yapt~~~~müzakerelerde,
Bablâfi'nin talimat~~ üzerine bir yard~m vaadi alamadan, Bender'den ayr~larak, Soroki'ye gitmektedir. Orada kal~p kalmayaca~~~ve yoluna devam
edip etmeyece~i bilinmiyor".
Bu mektubun "P.S." k~sm~nda, Mazepa, TARLO'nun, Seraskerin yan~ nda geçen ikametiyle ilgili bilgileri biraz daha geni~letmektedir.
"Saray Kuchmister'i TARLO'nun Silistre Seraskeri Pa~aya da ba~vuraca~~~ö~renilmi~tir. Ümit ederim ik, bu s~rada memleketimize kar~~~kendisine yard~mc~~ ordular vermezler. Çünkü, K~r~ m Hani, ordusu ile, ayaklanm~~~bulunan Çerkezlere kar~~~sefere gitmi~. Osmanl~ lar taraf~ ndan da
"Pis'ma i bumagi..." t. VII. S. 59 ("Mektuplar ve belgeler...", VII, cilt, S. 59.
" Gosudarstvennaya biblioteka imeni V. ~. Lenina (dalee (G.B.L.) Otdel rukopisey, f.
218, kart. 74, No: 12. (Vi. Lenin Devlet Kütüphanesi (bundan sonra sadece G.B.L. olarak
belirtilecektir.) El yazmalar~~ bölümü, 218. k~s~ m. 74. karton, No: ~~ 2.
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TARLO'ya yard~ m yap~ lamayaca~~~bildirilmi~. Sebep olarak da, Bablâli'nin ~imdi sava~a haz~ r olmad~~~~bildirilmi~~ve ancak bütün bir sene haz~ rlanmas~~ gerekti~i söylenmi~. Mamafih, Bablâli, gelecek sene sava~~~ ba~latacaklann~~ Serasker vas~ tas~yla TARLO'ya bildirmekle, onu ümitlendirmi~. ~yi dostlar~m, ak~ ll~~ muhabirler bana bu haberleri getirdiler'.
TARLO, görevini ba~aramad~~ ve ona ba~lanan ümitler bo~a ç~ kt~. 18
Eylül 1708 tarihinde PONYATOWSK~~arac~ l~~~~ile XII. Karl'a gönderdi~i
mektupta, LE~Ç~NSK~~~unlar~~ yaz~yordu:
"Bilmiyorum, Osmanl~ lar Ruslar taraf~ ndan sat~ n m~~ al~ nd~ lar? Bu
kampanyada Ruslara kar~~~hiçbir giri~imde bulunmak istemiyorlar. Çara
kar~~~ sava~mak üzere, kendisine verilece~i vaadedilen orduyu alamad~~~~
için, Mare~al TARLO gülünç durumda kalm~~~ve oradan Eflâke geçmi~,
talimat~ m~~ bekliyor. Tatar HANININ Azak'tan çar~ n topraklar~ na kar~~~
ak~ nlar düzenlemesine, Bab~âli ses ç~ karm~yor"".
1708 yaz~ nda, LE~Ç~ NSK~~taraf~ndan Padi~aha hitaben yaz~ lm~~~birmektubu hamil olarak Istanbul'a bir Lehistan Elçisi geldi. Maksad~, oradaki Frans~ z Elçisinin Bab~âli nezdindeki giri~imlerini desteldemekti. LE~Ç~ NSK~, kendi kuvvetleriyle birlikte, Rusya'ya kar~~~Tatarlann da sava~a
girmelerine müsaade edilmesini Padi~ahtan rica ediyordu.
LE~Ç~ NSK~, Lehliler, ~~sveçliler, Osmanl~ lar ve Tatarlar taraf~ndan,
her yandan s~ k~~t~ nlm~~~olan çar~ n, sadece Azak kalesini de~il, her istenileni Osmanl~~ Sultan~na verece~ini yaz~yordu.
Çann, Bab~âli'ye kar~~~sava~a girmek niyetinde oldu~u dünyaca biliniyor; bu maksatla pek çok gemi yapt~ rm~~~ve bunlar~~ Karadeniz'e indirmek
üzere bekletiyor. Mektupta, Osmanl~~ topraklar~ nda ya~ayan hristiyan milletlerin ayaklanmaya haz~ r bekledikleri belirtiliyordu. E~er, Bab~âli buna
inanm~yorsa, gitsin, Rus Sefirinin ikametgâh~ nda arama yaps~ n'.
Yüksek makam sahibi baz~~ Osmanl~~ yöneticileri bile böyle bir tahrike
uymak temayülünde idiler. Fakat, Sadrazam, Sefirin ikametgâh~ nda yap~lacak böyle bir arama- sava~~ilân~ na yol açabilecek bir hareket say~ l~ r, Bab~âli bu sava~a haz~ rm~d~ r? demi~ti.
" (G.B.L.) Ayn~~ eser. Ayn~~ yerde.
S. M. Solovyov. Ukaz. soç. kn. 111. str. 1441. (Ad~ geçen eser, III. cilt, s. 1441).
"Trudy imperatorskogo Russkogo voenno-istoriçeskogo ob~çestva", t. I. Dokumenti
severnoy voyny Poltavskogo perioda (Iyul-Oktobr 1708) SPb. ~~ gog. No: 195 (Rusya imparatorlu~u Harp Tarihi Derne~i Eserleri", I. cilt. Kuzey-sava~~~belgeleri Poltava devresi (Temmuz-Ekim 1708). Petersburg, ~ gog. say~~ 195.
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1708 senesinin sonlar~ na do~ru, LESÇ~NSK~ 'nin ve XII. Karl'~ n temsilcilerinden maada, Mazepa'n~ n adamlar~~ da Bender ve K~ r~ m'a gelmi~ler,
Osmanl~ lar~ n ve onlar~n tabiiyeti alt~ nda bulunan ordular~ n derhal Rusya'ya kar~~~sava~a girmelerini sa~lamaya çal~~m~~lard~ r.
Hetman Mazepa'n~ n K~ r~ m'daki ve Osmanl~~ devletindeki entrikalar~n~ n oldukça uzun bir tarihçesi vard~ r.
Mazepa aleyhindeki mektubunun onsekizinci maddesinde Koçubey ve
~ skra, Poltava'll bir Kozak olan Kondiçenko'yu, Mazepa'n~ n, muhtelif tarihlerde ve "Müteaddit defalar Sultanlara ve K~r~ m Han~ na" gönderdi~ini
tasdik ediyorlard~ ".
Tabii olarak, Mazepa, K~ r~ m'la ve Osmanl~~ devleti ile olan ili~kilerini
inkar etmi~ tir. Fakat, gene bu s~ ralarda, Hetman'~ n adamlar~ ndan Yunan
as~ll~~ Zgura, ili~ kileri yoluna koymak üzere, Silistre Seraskerinin yan~ na
gitmi~~bulunuyordu. Deli Petro zaman~ nda ya~am~~~olan, ünlü diplomatlar~ ndan, Prens B. ~. Kurakin, bu konuda ~unlar~~ yaz~yor:
"Bundan önceki y~ llarda da (yani, 1708 den önce de) Mazepa'n~ n
adamlar~~ K~ r~ m'a ve Belgorod ordular~ na ve Istanbul'a gitmi~~ve Osmanl~lar~n ve Tatarlar~ n Çar Hazretleriyle olan bar~~~andla~mas~ n~~ bozma~a çal~~m~~lard~ r".
25 Ekim 1708 tarihinde, Mazepa, Genel ~ htiyarlar Meclisi üyeleriyle
ve birkaç Albay ile birlikte, bir kay~~a binmi~ler ve Desna nehrini a~arak,
~sveçlilerin taraf~ na geçmi~lerdir.
O zamanlar, bu olay~ n çok büyük yank~ lan oldu. Özellikle Frans~z
diplomasisi, Mazepa'n~ n ihanetinin reklam~ n~~ geni~~ölçüde yapt~, durdu
XII. Karl'~ n, LE~Ç~NSK~ 'nin ve Mazepa'n~ n Poltava sava~~ na kadar,
yard~ m sa~lamak üzere Osmanl~~ devletine ve K~r~ m'a vaki ba~vurular~~ ve
bu memleketlerin Rusya ile ili~ kileri konusunda, Avusturya'n~ n ~stan" Deli Petro, KOÇUBEY taraf~ ndan Mazepa aleyhinde gönderilen ihbar mektubundaki yaz~lanlara inanmam~~, gazaba gelerek KOÇUBEY'i ast~rm~~~ve bütün mallar~n~~ müsadere ettirmi~tir. Sonradan, Mazepa'n~ n ihaneti üzerine, yan~ld~~~n~~ anlam~~~ve KOÇUBEY
ailesinin devletçe al~nan bütün mallar~n~~ geri verdirmi~tir.
"Arhiv knyazya F. A. Kurakin'a" kn. I. SPb. 1899. s. 318. ("Prens F. A. Kurakin
ar~ivi", I. kitap, Petersburg, 1899, s. 318.
Sm. "Naukov~ y zbirnik", t. XXVIII. str. 82-83. (Bak. "Bilimsel Dergi", XXVIII. cilt,
S. 82-83.
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bul'daki Sefiri Talman'~ n, Viyana'ya gönderdi~i raporlar, Mazepa'n~n Bab~ali ile ve Tatarlarla olan ili~kileri aç~s~ndan, ilgi çekicidir.
Viyana'ya gönderdi~i bir raporunda, Talman, ~öyle yaz~yordu: "Her
nedense, Frans~zlar ve isyanc~~ Macarlar imparator Hazretlerine (Avusturya
~mparatorunu kastediyor) kar~~~çevirdikleri entrikalarda, Tatarlar~n ve ~sveçfilerin, Moskova'ya kar~~~yapt~klar~~ gibi, ba~ar~l~~ olamad~lar'.
Moskorlann taraf~ndan ~sveç'lilerin taraf~ na geçen Mazepa, bir Kozak'la, Bender'e, Yusuf Pa~a'ya sekiz sayfal~k etrafl~~ bir mektup göndermi~; Pa~a da, bu mektubu, bir Yeniçeri ile Istanbul'a ula~t~rm~~t~ r 52.
.... Gönderdi~i bu uzun mektupta, Mazepa, Moskorlann taraf~n~~ b~rakma~a kendisini mecbur eden sebepleri etrafl~ca ve kendisini hakl~~
gösterecek ~ekilde anlat~ yor, bu meyanda, Moskof Çann~ n, Kozak'lann
hak ve hürriyetlerini defalarca ihlal etti~ini; emrindeki adamlar~yla (Mazepa'n~ n) Moskof esaretine daha fazla dayanacak halleri kalmad~~~n~ ; bütün
Kozak'lann onun taraf~ na geçme~e karar verdiklerini; ve kendisini (Mazepa'y~) resmen tan~mak için, f~rsat kollad~klar~n~ ; Moskova'n~n idaresi alt~ nda bulunan bütün Boyarlann (asillerin), Kozak'lann eski haklar~n~n tan~nmas~~ suretiyle, bunlar~ n hür bir millet olarak, Moskorlarla Osmanl~~ devleti aras~nda sa~lam bir set (barri6-e) te~kil etmelerinden daha iyi bir ~ey
olamayaca~~~görü~ünde olduklar~n~ ; Isveç Kral~n~ n da, Kozak'lann eski
hürriyetlerini iade etmek niyetinde oldu~unu, Osmanl~~ devletinin de bu
konuya yard~ m elini katmas~ yla, meselenin alenen tahakkuk ettirilmi~~olaca~~n~~ yaz~yordu.
Mazepa, mektubunda ayr~ ca, Çar~ n ikbalperest plânlann~~ herkesten
iyi bildi~ini, Kozak'lann ayaklanmalar~ n~~ bast~rd~ ktan sonra, hükümdar,
K~ nm'dan pek de uzakta olmayan, Azak denizi çevresinde yeni in~a ettirdi~i kalelerinden ve Azak denizindeki gemi filosuyla, ilk f~rsatta K~nm'a
sald~rmay~~ tasarl~yor ve fazla bir mukavemetle kar~~ la~madan, karadan ve
denizden Moldavya'ya ve Eflâk'e ve ayr~ca Osmanl~~ topraklar~nda ya~ayan, Yunan (ortodoks) dinine salik ve Çar taraf~ndan kurtar~lmalar~n~~ bek-

51 Burada, Avusturya'ya kar~~~ayaklanan Macarlar'~n Osmanl~lar'dan yard~m sa~lamak
üzere vaki ba~vurulan bahis konusudur.
52 Litvanya Hetman'~n~ n sekreteri Sapegi ile Frans~z ajan~~ (casusu) Maron, 15 Aral~k
1798 tarihinde Podolya'dan Versailles'ya ula~t~rd~klan haberde, ~unu bildirmekte idiler:
"Mazepa, do~udaki K~nm Tatarlar~ na bir mektup göndererek, onlardan 40,000 ki~ilik yard~m kuvveti istemi~tir", (Naukoviy zbirnik", t. )0(VIII. str. 81). (Ukrayna dilinde "Bilimsel
Dergi" XXVIII. cilt, s. 81).
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leyen milletlerin de yard~ m~~ ile, Osmanl~~ topraklar~ na girmeyi de plânlamaktad~ r, diye yaz~yordu.
Bu sebeplerden dolay~, Mazepa, bütün bu konular nazar~~ dikkate al~narak, bu mektubunu, Osmanl~~ devletine sunmas~ n~~ ve hat~ r~~ say~ l~ r yard~ mda bulunmas~~ hususunda, hükümetin ikna edilmesini,Yusuf Pa~a'dan
~srarla rica etmekte idi 53.
31 Mart 1709 tarihinde, XII. Karl, Rumen as~ll~~ Albay Sandul'u bir
tak~m talimatla Bender'e yollam~~~ve bu arada kendisinin (XII. Karl'~ n) ve
Mazepa'n~ n mektuplar~ n~~ da Silistre Seraskerine göndermi~tir. "Mazepa'n~ n mektubunda, sava~~alan~ ndaki askeri harekât anlat~lmakta ve yap~lan muharebelerden sonuçlar ç~kar~ lmakta idi."
~sveçliler ve Mazepa, Seraskere göre, Osmanl~~ devletini, dü~ünce itibariyle, bu sava~a kat~lma~a meyletmi~~gibi say~yorlard~.
Yazd~~~~eserinde, Stille: "Bu s~rada (yani ~~ 7o9 y~l~ n~ n ilkbahar~ nda),
sava~ta faal bir rol oynamalar~~ için, Karl'~ n, Osmanl~larla daha s~k~~ ili~kiler kurmak giri~imlerinde bulunmas~~ gayet tabiidir. Osmanl~~ ordular~~ çabucak gelemeseler bile, Tatar k~ talar~~ pek yak~nda idiler, ve üstelik, say~ca
da önemsenmeyecek bir kuvvet say~ lmazlard~~
Mazepa'n~ n giri~iminin ard~ ndan, Zaporojye bölgesindeki ünlü ~efler
de K~r~m ve ~stanbul yollanna dü~tüler. Mazepa'n~n ihaneti bir tesadüf
eseri olmad~~~~gibi, bunlar~ n giri~imleri de tesadüfi
Zaporojye bölgesinde XVIII. yüzy~l~ n ba~lar~ndaki durumla, XVII.
yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda burada hakim olan durum aras~ nda bariz farklar
vard~. Her ~eyden önce, eski devire k~yasla bu s~ ralarda bir s~ n~f aynl~~~~
(ya~l~~ üst tabaka ile di~er askeri güç bulunduran eleba~~ lar aras~ nda) bariz
bir hal ald~.
Zaporog Kozaklann~ n elaba~~lar~~ (Star~ina adlananlar) Zaporojye topraklar~ ndaki üstünlüklerinden yararlanarak, olup bitenlerden kendilerine
daha çok siyasi ve ekonomik yararlar sa~lamak gayreti içinde idiler. Bu
" Österreichisches Staatsarchiv (dalee- ös). Wien. Abteilung Staatskanzlei. Turcica
(Türkei), fasz. 86. Aus Berichten des Kaiserichen Gesandten Talman aus Konstantinopel
den 18 Juli 1709 (dalee - Aus Berichten Talman's, Konstantinopel..) Avusturya Devlet Ar~ivi (bundan sonra - CS-olarak ifade edilecektir). Viyana. Devlet (D~~i~leri Kanç~laryas~~ k~ sm~ .
Türkiye bölümü. 86. ~mparatorun Istanbul'daki Elçisi Talman'~n 18 Temmuz ~~ 7og tarihli
mektubu (ileride - Aus Berichten Talman's, Konstantinopel... olarak verilecektir...).
54 A. Stille. Ukaz. soç. str. 87. (Ad~ geçen eser, s. 87).
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sebeplerden dolay~, ortaya ayr~l~kç~~ bir tak~m temayüllerle ç~ karak, Rusya'n~ n ekonomik ve siyasal etkisinden ve Deli Petro'nun merkeziyetçi politikas~n~n gittikçe büyümesinden korkma~a ba~lad~lar.
Zaporojye'nin sol yakas~ ndaki Hetman'lar (Atamanlar) ve bunlar~n
aras~ nda özellikle Mazepa, kendini masumlar s~ras~na koyarak, halk~n üzerinde yapt~ klar~~ bask~lar~ , Rus hükümetinin ("Moskova'n~ n ve Çann") marifetleri gibi gösteriyor, Zaporojye halk~~ aras~ ndaki memnuniyetsizli~i
körüklüyorlard~.
V. Koçubey'in ifadelerine göre, Mazepa, halk~ n aras~ nda gizlice yapt~propagandada,
Deli Petro'nun Zaporojye'yi kökünden kaz~y~p, halk~n~~
~~~
yok etmeyi planlad~~~~ ~ayias~ n~~ yayd~~~~için, milletin akl~nda bundan ba~ka
bir ~ey bulunmad~~~ ndan, kendilerini tahkime koyulmu~lard~~ ".
Zaporojye'deki liderlerden (Ko~ evoy) K. GORD~ENKO, Rusya'n~n faal dü~manlar~ ndan biri idi. K~r~ m Hani ile ili~ki kurmu~tu. Zaporojye içerilerinden gelen haberlere göre, Osmanl~~ devletinin Perekop Kaymakam~~
ile müzakerelerde bulunmak üzere giden sefaret heyetinin dönü~üne ve
bu görü~melerin sonuçlar~na intizar olundu~unu, Perevoloçnaya'daki
gözcü, 9 ~ubat ~~ 709 da Hetman Skoropadski'ye haber vermi~tir. Gözcü,
konu~mas~ na devamla: "Osmanl~lar~n veTatarlar~ n, Ruslar~ n ve ~sveç'lilerin
durumlar~ na dair bilgi edindiklerini, Rusya'ya kar~~~sava~a girmek istediklerini" ve bu hususta Zaporojyelilerle "~ifahen" anla~t~klar~n~", bildirmi~tir.
Bunun üzerine, ~ef (Ko~evoy) GORD~ ENKO, bu vesile ile mahalli
meclisi toplant~ya ça~~rm~~~ve yapt~~~~konu~mada: "Çar Hazretlerinin taraf~n~~ tutaca~~m~za, Han~n yan~nda kalmam~z daha iyi olacak", demi~tir.
Meclis toplant~s~ ndan sonra, Tatarlara haber salarak, Zaporojye'lilerin Tatarlarla birlikte "Moskova'ya kar~~~sava~ma~a raz~~ olduklar~n~~ bildirmi~tir".
~ef GORD~ENKO, ayn~~ zamanda, Perevoloçnaya'ya ve di~er yerlere
gereken mektuplar~~ göndermi~~ve bunlar "Bütün k~ talar önünde" askere
okunmu~tur 56 .
Pereyaslav Albay~~ Stepan TOMARA, elde edilen bilgilere göre, ~unlar~~ bildirmi~tir: "Geçen sal~~ günü, ~ef (Ko~evoy) iki Sultan~n ordular~~ ile
(Küçükrusya tarihinin kaynak"~stoçniki malorossiyskoy istorii... " t. Il. s. log-~~
lar~", II. cilt, s. ~ og- ~~ ~ o).
Ts. G.A.D.A. Kabinet Petra I. Il. otdel, kn. 9.1709 g. ~~ . 446. sm. takje "Pis'ma
i bumagi.." t. IX. vyp. 2, str. 908, g~~ I. (Merkez Devlet Ar~ivi, Diplomatik yaz~~malar, Deli
Petro'nun çal~~ma odas~, II. k~s~ m, 9. kitap, 1709 senesi olaylar~, s. 529.).
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bulu~mu~", buna kar~~ l~ k, Zaporojye'liler de "yeminli olarak" (yetkili olarak) Isveç saray~~ mensuplar~ ndan Yakov BRÜHOVETSK~'yi yan~ nda iki
adamla birlikte Kmm'a yollam~~lard~ r. Zaporojye bölgesinde yine Tatarlar
görünmü~~ise de, bunlar bu sefer, Zaporojye ile son defa yap~ lan yeminli
anla~ma uyar~ nca buraya gelmi~lerdir" 57 .
Mart ay~ n~ n ortalar~ nda ~ef GORD~ENKO'nun adamlar~~ Tzariçenki
gamizonunu basm~~lar, pek çok Rusu öldürmü~ler, 150 ki~iyi esir alm~~lard~ r. Bunlann bir k~sm~ n~, GORD~ENKO, "esir olarak K~ r~ m Han~na
yollam~~t~r"".
Poltava Albay~~ taraf~ndan GORD~ ENKO'nun ordugâh~ na gönderilen
ke~if kollar~, 2 2 Martta, Rus Komutanl~~~ na ~u bilgileri getirmi~lerdir:
~ef (Ko~evoy) ile Isveç Kral~~ aras~ nda "Var~ lan anla~maya göre, ordularla Moskova üzerine yürünme~e karar verilmi~tir". Ordular~ n~ n ba~~ nda
bulunacak olan K~ r~ m Han~~ ise, Murav ~efi ile yak~ n bir tarihte
Büyükrusya ovalar~na sald~ r~ lmas~~ için ~srar ediyormu~; ~ef (Ko~evoy) da,
Poltava Alay~ n~ n bütün kasabalar~ na "Ka~~tlar (mektuplar)" göndererek,
"Kozaklar~ n orduya kat~ lmak üzere haz~ rlanmalar~ n~~ istemi~"
GORD~ ENKO, ayn~~ mealdeki emirleri Bug, ~ngul ve ~ngultz boylar~ndaki Kozaklara da yollam~~.
709 y~l~~ Nisan ay~ n~ n ilk günlerinde, Zaporojye'liler, GORD~ ENKO'yu makam~ ndan indirerek, yerine ~ef (Ko~evoy) olarak Petr SOROÇ~ NSK~'yi seçmi~lerdir. Me~er, seçilen bu kimse de, cezai! Ataman Mihail S~MONÇENKO gibi, GORD~ ENKO'nun adamlar~ ndanm~~ve Zaporojye ülkesinde onun ba~latt~~~~ihanet davas~n~~ sürdürmü~tür. Rada'da (Halk
Meclisinde) Han~ n nezdine Elçiler gönderilmesine karar alm~~lard~ r.
"Tatar ordusunu yard~ ma getirmek üzere, bizzat ~ef (Ko~evoy) Petr
SOROÇ~NSK~' ile Kirik Menkov da K~nm'a gitmi~lerdir 60.
s' "Pis'ma i bumagi.." t. IX. 2. vyp. str. 609./Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, 2.
bask~, s. 609.).
Arhiv Leningradskogo otdeleniya ~nstituta istorii (dalee Arhiv LO~~~ANSSR), f. 83
(Pohodnaya kantzelariya A.D. Men~ikova) op. 1. kart 11, No: 59. (Leningrad Tarih Enstitüsü k~sm~~ (ileride SSCB Ilimler Akademisi LO~~~ Ar~ivi diye adland~r~lacakt~r). 1. Bölüm,
11 say~ l~~ karton dosya, sal~~ 59.
Tam je. (ayn~~ yerde).
"" Ts. G.A.D.A. Kabinet Petra I. otd. II. kn. 9. 1709 g. t.446. Sm. takje "Pis'ma
i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 9o8, 911. (Merkez Devlet Ar~ivi Diplomatik Yaz~~malar k~ sm~~
Deli Petronun çal~~ma odas~, Il. bölüm, 9. kitap. 1709 y~l~. s. 446. Bk. keza: "Mektuplar ve
belgeler..." IX. cilt, 2. bask~, s. 908, 911.).
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Kendilerini "Himayesine" almas~n~~ rica etmek üzere, Zaporojye Elçilerinin K~nm'a geldiklerini, Istanbul'daki Rus Sefiri TOLSTOY haber alarak, Moskova'ya bildirmi~tir".
Zaporojye yöneticilerinin ihanet faaliyetlerinin sonucu olarak, K~r~m
Tatarlan ile yaz~~malar canland~~~~gibi, Tatar Elçiliklerinin de s~k s~k Ukranya'da görülmeleri mümkün olmu~tur.
Isveç ordular~~ genel karargah~~ nezdinde görevli bulunan Avusturya Sefiri Ludwig Franz von Zinzendorf, Isveç ordusunun Poltava'y~~ ku~atmas~~
sebeplerini ~u ~ekilde izah etmekte idi: "Oradan, Karadeniz k~y~s~nda sa~lam bir yer arama imkan~~ bulmak üzere, Kral, Poltava'y~~ ku~atmaya giri~ti; bu arada, ~sveç'lilerin bu sava~ta, Osmanl~~ devletinin sempatisini kazanm~~~olarak, Osmanl~lardan, ordunun ihtiyac~~ olan her türlü mal~ , bu
meyanda askerin giyimi için kuma~~~da sa~lamak niyetinde olduklar~~ san~l~yordu 62 .
Isveç ordusunun çe~itli mühimmata da ihtiyac~~ vard~; XII. Karl, yard~m iste~i ile Osmanl~~ devletine ba~vurdu.
Lehli baz~~ ma~natlar (idareci soylular) Kral ad~na "Osmanl~lardan çad~r ve cephane talebinde" bulundular. Bunlar~n isteklerini Istanbul'daki
Frans~z Sefiri de desteklemi~~olmakla beraber, Osmanl~~hükümeti, bu iste~e red cevab~~ verdi°.
~sveç'liler, K~r~m Tatarlann~n kendilerine yard~ma gelecekleri hususundaki ümitlerini yitirmi~~de~illerdi.
Mazepa bile, Poltava sava~~~arefesinde, K~nml~lann yak~nda Poltava'ya
geleceklerine dair GORD~ENKO'nun askerlerine teminat veriyordu".
61 S. M. SOLOVYOV, Ukaz. soç. kn. III. str. 1537; M. Sudienko, Materialy dlya oteçestvennoy istorii, t. II. Kiev, 1855 str. 124-126. S. M. SOLOVYOV - Ad~geçen eser III.
kitap, s. 1537; M. Sudienko. Vatan tarihi için malzeme. II. cilt. Kiev, 1855, S. 124-126.

62 ()S, Wien. Abteilung Staatskanzlei, Schweden - Korrespondenz, 1708 - 1709, fasz.
18. Aus Berichten des Kaiserlichen Gesandten beim schvedischen Hauptquartier Grafen
Franz Ludwig von Zinzendorf, Breslau den il Juli, 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi Viyana.
D~~i~leri Kanglaryas~~ k~sm~. Isveçle Yaz~~malar bölümü. 1708 - 1709. 18. k~s~m. isveç Genel

Karargah~~ nezdinde imparatorluk Sefiri Graf Franz Ludwig von Zinzendorf un mektuplann-

dan, Breslau, ~~ ~~ Temmuz 1709.
63 A. Stille ~~Operatzionn~e plan~~ Karla XII v 1707 - 1708 g.g. SPb. 1912, str. 104
XII. Karl'~n 1707-1708 y~llanndaki harekât plânlan, Petersburg, 1912, s• 101" S. Toma~ivskiy. ~z zapisok karolintziv - "Zapiski Naukovogo tovaristva im. ~evçenka" (dalee Z N T ~) t. 92, L'viv, 1909, str. 85-86 (Kral taraftarlann~n notlanndan" ~evçenko Bilim Derne~i evrak~ndan (ileride Z N T ~. olarak belinilecektir). 92. cilt, Lvov, 1909, s.
85-86).
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Sava~anlar~ n keyfi yerinde idi. Çünkü, Osmanl~~ devleti, Rusya'ya kar~~~
sava~a kat~ lmas~~ konusunda kendisine yap~ lan davetlere büsbütün kay~ ts~ z
görünmüyordu. 1707 y~ l~ nda Stanislav LESÇ~NSK~'nin Osmanl~~ hükümetine gönderdi~i adamlar~ na, Bab~-Ali, XII. Karl'~ n ve LESÇ~ NSK~ 'nin adlar~ na kaleme al~ nm~~~dostane birer nâme ile kar~~l~ k vermi~ti.
Fakat, bu nâmeler do~rudan do~ruya ait olduklar~~ ~ah~ slara gönderilmedi. Bunlar~ n sahiplerine ula~t~ r~ lmas~~ Silistre Seraskerine havale edilmi~ti. Serasker, bu nâmeleri, soylu bir A~a vas~ tasiyle, Macaristan üzerinden
yola ç~ kard~.
~ sveçlilerin bu sava~ta Ruslar~~ yenip yenemeyecekleri konusunda Osmanl~ lar~ n bir kanaat sahibi olabilmeleri için, gönderilen bu a~aya, XII.
Karl'~ n kuvvetlerine dikkatl~ ca bakmas~~ da emrolunmu~tu.
A~aya verilen talimatta, ayr~ca, mü~terek menfaatleri icab~, Osmanl~~
devleti olmadan, Ruslarla bar~~~akdetmemeleri konusunda ~sveçlileri ikna
etmek görevi de yer almakta idi.
Martin Lüther cemaat~~ ruhanilerinden XII. Karl'~ n saray vaizi
NORDBERG, yazd~~~~"XII. Karl'~ n tarihi" adl~~ eserinde, 1707 senesinin
Kas~ m ay~ nda bu A~an~ n XII. Karl taraf~ ndan kabul olundu~unu belirtmektedir. Ayr~ca, A~an~ n, ~sveç ba~bakan~~ Graf Karl Piper ile de isti~arede bulundu~unu kaydediyor.
A~a, Silistre Pa~as~ ndan Ba~bakana hitaben yaz~ lm~~~bir mektubu da
kendisine vermi~tir. Bu mektubunda, Pa~a Isveç Kral~ n~ n mektubunun Padi~aha ula~t~~~ n~ , Padi~ah~ n da Karl'a dostluk teklifinde bulundu~unu bildiriyordu.
Polonya'da esir al~ nm~~~ve Lvov ~ehrinde tutuklu bulundurulmakta
olan Osmanl~~ askerlerinin XII. Karl taraf~ ndan serbest b~ rak~lmalar~ na te~ekkür ifadesi olarak, Osmanl~~ Sultan~~ III. Ahmet, Ruslardan yüz Isveçli
askerin sat~ n al~ nmas~ n~~ emretmi~tir.
A~a, Padi~ah~ n LESÇ~ NSK~'ye yard~ ma haz~ r oldu~unu bildirmi~, fakat kendileriyle s~ k~~ bir siyasi ittifaka giremeyece~ini, çünkü böyle bir durumda, Rusya ile mevcut bar~~~andla~mas~ n~ n ihlal edilmi~~olaca~~n~, ifade
eylemi~tir 65 .

J. A. Nordberg. Histoire de Charles XII. mi de Suede. vol. II. A la Haye, 1748, p.
196 ("Isveç Kral~~ XII. Karl~ n tarihi", Il. cilt, Lahey, 1748, s. 196).
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Bu a~an~ n ifa etti~i görevden, Rus hükümetinin haberi olmu~, hatta
kendisinin yurda dönünce, tan~d~ klar~ ndan pek çok kimseye, kendisine verilen görevi ba~ar~~ ile yerine getirdi~inden bahsetti~i de ö~renilmi~tir.
Bununla ilgili olarak, zaman~n D~~i~leri Bakan~~ G.~. GOLOVK~N, ~stanburdaki Rus Sefiri TOLSTOY'a ~unlar~~ yazm~~t~ r: "~sveçli'nin, ~imdi
bütün ordulanyla ve LE~C~NSK~ 'nin kuvvetleriyle Visla (Vistul) nehrine
yakla~t~~~~ ~u s~rada, "E~er Osmanl~lar da dü~manlar~ m~zla ittifak akteder
ve bize kar~~~sava~a girerlerse "bunun, memleketimiz için nas~ l bir tehlike
te~kil edece~ini Zat~alileri de takdir buyuracaklard~ r".
Osmanl~~ devleti temsilcisinin LE~CINSK~'ye geldi~ini, Moskova'da
akredite yabanc~~ diplomatlar da ö~renmi~lerdir.
Moskova'daki ~ngiliz Sef~ ri Charles Vitworth, ~~7o7 y~l~n~ n sonlar~na
do~ru Stats-Secretaire (D~~i~leri Bakan~) Harley'e gönderdi~i raporunda
~unlan yazm~~t~ r: "~yi bir kaynaktan ald~~~ m habere göre, Minsk'te ikamet
etmekte olan Prens Ragotzki'den mebuslar~ ndan birine kurye arac~ l~~~~ile
gelen bir mektupta, Osmanl~lar~ n imparator Hazretlerine (Petro'ya) sava~~
ilan etmek niyetinde olduklar~, buna delil olarak da, Prens taraf~ndan belgelerin as~llar~ n~ n yolland~~~~yaz~l~~ idi. Bu olay, burada öylesine büyük bir
etki yapm~~t~r ki, Osmanl~~ Elçisi bile, bir müddet için Kral Stanislav'~n
yan~ na gitmeyi uygun bulmu~tur.
Kikin'in de, Mazepa'n~ n yan~ na gitmesinin bu mesele ile ilgili olmas~~
pek muhtemeldir'.
Tam bir hafta sonra, Vitworth, Ingiltere'ye yollad~~~~raporunda: "Hetman Mazepa, Osmanl~ lar~ n Rusya ile ili~kilerini kesmek niyetinde olduklar~n~~ yeniden aç~klad~", diye yaz~yordu".
Osmanl~~ A~as~n~n, Polonya'da Isveç Kral~ n~ n Genel Karargah~nda bulundu~u s~ rada, Mazepa'n~ n adamlar~ndan Zgura buraya gelmi~~ve Mazepa'dan LE~ÇINSK~'ye getirdi~i mektup, "Osmanl~~ Elçisinin huzurunda'
okunmu~tur.
66 T. K. Kr~lova. Russko-turestkiye otno~eniya vo vremya Severnoy voyny.- "~storiçeski
zapiski" t. ta s. 26 (Kuzey sava~~~ y~ llar~ nda Rus-Osmanl~~ ili~kileri.- "Tarihi notlar~", 10.
cilt, S. 26.
'7 R ~~O, t. 39, No: 135. (R~O 39. cilt, s. 135).
" Ayn~~ yerde. s. 136.
Eserde "Müslüman Elçisinin huzurunda" denilmektedir. (Ben, Osmanl ~~ Elçisinin
huzurunda" derne~i uygun buldum. O.C.E.)

Benden C. LIII, 59
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Mektubunda, Mazepa ortal~ kta dola~an ~ayialara bakarak, Ukraynal~~
Kozaldann, K~ nml~ larla ve LESÇ~NSK~'nin taraftarlanyla birlikte Rus k~talar~ na kar~~~sava~acaklar~ n~~ müjdeliyordu'.
Baz~~ tarihçilerin kan~s~ na göre, Osmanl~~ devleti Sefirinin ve Mazepa'n~ n vaadleri, XII. Karl'~ n Rusya'ya kar~~~sava~a girmesinde ilham kayna~~~olmu~tur. (Eski Isveç takvimine göre) 27 Mart 1707 tarihinde Zederhelm, Rado~koviça'dan ~unlar~~ yazmakta idi: "Tatarlar nezdindeki adam~m~zdan iyi haberler geliyor. Bab~-Ali do~ru yolda ve iyi bir moral içinde
bulunuyor; bize gelmi~~olan A~aya yapt~~~m~z tekliflere raz~~ oluyor....
Ruslar taraf~ndan vaktiyle kendilerine yap~lan zarar ve ziyan~ n intikam~ n~~
almak için, Tatarlar, sava~a haz~ r bekliyorlar 71 .
~~ 708 y~l~~ A~ustos sonundan Eylül sonuna kadar ~sveçlilerin u~rad~ klar~~ birçok yenilgiler ve özellikle Levenhaupt'un hezimeti, Rusya'n~n uluslararas~~ prestijini hat~ r~~ say~ l~ r derecede yükseltmi~ti.
~sveçlilerin yan~ nda Rusya'ya kar~~~sava~a girme haz~ rl~~~~içinde olan
Osmanl~~ devleti, Lesna'daki muharebede, Ruslar~ n kazand~ klar~~ zaferi
ö~renince, sava~a kat~ lmam~~, bar~~~~ koruma~a haz~ r oldu~u hususunda
Rus hükümetine teminat vermek lüzumunu hissetmi~tir 72 .
Istanbul'daki Avusturya Sefiri Talman, bu konuda, ~ mparatoruna
~unlar~~ yazm~~t~: "~sveç'lilerin Moskof s~n~ rlar~ nda u~rad~ klar~~ yenilgi, do~rusu, fevkalade bir ~ey oldu. Bu muharebe sayesinde, Çar~ n, Osmanl~~ devleti nezdindeki önemi büyük ölçüde artm~~~oldu" 73 .
Bu s~ rada, yeni bir olay~n haberi de gelmi~ti. Ukrayna Hetman~~ (Atamani) Mazepa, ~sveçlilerin taraf~na geçmi~...
"Osmanl~lar buna çok sevindiler". Veziriâzam, ~stanbuldaki Eflâk resident'~ n~~ (muk~ m Elçisini) nezdine ça~~rarak, "Mazepa'n~ n ihaneti konuN. ~. Kostomarov.
"Karolinska Krigares Dagböeker" D. VI. s. 72-73. (Kraliyet sava~~harekat kay~ t defteri), VI. cilt s. 72-73.
"Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. ~ . str. go. (Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, I. bask~~ s. go.)
ÖS. Wien. Abteilung Staatskanzlei. Turcica (Türkei) fasz. Aus Berichten Talman's.
Konstantinopel, den ig Januar 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. Viyana.D~~i~leri Kanç~ laryas~~
Türkiye bölümü. Talman'~ n mektuplanndan. ~stanbul ig Ocak 1709. Talman, 17oo senesi
ba~~nda Graf Ettingen ile birlikte ve sekreteri s~fat~ yla Istanbul'a gelmi~ti. Graf, Karlofça
andla~mas~ n~ n tasdiki için Istanbul'a gelmi~ti. Dönerken de, Talman'~, Avusturya Sefiri olarak Istanbul'da b~ rakm~~t~ .
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sunda görü~ ürken, Kozaklarm hepsinin kendisiyle birlikte mi gittiklerini,
yoksa Çara m~~ hizmet etmekte olduklar~n~" sormu~tur.
Moldavya (kap~~ kethudas~) bu olay~~ Kiev Voyvodas~~ D.M. Gol~tsin'e
bildirmi~~ve bu konudaki endi~esini ~u cümle ile ifade etmi~tir: "in~allah
bu k~~~(1709 k~~~) süresince Isveç kuvvetleri bir zeyiata u~ramazlar, Osmanl~lar da, Efendimize kar~~~(Petro'ya kar~~) sava~a girmeyi dü~ünmezler 74 .
Bu s~rada, Rusya'n~n büyük dü~manlar~ ndan olan K~ r~ m Hani II.
Devlet Giray, Istanbul'da birdenbire hat~ rlanarak, sürgünde bulundu~u
Rodos adas~ndan, büyük debdebe ile ba~kente getirildi 75 .
Devlet-Giray Han~ n resmen atanmas~ ndan sonra (1708-1713) "Veziriâzam, üç gün süre ile Han'la görü~ melerde bulundu. Vezirler de, hudutlar~n korunmas~~ ve al~ nacak tedbirler konular~nda kendisiyle isti~arelerde
bulundular'.
24 Aral~k ~~ 708 tarihinde, yeni Han K~ r~m'a do~ru, merasimle yola ç~kar~ld~. Sadrazam ve Vezirler de ~ehir d~~~ na kadar kendisine refakat ettiler 77 .
Daha yerine varmadan, Han, yol boyunda entrikalar çevirme~e ba~lad~. 1709 y~l~n~n Ocak ay~nda Perekop kasabas~na var~ nca, Devlet-Giray,
Zaporojye'lilerle do~rudan do~ruya ili~kiler kurmak için tedbirler alma~a
ba~lad~. Onun bu faaliyetini, Hetman ~.~. Skoropadski, A.D. Men~ikov'a
yollad~~~~mektupta: "K~ r~m'la Zaporajye'liler andla~malar akdine giri~iyorlar", ~eklinde ifade etmi~tir'.
"Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 1. str. 90. ("Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, I.
bask~, s. 90).
7 ' Stokholm, Dresden ve Venedik ar~ivlerindeki malzemeden yararlanarak, A. Stille,
"1708 sonbahar~nda Istanbul'da Ruslara kar~~~hasmane bir hava esmekte idi. Padi~ah, fazla
~öhreti olmayan K~r~ m Hani Kaplan-Giray'l taht~ ndan indirerek, yerine, Osmanl~ lar ve Tatarlar aras~nda daha sava~ç~~ say~lan ve kendisine kar~~~sayg~~ duyulan karde~i Devlet-Giray'l
yeniden tahta oturtmaga karar vermi~ti. ~stanbul umumi efUn sava~~psikozu içinde idi, Vezirikam Ali Pa~a da, bir dereceye kadar bu duygulan nazan itibare almak durumunda idi".
(A. Stille, ad~geçen eser, s. 87-88).
eser. s. 89.).
76 "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 68g. A. Stille. ad~geçen
C)S. Wien. Abteilung Staatskanzlei. Turcica (Türkei), fasz. 86. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 19 Januar 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. D~~i~leri Kanç~laryas~~
Türkiye bölümü, 86. Talman'~n mektuplar~ndan. ~stanbul, 19 Ocak, 1709.
T.G.D.A. Kabinet Petra I. otd. II. kn. g. ~ 7o9. list 528. (Devlet Merkez Ar~ivi, Diplomatik Yaz~~malar k~ sm~ . Deli Petro'nun çal~~ma odas~ . II. bölüm, 9. kitap, 1709 senesi
sayfa. 528).
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Rus hükümetinin elindeki bilgilere göre, Tatarlar"... Zaporojye'lilere
olan vaadlerini sözle teyid ederek, onlar~~ ümitlendirmi~lerdir..., ~sveçli'nin
yan~ na neye gitmeyelim? Moskof a kar~~~da seve seve sava~~m", ~eklinde
konu~mu~lard~r".
Devlet-Giray, Seç adlanan Zaporojye topraklar~ nda, hain GORD~ENKO taraftarlar~~ ile Rusya'ya kar~~~ihanette bulunmak istemeyenler aras~ nda ba~gösteren iç mücadeleye kar~~madan duramam~~.
Zaporojye'ye gönderdi~i mektupta, Star~ina adlanan köklü yüksek tabaka yöneticilerinin Rusya'ya kar~~~tutumlar~ n~~ onaylam~~~ve kendilerine
yard~m vaadinde bulunmu~tur.
Nordberg'in kan~s~ na göre, bu mektup, (~~2 Mart 1709 da) Perevoloçnaya Meclisinde okundu~u zaman, haz~ r bulunanlar üzerinde büyük bir
etki yapm~~; sonucunda, Isveç Kral~ na ve Mazepa'ya kat~ lma karar~~ al~nm~~t~ r 80.
Bir müddet sonra, Seç bögesine 15 ki~ilik bir sefaret heyeti gelmi~~ve
bu heyet, buradan Mazepa'ya
K~r~ m Han~ n~ n temsilcisi olan sultan, Mart ay~ nda, Zaporojye'lilere,
"yak~ n zamanda Moskova'n~ n güney bölgelerindeki (Velikorusskie slobody)
(Büyükrusya ovalar~ ) adlanan engin ovalara kar~~~harekete geçilmesi konusunu ortaya atm~~t~ r'.
Aradan k~ sa bir zaman geçtikten, Zaporojye'lilerle irtibat~ n~~ sa~lad~ktan, Ukrayna'daki duruma ve harp harekat~ na dair lüzumlu bilgileri toplad~ ktan sonra, Devlet-Giray, Rusya'ya kar~~~ aç~ ktan aç~~a harekete geçilmesi hususunda, Bab~âli'yi te~vik etme~e ba~lam~~t~ r.
Bu konuda, Viyana'ya 7 Nisan 1709 tarihinde gönderdi~i raporunda,
Talman, ~unlar~~ yaz~yordu: "~u s~ ralarda, yeni Tatar Han~n~ n mektuplar~n~~ hamil olarak, Osmanl~~ hükümetine çe~itli haberciler gelmektedir. Han,
Moskova'n~ n ~sveç'e kar~~~sava~ta oldu~u ~u s~ rada, duruma bigâne kalmamayaca~~~hususunda ~ srar etmekte ve az bir zayiatla bile olsa, istikbale
Ts. G.D.A. Kabinat Petra I. otd. Il. kn. 9. 1709. L. 528. (Merkez Devlet Ar~ivi,
Diplomatik Yaz~~malar K~sm~ . Deli Petro'nun çal~~ma odas~, Il. kitap, 1709. s. 528).
Sn J. A. Nordberg. Ukaz. soç. t. Il. str. 284-285 (Ad~ geçen eser, II. cilt, s. 284-285).
m ~~ Ts G.D.A. Kabinet Petra I. dtd. Il, kn. 9, 1709. L. 446. (Merkez Devlet Ar~ivi,
Diplomatik Yaz~~malar k~sm~. Deli Petro'nun çal~~ma odas~ , II. kitap, 1709, S. 446).
82 Ar~iv LO~~. f. 83, op. I. kart. ~~ 1, No: 59 (LO~~~Ar~ivi, 83 k~s~ m, I. bölüm, IL dosya, s. 59).
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matuf harekatta bulunman~n zaman~~ geldi~i konusunda dikkati çekmektedir".
Osmanl~~ Vezirleri, Han~n yazd~klar~ na kar~~~büyük bir anlay~~~göstermekle beraber, kendisinden daha etraf ~~ bilgiler bekleme~e karar vermi~lerdir. Isveç ordusunun içinde bulund~u zorluklar ve bu ordunun ba~ar~s~zl~ klar~na dair gelen haberler, Bab~ali'yi temkinli davranma~a sevk etmektedir. Bu münasebetle A. Stille ~öyle yaz~yor: "Karl'~n kuzey topraklar~ ndaki ba~ar~s~zl~~~~ve Baturin'e kar~~~yapt~~~~sava~taki felaketi, Osmanl~~
devletinde oldukça büyük bir etki yapt~ ; hatta, Çar~ n bu ba~ar~lar~, hakikatte oldu~undan daha önemli imi~~gibi gösterildi; gerçi, bu s~rada, Rusya'da, bir ayaklanman~ n ba~~gösterdi~ine dair rivayetler de dola~~yordu ".
Mamafih, Rusya'ya kar~~~askeri harekat~, ba~latmakta acele etmemekle beraber, Bab~ ali, öyle görülüyor ki, LESÇ~ NSK~'ye, el alt~ndan yard~ mda bulunuyordu; nitekim, ~~ 7o8 sonu ile 17°9 y~l~~ ba~~ nda, LESÇ~ NSK~'ye
ait k~ talar~ n içinde 500 Yeniçerinin bulundu~una dair haber de, buna ~ahitlik etmektedir".
Rus ordusuna kar~~~Poltava'da yap~lmas~~ kararla~t~r~ lan genel muharebede, Isveç Kral~ na yard~ m edilmesi konusunda, Sadrazam Çorlulu Ali
Pa~a, el alt~ndan Yusuf Pa~a vas~ tasiyle Devlet-Giray'a gizlice talimat
göndermi~ti.
Bu emri yerine getirece~i için Han seviçli idi. XII. Karl~ n bu giri~iminden de büyük bir haz duyuyordu. Fakat, Padi~ah, al~nan bu tertipleri
ö~renince, Rusya ile mevcut bar~~~ili~ kilerini bozacak hareketlere giri~ mesini Hana kat'l ~ekilde yasaklam~~t~r".
~ sveçlilerin, Albay Sandul ile Silistre Seraskerine gönderdikleri mektuplara kar~~l~ k olarak, Serasker: "Al~nan mektuplar~n muhteviyat~~ Osmanl~~ devletine bildirildi. Kral~ n, Isveç Elçisini Istanbul'a göndermek hususundaki arzusuna Bab~ ali memnuniyetle muvafakat ediyor. Elçisinin bir an
ÖS. Wien. Abteilung Staatskanzlei. Turcica (Türkei), fasz. 86 a. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 7 April 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. D~~i~leri Kanç~ laryas~ ,
Türkiye bölümü. K~s~ m 86 a. Talman'~ n mektuplanndan, ~stanbul, 7 Nisan ~~ 7og.).
" A. Stille. Ukaz. soç. str. 88 (Ad~ geçen eser, s. 88).
"Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 580. ("Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, 2.
bask~ , s. 580).
"6 V. D. Smirnov. Knmskoe hanstvo pod verhovenstvom Ottomanstoy Porty v XVIII
stoletii, str. 15 (XVIII. yüzy~ lda Osmanl~~ devleti hâkimiyeti alt~ nda K~ r~m Hanl~g~ ) s. 15.
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evvel oraya varmas~~ için kendisi (Serasker) elinden gelen yard~m~~ yapaca~~n~~ bildiriyor ve Elçinin en k~ sa zamanda yola ç~ kar~lmas~ n~~ rica ediyor.
Kendisi, "Kral ile Padi~ah aras~ ndaki dostlu~un fevkalade yararl~~ olaca~~n~~ umdu~unu kaydediyor, (Ba~ bakan) Piperden, dostluk andla~mas~n~ n akdini geciktirmemesini rica ediyor ve bunun için, ~artlar~n, ~imdi
özellikle müsait bulundu~unu belirtiyordu'.
~ayet, ~sveç-Osmanl~~ ittifak~n~ n akdinden önce, Kral ile Çar aras~nda
bar~~~akdi görü~ melerine giri~ilecek olursa, Padi~ah~n malumat~~ olmadan
bar~~~aktedilmemesinin fevkalade temenniye ~ayan oldu~unu kaydederek
,... ne de olsa, Bab~ ali'nin Isveç'i kendi dostu sayd~~~ n~, yaz~yordu".
Sava~, gittikce Osmanl~~ devleti s~ n~ rlar~na yakla~ makta idi. Osmanl~ lar,
Rus k~ talar~n~ n kendi topraklar~ na sald~racaklar~ndan dolay~, fazlas~yla endi~elenme~e ba~lam~~lard~ .
Bu konuda, Talman, 15 May~ s 1709 tarihinde Viyana'ya ~unlar~~ yaz~ yordu: ".... 14 gün önce, Istanbul'dan külliyetli miktarda mühimmat ile
20 top gemilere yüklenerek, Karadenize sevk olundu. Bu çe~it nakliyat,
genellikle, Macaristan'a ya da Osmanl~~ hudutlar~~ boylar~ na yap~l~yor; mutemet adamlar~ m, bu seferki silah ve mühimmat sevk~yat~ n~ n s~ rf Moskof
s~ n~rlar~~ boyunda yeni in~a olunan kalelere yap~ lmakta oldu~unu söylüyorlar 89.
Rusya hudutlar~~ boyuna asker ve silah sevkiyat~~ artan bir h~zla
sürmekte idi. Mazepa'dan al~ nan mektuptan sonra, bu faaliyet, daha da
h~ zland~. Bu mektuplar~ n içeri~i, Osmanl~~ Vezirlerince derinlemesine incelenmekte idi. Bu konuda yap~ lan birçok müzakerelerden ve durumun Padi~aha arz~ ndan sonra, karada ve denizde silahlanma karar~~ al~nm~~t~. Bu
silahlanman~ n hangi ölçülerde yap~ld~~~ na dair, Talman'~ n Viyana'ya
gönderdi~i raporlarda teferruatl~~ bilgiler bulunmaktad~ r'.
"Osmanl~~ donanmas~ yla Akdeniz'de, Limni'de bulunan Kaptan Pa~aya ula~t~ r~ lan bir fermanla, emrindeki gemilerden 5 kad~ rgan~ n Istanbul'a
87

A. Stille. Ukaz.

SOÇ.

str. 93-94 (AdIgNerl eser,

S.

93-94.).

" OS.

Wien. Abteilung Staatskanzlei, Turcica (Türkei), fasz. 86 a. Aus Berichten
Talman's, Konstantiopel, den 15 Mai 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Kanç~laryas~~
bölümü Türkiye k~ sm~ , bi. 86 a. Talman'~ n mektuplanndan. ~stanbul, 15 May~s 1709).

" ÖS. Wien. Abteilung Staaskanzlei. Turcica (Türkei) fasz. 86a. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 18 Juli 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. Viyana. D~~i~leri Kanç~ laryas~ , Türkiye k~sm~. bölüm 86 a Talman'~ n mektuplar~ ndan. 18 Temmuz 17og.
`' Ayn~~ yerde.
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gönderilmesi istenmi~ ; bu gemiler buraya geldikten sonra, top, silah,
mühimmat ve her türlü sava~~levaz~ mat~~ ile yüklü 5 harp gemisi ve 6 f~ rkateyn ile birlikte, !000 topçu eri ve kalabal~ k say~ da piyadelerle, bu gemilere bindirilerek, 14 gün önce Karadeniz'e aç~ ld~ lar.
Ayr~ca, 5 Yeniçeri müfrezesi ile say~ lar~~ 4000 kadar olan k~ talar, komutanlar~~ ile, her türlü ihtiyaçlar~ n~~ ikmal ederek, ilk müsait rüzgarda yola ç~ kar~ lmak üzere bekletilmektedirler.
Bu k~ talar~ n hepsi Moskof hudutlar~~ boyuna gönderilmektedirler.
Bundan maada, haftalardan beri, buradaki tersanede, 30 kadar f~ rkateynin
betirilmesine geceli gündüzlü çal~~~ lmakta olup, bunlar~ n da birkaç güne
kadar tamamlanaca~~~ve her birine 200 ki~ilik mürettebat tahsis olunaca~~~
ö~renilmi~tir.
Trabzon ve havalisinden 4000 Yeniçerinin seferber edilmesi için talimat gönderilmi~~olup, bu kuvvetler, Rize ve Trabzon Pa~alar~ n~ n emrinde,
Rumeli taraf~ ndaki Moskof hudutlar~ na sevk olunacaklard~ r. Sofya Pa~as~~
olan ~smail Pa~a, Bender istikametine hareket etmi~tir. Bu konularda, her
biri bilgi sahibi olan ki~ iler, etrafa o kadar çok ve çe~itli fikir ve mütalâalar
beyan ediyorlar ki, bunlar~ n aras~ ndan, Osmanl~ lar~ n Moskova ile ili~kilerini kesme~e mi, yoksa sadece hudutlar~ n~~ takviyeye mi çal~~ t~ klar~ n~~ anlamak imkans~z.
Osmanl~ lar~ n bu haz~ rl~klarla u~ra~t~ klar~~ s~ rada, Ruslar~ n Poltava'da
~sveçlilere kar~~~zafer kazand~ klar~~ haberi gelmi~ti.
Kuzey sava~~ n~ n sürdü~ü y~ llar boyunca, özellikle bunun Poltava
döneminde, Rus diplomasisi, ba~ ka bir memleketin ve her ~eyden önce
Rusya'n~ n güney hudutlarm ~~ tehdit eden Osmanl~~ devletinin ve K~ r~ m'~ n,
Isveç'in yan~ nda yer almamalar~ n~~ büyük bir teyakkuzla takip etmekte idi.
E~er, bütün Osmanl~~ ordusu de~il de, sadece K~ r~ m Hani, ordulanyla
Isveç Kral~ n~ n yan~ nda sava~a kat~ lm~~~olsa idi, Ukrayna'daki Rus kuvvetleri, stratejik yönden, bariz bir ~ekilde fena duruma dü~ebilirlerdi. Hele
Mazepa'n~ n ihanetinden sonra, bu durum, hakiki bir tehlike olarak kendini göstermi~ti.
Mazepa'n~ n K~ r~ m'da ve Osmanl~~ devletindeki muhtemel faaliyetlerini
ve çevirebilece~i entrikalar~~ nazar~~ itibare alan Rus diplomasisi, gereken
kar~~~tedbirleri alm~~t~ .
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Rus Hariciyesini yöneten (Posolski Prikaz adlanan Dairenin ba~~~olan)
G.I. GOLOVKIN, 2 Kas~ mda, Istanbul'daki Rus Sefiri P.A. TOLSTOY'a, ~unlar~~ yazm~~t~ : "...Mazepa, ihanet ederek, ~sveçli'nin taraf~ na geçti; gayet dessas bir adam oldu~u için, ondan sak~nmak gerek. Bab~âli nezdinde gayret sarfederek ve bir tak~ m dolaplar çevirerek, onlar~~ Çar Hazretlerine kar~~~sava~a sokmas~n. Son al~nan haberlere göre, Tatarlar yak~ nda
bize kar~~~bir harekete geçeceklermi~.
Bu sebeplerden dolay~, Babili'nin sava~~~ ba~latmas~ na mani olmak ve
bunu önlemek için, Zat~ âhlerinin gayret sarf etmesi gerekiyor'.
Bunun ard~ ndan yazd~~~~ikinci bir mektupta da, Posolki Prikaz'~n ~efi
GOLOVK~N, Osmanl~~ devleti ile Rusya aras~ nda bir harbin ç~ kmamas~~
için P.A. TOLSTOY'un müteyakk~z devranmas~ n~~ kendisinden tekrar tekrar rica ediyordu".
Rus hükümeti, Mazepa'n~ n, Albay D. Gorlenko ile Yunanl~~ Zgura'y~~
Silistre Komutan~~ Yusuf Pa~a nezdine gönderdi~ine dair ajanlar~ ndan bilgiler alm~~t~ . Bu münasebetle, Çar Petro, Golitsin'e gönderdi~i bir emirle,
"Her ne suretle olursa olsun, Mazepa'n~ n adamlar~ n~ n yakalanmalarm~"
istemi~ti.
Yollad~~~~mektupta, askeri harekât~ n seyri, ~sveçlilerin ve Mazepa'n~n
durumu ve Ruslar~ n zaferleri konular~ nda Tolstoy'a etrafl~~ bilgi veren GOLOVK~ N, kendisinden, bu haberlerin, Istanbul'da, geni~~ölçüde yay~lmas~ n~ n sa~lanmas~ n~~ istemekte idi 93 .
G.~. GOLOVKIN'e gönderdi~i kar~~l~ kta, TOLSTOY, ~öyle diyordu:
"Yarar~ m~za olan her ~ey için ve "Osmanl~~ devletinin Rusya'ya kar~~~sava~~~
ba~latmas~ n~~ önlemek gayesiyle, olanca kuvvetimle çal~~~yorum"'.
TOLSTOY, Osmanl~~ yöneticileri aras~ ndaki geçimsizliklerden de ustaca yararlanmas~n~~ bilmi~tir. Bunun gibi, mesela Silistre Seraskeri Yusuf
91 "Pis'ma i bumagi..." t. VIII. 2. vlp. str. 878 ("Mektuplar ve belgeler..." VIII. cilt, 2.
bask~ , s. 878.).
92

Tam je, str. 911-912. (Ayn~~ yerde s. 911-912).

"Pis'ma i bumagi..." t. IX., vyp. 2, str. 878-879, 910-912.) (Mektuplar ve belgeler..."
IX. cilt, 2. bask~, s. 878-879, 910-912).
94 1708 y~ l~~ sonlar~ na do~ru gönderdi~i raporda, TOLSTOY, "Türklerin kendisine
kar~~~çok sert davranmaga ba~lad~ klar~ n~ " yaz~ yordu. (S. M. Solovyov, ukaz. soç. kn. III. st.
1536; "Pis'ma i bumagi...", t. IX. 2. vyp. str. 771). (Ad~geçen eser, III, kitap, s. 1536;
"Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, 2. bask~, s. 771).
93
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Pa~a ile Devlet-Giray'~ n birbirine dü~ man olduklar~ n~~ ve Istanbul'dan K~nm'a giderken, Pa~an~ n, Hani görmek dahi istemedi~ini biliyordu.
Pa~a, Devlet-Giray'~ n her alandaki giri~ imlerine kar~~~ ç~ km~~~ve Rusya'ya kar~~~sava~ta kendisine yard~ m etmek istememi~ tir. TOLSTOY, Yusuf pa~aya bir kaç kere mektup da göndermi~tir.
Mazepa'n~ n mektuplar~ n~~ al~r almaz, Yusuf Pa~a, bunlar~~ derhal Istanbul'a yollam~~~ve ayn~~ zamanda, ~sveçlilerin i~ leri iyi gitmedi~inden,
Rusya'ya kar~~~sava~a girmenin manas~~ olmad~~~ n~, kaydetmi~tir".
Nitekim, 15 May~ s 1709 tarihli mektubunda, Talman, Viyanaya ~unlar~~ yaz~ yordu: "Yeni Tatar Han~ n~ n giri~imleri kar~~s~ nda tela'~a kap~ lm~~~
olan Moskova'dan, buraya, bir müddet evvel, de~erli hediyeler, siyah tilki
ve samur kürklerden olu~an bir tak~ m adamlar gelmi~~bulunmaktad~r. Bu
hediyelerin yard~ m~~ ile, bunlar, Osmanl~~ devleti taraf~ ndan meydana gelebilecek tehlikeyi önleme~e çal~~~yorlar..." 96
TOLSTOY, Osmanl~ lar taraf~ndan sald~r~~ vuku bulmayaca~~ n~~ yazarak, Deli Petro'yu ve Rus naz~ rlar~n~~ teskin etme~e çal~~~yordu.
3 Ocak 1709 tarihli mektubunda, TOLSTOY, PETRO'ya ~öyle yaz~yordu: "Osmanl~~ saray~ , hiç kimsenin cazip tekliflerini dinlemeden, ~a~maz tutumunu sürdürme~e kararl~ d~ r"; "Sadrazamla" yapt ~~~~görü~mede,
kendisine, "~üpheye mahal b~rakmayacak ~ekilde, bar~~a ba~l~~ kal~ naca~~~
teyid olunmu~tur. ~u andan itibaren, gelecek bahara kadar Zat ~ devletleri,
Osmanl~ lardan ve Tatarlardan endi~e duymamal~d~ r" 97.
TOLSTOY'un Istanbul'dan gönderdi~ i son mektuplar bu derecede
rahatlat~c~~ haberler içermekte idi. Fakat, PETRO ve Rus hükümeti, bu
yaz~ lanlardan fazla bir rahatl ~ k duymuyorlard~ ; bu da sebepsiz de~ildi.
XII. Karl~ n ve LE~Ç~ NSKI'nin, Mazepa'n~ n ve K~ r~ m Han~ n~ n, memleketi Rusya'ya kar~~~sava~a sokmak için Osmanl~~ devletine nas~ l bask~~
yapt~ klar~ ndan yukar~ da bahsedilmi~ ti; bunlar~ n da semeresiz kalmad~~~~
görülüyordu.
9'

Tam je. str. 689; S. M. Solovyov, ukaz. SOÇ. t. 111. str. 1537. (Ayn~~ eser, s. 689; S.

M. Solovyov. Ad~ geçen eser, III. Cilt S. 1537).
ÖS. Wien. Abteilung Staatskanzlei, Turcica (Türkei), fasz. 68 a. aus Berichten Talman's. Konstant~ nopel, den 15 Mai 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. D~~ i~leri Kanç~ lar-yas~~
bölümü (Türkiye k~ sm~ ). dosya 68 a. (Talman' ~ n mektuplar~ ndan. ~ stanbul, 15 May~ s 1709).
"Pis'ma i bumagi...", t. IX. vyp. 2. str. 692. ("Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt, 2.
bask~ , s. 692).
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Bar~~~ n bozulmayaca~~ na dair Rusya Elçisine her hususta teminat verilmekle beraber, Osmanl~~ hükümeti, ayn~~ zamanda, hat~r~~ say~l~r kara ve
deniz kuvvetlerini Rusya'n~n hudutlar~~ boyuna sevk etme~e devam ediyordu.
P.A. TOLSTOY'dan al~ nan 3 Ocak tarihli, metni yukar~da aç~klanan
mektuba ra~men, Deli Petro, birkaç gün sonra, 15 ~ubatta, Azak Valisi
~.A. TOLSTOY'a ~unlar~~ yaz~yordu: "~imdilik kat' i olmamakla beraber,
Osmanl~larda, sava~~~ ba~latmak gibi, bir dü~ üncenin ba~gösterdi~i san~lmaktad~ r" 98.
Rus hükümeti, TOLSTOY'dan ald~~~~gizli bilgilerden maada, ba~ ka
yollardan ve özellikle Eflak Kap~~ Kethudas~~ K. Brankovan'dan gelen haberleri de yorumlayarak, bu sonucu ç~karmakta idi 99.
Azak Valisi ~ .A. TOLSTOY'a, konu ile ilgili olarak yazd~~~~mektubunda, PETRO, bir yolunu bularak, o s~ralarda K~nm'la sava~~halinde
bulunan "Çerkeslerle" ili~ ki kurmas~n~~ ve onlara: "Ruslarla birlik olmay~~
isteyip istemediklerini sorup anlamas~n~~ teklif etmekte idi" «.
Zaporojye'nin Seç adlanan engin avalar~ nda meydana gelen durumu
nazar~~ itibare alan Deli Petro, MEN~~KOV'tan, D.M.GOL~TS~ N'den ve
di~erlerinden, Kamenn~ y Zaton ve Bogoroditskaya kalelerindeki asker
mevcudunun artt~ r~lmas~ n~~ istemekte idi.
Zaporojye Seç'inin Ko~evoy Ataman~~ olan GORD~ENKO, ~sveçlilerin
taraf~ na geçince, birkaç bin Kozak'~~ da beraberinde götürdü~ünden, Zaporojye'de ise, onun, mevki sahibi yapt~~~~adamlar, K~ r~ m Hani ile haberle~erek, ~sveç ordusuna, Han ile ve Osmanl~~ devletiyle serbestçe temas ve irtibat imkan~~ sa~lad~ klanndan, Ruslar aç~s~ ndan gayet kritik bir durum
meydana gelmi~~bulunuyordu.
Bu sebepten, Rus hükümeti, Zaporojye topraklar~ na acele olarak, kendi k~ talann~~ sokma karar~~ ald~~ ve Seç halk~~ taraf~ndan bunlara mukavemet
gösterilince de, kar~~~koyanlar, k~l~ çtan geçirildiler ".
" Tam je, vyp. 2. str. 68g (Ad~ geçen eser, 2. bask~, s. 689).
" Tam je, vyp. 1. str. 89. vyp. 2. str. 688-689.) (Ad~ geçen eser, 1. bask~, s. 89, 2. bask~ , s. 688-689).
Tam je, t. IX. vyp. 1. str. 113-114; 191-192. (Ad~ geçen eser, IX. cilt, 1. bask~, s.
113-114; 191-192).
l'~~ BK. V.E. ~utoy. Bor'ba narodn~ h mass protiv na~estviya armii Karla XII. 17oo1709 g.g. M. 1958. gl. VII. (XII. Karl~ n ordulann~n sald~nlanna kar~~~halk kütlelerinin
mücadelesi. 1700-17.39 y~ llan. Moskova, 1958, fas~l VII.
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Isveç askeri tarihçisi A. Stille, Dinyeper ile irtibatlar~ n~~ sa~lamak bak~m~ ndan, Zaporojye'lilerle ittifak~ n, ~ sveçliler için fevkalade önem arzetti~ini
yazmaktad~ r. Seçteki direni~in yok edilmesinin, ~sveç ordusunun durumunu, münaka~a götürmez ~ekilde kötüle~tirdi~ini de, yazar, itiraf etmek zorunda idi'''.
Rus hükümeti, K~ r~ m Hani ile de anla~may~~ denedi. Nisan ay~ n~ n ba~~ nda Han'a özel bir sefaret heyeti gönderildi 103.
Ruslar~ n ya~ad~ klara yerlere sald~ ran "Kuban'lllar~ n haydutluklanna
son verilmesi", mü~terek hududa sahip iki memleket "Halk~ n~ n rahatça
ya~amas~~ için her türlü s~ n~ r anla~mazl~ klar~ n~ n bar~~ç~~ yollarla çözümlenmesi" konular~ , Azak Valisi ~. A. TOLSTOY'un yapt~~~~görü~melerin esas~ n~~ te~kil etmekte idi.
Deli Petro'nun, Nisan ay~ nda, Voronej'den Azak'a düzenledi~i sefer
(seyahat) çok çe~itli yorumlara ve mübala~all ~ayialar~ n ç~ kmas~ na sebep
olmu~tur. Petro, bu s~ rada iki gemi ile seyahat etmekte idi. Bu gemiler,
Azak'taki i~e yaramayan ~ o geminin yerini alacaklard~. Mamafih, Kuban
ve K~ r~ m Tatarlar~ , Osmanl~~ devleti ile Rusya aras~ nda bir sava~~~kundaklam~~~olmak için, Azak liman~ na 20-30, hatta too sava~~gemisinden ibaret,
muazzam bir Rus harp filosunun, Osmanl~~ Devletine kar~~~sava~mak için
geldi~i ~ayialar~ n~~ etrafa yaymakta idiler. Bu dedikodular, Osmanl~~ halk~~
aras~ nda heyecan yaratm~~~oldu.
Ortaya ç~ kan bu durumla ilgili olarak, TOLSTOY, Moskova'ya ~unlar~~ yaz~yordu: "Bu ~ayialardan dolay~ , burada, az daha Padi~aha, Sadrazama ve bana kar~~~da ayaklanma ç~kacakt~. Karadeniz boylar~nda ya~ayan
Osmanl~~ halk~n birço~u yerlerini yurtlar~ n~~ terk ederek, kar~lar~~ ve çocuklar~yla Istanbul'a gelmi~lerdi".
Osmanl~~ hükümetinin teyakkuzu artm~~, buna paralel olarak, Osmanl~~ donanmas~ n~ n sevkiyat~~ da h~zland~ nlm~~t~.
Osmanl~~ devleti ile aktolunan "bar~~~ n belirtilen y~ llar boyunca bozulmamas~~ için", Deli Petro, o s~ rada, Azak kalesinde bulunan Osmanl~~ temsilcisi Kap~c~-ba~~~Ali A~an~ n huzurunda, tamire muhtaç durumda olan ve
Osmanl~ lar~~ korkutan io geminin yak~ lmas~ n~~ emretmi~ti.
~ 02 A. Stille. Karl XII kak strateg i taktik v ~ 707-1709 g. g. SPb. 1912. Str. 82, 83, 85,
86. (1707-1709 y~llar~nda bir strtateji ve taktik uzman~~ olarak XII Karl) s. 82- 83, 85, 86).
103 "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 843-846. ("Mektuplar ve belgeler...", IX.
cilt, 2. bask~~ s. 843-846).
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Bundan maada, Çar, Ali a~aya hediye olarak 300 alt~n Ruble para ile
61 Müslüman esirini de teslim etmi~ti. Bunlar hakk~ nda, Azak Valisi t. A.
TOLSTOY, zaman~nda, K~r~m Han~na yazd~~~~mektupta: "Çar Hazretlerinin topraklar~nda h~rs~zl~k yapt~klar~ndan, iadeleri caiz de~ildir", demi~ti.
Buna ra~men, Çar, "Osmanl~~ Padi~ah~~ Hazretleriyle mevcut bar~~~n takviyesi için", bu yolda hareketi uygun bulmu~ tum'.
Poltava meydan muharebesine dair ilk haberi, Silistre Seraskeri, Bendeeden, 15 (26) Temmuz'da Istanbul'a ula~t~rm~~t~ l°5.
Haber, ba~kentte muazzam 131- etki yapm~~t~. Bu haber, hiç beklenmedik ve umulmad~k bir anda pay~tahta vard~~~~için, Osmanl~~ hükümetinde büyük bir ~a~lunl~~a yol açm~~t~.
Bu önemli ve ortal~ kta ~a~k~nl~k yaratan haber kar~~s~ nda, hükümet
nas~l bir tav~r tak~nm~~t~?
Bunun etrafl~~ bir tarifini, Talman'~ n, 5 A~ustos 1709 tarihli mektubunda buluyoruz: "Yusuf Pa~a taraf~ndan Osmanl~~ devletine bir arada
gönderilen üç haberci (çuhadar?) 26 Temmuz'da, haberi, Istanbul'a getirdiler.
Bu haberle, Isveç Kral~n~n ordusu ile Ukrayna'dan çekilmeyi denedi~i
s~rada, Moskorlann taarruzuna maruz kald~~~~ve u~rad~~~~bu hezimette,
bütün ikmal kollar~ n~, toplann~~ ve muharip latalann~~ kaybetti~i, generallerinden ve bakanlar~ndan birço~unun esir dü~tü~ü ve ordunun tamamen
peri~an edildi~i bildirilmekte idi.
Kral~n kendisi ise, Mazepa ile ve etraf~nda sa~~kalan 200 kadar insanla, atlara binerek, kaçmak suretiyle güç halle canlar~ n~~ kurtarabilmi~~ve
Osmanl~~ devleti topraklar~na s~~~nm~~lard~n ~u s~rada, Osmanl~lar~n hudut
kalelerinden özü (Oçakov) de bulunuyorlar.
Bu münasebetle, Sadrazam, 27 Temmuz'da, Istanbul'da, bütün vezirlerin ve devlet erkan~n~ n kat~ld~~~~fevkalade büyük bir toplant~~ düzenledi
ve burada Padi~aha anda bulunuldu.
'°' "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2, str. 842-843. ("Mektuplar ve belgeler..." IX. cilt,
bask~ , s• 842'845)1°5 N. t. Kostomarov, Isveç'lilerin Poltava'daki hezimetine dair ilk haberi, Padi~ah~n,
Isveç Kral~~ nezdine gönderilmi~~olan A~a'dan ald~~~n~, ve bu zat~n, Poltava'da meydana gelen olay~~ bir an evvel bildirmek üzere, A~an~n, alel-acele memleketine döndü~ünü yazmaktad~r. (N. t. Kostomarov, ukaz. soç. str. 710). Ad~geçen eser, s. 7 ~~ o).
2.
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Bu toplant~da, al~nan karar gere~ince, vaktiyle oralara yollanm~~~ve
daha sonra da, Pa~alar~ n ve Alay-Beylerinin emrine sevkolunmu~~sipahilere (Müslüman süvarilere) ve milis kuvvetlerine, Moskof s~ n~rlar~~ boylanna
hareket etme emri verilmi~ ; gene bu maksatla, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde, 8 Pa~a, s~k~~ talimatla ~stanbul'dan Rumeliye, di~erleri de Anadolu'ya gönderilmi~lerdir.
Buradaki ve Karadeniz kly~ lar~ndaki di~er tersanelerde, bu giri~imde
kullan~lmak üzere birçok f~ rkateynin tamamlanmas~na aral~ks~z çal~~~ lmaktad~r ".
Bunu takip eden haftalar boyunca, Osmanl~lar, seferberli~e devam
ederek, askeri k~ talanni Rusya hudutlan boylanna sevk ediyorlard~.
A~ustos ay~n~n ortas~ nda, yeni bir Yeniçeri Kolordusu te~kil olundu.
107
Bu kuvvetin 1500 ki~isi deniz yolu ile Rus s~n~ r~na sevk olundu

1°6 ÖS. Wien. Abteilung Staatskanzlei, Turcica (Türkei), fasz. 86a. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 6 August, 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi. Viyana. D~~i~leri
Kanç~laryas~ , Türkiye bölümü, 86 a. Talman'~ n mektuplanndan. ~stanbul, 6 A~ustos 1709.
107 Bu konuda, Talman, ~öyle yaz~yordu: "Osmanl~~ devleti, ileride ç~ kacak bir sava~ta,
ihtiyaç duyulabilecek ne varsa, hepsini ~imdiden bir araya getirme~e büyük gayret sarfediyor.
Bu maksatla, burada al~ nan bütün tedbirlerden maada, Anadolu'ya gönderilen bir
emirle, hafif yüklerin ta~~ nabilmesi için birkaç bin deve ile kat~ r; ayr~ca, ia~e ve ikmal hizmetlerinin sa~lanmas~~ için de Rumeli'den, çok say~ da öküz ko~ ulu arabalarla, toplar~~ çekmek üzere, külliyetli miktarda manda gönderilmesi istenmekte idi.
Son zamanlarda, fabrikalarda dökümü yap~lan çe~itli büyüklükteki 270 topun denenmesi, burada 21 ve 22 A~ustos tarihlerinde, Padi~ah~ n ve Sadrazam~ n huzurlannda yap~ld~ .
~ ki tanesi hariç, denemede, ötekiler ba~anl~~ bulundu. Bu toplara ait, ve orduda kullan~lmakta olan di~er top ve silâhlar için, burada ve memleketin di~er yerlerinde muazzam
miktarlarda top ve tüfek mermileri ve bombalar dökülmektedir.
~u s~ ralarda Anadolu'ya, Ba~dat'a, ~am'a, Halep'e, Sayda'ya, Deyrizor'a ve Kudüs'e
giden kuryeler, oralardaki garnizonlarda görevli Yeniçerilerin, ihtiyaç halinde cepheye
sür'atle sevkedilebilmeleri için, bu erlerin, hükümet merkezine yak~ n yerlere gönderilmelerine dair emir ve talimat götürmü~lerdir.
Bu arada, Yeniçeri ve Sipahi a~alann~ n ve di~er subaylar~ n emri alt~ nda bulunan milisler ve Yeniçeriler, seferi çad~ r ve teçhizat imalât~~ ve di~er ihtiyaç maddelerinin ikmali
için, geceli gündüzlü çal~~ maktad~ rlar.
Bir tek kelime ile söylemek gerekirse, her ~ey öylesine düzene konulmu~~olmal~~ ki, harekâta dair son emir verildikten bir ay sonra, Veziriâzam, bütün Osmanl ~~ devletinin sava~~
gücünü, her türlü silâh~ , cephanesi, erzak~~ ve münimmat~~ ile donat~lm~~~olarak, seçilen hedefe kar~~~ertesi sene harekete geçirebilmelidir. Buradaki mutemet baz~~ ~ah~slar~ n görü~üne
ve genel kanaate göre, yap~ lan bütün bu haz~ rl~ klar, Moskof a kar~~d~ r".
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Osmanl~~ devletinin sava~~haz~rl~klar~~ h~zla yürütülmelde beraber, 1 709
y~l~nda, faal baz~~ hareketlere giri~mesine engel te~kil eden ciddi bir tak~m
sebepler de mevcuttu.
Bu hususta, Talman, ~unlar~~yazmakta idi: “Moskoflann elde ettikleri
zafer, Osmanl~lar~n Isveç Jehine ald~klar~~tedbirleri, önemli ölçüde sarst~~ ve
Bab~âlryi büyük bir ~a~k~nl~k içine itti. Ayr~ca, genel bar~~~için, Fransa ile
yap~lmakta olan, ve burada bu anla~maya aktolunmu~~gözü ile bak~ld~~~~
s~rada, görü~melerin ba~ar~s~zl~ kla sonuçland~~~ na dair birkaç gün evvel
buraya ula~an haberler de Bab~âlr nin tereddütlerini büsbütün art~rm~~~
* * *

Istanbul'daki Rus Selin, 16 (27) Temmuz'da kazan~lan Poltava zaferinin haberini Yusuf Pa~a'n~ n habercisinden (Çuhadardan) ö~renmi~ti.
Serasker'den ald~~~~emir üzerine, Çuhadar, Rus Sefaretine giderek,
Sefire Isveç ordusuna kar~~~kazan~lan zaferden dolay~ , Yusuf Pa~a'n~n tebriklerini bildirmi~ti.
TOLSTOY, tebriklere te~ekkür ederek, haberciyi mükâfatland~rm~~t~.
Gelen bu haberciden TOLSTOY, daha birçok ~eyler ö~rendi~i gibi, özellikle, XII. Karl'~n ve Mazepa'n~n Osmanl~~ topraklar~na s~~~nd~klanna dair
ilk haberi de ondan alm~~t~.
Rusya'dan bu konuda bir haber ve resmi bir talimat almam~~~olmas~na ra~men, TOLSTOY, Osmanl~~ Veziri Aleksandr Iskarlot'a (~karlota?),
ard~ ndan da müftüye ba~vurarak, Isveç Kral~ = ve hain Hetman Mazepa'n~n, ba~ka bir yere kaçmalar~na f~rsat verilmemesini istemi~tir
Istanbul'daki Rus Sefirine ancak 22 Temmuz'da Moskova'dan kurye
gelmi~ti. Gelen evrak~ n içinde, Deli Petro'nun Isveçfilere kar~~~Poltava'da
kazan~ lan zaferin tamimi ve Golovkin'in, Isveç ordusunun Perevoloçnaya'da kay~ts~z ~arts~z teslim oldu~unu bildiren mektubu da vard~ . O zamanki s~fat~~ Secr€taire d'Etat (Devlet Sekreteri, yani D~~i~leri Bakan~) olan
Golovkin, "Bu pek mes'ut zaferi Padi~ah~n Saray~nf ula~t~rmas~n~ , yabanc~~ devletler Sefirlerine de tantanal~~ bir kabul resmi düzenlemesini Sefire
teklif etmekte idi ".
K's "Pis'mai i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 998- !000. (Mektuplar ve belgeler..." IX.
cilt, 2, bask~, S. 998-1000).
'ffl Tam je, str. 997. (Ayn~~ yerde, s. 997).

1700 - 1709 KUZEY SAVA~I

943

TOLSTOY, ald~~~~bu haberi, hemen o gün bütün Sefirlere ula~t~ rm~~t~ . Sadece Frans~z Sefirine bu konuda bir tebligatta bulunmam~~t~.
Çünkü, onu, "A~~r~~ Isveçli" saymakta idi
Poltava yak~ n~ ndan gönderdi~i ilk mektubunda, Golovkin, Selin, "Bab~âli'ye ba~vurarak, XII. Karl'~ n ve hain Mazepa'n~ n, yakalanmalar~~ ve
kaçmalar~ na müsaade edilmemesi konusunda, K~r~ m Han~ na, Yusuf Pa~a'ya, Eflâk ve Moldavya Kap~~ Kethudalar~ na emirler gönderilmesini sa~lamakla" görevlendiriyordu 111 .
Esasen, TOLSTOY, Golovkin'in mektubunu almadan, bu konuda
yapt~~~~ba~vurudan, Bakan~ n~~ haberdar etmi~ti.
26 Hazirandan (7 Temmuzdan) Poltava sava~~ n~ n arefesinden ba~layarak, Deli Petro, bir ay içinde, Padi~ah Il!. Ahmed'e dört mektup göndermi~ti. Bunlardan birincisinde, Çar, bar~~~andla~mas~ n~ n bozulmayaca~~n~~
teyid ediyor, Padi~ahtan da, "Bu bar~~~kararnamesinin" bir name ile teyidini" ~srarla rica ediyordu 112 .
~ lk mektubun ard~ndan, ~~ o, 14 ve 27 Temmuz tarihlerinde Padi~aha
gönderilen mektuplarda Deli Petro, Isveç ordusunun tamamen imha edildi~ini bildirdikten sonra, "Dostluk ve muhabbetin" ve iki memleket aras~ndaki bar~~~ n korunmas~~ ad~ na, Osmanl~~ devletinden, XII. Karl'~n yakalanarak, ba~ka bir yere gitmesine müsaade edilmemesini, Mazepa'n~n ise,
derhal kendisine teslim edilmesini ~srarla istemekte idi 113.
27 Temmuz tarihli mektubunda, Çar, bar~~~andla~mas~n~ n ~imdiye
kadar, ihlâl edilmeden korundu~u gibi, "Bundan sonra da Rusya taraf~ ndan sa~lam bir ~ekilde korunaca~~na teminat vermekle beraber," Osmanl~~
devleti taraf~ ndan da "Buna kar~~~ihlâl edici hareketlerde bulunulmamas~~
~art~~ ile ve Osmanl~~ görevlileri taraf~ ndan i~lenmi~~olan yukar~da maruz
hakaretin de, bu talebimize kar~~l~k lütufkâr inayetleriyle mükâfatland~ r~ laca~~n~~ ümit ederek, beyan ediyoruz,..." denilmekte
"11) "Naukoviy zbimik", t. XXVIII. str. 85. ("Bilimsel Dergi", XXVIII. cilt, s. 85. (Ukrayna dilinde).
"Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2, str. 998. "(Mektuplar ve belgeler...", IX. Cilt, 2.
bask~, s. 998).
112 Tam je, vyp.

1.

str. 223-225; vyp. 2. str. 1073-1074. (Ayn~~ yerde. I. bask~ , s. 223-

225; 2. bask~, S. 1073-1074).
113 Tam je, vyp. 1. str. 280-282, 284-290; vyp. 2. str. 1073-1074. (Ayn~~ yerde, 1. bask~ ,
s. 280-282, 284-290. 2. bask~, s. 1073-1074).
114 Tam je, vyp. 1, str. 311-313; vyp. 2. str. 1074. (Ayn~~ yerde, 1. bask~ , s. 311-313; 2.
bask~, s. ~~ o74).
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Demek oluyor ki, Osmanl~~ devleti ile mevcut bar~~~ ~artlar~n~ n korunmas~~ çerçevesinde, Deli Petro, XII. Karl'~n yakalanmas~n~, Mazepa'n~n iadesini ve Bug nehrini a~mada onlara yard~ mc~~ olan ve kendilerine Bender'de s~~~nma hakk~~ sa~layan Osmanl~~ görevlilerinin cezaland~nlmalann~~
istemekte idi.
Golovkin'in Hana ve Yusuf Pa~a'ya yazd~~~~mektuplar da ayn~~ mealdedir "5.
Mazepa'n~n iadesi ile ilgili, Deli Petro'nun iste~ine kar~~~Frans~z diplomasisinin nas~l bir mukabil hareket tarz~~ izledi~ini görmek de, ilgi çekicidir.
Fransa D~~i~leri Bakan~~ de Torcy, 2 Ekim ~~709 tarihinde, Istanbul'daki Frans~z Sefiri Ferriole'e yazd~~~~mektupta, "Büyük bir hristiyan olan
Fransa Kral~~ Hazretleri, Isveç Kral~= ve Kozaldann içinde bulunduklar~~
ac~kl~~ durumdan kalbi üzüntü duymaktad~r. Mazepa'y~~ Çara teslim edecek olursa, bu, büyük hükümdar~ n (Padi~ah~n) ~an~ na ve ~erefine yak~~an
bir hareket olmayacakt~r", deniliyordu
Temmuz ay~n~ n sonunda, Moskova'ya gönderdi~i mektupta, TOLSTOY ~unlar~~ yaz~yordu: "Burada, Bab~âli, Çar Hazretlerine do~ru muhabbetle yana~~yor". Padi~ah ve Sadrazam, "Bar~~~ n teyidine dair" Çarm yollad~~~~mektubu "Pek ~ayan~~ kabul" bulmu~lard~r.
Kendisinin (Sefir Tolstoy'un), XII. Karr~n ve Mazepa'n~ n Rus hükümetine teslimi konusunu sa~lamakta oldu~unu bildiriyordu. Ard~ndan da,
Sadrazam~n, bar~~~ n tasdiki hususunda evvelce belirlenen 30 y~ll~k süreyi
terk ederek "Bunu, daha çok ebedi bar~~" ~eklinde yapma~a haz~r oldu~unu yaz~yordu I '7.
Mamafih, meseleler, hiç de, TOLSTOY'un o anda tasavvur etti~i kadar basit de~ildi. Avusturya imparatorunun, esasl~~ bilgi sahibi olan ~stanbul'daki Sefiri Talman, bar~~~andla~mas~n~ n tasdiki ile ilgili olarak, Viyana'ya gönderdi~i raporlannda, Rus-Osmanl~~ bar~~~müzakerelerinin seyri ve
Osmanl~~ devletinin yönetici çevrelerinde bu konu üzerinde cereyan eden
mücadeleyi, ii A~ustos'ta ~öyle anlat~yordu:
Tam je, str. 1074-1075 (Ayn~~ yerde, S. ~~ o74-1075).
"Naukoviy zbirnik", t. XXVIII. str. 86. ("Bilimsel Dergi", )(XVIII. cilt, s. 86).
"7 "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. logo- og . ("Mektuplar ve belgeler..." IX.
cilt, 2. bask~, s.
115

1700 - 1709 KUZEY SAVA~I

945

"Geçen ay~ n dördünde buraya gelen bir kurye, Moskova Çar~ndan
Padi~aha ve Sadrazama hitaben yaz~lm~~~birer mektup getirmi~tir. Mektuplar~nda, Çar Hazretleri, her ikisine de, ~sveç Kral~ na kar~~~kazan~ lan
zaferden bahsetmekte ve buradaki Sefirini, Osmanl~~ devletiyle mevcut
dostluk pakt~ n~~ sadece yenilemekle yetkili k~lm~yor, ve bunun sadece Karlofça bar~~~andla~mas~yla belirlenen süre için de~il, fakat birkaç y~ l daha
fazla geçerli olacak ~ekilde uzat~ lmas~n~~ da istiyor.
Rus sefiri bu ay~n alt~s~ nda, Sadrazam taraf~ndan gereken merasimle
kabul olunmu~, görü~meler sonunda, Sefir, Efendisi ad~ na, Sadrazama,
5000 tater de~erinde hediyeler sunmu~; Sadrazam da Sefire s~ rmal~~ kaftan
ve ayr~ca kendisine ve maiyetindeki subaylara da de~erli kuma~lar hediye
etmi~tir. Bu ay~ n yirmisinde, Sefir, Padi~ah taraf~ ndan da kabul edilecektir 118
Bar~~~ n uzat~lmas~na dair, buradaki Sefirle imzalanacak olan andla~mada, Bab~âli, Karlofça bar~~~ ndan sonra, K~ r~m'dan pek de uzakta olmayan bir yerde in~a olunan kalenin y~k~lmas~n~~119, Moskova'dan istemeyi
akl~na koymu~~olup, Statu quo'nun muhafazas~~ için, Azak'~n da Osmanl~~
devletine geri verilmesinde ~srar edecektir '2°.
~~ o gün sonra, 21 A~ustos'ta, Talman, gene bu meselelere dönüyor ve
~unlar~~ yaz~yordu: "... Osmanl~~ devleti ~u s~ralarda s~ rf Moskof i~leriyle
me~gul olmaktad~ r".
Daha a~a~~da da, Tatar Han~ n~ n faaliyetlerine ve Bender Komutan~~
Yusuf Pa~a'ya dair bilgi vermekte ve ~unlar~~ yazmaktad~ r: "Bu ikisi, bir
müddetten beri, Isveç Kral~~ ile ve Kral Stanislav LESÇ~NSK~~ile mektupanlan ölçüsünde kendilerini Krallara taraftar gösterla~maktad~ rlar ve imk.
ard~~
ard~ na yollad~ klan haberciler vas~ tas~yla de, Osmekte, ve ~stanbul'a
manl~~ devletini Moskova'ya kar~~~çevirme~e gayret sarfetmektedirler."121
118 Rus kaynaklannda bu kabulün tarihi belirtilmemi~tir. Golovkin'e, Temmuz ay~ n~ n
sonunda gönderdi~i tarihsiz bir mektubunda, TOLSTOY, P. S. notunda ~unlan yaz~yor:
"Çar Hazretlerinin mektubunu hamil olarak, Sadrazam taraf~ndan mutad olan yüksek merasimle kabul olundum ve kendisine Büyük Efendimizin namesini ve bununla ilgili hediyeleri ve bura adetine göre, bana gönderilmi~~bulunan samur kürkleri verdim.
119 Bahis konusu olan Kamenn~ y Zaton kalesidir.
~oS. Wien. Abteilung staatskanzlei, Turcica (Türkei), fasz. 86 a. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 10 August 17og. (Avusturya Devlet Ar~ivi. D~~i~leri Kanç~laryas~~
bölümü. Türkiye k~sm~ , 86 a. Talman'~ n mektuplar~ ndan. ~stanbul it A~ustos 17o9).
l'~~ ~ bidem. Aus Konstantinopel, den 21 August 1709. (Ayn~~ yerde. Istanbul'dan, 21
A~ustos ~~7og tarihli mektuptan).
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Yusuf Pa~a'n~n ~~ 709 senesinin ikinci yar~s~ ndaki tutumuna dair, Avusturya Sefirinin verdi~i bilgiler, sadece PONYATOWSK~ 'nin "Zapiski"
(Notlar~) ile de~il, çok ilginç olan ve ~imdiye kadar bilinmeyen bir belge
ile de teyidini bulmaktad~r.
~. Ya. DUBEJNOGO ad~ nda biri taraf~ndan, Albay Rojn~y'e gönderilen Kas~ m ~~7og tarihli bir mektupta ~u haber verilmekte idi : "Bender Pa~as~, Elçisini XII. Karla göndererek, ona "Yard~ m olarak" 15.000 ki~ilik
bir kuvvet verece~ini bildirmi~tir. Isveç Kral~~ bu giri~imden büyük memnuniyet duymu~~ve bu kuvveti kendine yard~ mc~~ olarak almak istedi~ini
bildirmi~tir." 122
Rus diplomasisi, her çareye bu~vurarak, Bab~âli ile mevcut bar~~~n korunmas~ na ve tasdikine gayret sarfetmekte idi. Bu hususta, Talman, ~unlar~~ yazmaktad~ r: "Moskoflar ise, bunun aksine, dostluk yolu üzerindeki
mevcut bütün engelleri bertaraf etme~e çal~~~yorlar; nitekim, geçenlerde,
Çar, Tatar Han~na ~ o.000 Duka alt~n~~ göndermi~. Bu para ile onu insafa
getirmek ve sava~~arefesinde kendi taraf~na çekmek istemi~tir.
Buradaki (Istanbul'daki) Moskof Elçisi de, dostlu~u korumak maksad~yla, büyük paralar sarf~na yetkili k~l~ nm~~; görünü~e bak~l~rca, Osmanl~~
devleti de, K~ r~m hududuna yak~n bir yerde in~a olunan kalenin y~k~lmas~~
ve Azak kalesinin kendilerine geri verilmesi ~art~yla (ya da, bu iki ~arttan
birinin yerine getirilmesi ~art~yla) Moskova ile dostlu~u yenileme~e mütemayil gibi görünüyor; çünkü, bu uzak ve çorak yerlere atanan Osmanl~~
milisleri bile, büyük bir isteksizlilde gitmekte, üstelik Osmanl~~ devleti de,
buralarda ba~ar~~ sa~lamak niyetinde görünmemektedir.
Mutemet adamlan~ n~ n bana bildirdiklerine göre, Veziri âzam, bütün
bu meseleleri, kan dökülmeden ve Zat~~ahanenin memnuniyetini mucip
olacak ~ekilde, sonuçland~nca~~na dair Padi~aha arada bulunmu~tur.
Mamafih, bar~~~andla~mas~n~n tasdiki için yap~lmakta olan müzakereler, a~~r bir ~ekilde ilerliyordu. 8 (~~ g) A~ustos tarihinde Moskova'ya
gönderdi~i bir mektupta, TOLSTOY: "Isveç Kral~ na dair teklifime cevap
verilmiyor, Padi~ahla görü~ meme müsaade edilmiyor, hatta benimle
görü~mek bile istemiyorlar" diye yazmakta idi.
"Bunda bir ~eytanl~k seziyorum: henüz daha sava~a haz~r olmad~klanndan, Çar Hazretlerinin kendilerine kar~~~birden bire sald~r~ya geçmesinin GBL, otdel rukopisey, f. 2 18, kart. 74. (Lenin Devlet Kütüphanesi, el yazmalan
bölümü, 218. k~s~m, 74 say~l~~ dosya).
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den çekindikleri için, bana do~rudan do~ruya red cevab~~ vermekten korkuyorlar; ve öyle san~ yorum ki, askeri güçlerini ço~alt~ ncaya kadar, benimle müzakerede bulunmayacaklar; bunu ba~ard~ktan sonra da, daha
büyük bir cesaretle konu~ma~a ba~layacaklard~r 123.
TOLSTOY, Bab~âlinin ileride izleyece~i tutumuna kar~~~ ~üphe ile
bakma~a ba~lam~~t~ r. Bununla ilgili olarak, Moskova'ya ~unlar~~ yaz~yordu:
"~üphelenmemin sebebi ~undan ileri geliyor: Osmanl~ lar, Çar Hazretlerinin güçlü Isveç milletini ma~lup etti~ini, ~imdi de Polonya'da her ~eyi arzusuna göre düzene koymak istedi~ini görüyorlar; bundan sonra da, Çann önünde ba~ ka bir engel kalmay~ nca, onlara (Osmanl~lara) kar~~~sava~~~
ba~latabilece~ini dü~ünüyorlar".
Sefirin ifadesine göre, onlar, di~er sava~lardan ç~kt~ktan sonra, Çann,
Osmanl~lara kar~~~ harbi ba~latmayaca~~ na inanm~yorlar. Sadrazam, Rus
k~ talar~n~n Osmanl~~ hudutlan boyundan uzakla~t~ r~lmalar~n~~ istemektedir;
Rus Sefiri TOLSTOY ise, tamamen aksi fikirdedir: "Hudut boylar~ndaki
kuvvetleri geri çekmek ~öyle dursun, bunlara yenilerini katmak gerekir,
çünkü, burada, ola~anüstü bir h~zla büyük haz~rl~klar yap~lmaktad~ r", diye
yaz~yordu'.
14 (25) A~ustosta, Müftü, sonbaharda Rusyaya kar~~~hiçbir hasmane
harekette bulunulmayaca~~ n~, TOLSTOY'a bildirmi~ ; fakat, gelecek bahar
için bir ~ey diyemeyece~ini, söylemi~. ~ayet, bir ~ey vuku bulacak olursa,
kendisini bundan zaman~nda haberder edece~ini ifade eylemi~, ve ayr~ca,
tan~nm~~~birçok kimsenin; Lehistan henüz kendisiyle ittifak aktetmemi~~
iken, Rusya'ya kar~~~gecikmeden sava~~n ba~lat~lmas~n~~ teklif etti~ini, ancak, Osmanl~~ devleti sava~a haz~r olmad~~~ndan, bunun yap~lmad~~~ n~,
sözlerine eklemi~tir 125.
12 (23) Eylülde, TOLSTOY, Osmanl~~ Vezirleriyle bir "konferansa"
kat~lm~~t~ r. Elçi, bu toplant~ da, önce XII. Karl~ n ve Mazepa'n~n Ruslara
teslimi konusunda müzakerede bulunulmas~nda ~srar etmi~tir. Osmanl~lar
ise, bunun aksine, ba~ta bar~~~n tasdikini istemi~ ler, bunun ard~ndan da
öteki konular~n ele al~naca~~n~~ bildirmi~lerdir.

M. Solovyov. Ukaz. soç. kn . 4. str. 41 (Ad~ geçen eser, 4. kitap, S. 41).
M. Solovyov. Ukaz. soç. kn. 4. str. 41 (Ad~ geçen eser, 4. kitap, S. 41).
125 Tam je. (Ayn~~ yerde).
123

S.

124

S.
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Tabii olarak, TOLSTOY, hükümeti taraf~ndan kendisine gönderilen
talimat~~ ihlal ederek, meselelerin, Osmanl~~ Vezirlerinin teklif ettikleri usule
göre halline muvafakat edemezdi.
Bunun üzerine, Osmanl~ lar Isveç Kral~ 'mn ve Mazepa'n~ n teslimi konular~~ hal edilinceye kadar, bar~~~ n tasdikine müsaade etmesi için, Çara
mektup yazmas~~ hususunu teklif etmi~lerdir.
Bu durumda, TOLSTOY, Osmanl~~ Vezirlerine: "Rusya'ya kar~~~hasmane hareketlerde bulunmakta ve XII. Karl ile Mazepa'n~n ve beraberlerindeki adamlar~ n~n kurtulmalar~na yard~mda bulunan K~r~ m Hani ile
Özü (Oçakov) kalesi Komutan~~ Abdurrahman Pa~a meselesinin
görü~ülmesini teklif etmi~tir. Osmanl~~ taraf~~ susmu~, buna bir kar~~l~k vermemi~tir. Bunun üzerine Elçi Moskova'ya : "Ve böylece, hiç bir ~ey konu~ulmadan, toplant~~ da~~ld~ ", diye yazm~~t~r 126.
Viyana'ya gönderdi~i raporunda, Talman da, bu i~in zorlu~unu
gözönünde bulundurmu~~olacak ki, ~öyle yaz~yordu: "Ad~~ geçen Sefir
(Tolstoy) çardan ald~~~~talimat üzerine, maksad~n~~ para ile gerçekle~tirme~e ve ili~ kilerin kesilme tehlikesini her ne pahas~ na olursa olsun, önleme~e
gayret sarfediyor.
Bu hususta, Moskova için en kötü olan~~ da, Osmanl~lann bunu sezmi~~olmalar~~ ve Ruslara kar~~~gururlu davranmaland~r." 127.
Moskova'daki ~ ngiliz Elçisi, Charles Vitworth, bu devredeki RusyaOsmanl~~ ili~kilerini ~öyle tarif etmekte idi: "~imdi, Rusya ile Osmanl~~ dev126 "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2.
str. 1137-1138. ("Mektuplar ve belgeler", IX.
cilt, 2. bask~, S. 1137-1138).
Daha ii A~ustosta, Talman, Viyana'ya ~u mealde bir mektup göndermi~ ti: "Isveç
Kral~~ ve Mazepa, hâla s~ n~ r yak~ n~ nda, Yusuf Pa~a'da bulunuyorlard~. Moskof Çan, bu ikisinin teslimini istemi~se de, Osmanl~lar, hiç bir ~ekilde buna yana~ mamakta ve memleketine dönmesi için, Krala yard~mc~~ olmak istemektedirler."
Birkaç gün sonra Moskova'ya gönderdi~i bir ba~ka mektubunda, TOLSTOY, XII.
Karl'~ n yan~ ndaki bir miktar adam~~ ile Bender kalesi civar~ nda ovada bir yerde bulundu~unu yazmakta ve hükümetine ~u tavsiyede bulunmaktad~ r: "Mümkünse, gizlice, birkaç hafif
Leh süvarisi buraya gönderilsin, aniden Kral~~ yakalay~ p kaç~ rs~ nlar". Osmanl~ lar buraya y~~~ nak yapmadan bu yap~ lmal~~ ve bu giri~imde ciddi ve kararl~~ hareket edilmelidir. "E~er,
kaç~ nlma ümidi yoksa, buna hiç giri~ memek daha iyi olur." diye yaz~ yordu. (S.M. Solovyov, ukaz. soç. kn . 4. str. 41-42). Belirtilen eser, 4. kitap, s. 41-42).
127 ()S. Wien Abteilung Staatskanzlei, Turcica (Türkei) fasz. 86 a. Aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 4 October ~~ 7og. (Avusturya Devlet Ar~ivi. Viyana. D~~i~leri
Kanç~ laryas~~ k~sm~ . Türkiye bölümü. 86 a. Talman'~ n mektuplanndan. ~stanbul, 4 Ekim
17og.)
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leti aras~nda ne bar~~~var, ne de sava~; ban~~akdi için ümit oldu~u gibi,
birçok hususlar da sava~~korkusunu fazlas~yla telkin etmektedir, diyordu 128
Müzakerelerde ortaya ç~ kan zorluklar, sadece Rus hükümetinin bar~~~~
sa~lamak için sarfetti~i ~srarl~~ gayretlerden emin görünen Osmanl~ lann buna kar~~~direnmelerinden de~il, fakat, yabanc~~ Sefirlerin çevirdikleri entrikalardan da kaynaklanmakta idi. ~ ki kom~u memleket aras~ ndaki bu bar~~,
ne XII. Karl, ne de Avusturya ve Venedik taraf~ ndan arzulanmamakta idi.
Bunlar~n hepsi, Osmanl~~ devletinin Rusya ile sava~~halinde olmas~ n~~
ve Osmanl~~ hükümetinin dikkatinin, sadece memeleketin kuzey s~n~rlar~na
çak~l' kalmas~n~~ istiyorlard~.
Viyana'ya gönderdi~i raporda, Talman, Bab~âli ile Rusya aras~ nda
sürekli bir bar~~~n yerle~mesinin Avusturya için tehlikeli olaca~~n~~ yaz~yor
ve ~öyle devam ediyordu: "E~er, bu bar~~~süresinin uzamas~~ tahakkuk
ederse, hiç ~üphe yok ki, ~mparatorun menfaatleri, bundan küçümsenmeyecek zararlar görecektir; çünkü, e~er, Osmanl~~ devleti, Frans~zlar~n ve isyanc~~ Macarlann yarar~ na olarak sava~a kat~lmaktan çekinmi~se, esas itibariyle, bunu, Moskof kuvvetlerinden korktu~u için ~imdiye kadar yapmam~~t~ r.
Rus - Osmanl~~ bar~~~görü~melerinde ba~ar~~ sa~lanmas~~ halinde, Fransa'ya ve Macaristan'a kar~~~uzay~ p giden bu sava~ta, gelecek sene, Osmanl~~ kuvvetleri de Avusturya'ya kar~~~harekete geçebilirler.
"Bu itibarle, Zat~~ fahametpenahilerinden mutavaatkârane istirham~ m
~udur ki, bütün bu hususlar nazar~~ itibare al~ narak, benim bundan sonra
nas~l bir tav~r tak~ nmam gerekece~i hususundaki talimatlar~n~n ve son
mektubumda rica etti~im, gizli masraflara harcanacak paralar~n, gelecek
kurye ile ula~t~ r~ lmas~ n~~ tensiplerine arzederimn, diyordu 129 .

Talman'~ n bundan sonra Viyana'ya gönderdi~i gizli mektuplar~ n esas~ n~, Osmanl~~
devleti ile Rusya aras~ ndaki bar~~~andla~mas~ n~ n tasdikinin mümkün olup olmad~~~ , konusu
te~kil etmektedir. "E~er, bu hakikaten tatbik mevkiine konulacak olursa - bizim için i ~bu
Macar ayaklanmas~nda, ~ imdiye kadar hiç var olmayan büyüklükte bir tehlike ortaya ç~ kabilir; ve Moskof s~ n~ rlar~~ boyuna y~~~lm~~~olan kuvvetler, do~ruca Macaristan'a kar~~~kullan~labilirler. Çünkü, Osmanl~~ devleti, dikkatli bak~~lar~ n~~ hiçbir zaman bu memleketten ay~ rmamaktad~ r". (ÖS. Aus Berichten Talman's. Konstantinopelden ~~~August, 1709). (Avusturya Devlet Ar~ivi. Talman'~ n mektuplar~ ndan. ~stanbul, ~~ ~~ A~ustos 1709).
128

129

Tam je. (Ayn~~ yerde).
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Avusturya Sefirinin ifadesine göre, "Moskova ile Osmanl~lar aras~nda
uzay~ p giden anla~mazl~~~n ba~l~ca sebebi ~imdiki Tatar Han~ n~n, durmadan ortaya att~~~~dedikodulard~ r. Nitekim, Han~ n a~abeyi olan Kalgay sultan, geçenlerde K~r~ m'dan buraya gelmi~~ve Osmanl~~ Vezaretine (Bab~âliye) a~~zdan bir sürü haberler getirmi~tir. (Ayn~~ yerde 15 Eylül ~~7(39).
Bir ba~ka raporunda da Talman ~unlar~~ yaz~yordu: "Frans~zlar ve
Macarlar, aral~ks~z olarak, hep ayn~~ yönde yani ~imdiki Osmanl~~ kuvvetlerinin imparator Hazretlerine kar~~~ kullan~lmas~~ istikametinde çal~~maktad~rlar.
Nitekim, hükümetin gizli muvafakat~~ ile, hemen hemen her gün Osmanl~lardan, Bo~naklardan ve Amavutlardan birkaç ki~inin bir engelle
kar~~la~madan Macaristan'daki isyanc~lar~n taraf~na kat~lmalar~~ da, Osmanl~~ devletinin kötü niyetlerini kafi derecede aç~~a vurmaktad~ r." '3°.
XII. Karl'~n ve Mazepa'n~n Osmanl~~ topralclannda ikamete devam etmeleri, Istanbul'daki Rus Sefirinin durumunu a~~rla~t~ rmakta idi.
Silistre Seraskeri arac~l~~~~ile Osmanl~~ hükümetine ba~vuran XII.
Karl, Karadeniz'den, ~stanbul ve Akdeniz üzerinden Fransa'ya kaçma imkan~~ sa~layabilirdi.
Osmanl~~ idaresi, onun bu iste~ini kabul etmemekle beraber, Yusuf
Pa~a'ya gönderdi~i bir mektupla, Isveç Kral~n~ n ve maiyetindekilerin zaruri her türlü ihtiyaçlar~n~n sa~lanmas~n~~ emretti.
Ayn~~ zamanda, ~sveçlilerin güvenli bir ~ekilde memleketlerine dönmeleri için, zemin haz~rlanmas~~ istendi ve "Bunu yaparken, Moskofta ~üphe
uyand~rabilecek hareketlerden kaç~nmal~~ ve gereken her türlü güvenlik tertip ve tedbirleri al~nmal~d~r", denildi. '31.
Rusya'n~ n ba~dü~man~~ olan iki ki~inin Bender'de bulunmalar~, bar~~~ n
tasdiki için yap~lmakta olan müzakereleri ciddi bir ~ekilde zorla~t~nyordu.
Rus taraf~, Osmanl~lar~n Rusya'ya kar~~~olan dostluklann~~ ispat ederek, bar~~~andla~mas~ n~n resmen akdinden önce, dü~manlar~n~n kendilerine tesliminde ~srar ediyordu.
Osmanl~~ taraf~~ ise, bunun aksine, ba~ta bar~~~n akdinde direniyor, di~er konular~n bunun ard~ndan müzakere edilebilece~ini söylüyordu.
'3° Tam je, den 5 August 17139. (Ayn~~ yerde) Talman, 5 A~ustos, 17.39).
M. Solovyov, ukaz. soç. kn . 4. str. 42 (Ad~geçen eser 4. kitap, S. 42).
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Daha A~ustos ay~n~n, ba~~nda, TOLSTOY, Osmanl~lar~ n tutumunu,
Moskova'ya ~u ~ekilde bildirmekte idi: "Osmanl~lar, ~sveç Kral~= gitmesine o tarzda müsaade etmek istiyorlar ki, Kral, Çar Hazretlerine kar~~~art~k sava~a devam edemesin; bu arada da, bundan, kendilerine de bir tehlike gelmeyece~inden emin olmak istiyorlar; yani, Çar Hazretleri ~sveç'le
sava~~~bitirdikten sonra, Osmanl~~ devletine kar~~~sava~a giri~mesin", diye
O anda Rus hükümetinin Osmanl~~ devletine kar~~~sava~~~
dü~ünüyorlar
ba~latmak hususunda hiçbir plan~~ bulunmad~~~~da aç~kça ortada idi.
Osmanl~larda Rusya'ya kar~~~ ~üphe uyand~ rmak XII. Karl~ n yarar~na
idi; ~sveçlilerin entrikalar~~ da, her çareye bu~vurarak, Rus - Osmanl~~ bar~~~
görü~melerini frenleme~e yöneltilmi~ti 133.
Perevoloçnaya'dan Dinyeper üzerinden, Bender'e kaçarken, ~sveçliler,
Özü (Oçakov) yak~ n~nda duraklam~~lard~. Buradan, K~ nm'a giderek, orada
bar~nacak bir yer aramak yak~n ve kolayd~. Fakat, XII. Karl buna yana~mad~. Karl'~ n tarihini inceleyenler, ~sveç Kralm~ n, bunu, Poltava sava~~~ s~ras~nda kendisine yard~m vaadinde bulundu~u halde, sözünü tutmayan
K~ r~m Hani taraf~ ndan aldat~ld~~~n~~ kabul etti~i için, oraya gitmedi~i ~eklinde yorumluyorlar'''.
XII. Karl, buradan, 22 Temmuz tarihinde, Gdansk do~umlu Martin
Neyhebauer ad~nda bir Alman~~ ~stanbul'a göndermi~ ti. Bu adam, önceleri
Moskova'da bulunmu~, Çann yak~n adamlar~~ aras~ nda yer alm~~, Çann
o~lu Aleksey'in tahsil ve terbiyesiyle u~ra~m~~, sonradan da, ~sveç'lilerin
taraf~ na geçerek, Kral~ n seferi kanç~laryas~nda görev alm~~t~~ I'.
"Naukoviy zbirnik", t. XXVIII. str. 86. ("Bilimsel Dergi", XXVIII. cilt, s. 86.)
Mamafih, Devlet-Giray'~ n, Isveç Elçisi yarbay Lakersberg'e vaki beyan~ ndan da bilindi~i gibi, Poltava sava~~ ndan sonra, Han, Levenhaupt komutas~ ndaki Isveç ordusunu, Perekopta, kendi ordusunun ba~~ nda beklemi~tir. ~sveç'liler K~ r~ m'a gitmi~~olsalard~ , Han kendilerini "~yi kar~~ lar, seve seve kabul ederdi". (A. Stille, ukaz. soç. str. 155. (Ad ~ geçen eser s.
155).
'34 Frans~ zlardan al~ nan bilgiye göre, A. D. MEN~~KOV, Neyhebauer'i Petersburg'tan
kovdu~u için, ~sveçlilerin hizmetine girmi~tir. "Naukoviy zbirnik", t. XXVIII., str. 88 ("Bilimsel Dergi" (Ukraynaca) XXVIII. cilt, s. 88. Talman, Nayhebauer'e Fevkalade Yetkili
Büyükelçi s~ fat~ n~~ vermektedir. 4 Ekimde Viyana'ya gönderdi~i mektubunda: "Geçen Eylül
ay~ n~ n 27 - sinde, Bender'den buraya, Isveç Kral~~ taraf~ ndan Sadrazama hitaben mektup
getiren Kral~ n Süvari Alay~~ Yüzba~~ lar~ ndan biri gelmi~ tir. Mektupta, Isveç temsilcisine,
Fevkalade Yetkili Büyükelçi s~ fat~~ verilmekte
'3' S. M. Solovyov. Ukaz. soç. kn . 4, stlb. 42 (Belirtilen eser. 4. kitap, 42 s.).
32

'33
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Padi~aha gönderdi~i mektupta, XII. Karl, sava~ta yenilgiye u~rad~~~ n~~
bildirmekte, Osmanl~~ topraklar~ nda s~~~ nma hakk~~ istemekte ve Rusya'ya
kar~~~ittifak akdini teklif etmekte idi.
Karl, mektubunda ~öyle diyordu: "Zat~ devletleri imparator Hazretlerinin dikkat nazarlar~na ~unu arzetmek isteriz ki, e~er, bizim felâketimizden
elde etti~i nimetlerden yararlanmas~~ için, Çara zaman tan~rsan~ z, o, beklenmedik bir anda, eyaletlerinizden birine, Isveç'e kar~~~yapt~~~~gibi, alçak
müttefiki ile birlikte sald~racakt~ r. Bize kar~~~ da, bar~~~n hüküm sürdü~ü
bir devrede, sava~~ilân etmeden sald~ rm~~t~.
Don nehrinde ve Azak denizinde in~a etti~i kaleler ve donanmas~, ~mparatorlu~unuza kar~~~besledi~i kötü dü~üncelerin aç~ k birer delilini ortaya
koymaktad~ r. Meselelerin bu durumda bulundu~u bir ortamda, Bab~âli'yi
tehdit eden tehlikeyi bertaraf etmek için, ~sveç'le Osmanl~~ devleti aras~ nda
aktolunacak bir ittifak- yegâne kurtulu~~çaresidir.
Kahraman süvarilerinizin refakatinde Lehistan'a dönüyorum. Çarm,
izzeti nefsinin ve saltanat h~rs~ n~ n haddini bildi~ rmek için, silâh~m~~ yeniba~tan Moskoflar~n kalbine dayayaca~~m I".
Istanbul'a geldi~inde, Neyhebauer, Kral~ n mektubunu bizzat Padi~aha
takdim etmek istemi~tir. Fakat, Osmanl~ lar, Neyhebauer'in Elçi payesini
haiz olmad~~~ n~ , sadece Isveç ordusundan bir gönüllü subay oldu~unu anlay~nca, Padi~ah~ n huzuruna ç~kamayaca~~n~~ kendisine bildirmi~lerdir.
136 "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2. str. 1076. (Mektuplar ve belgeler...", IX. cilt, 2.
bask~, s. lo76)

Isveç ordusunda görevli, aslen Brandenburglu bir Alman olan ve PONYATOWSK~~
ile birlikte Istanbul'a giden Fridrich SCHULTZ, Ponyatowski'nin, gayet önemli bir görevle
gönderildi~ine ~ehadet etmektedir.
STAN~SLAV PONYATOWSK~~(1676-1762) müstakbel Lehistan Kral~ = babas~~
olup, genç ya~ta siyaset hayat~ na at~lm~~t~ r.
Kuzey sava~~~ ba~lay~ nca, PONYATOWSK~ , Deli Petro'nun müttefiki olan Kral II.
August'a kar~~~muhalefete geçmi~tir.
1701 senesinde, muhalefetin ba~ ta gelenleri, XII. Karl'~ n Kurlandiya'da bulundu~u s~rada, PONYATOWSK~'yi onun yan~ na göndermi~lerdir.
~sveçlilerin adam~~ olarak Lehistan taht~ na oturtulan Stanislav LE~C~ NSK~, PONYATOWSK~ 'yi XII. Karl nezdine re'sident (mukim Elçi) olarak atam~~t~ r.
PONYATOWSK~ , Isveç ordusunun seferi hareketlerine kat~lm~~, Isveç Kral~~ ile bir
arada ya~am~~~yüksek makam sahibi Osmanl~~ idarecileriyle müzakerelerde bulunmu~, Karl
ile birlikte Isveç'e dönmü~ tür.
XII. Karl'~n ölümünden sonra, PONYATOWSK~ , II. August'un taraf~ na geçmi~tir.
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Böyle olmakla beraber, Bender ile ~stanbul aras~ndaki mektup gidi~~geli~leri h~z kazanm~~t~r. Bu s~rada (Eylül ay~n~n ba~~nda) XII. Karl ile
görü~mek üzere, Istanbul'dan gelen bir Pa~a, hediye olarak, Krala, de~erli
ta~larla süslenmi~~4 argamak? getirmi~~ve Isveç Kral~~ ile dört saat süren
gizli bir görü~mede bulunmu~tur.
Padi~ah~ n Temsilcisi, birkaç gün sonra Istanbul'a dönerken, "Isveç
Kral~, onun beraberinde, Tu~general PONYATOWSK~'yi de Padi~ah~ n
nezdine göndermi~tir." 137.
PONYATOWSK~, Neyhebauer'e yard~mc~~ olmak ve Rus Sefiri P. A.
TOLSTOY'un planlar~na kar~~~koymak üzere, Istanbul'a gönderilmi~ti 138 .
Neyhebauer'in Isveç Kral~~ taraf~ndan Bab~ali nezdine Elçi atand~~~na
dair mektubu da yan~nda götürüyordu.
Bu yeni s~fat~ yla, Neyhebauer, t Ekim 1709 tarihinde Sadrazam taraf~ndan kabul edilmi~ti. Sefir, bu kabulde, Padi~ah taraf~ ndan Krala gönderilmi~~olan k~ymetli hediyeler için, Efendisinin te~ekkürlerini ifade eylemi~tir 1".
Sadrazam taraf~ ndan vaki kabulden hemen bir hafta sonra da (8
Ekimde) Isveç Sefiri, Padi~ah taraf~ndan kabule mazhar olmu~tur.
"Naukoviy zbirnik" t. XXVIII str. 85-86 ("Bilimsel Dergi", XXVIII. cilt, s. 85-86).
138 ÖS. den 31 October ~~ 7og. (Avusturya Devlet Ar~ivinden). _31 Ekim 1709. Talman, PONYATOWSKI'nin Istanbul'a geli~ine büyük önem vermektedir. Avusturya Sef~ rinin bildirdi~ine göre, Istanbul'da kendisini, Isveç Kraliyet Hassa Süvari Alay ~~ yüzba~~lanndan olarak tan~ tmakta ise de, asl~ nda, Litvanya Ordusu Askeri Fabrikalar~~ Ba~komutan~~
(General - Feldzehmeister) olup, ad~~ da Pugniowski'dir", diyor.
* "Pis'ma i bumagi..." t. IX. vyp. 2, str. 1076-1078. ("Mektuplar ve belgeler..." IX.
cilt, 2. bask~ , s. 1076-1078). Bu arada, Isveç Kral~n~ n Bender'den Lehistan'a, orada yerle~mi~~bulunan general Krassau'nun kolordusuna gönderilme plânlan ve takip edece~i güzerOh hakk~nda, Istanbul'daki çe~itli çevrelerde farkl~~ dü~ünceler ortaya at~lmakta idi. Bir plâna göre, k~~~n geli~ini ve nehirlerin donmas~n~~ bekledikten sonra, Kral~ , bir Tatar müfrezesinin refakatinde, Lehistan'daki Isveç kolordusunun bulundu~u yere kadar götürmek bahis
konusu idi.
Talman'~n yazd~~~na göre, "~ayet bu plân ba~anl~~ olmazsa, Kral~, Bender'den al~p,
Osmanl~~ ülkesinden geçirmek suretiyle, Triyeste liman~na götürmek ve deniz yolu ile memleketine göndermek gerekecektir. Çünkü, bu seyahat~~ ile ilgili olarak, ona mektup yazan
Rakoczi, Avusturya imparatorunun kuvvetlerinden korkttu~u için, XII. Karl~n istedi~i gibi,
kendisini Macaristan topraklanndan güven içinde geçirecek durumda de~ildi".
(ÖS. aus Berichten Talman's. Konstantinopel, den 4 October 1709.) (Avusturya Devlet
Ar~ivi. Talman'~n mektuplanndan. ~stanbul, 4 Ekim 1709.)
09 Ayn~~ yerde. Talman'~n ~ g Aral~k ~~ 7og tarihli mektubundan.
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Talman'~ n kan~s~ na göre, bu kabulde "Isveç Sefirine ve maiyetine kar~~~büyük Iütufkarl~kta bulunulmu~, kendisine bir kaftan hediye edildi~i gibi, maiyetindekilere de, istisnas~z olarak, hediyeler verilmi~tir. (Halbuki,
cari olan usule göre, Sefirin yan~ nda giden en k~ demli subaya hediye vermek adetti).
Ayr~ ca, Sefirin, böyle bir kabulde, Padi~ah~ n huzuruna hediyesiz ç~km~~~olmas~~ da, hiç ~üphesiz, Efendisinin içinde bulundu~u özel durumundan ileri gelmekte idi.
Padi~aha hitaben yapt~~~~konu~mas~ nda, Elçi, Osmanl~~ Devleti hudutlar~~ içinde Kral~na sa~lanm~~~olan himayeden ve güvenlik tedbirlerinden
dolay~~ te~ekkürlerini arzetmi~~ve Osmanl~~ devletinin bu tutumunun, Isveç
Kral~ nda, lay~ k oldu~u minnettarl~~a mazhar olaca~~ na dair teminat vermi~tir".
Neyhebauer, Padi~ahtan, inayet buyurarak XII. Karr ~~ Osmanl~~ hudutlar~ ndan emin bir refakat müfrezesiyle Isveç'e göndermesini de istirham eylemi~se de, Padi~ah bu iste~e bir kar~~l~k vermemi~tir.
15 Ekimde Neyhebauer ve PONYATOWSK~, Reis Efendinin (D~~i~leri Bakan~n~ n) makam~ na davet edilmi~lerdir.
Talman'~n bildirdi~ine göre, Osmanl~~ Veziri, iki devlet aras~ nda anla~ma sa~lanmas~~ için, Osmanl~~ devletinin, Isveç ile Moskova aras~ nda arabuluculuk yapmak istedi~ini bildirerek, zemin yoklamas~ nda bulunmu~tur.
Bender Komutan~~ Yusuf Pa~a da, Isveç nezdinde bu yolda bir sondaj
denemesi yapm~~t~r.
Fakat, ne Kral~ n, ne de Elçisinin, Ruslarla anla~maya dair laf edilmesine dahi tahammül edemeyi~leri, Osmanl~lar~n fazlas~yla memnuniyetlerini mucip olmu~, verdikleri kar~~l~ kta, "Anla~mak de~il, yer yüzünde bir
tek Isveçli bile kalsa, silah~~ elden b~rakmay~ p, u~rad~klar~~ hezimetin intikam~n~~ Moskortan alacaklar~n~, bildirmi~lerdir.
Reis Efendi, Elçiye, Veziriazam~ n cevabi bir mektubunu vermi~tir.
Bunda, Isveç Kral~n~n ba~vurusuna kar~~l~ k olarak, Osmanl~~ devletinin, yeteri kadar güvenlik kuvveti ile, Kral~~ Lehistan taraf~ nda bulunan k~ talar~na
kadar geçirmek üzere, gereken her türlü tertip ve tedbiri alaca~~~bildiriliyordu.
Yukar~da ad~~ geçen "Brandenburglu" Fridrich SCHULTZ'un PONYATOWSK~ 'nin Istanbul'daki görevine dair anlatt~klar~, bu konudaki bil-
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gimizi oldukça geni~letiyor. Schultz, ~stanbul yolculu~unda PONYATOWSK~ 'ye refakat etmekte idi.
Bu zat, Ponyatowski'nin sessiz geçi~tirmek istedi~i olaylardan bahsetmektedir. Talman bile bunlara temas etmemektedir. Bu arada, Schultz,
kendi gördükleri ile ba~ kalanndan duyduklar~ n~~ kesin ~ekilde ay~ rmaktad~ r.
Bu konuda, Schultz, ~unlar~~ anlat~ yor: "Istanbul'da, Ponyatowski, ~an
ve ~erefle kabul olundu; üç dera Padi~ah~n huzuruna ç~kt~. Kral~ n korunmas~~ için Padi~ahtan 600 sipahi sa~lad~~ ve bunlar, Fridrich Schultz ile birlikte Bender'e gönderildiler.
Efendisinin maiyetinde oldu~u s~ rada, Schultz, Frans~ z Sefirine ve di~erlerine yapt~~~~ziyaretlerde, PONYATOWSK~'nin, Padi~ah taraf~ ndan
vaki her üç kabulün sonuçlar~ndan memnun kald~~~n~ , "Bu görü~melerde,
Padi~ah~ n imkanlar ölçüsünde Krala her hususta yard~ mda bulunulaca~~n~ n bildirildi~ini, ve kendisine 4 sand~k Osmanl~~ paras~~ gümü~~akça verildi~ini, ve Kral~ n, Lehistan'da Isveç generalinin bulundu~u yere kadar Osmanl~~ k~talar~n~ n refakatinde gönderilece~ini anlat~ rken, bunlar~, PONYATOWSK~'nin a~z~ ndan duydu~unu, söylüyor.
XII. Karl, Bender'den, Isveç ordusuna mensup bir yarbay ile anakraliçeye, bir mektup göndermi~ tir. Fridrich Schultz bu yarbay ile Istanbul'da kar~~la~m~~t~r.
Ana-Kraliçe, bu yarbay~ , bir mektupla Padi~aha göndermi~ tir. Mektubunda, Ana-Kraliçe: "O~lu olan Kral~~ b~ rakmamas~ n~ ... onu himayesine
almas~ n~ , her türlü ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamas~ n~~ Padi~ahtan rica ediyor ve
her ~eyin kar~~l~~~n~~ ödeyece~ini vaadediyordu."
PONYATOWSK~~ile birlikte, Kral~~ korumakla görevledirilen 6000 ki~ilik Osmanl~~ süvari birli~inin Komutan~~ olan Pa~a da Istanbul'dan Bender'e gelmi~ti.
Ponyatowski'nin geli~ ine XII. Karl çok sevinmi~ti. Sabahtan ö~leye
kadar bir arada kald~ lar; sonradan ç~ karak, Kanç~laryaya, Naz~ r Millyar'~n
yan~ na gittiler; ö~leden ak~ama kadar, üçü bir arada oldular; neler konu~tuklar~n~~ bilmiyorum".
"Osmanl~~ sultan~n~ n kral ile ittifak aktetti~ini, buna göre, gelecek May~s ay~ nda, ya da Haziran sonunda, Rusya'ya kar~~~sava~~ n ba~lat~ laca~~n~,
bir yandan Padi~ah~ n, bir yandan da kral~n sava~a gireceklerini", Ponya-
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towski'nin, Bender'de dostlar~na anlat~rken, duydu~unu, Shultz nakletmekte idi.
Verdi~i ifadelerde, Shultz, general Magnus Stenbok'un Pomeranya'daki kuvvetlerine, isveç'teki seferberlik faaliyetlerine, Almanya'dan Isveç ordusu için gönüllülerin silah alt~na al~nmas~ na, XII. Karl'~ n, Ukrayna'n~ n
i~galini tekrarlamak hususundaki niyet ve tasavvurlar~na dair ilginç bilgiler
vermektedir. Kanç~laryas~nda iken, bir defas~ nda, Kral~n, haz~ r bulunan
birçok ki~inin yan~ nda: "Ya saadetime eri~ece~im, ya da Kral olmayaca~~m", dedi~ini, söylemektedir
Mamafih, ~sveçlilerin Rusya'ya kar~~~Istanbul'da çevirdikleri dolaplar
ba~ar~s~zl~ kla sonuçland~. ~sveçliler, Osmanl~~ devletinin, Rusya ile olan ban~~andla~mas~n~~ tasdik edece~ine kani olmu~lard~. Bunun üzerine, Isveç
Büyükelçisi, esasen mektupla~makta oldu~u Frans~z Sefiri ile anla~arak, isyan etmi~~olan Macarlann, o s~ rada Istanbul'da bulunan milletvekillerinden Horvat Ferenz'i de kendi taraflar~na çekerek, Isveç Kral~ n~~ Macaristan
üzerinden memleketine iade etmesi hususunda, Osmanl~~ devleti nezdinde
giri~imlerde bulunmay~~ kararla~t~ rd~lar.
Bender'de bulunan Isveç Kral~, Osmanl~~ ve Tatar k~talar~ n~ n refakatinde Macaristan'a getirilip, buradan da gene Osmanl~~ Tatar ve isyanc~~
Macar askerlerinin muhafazas~nda Silezya'dan geçirilebilirdi. (Buradaki
halk~ n büyük bir k~sm~, içine dü~tü~ü bu durumdan dolay~, Krala çok
ac~yorlard~). Ya da, Lehistan ile Silezya aras~ndan bir yerden, Kral~~ memleketine ula~t~racak bir yol bulunabilecekti.
Ayr~ca, böyle bir yolun seçilmesinde, Osmanl~~ devleti de, Kral~,
güvenlik içinde yurduna göndermek hususundaki vaadini yerine getirirken, Macar isyanc~lar~na da büyük destek sa~lam~~~olacakt~. Böyle bir hareket ise, Avusturya imparatorunun taraftarlar~~ aras~nda oldukça büyük
~a~k~nl~ k yarataca~~~gibi, Kral~ n maiyetine verilen Osmanl~~ ve Tatar k~ talan, yard~ mc~~ Isveç kuvvetleri say~lacaklar~ndan, ili~kilerin resmen kesilmesi
için yeterli bir sebep de te~kil etmeyecekti 141.
Bab~ali nezdinde akredite Frans~z Sefiri, ~sveçlilere faal bir ~ekilde yard~ mc~~ olmakta idi. Bu arada, Isveç Kral~n~n Macaristan üzerinden yurdu° Ayn~~ yerde. 19 Aral~ k, ~ 7o9 tarihli mektuptan.
"Naukoviy zbimik", t. XXVIII, str. 87. ("Bilimsel dergi", XXVIII. cilt, s. 87.

14

141

~~ 7oo - 1709 KUZEY SAVA~I

957

na gönderilme tasar~s~, ~stanbul'daki Avusturya Sefirini fena halde korkutmu~tu, Talman, kar~~~tedbirler almak zorunda kalm~~t~ '.
Ponyatowski'nin ~stanbul'dan ayr~lmas~ndan sonra, ~sveçin menfaatlerini korumakla Neyhebauer görevlendirilmi~ti.
Mazepa'n~n Bender'de onunla birlikte bulunan ki~ilerin geri verilmelerine dair Rus isteklerine kar~~~Neyhebauer, vaki kabul s~ras~nda Osmanl~~
Vezirine bir protesto notas~~ vermi~ti. Bu notada, di~er hususlar aras~nda
~u cümle de yer almakta idi: "~ayet, Bab~ali Kozaklar~~ teslim edecek olursa, bütün dünyan~ n nazar~ nda Çar~ n otoritesini yükseltmi~~olacakt~r" deniliyordu.
Frans~z Sefiri Ferriole de ~sveç'in protestosunu Vezir nezdinde destekliyordu. Hatta, bu notan~ n bir suretini Versailles'a (Versay'a Frans~z Saray~ na) göndermi~ti.
Ard~ndan da, Ba~mabeyinciyi ziyaret eden Ferriole, "~ sveç Sefirinin
notas~nda 1-ahis konusu etti~i hususat~n kanuna ve maslahata uygun oldu~unu savunmu~tu".
Ekim ay~ n~ n ba~~ nda da, Ferriole, hükümetine gönderdi~i bir mektupta, büyük bir zevk ve memnuniyetle: "Padi~ah, Moskof isteklerini reddetti", diye yaz~ yordu. "Mazepa öldü, fakat ölmese idi dahi, Çar, onu hiçbir
zaman elde edemeyecekti", diyordu'.
142 ()S. Aus Berichten Talman's, Konstantinopel, den Januar 1710. (Avusturya Devlet
Ar~ivi. Talman'~ n mektuplanndan. ~stanbul, Ocak 1710.
43 ()S._ den 19 December 1709. (Avusturya Devlet Ar~ivi 19 Aral~ k 1709. Bu olaylardan da görüldü~ü gibi, tarih edebiyat~ nda Sadrazam Ali Pa~an~ n tutumu yanl~~~bir ~ekilde de~erlendirilmektedir. Bununla ilgili olarak, A. Z. M~~laevski ~öyle yazm~~t~: "Müteyakk~z ve Rusya'ya mütemayil olan Sadrazam Ali Pa~an~ n da bu tutumundan yararlanarak, Istanbul'daki Rus Sefiri P. Tolstoy, hakikaten görevinde ba~ar~~ sa~lam~~t~". (Rossiya i Turstsiya pered Prutskim pohodom", (S. Pb., ~~ go 1, s. 19). (Prut seferi arefesinde Rusya ve Türkiye). Bu haz~rl~ klara dair, 31 Ekim 1709 tarihli mektubunda Talman ~unlar~~ yaz~ yordu:
"Bundan önce vaki maruzat~ mda belirtilen askeri haz~rl~ klardan ay~-~~ olarak, Osmanl~~ devleti
yeni bir tak~m haz~ rl~ klara da giri~erek, ~~ o.000 ki~ilik yeni bir süvari kolordusunun te~kilat~na ba~lam~~~ve bunun 2.000 ki~ilik mevcudu giydirilip silahland~nlm~~~ve bu ay~ n yirmi
dördünde Sadrazam taraf~ ndan tefti~e tabi tutulmu~tur. Geri kalan k~sm~ n~ n da en yak~ n
zamanda tefti~e ç~ kar~lmas~~ için çal~~malara devam olunmaktad~ r. Osmanl~lardan ve Tatarlardan olu~turulan di~er kuvvetler gibi, bu kolordu da Bender'e sevkolunmaktad~ r. Kral
August'un Saksonyal~~ bir tak~ m müfrezelerle yeniba~tan Lehistan'a girmi~~olmas~ na ra~men, (ki, bu durum Osmanl~~ devletinin hiç de ho~una gitmiyor), Osmanl~~ kuvvetleri, bu
k~~~Isveç Kral~ na Lehistan'a kadar refakat edeceklerdir. Osmanl~lar, bu seferde, Mazepa'n~ n
yard~m~~ ile Ukraynal~~ Kozaklar~~ da kendi taraflanna çekme~i umuyorlard~, fakat, Mazepa,
geçenlerde Bender'de ölüverdi".
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Neyhebauer, ayr~ ca, Osmanl~~ hükümetine, Almanca olarak kendi el
yaz~s~yla yaz~ lm~~~ve sefaret mühürü ile mühürlenmi~~resmi bir de belge
sunmu~~ve buna: "MOSKOF ÇARININ BU PEK BÜYÜK BA~ARILARINA, OSMANLI DEVLETININ NEDEN KAR~I KOYMASI GEREKIYOR?" ~eklinde bir de ba~l~ k koymu~ tur. Belge, dört maddeden meydana
gelmektedir:
~ . "Moskof Çar~, kudretli Padi~ah~ n müsaadesi olmadan onun topraklar~ na girmi~~ve dostu olan ~sveçlilere kar~~~ dü~ manca harekâtta bulunmu~tur. Bunu, bir tesadüf eseri, de~il, pe~inen her yönü ile dü~ündükten
sonra yapm~~t~ r.
Müsait imkanlara sahip oldu~u halde, Osmanl~~ devleti ona kar~~~
koymad~~~~için, onun, ileride çok tehlikeli bir kom~u olmas~ na yol açm~~t~ r.
Osmanl~~ devletine kar~~~ dü~ manca tutumu, onun, Taginkakassis
(Taganrok), Kermenstara (Kerç), Altsetsch Goriz(?) kalelerini tahkim etmesinden görüldü~ü gibi, o, K~r~ m Tatarlar~ n~~ hâkimiyeti alt~ na almay~~ ve
ileride devletin ba~~ na ba~ ka felaketler getirmeyi de tasarlamaktad~ r.
Bu imkanlar dairesinde harekete geçmi~~olsayd~, Osmanl~~ devleti,
kendine büyük menfaat sa~lam~~~olaca~~~gibi, Çar~ n bu ba~ar~ larm~~ zaman~ nda önlemi~~ve mühim bir ticaret ~ehri olan Azak'~~ da, topraklar~ na katma ~ans~ n~~ ele geçirmi~~olurdu.
Daha a~a~~ da da, Neyhebauer, Rusya'ya kar~~~mücadele edebilmeleri
için, Lehistan'da, Stanislav Lesçinski taraftarlar~ n~~ desteklemeleri konusunda, Osmanl~ lara ö~üt vermektedir. "Ayn~~ zamanda, seri sald~ r~ larla, Tatarlar, Azak - Moskova ve Kiev - Moskova aras~ ndaki yollara bask~ nlar
düzenlemeli, buralarda tehlikeler yaratma'', etraf~~ yak~ p y~ kmak suretiyle,
bu yerleri Moskof kuvvetlerinin ileri harekat~na imkan b~ rakmayacak hale
getirmelidir. Bunlar, büyük faydalar sa~layaca~~~gibi, bu konular~~ kar~~l~ kl~~
müzakere etmekte de faydalar vard~ r. Osmanl~~ kuvvetlerinin, bizim kuvvetlerimizle bir araya gelmeleri, en iyi ~ekilde Lehistan'da gerçekle~tirilebilir.
K~~~ordugahlar~~ da orada, yabanc~~ topraklarda, daha iyi i~gal edilmi~~olurdu. Sonra da, kar~~l~ kl~~ mutabakat ve muvafakatla, Moskova'ya kar~~~ciddi
taarruzlara geçilmek suretiyle, onun, k~ sa zamanda akl~ n~~ ba~~ na toplamas~~
sa~lanm~~~olurdu; çünkü, böyle bir durumda, Çar, iki hükümdara ayn~~
zamanda kar~~~koyacak güçte olamayacakt~r.
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Avusturya imparatoru ve Venedik gibi, öteki kom~ulara gelince, Frans~z sava~~ n~ n devam edece~inden Osmanl~~ devletinin hiçbir endi~esi olmas~ n, bu konuda ben ~ahsen etraf~~ ve esasl~~ bilgi sunaca~~m I".
Bu belge, gereken dikkati üzerine çekme~i ba~arm~~t~ . Osmanl~~ ricali,
yaz~ lanlara kar~~~büyük bir ilgi gösterdiler. Talman'~ n ifadesine göre, "Sava~a susam~~~olan Sadrazam, bu mektuptan öylesine heyecanland~~ ki,
Bender yak~nlar~nda, en k~sa zamanda, Isveç Kral~ n~~ Lehistan'da bulunan
kuvvetlerine kadar götürmek üzere, oldukça, büyük bir kolordu te~kilatland~ rd~ ; bu da, Moskova ile ili~kilerin kesilmesi manas~ na gelmekte idi.
Sadrazam, ayr~ ca, Kral Stanislav'a sad~ k olan Lehlilerin, Osmanl~ lar~ n onu
himaye ettiklerine inanmalan için, mektupta bildirilen belgelerin haz~ rlanmas~ n~~ ve bunlar~ n Bender'e Yusuf Pa~a'ya yollanmas~ n~~ da emreti. Geciktirilmesi gerekmese idi, Sadrazam, kendi haz~rlad~~~~program~~ tatbik mevkiine koyabilirdi Hs.
Talman'~ n endi~eleri yersiz de~ildi. Tolstoy, baz~~ fedakârl~ klar kar~~ l~~~nda Bab~âliden bar~~~ n devam~ n~~ sa~layacak vaadler alma~a devam ediyordu. Ekim ay~~ içinde, Rus Sef~ ri Reis Efendi ile alt~~ defa görü~tü ve iki
devlet aras~ ndaki mevcut anla~mazl~ klar' uzun uzad~ ya müzakere etti. En
sonunda da Sefire, Osmanl~~ devletinin ciddi isteklerinden bir tanesinin,
Osmanl~~ k~ talann~ n refakatinde Lehistan'daki kuvvetlerinin yan ~ na
götürülecek olan ~sveç Kral~n~ n geçi~ine Çar taraf~ndan engel olunmamas~,
ikincisinin de, K~r~ m s~ n~ r~ ndaki Azak kalesir~ in Rusya taraf~ ndan Osmanl~~
devletine iadesi, oldu~u bildirildi'''.
Rusya ile bar~~~andla~mas~~ aktolunsun mu, olunmas~ n m~~ konusunda,
Osmanl~~ ricali aras~ nda ~iddetli bir mücadele ba~gösterdi. Rusya'ya kar~~~
dü~ manca bir tutum içinde olan Veziriâzam Ali Pa~a, bu kavgada yenilgiye u~rad~ . Bu mücadelenin nas~l geli~ti~ine dair Talman, ~~ g Aral~ k ~~7og
ve 26 Ocak 1710 tarihli raporlar~ nda etrafh bilgi vermektedir. Talman,
"Bu büyük hareketin ba~lat~c~s~~ Viziriâzam ve onun muhtelif makamlara
yükseltip oturttu~u adamlar~~ idi", diye yaz~yor.
iktidara geldi~i ilk günlerden ba~ layarak, Sadrazam, arkada~lar~~ ile
vaki görü~melerinde, Osmanl~~ silah~n~ n son sava~ta kaybedilmi~~olan itibar~ n~~ birkaç seferi harekâtla ve ba~ar~l~~ giri~imlerle yükseltmeyi ba~aramaz144 Tam je. 31 October 1709. Ayn~~ yerde. 31 Ekim 1709.
45
OS. den 29 Dezember ~~ 7og. (Avusturya Devlet Ar~ivi.) ~ g Aral~k 1709.
146 R~O, t. 50. SPh s. 307. (R~ O, 50. cilt, s. 307, Petersburg, 1886.).
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sa, kendini, i~gal etti~i bu yüce makama lâyik görmeyece~ini, s~k s~ k tekrarlamakta idi. ~ki y~ l önce Macarlara kar~~~tasarlad~~~~hareketin akamete
u~ramas~~ üzerine, Sadrazam, bir y~ l önce de dikkatini, Isveç'in ve Kral
Stanislav'~n, Osmanl~~ devletinin Moskoflarla ili~ kilerini kesmesi hususundaki ricalanna çevirmi~~ve Tatar Hani ve Bender Komutan~~ Yusuf Pa~a
arac~l~~~~ile, bunlarla mektupla~ma~a ba~lam~~t~r.
~sveçlilerin Poltava'da u~rad~ klar~~ büyük yenilgi, Osmanl~~ - Isveç ili~kilerinde de so~ukluk meydana getirmi~~ise de, bu olay üzerine, Sadrazam, Moskoflara kar~~~daha zalim davranma yolunu seçerek, harp haz~rl~klar~ na büyük bir gayretle giri~mi~~ve Isveç Kral~n~~ Lehistan'daki kolordusunun bulundu~u yere kadar götürecek olan Osmanl~~ kuvvetlerini takviye maksad~yla, Bender'e çok say~ da asker göndermi~, ancak, tasarlad~~~~
gibi, ertesi baharda, bütün Osmanl~~ askeri gücü ile Moskova'ya kar~~~harekete geçememi~tir...
Di~er Bakanlar ve Padi~ah~ n damad~~ ve gözdesi olan Silâhtar Ali Pa~a, ba~lang~ çta rakibi sayd~~~~Sadrazam~ n seferi harekat konusundaki
görü~ü ile mutab~ k iken, bir buçuk ay sonra, ya Sadrazam~n fikrine kar~~~
ç~km~~, ya da bunda Osmanl~~ devleti için bir yarar görmedi~inden olacak, Silâhtar, Padi~ah~n huzurunda, Sadrazam~ n bu görü~üne kar~~~ ç~km~~~
Movkova'n~n, Osmanl~ larca teklif olunan bütün ~artlar~~ kabul etti~ine ve
bar~~~andla~mas~n~ n yenilenmesini rica etti~ine göre, buna kar~~~koymak
ve bar~~~~bozmak için kanuni hiçbir sebebin mevcut olmad~~~n~~bildirmi~tir. Üstelik, k~ sa zamanda Lehistan'daki durum tamamiyle de~i~mi~, Isveç'i ve Stanislav'~~ destekleyen partiler büsbütün da~~lm~~lard~r...
... Bu sebepler, Padi~ah~, 6 Kas~ mda, sarayda bütün Vezirlerin i~tirakiyle büyük bir isti~ari konferans düzenleme~e mecbur etmi~~ve bu konferansta, Veziriazam~n ~iddetle kar~~~koymas~na ra~men, Moskova'n~n, Osmanl~larca teklif olunan bütün ~artlar~~ kabule yana~t~~~ na, Lehistan meselesinin de, son aylarda Kral August'un iktidara gelmesiyle tamamiyle de~i~ti~ine, Isveç taraf~ ndan Moskof Çanna kar~~~giri~ilecek en ufak bir harekat ümidi de bulunmad~~~ na göre, Osmanl~~ devleti için, bundan sonra da
Moskova ile dostluk ili~ kilerini sürdürmek ve teklif olunan andla~malan
kabul etmenin en muvaf~ k hal çaresi oldu~una karar verilmi~tir...
... Bu s~rada, Osmanl~~ devleti, karada ve denizde büyük bir h~zla
yürütülen sava~~haz~rl~klar~n~~ beklenmedik bir anda durdurmu~~ve cephelere do~ru ilerlemekte olan kuvvetlerine dur emrini vermi~tir. Umumi kanaate ve mutemet adamlar~= görü~~ve dü~üncelerine göre, Osmanl~~
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devleti, Moskova ile ba~lat~lan müzakerelere devam etmek ve bu devletle
mevcut dostlu~u yenilemek ve devam ettirmek hususunda ciddi bir niyete
sahiptir. Ba~lang~çta, gayet müsait görünen konjonktürün Lehistan'da tamamen kötüle~mesi ve baz~~ Vezirlerin iltimas ve delâletleri bu karar~n
al~ nmas~nda etkili olmu~tur
Bar~~~andla~mas~n~n yenilenmesi konusunda, Rus Sefiri Tolstoy mevcut engelleri a~makta iken, Osmanl~~ kuvvetlerinin harekete geçmek üzere
olduklar~~ ~ayialan Moskova'da halk~n aras~ nda büyük bir telâ~~ve heyecan
yarat~yordu. Deli Petro ise, sakindi ve tasarlad~~~~i~in ba~ar~~ ile sonuçlanaca~~ndan emin görünüyordu.
Moskova'daki ~ngiliz Sefiri, Charles Vithworth 12 Ocak 1710 tarihinde D~~i~leri Bakan~~ Boyle'e gönderdi~i raporda ~öyle diyordu: "Osmanl~~
kuvvetlerinin Rus s~n~rlar~~ boylar~na y~~~nak yapt~klar~ndan burada çok
bahsedilmektedir. Mamafih, buradaki saray mensuplar~n~ n büyük ço~unlu~u, al~ nan tedbirler sayesinde bar~~~ n bozulmayaca~~ndan emin
görünüyorlar. Çar Hazretleri ise, birkaç gün önce beyanatta bulunarak,
dola~makta olan ~ayialann kendisince de malum oldu~unu aç~klam~~~ve
insanlar~n, bir, iki ya da üç haftal~k bir sab~r göstererek, sonunda, bu
söylenenlerin tamamiyle tersini duyacaklar~n~, ifade eylemi~tir "8.
~stanbul'daki Rus Sefiri P. Tolstoy'un, kurye vas~tas~yla Moskova'ya
gönderdi~i haber 6 (~~7) ~ubatta al~nm~~t~.
Bunda, Sefirin 3 (14) Ocakta Padi~ah taraf~ndan huzura kabul olundu~u ve kendisine Türkçe yaz~l~~ bar~~~andla~mas~n~n tasdikli bir nüshas~n~ n tevdi olundu~u bildiriliyordu
"7 "Jurnal ili podennaya zapiska. Petra Velikogo s 1693 goda daje do zaklüçeniya
Ni~tadskogo mira", ç. I. S. Pb. 1770, str. 255-256". ("Jurnal ya da günlük not defteri..."
Petro'nun, 1693 den Ni~tad bar~~~andla~mas~ na kadar sürdürdü~ü kay~tlar", I. k. Petersburg, 1770, S. 255-256. Bar~~~andla~mas~ n~ n tasdiki ile ilgili olarak "vedomosti" adl~~ ilk Rus
gazetesi, Istanbul'dan ~u haberi vermekte idi: "Yeni Veziriazam, di~er hristiyan elçilerin ve
Vezirlerin de haz~ r bulunduklar~~ bir toplant~da, Moskova Sefirine, Padi~ah~ n, Çar Hazretleriyle adaletli ve sürekli bir bar~~~ n devam~ n~~ arzu etti~ini aç~ klanm~~t~ r", diye yaz~yordu.
~~48 "Pis'ma i bumagi..." t. X. vyp. 1. str. 35 ("Mektuplar ve belgeler..." X. cilt, 1. bask~~ s.35).
1 " Karl'~ n, 700.000 ki~ilik bir ordu meydana getirmek suretiyle, do~rudan do~ruya
Moskova. ya yürümeyi, bütün Rus ordusu üzerinde deh~ et yaratarak, memleketi ba~tan a~a~~~harap etmeyi, Moskova'ya girince, kendini bütün kuzey ülkelerinin Imparatoru ilan etmeyi, ard~ ndan da, Avrupa'y~~ ele geçirerek, zamanla, bütün dünyaya hakim olmay~~ tasarlad~~~n~, Kuzey sava~~~y~llar~ nda ya~am~~~ve Deli Petro'nun çal~~ma odas~ ndaki dökümanlar ve
A. D. Men~ikov'un ar~ivi üzerinde incelemeler yapm~~~olan P. N. Krek~in iddia etmektedir.
Bell~ten C. LIII, 61
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Deli Petro, parlak bir ba~ar~~ kazanm~~~gibi sevinç içinde idi.
Petro, ertesi gün, (Moskova Genel Valisi) A. V. Kikin'e ~unlar~~ yaz~yordu: "Uzun zamandan beri Istanbul'dan hasretle bekledi~imiz kurye,
dün nihayet geldi ve bize yararl~~ haberler getirdi. Osmanl~lar, sadece eski
bar~~~andla~mas~n~~kuvvetli bir ~ekilde teyid ile yetinmemi~~fakat Isveç
Kral~n~~ da kendi kuvvetlerinin refakat ve himayesinde olmaks~z~n gönderiyorlann~~... bu çok iyi oldu; ~imdi art~k gözlerimizi ve dü~üncelerimizi sadece bir yöne çevirmi~~olaca~~z. Bugün, bu vesile ile burada ~ükran duas~~
düzenlenecek, olay top at~~lanyla kutlanacakt~ r. (Sizin de orada ayn~~ ~eyi
yapman~z gerekiyor") 15°.
Görüldü~ü gibi, bar~~~n Osmanl~lar taraf~ndan tasdiki aleni ve gösteri~li bir ~ekilde, dualarla ve top at~~lanyla kutlanm~~t~ r. Hizmeti geçenlere
mükâfat ve madalyalar tevcih olunmu~tur. Istanbul'daki Rus Sefiri Tolstoy, zaman~ n en yüksek rütbelerinden biri olan ve Çann S~r Orta~~~manas~ na gelen "MAHREM MÜSAVIR" rütbesine terfi ettirilmi~tir.
Uzun zamandan beri beklenmekte olan bu güzel haberi getiren Mark
Serbinin ad~ndaki kuryeye de 300 alt~n ruble mükâfat verilmi~tir.
Bu, sevinme~e de~er bir olayd~. Sevinmenin ba~l~ca sebebini, Deli
Petro kendisi, ~öyle ifade etmekte idi. ~~7oo y~l~nda aktolunan ~stanbul bar~~~andla~mas~nda hakim olan dü~ünce, bugün de geçerlidir. Iki cephede
ayn~~ zamanda sava~mamak dü~üncesi... Petro, Poltava zaferinden sonra bile, Rusya'n~n böyle bir davran~~a gücünün yetmeyece~ine inan~yordu.
Osmanl~larla aktolunan bar~~ , bu tehlikeyi bertaraf ediyor ve "bak~~ lar~~ ve dü~ünceleri" bir tek istikamete, kuzeyde Isveç'e kar~~~mücadeleye tevcih etmek imkan~n~~veriyordu.
Mamafih, bu bar~~~uzun örnürlü olmad~ . Daha 17 ~~ o y~l~n~n Kas~m
ay~nda Osmanl~~ devleti Rusyaya sava~~ilan etti. Fakat konu, bu ara~t~rmam~z~n d~~~nda kalmaktad~r.
("Zapiski Krek~ina. God iz tsarstvovaniya Petra Velikogo 1709 g. "-Biblioteka dlya çteniya", t. 97. S. Pb. 1849). (Krek~in'in notlan. Deli Petro'nun hükümdarl~~~nda 17og y~l~".
(Okuma kütüphanesi) cilt 97, Petersburg, 1849). Bu yüzy~l~n ba~lannda Isveçli Harp Tarihçisi Artur Stille de," Karl XII. kak strateg i taktik v 1707-1709 g. g. 0707-1709 y~llannda
strateji ve taktik uzman~~ olarak XII. Karr ba~l~kl~~ eserinde bir dereceye kadar ayn~~ fikirleri
ifade eylemi~tir.
'5° D. Buturlin. Voennaya istoriya pohodov rossiyan v XVIII. st. ç. I. t. II. S. Petersburg, 182o. (D. Buturlin, XVIII. yüzy~ lda Rus seferlerinin harp tarihi, I. k~s~ m, II. cilt, Petersburg 1820. s. 380.).
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II. August ve Danimarka ile Isveç'e kar~~~aktetti~i ittifak andla~mas~,
Rusya'n~ n Osmanl~~ devletine kar~~~siyasetinde bir dönüm noktas~~ te~kil etmekte idi. Osmanl~ larla yap~ lan bar~~, Rusya'n~ n kuzeye kar~~~giri~ece~i
mücadelenin imkân ve ~art~n~~ sa~lamakta idi. Iki cephede ayn~~ zamanda
sava~ mak mecburiyetini ortadan kald~ rmakta idi. Bununla beraber, ~stanbul bar~~~andla~mas~ , Rusya ile Osmanl~ lar aras~ nda mevcut husumetin
sebeplerini ortadan kald~ rm~~~de~ildi. Rusya, Karadenize ç~ k~~a ve bu denizin sular~ nda serbestçe seyretme imkânlarma kavu~mu~~de~ildi. Bundan
ba~ka, bu andla~maya göre, Rusya, Dinyeper nehrinin a~z~ nda in~a etti~i
dört s~ n~ r kalesini y~ kmak ve bunlar~n üzerinde bulunduklar~~ topraklar~~ da
Bab~ âliye terketmek mecburiyetinde idi. Azak kalesini kaybetmeyi de bir
türlü ~an~ na yediremiyordu.
Mamafih, Isveç'e kar~~~sava~~ rken, Rusya'n~n Osmanl~~ devleti ile bar~~~
içinde olmas~ n~ n büyük yarar~~ vard~. Bu meyanda, Rusya'ya dü~man ve
barda~~~ ta~~ rabilecek güçteki bütün devletler de, Osmanl~lar~n taraf~ na
meyletmi~~görünüyorlard~. Sava~~ n ba~~ ndan itibaren Isveç diplomasisi,
Rusyaya kar~~~meydana getirme~e çal~~t~~~~Isveç - Osmanl~~ ittifak~n~n tahakkuku için çok gayret sarfetti. Görüldü~ü gibi, Lehistan içindeki Saksonya aleyhtar~~ güçler, K~r~ m Hani ve Istanbul'daki ve Var~ova'daki Frans~ z Sefirleri de bu yak~nla~man~ n sa~lanmas~~ için çok çal~~m~~lard~ r. Bundan bir müddet sonra da, Isveç taraf~ ndan Lehistan taht~ na oturtulan Stanislav Le~çinski, hain Mazepa ve Zaporojye'deki kabile ~eflerinin eleba~~l~k
ettikleri hizipler de bu yönde harekete geçmi~lerdir.
Bütün bunlar~ n bir tek gayesi vard~ : mevcut her türlü imkândan yararlanarak, Rusya ile Osmanl~~ devleti aras~ ndaki bar~~~~bozmak ve Osmanl~lar' Isveç'in yan~ nda sava~a sokmak. Bu gayeye eri~ebilmek için, Rusya'n~ n dü~manlar~~ her çareye ba~vurmaktan çekinmiyorlard~.
Bu çevreler, Rus hükümetinin, do~rudan do~ruya Osmanl~~ devletini
tehdit edici mahiyette bir tak~m giri~imlerde bulundu~una dair, Istanbul'da çe~itli ~ayialar yaymakta idiler.
Bir yandan da, özellikle Azak ve Taganrog civar~nda meydana getirilen tahkimat~ n, Kamenmy Zaton'un yap~l~~ min ve Voronej'de in~a olunan
donanman~n do~rudan do~ruya Bab~âli'yi hedef ald~~~n~~ iddia ediyorlard~.
Istanbul'daki yabanc~~ Sefirler, Rus Sefiri P. A. Tolstoy'un geli~ini,
Balkanlardaki hristiyan ahali ile ili~ki kurmak ve bunlar~~ Bab~âli'ye kar~~~
ayaklanma~a haz~ rlamak ~eklinde izah ediyorlard~.
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Istanbul'da oldu~u gibi, Moskova'da da bu yabanc~~ Sefirler, Osmanl~~
devleti ile Rusya aras~ndaki bar~~~ n bozulaca~~~yolunda ard~aras~~ kesilmeyen ~ayialar ç~ karmaktan çekinmiyorlard~. Ço~u zaman, "Sava~~kaç~ n~ lmazd~ r, bugün - yar~ n patlad~~ - patlayacak" biçimde haberler yay~yorlard~.
Maksatlar~ na eri~mek için, bu yabanc~~ diplomatlar yüksek makam sahibi
Osmanl~~ ricaline de~erli hediyeler sunmaktan bile kaç~ nm~yorlard~ .
Özellikle, Isveç ordusunun Ukrayna'ya sald~r~s~~ ve Hetman Mazepa'n~ n ihaneti s~ ras~ nda, Osmanl~ lar' sava~a sokabilmek için, Rusya'n~ n
dü~manlar~ n~ n bu alandaki ~srarl~~ gayretleri bilhassa artm~~t~ . XII. Karl,
bu devrede, Lehlilerden, Osmanl~ tardan Tatarlardan ve Ukrayna Kozaklanndan büyük bir ordu meydana getirmeyi hayal ediyordu. Bu kuvvetin
esas çekirde~ini Isveç ordusu te~ kil edecekti.
Isveç'in müttefiki olan Fransa, hatta Avusturya bile, Osmanl~ lar~ n
Rusya'ya kar~~~sava~a girmesiyle çok ilgileniyorlard~ . Böyle bir sava~a kat~ lmas~~ halinde, Macaristan'da s~ k s~ k bö~gösteren Avusturya aleyhtar~~ ayaklanmalardan Bab~âlinin dikkati uzakla~m~~~ve bunlara olan destek ve yard~ m~~ kesilmi~~olurdu.
Osmanl~~ hükümetinde, devlet ricalinin büyük bir k~sm~, Rusya'ya kar~~~sava~a girilmesine taraftard~ . Nitekim, Rusyaya kar~~~olan tutumundan
dolay~~ ~~ 703 y~l~ nda taht~ndan uzakla~t~ r~ lm~~~olan K~ r~ m Hani Devlet - Giray, ~~ 708 senesi sonunda tekrar Hanl~ k taht~ na oturtulmu~tu.
Poltava muharebesinden önce ve sonra Osmanl~~ devleti faal bir ~ekilde silâhlanma~a devam ederek, kara ve deniz kuvvetlerini Rus hudutlar~~
boylar~ na sevkederek, sava~a haz~ rlanm~~t~ r.
Bab~âli içindeki gayretli Rusya aleyhtar~~ güçler - K~ r~ m Hani ile Isveç
Kral~ n~ n uydular~~ olan Le~çinski ve Mazepa, ~~ 7og y~ l~ n~ n Haziran ay~na
kadar, Padi~aha müsait f~ rsattan (Rusya'n~ n Isveç'te sava~~halinde olmas~ndan) yararlanarak, Ruslardan intikam almak ve Azak kalesini yeniden ele
geçirmek için sava~a girmeyi telkin etmi~lerdir. Fakat, Osmanl~~ devleti,
müsait gibi görünen bu durumdan yararlanmam~~ t~ r. Ancak, bunu, kuzey
kom~usu ile olan bar~~~ve dostluk ili~kilerini sürdürmek hususundaki iyi
niyetinden de~il, ba~ka sebeplerden dolay~~ yaprnam~~t~ r.
Bu s~ rada, Rusya, Osmanl~~ devleti ile olan ili~kilerinde ihtilâfa sebebiyet verebilecek her hangi bir olay~n meydana gelmesinden kaç~ nm~~t~ r.
Böyle olmakla birlikte, tabii olarak, Osmanl~~ devletinin d~~~siyasetini dikkatle izlemekten de geri kalmam~~t~ r.
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Azak Valisine gönderdi~i talimatta, Deli Petro: "Osmanl~ lara kar~~~
uyan~ k olmas~ n~ " emretmektedir. Bu arada, Dinyeper nehrinin a~a~~~k~s~ mlar~ nda müstahkem bir tak~m Rus kaleleri de in~a edilmi~ti.
Frans~zlar~ n, ~sveçlilerin ve di~er yabanc~~ diplomatlar~ n Istanbul'daki
Rusya aleyhtar~~ faaliyetlerini felce u~ratmak ve ba~lar~ nda Veziriazam Daltaban'~n, K~r~m Hani Devlet - Giray~ n ve di~erlerinin bulundu~u intikamc~~ kuvvetlerin planlar~n~~ sonuçsuz b~ rakmak hususunda, Rus diplomasisi
az gayret sarfetmemi~tir.
Istanbul'da görevde bulundu~ u uzun y~ llar boyunca, Rus Sefiri P. A.
Tolstoy, K~r~m Tatarlar~ n~ n sald~ r~lar~na mani olmu~~ve Osmanl~~ devletinin Rusya'ya kar~~~sava~a girmesini önlemek suretile, ~sveçlilere kar~~~
yürütülmekte olan mücadeleyi önemli ölçüde hafifletmi~tir.
Özellikle Poltava meydan muharebesinin yap~laca~~~ s~ radaki 1708/
17og k~~~nda, Osmanl~lar~ n davran~~lar~ , Rusya'da tela§ ve endi~eye sebep
olmakta idi. Bu dönemde, Osmanl~~ ordusunun silahland~ r~lmas~~ deh~et
verecek bir hal alm~~t~ . Nihai karara varmak üzere, Osmanl~ lar bir tek i~aret bekliyorlard~. Bu i~areti, ~sveçlilerin Ruslara kar~~~kazand~ klar~~ büyük
bir zafer te~kil edecekti.
Mamafih, XII. Kan ~n ba~ar~~ haberi yerine, Levenhaupt'un Kolordusunun Ruslar taraf~ndan peri~an edildi~i haberi Istanbul'a ula~~ verdi.
Osmanl~lar, Mezapa'n~ n Çara ihanet etti~i haberine sevinmi~lerdi. Fakat, ard~ ndan da, Baturin'in Ruslar taraf~ ndan tahrip edildi~ini, Ukrayna'daki Isveç ordusunun zor durumunu ve bu dü~mana kar~~~Rus ordusunun de~il, Ukrayna halk~ n~ n da mücadeleye giri~ti~ini ö~renmi~~oldular.
Geçen yüzy~ lda ya~am~~~olan Rus Harp Tarihçisi D. Buturlin, bu konuda : "Istanbul'daki Padi~ah divan~" Rusya'ya kar~~~sava~~~istiyor, ancak,
~sveçlilerin içine dü~ecekleri felaketlerin orta~~~olmaktan kaçm~yordu" diye
yaz~yordu.
Sonuç olarak, diyebiliriz ki, Isveç ordusu, Poltava'da, müttefiki olan
K~ r~m Han~ ndan ve Lehistan'daki yedek kuvvetlerinden tecrit edilmi~~bulunuyordu. Güney kanatlar~ndan bir endi~e duymadan, Rusya, serbest kalan bütün kuvvetlerini muharebe alan~ na dahil ederek, dü~ man ordusunu
tamamiyle yok etmek imkan~ na kavu~mu~tu.
Zaferden önce oldu~u gibi, zaferden sonra da, Rusya, Osmanl~~ devleti ile olan bar~~a ilgi göstermekte idi. Bundan dolay~, Padi~aha hitap
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eden namelerinde, Deli Petro, "De~i~meyen ban~sever tutumunu kaydederek", bundan sonra da bar~~~andla~mas~ na riayet etmek hususundaki arzusunu belirtiyordu.
Fakat, Bender'e (Osmanl~lara) s~~~nm~~~olan XII. Karl ile onun Istanbul'daki Sefirleri, Rusya ile aktolunacak bar~~~andla~mas~ na kar~~, çe~itli
entrikalar çeviriyorlard~ . Bu hususta, Frans~ z Sefiri ile Veziriâzam Isveç
Kral~n~ n müttefiki durumunda idiler. Rusya ile Osmanl~~ devleti aras~nda
yap~lacak bar~~~andla~mas~n~n gizli dü~manlar~~ da, ~stanbuldaki Avusturya
ve Venedik Sefirleri idi.
Istanbul'daki Rus Sefiri, bar~~~andla~mas~ n~n tasdiki için gayretle çal~~makta idi. Bütün bu dü~manlara kar~~, tek ba~~na giri~ti~i mücadelede
P. A. Tolstoy, bir defa daha muzaffer olmu~tu. Osmanl~~ saray~nda, Rusya'ya kar~~~giri~ilecek bir sava~~n zorluklann~~ gören siyasi ki~iler, "Isveç
Kral~~ XII. Karl, Rusya'y~~ dize getirinceye kadar" bar~~~~korumaya kararl~~
idiler.
1710 senesi Ocak ay~n~ n ilk günlerinde, Padi~ah, Rusya ile olan bar~~~
andla~mas~ n~~ tasdik eyledi.
Bu haber, Moskova'da büyük ~enliklerle kutland~.
Bu suretle, Rusya, pek de uzun bir zaman için olmamakla beraber,
yine iki cephede sava~mak mecburiyetinden kurtulmu~~oluyordu.
Kuzey sava~~~y~llar~nda, Osmanl~~ devletinin, Rusya'ya kar~~~olan siyaseti, mevcut Osmanl~~ - Rus bar~~~andla~mas~na ra~men sava~anlann muharebelerde sa~lad~klar~~ ba~anlara göre, ~u ya da bu taraf lehinde karars~zl~ k içinde sürüp gitmekte idi. Bu siyaset, esas itibariyle, Rusya'ya kar~~~
hasmane, ~sveçlilere kar~~~da dostane bir tutum içinde idi.

