OSMANLI-UKRAYNA MÜNASEBETLER~N~N BA~LAMAS~'
Prof. Dr. MÜCTEBA ~LGÜREL
Osmanl~~Devleti'nin Rumeli'deki fetihleri, bu devletin büyümesini sa~larken de~i~ik milletlerle de temas~~gündeme getiriyordu. Bu fetihler devam
ettikçe birçok Balkan milleti Osmanl~~Devleti câmias~na kauhyordu. Bu yüzden devlet büyüyor ve s~n~rlar~~ geni~liyordu. XVI. yüzy~lda Osmanl~~Devleti,
bünyesinde de~i~ik ~ rklar~~bulunduran bir imparatorluk haline gelmi~ti. Bu
~ rklar ayn~~ zamanda de~i~ik din ve mezheplere de mensup bulunuyorlard~.
Osmanl~~Devleti'nin fethetti~i ülkelerin halk~n~~ ho~~tutmas~, dini serbestiyet
tan~mas~~bu yay~lmay~~kolayla~urd~. Böylece köylü ve kilise Osmanl~~himayesine de al~nm~~, ayn~~zamanda halk~n gönlü de ho~~tutulmu~tu. K~saca ilk devir kaynaldar~nda görülen "istimalet" politikas~~olarak izah edilen bu yay~lma
adeta zorunlu bir hal alm~~t~. ~~te bu geni~leme siyaseti Osmanl~~Devleti'ni,
II. Bayezid devrinde henüz Moskova civar~ nda büyümekte olan Moskova
Knezli~i (Grandük) ile temasa getirdi. Nitekim III. ~van (1462-1505), civar~ndaki knez ve derebeyleri Moskova'ya ba~l~yor ve Rusya'n~n temellerini at~yordu. ~~te bu s~rada Alt~nordu Hanl~~~~eski gücünü kaybediyordu. Rusya'n~n
topraklar~~ bu devlet aleyhinde geni~liyordu. Nitekim Alt~nordu Devleti'nin
parçalanmas~ndan sonra Rusya daha rahat bir ~ekilde bu ülkenin topraklar~na yerle~mi~tir.
Osmanl~~Devleti ile Rusya aras~ndaki münasebetlerin ba~lamas~~bir Rus
elçisinin Türk kuvvetleri taraf~ndan al~ konulmas~~üzerine olmu~tur. III. ~van
taraf~ndan Macar Kral~~Mathias Korvinus'a gönderilen Rus elçisi Fedor Kurits~ n görevini yap~ p dönü~~yolunda iken Türkler taraf~ndan Belgrad'da durdurulmu~tu. Elçi Macar Kral~~ ile K~r~m Hani Mengli Giray'~ n tavassutu ile
serbest kalm~~t~. Elçi bu durum kar~~s~nda Türklerle münasebet tesis etmenin lüzumunu ve Türk pa~alar~ n~n da buna taraftar oldu~unu III. ~van'a anlatm~~t~ '. Böylece münasebetler K~r~m'da, muhtemelen Ceneviz kolonileri
* Bu makale 20-26 Ekim 1991 tarihinde Kiev'de düzenlenmi~~bulunan "Ukraine and the
Ottoman Empire" adl~~milletleraras~~ kongrede okunmu~~olan tebli~in k~smen geni~letilmi~~hâlidir.
I Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ba~lang~çtan 1917'ye kadar, Ankara 1948, 117-118;
Osmanl~~Devleti ile Rusya aras~ndaki ilk münasebetlerin 1475 y~l~nda K~r~m'daki pazarlarda ba~-
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üzerinde ba~lad~. Burada Rus tüccarlar~n~n 1475'ten itibaren K~r~m'da Osmanl~~tüccarlar~~ile ticaret yapt~ klar~n~~belirtmek gerekir. Ancak bu ticareti
geli~tirmeye ve resmile~tirmeye ihtiyaç vard~.
III. ~van ileri görü~lü bir knez idi. K~r~m Han~~Mengli Giray ile iyi münasebeder tesis etmi~ti. Bu dostlu~u kullanarak Osmanl~~Devleti ile ticareti geli~tirmek istiyordu. Bu yüzden Mengli Giray vas~ tas~yla Osmanl~~Devletine
A~ustos 1492'de müracaat ederek bir elçilik heyeti göndermek istedi~ini bildirdi. Bu iste~e olumlu cevap verilince III. ~van, Mihail Ple~çeyev'in ba~kanl~~~nda bir sefaret heyeti yollad~ . Heyet önce Kefe Sancak Beyi Selim'i ziyaret
etmi~~ve sonra ~stanbul'a gitmek üzere buradan aynlm~~t~. Bu heyet ~stanbul'
a kabul edildi. Genel olarak heyet Osmanl~~Devleti'ne ffit bulunan iskele ve
limaillarda Rus tüccarlar~na Türk tüccarlar~na davran~ld~~~~gibi davran~lmas~,
mallar~n k~smen ellerinden al~nmamas~~ ve di~er baz~~hususlar hakk~nda
teminat istiyordu. Elçi Mihail Ple~çeyev'in bu istekleri makul kar~~lanarak
geri gönderildi2.
Bu tarihten itibaren Osmanl~-Rus münasebetleri artt~. Bu münasebetlerde ticari talepler önde geliyordu. Bir müddet sonra Alagöz adl~~ bir Türk
elçisi Moskova'ya gitti. Bu zat Moskova nezdinde ilk Türk elçisidir3. Asl~ nda
bu devirde büyük bir imparatorluk olarak bilinen Osmanl~~Devleti, Rus Çarl~~~ 'na pek önem vermemektedir. Daha ziyade kürk üretiminin ve ticaretinin
yap~ld~~~~ülke olarak dü~ünülüyordu. ileriki y~llarda s~kla~an münasebetler,
Kefe valileri veya K~nm hanlan vas~ tas~yla yürütülmü~tür.
Bu arada Ruslar ve Kazaldarla baz~~ çat~~malar meydana geliyordu. Kanuni devrinde ~ayka (veya çayka) adl~~küçük gemiler Karadeniz'de dola~maya
ba~lam~~t~. Bunlar Osmanl~~ donanmas~ n~n önünden kaçan gemiler idi.
Büyük gemilerden mürekkep Osmanl~~filolan, bu küçük gemilere kar~~~her
zaman ba~ar~l~~olam~yordu'. Böylece bu hadiseler de görü~melere sebep olmaktayd~. Art~k Osmanl~-Ukrayna münasebetleri Rusya üzerinden görü~ üllad~~~~hakk~nda bk. Tülây Duran, "Türk-Rus Milnasebetlerinin Ba~lamas~", Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, Say~~3, ~stanbul 1967, tefrika 1, 43-49.
2 Bu elçinin esas ad~~Michail Andreviç (Solovey: Borisoviç) Ple~çeev Kenstatin Aksentev
olup Istanbul'da fazla kalmam~~t~r. Nitekim 1499 y~l~nda ba~ka bir elçinin Istanbul'a geldi~i anla~~lmaktad~r. Bk. Faik Re~it Unat, Osmanh Sefirleri ve Sefaretnâmeleri, Ankara 1992, 246; geni~~
bilgi için bk. ~.H. Uzunçar~~h, Osmanh Tarihi, II, 475-479.
3 Bu elçi Kefe'den gönderilmi~tir. Her halde Kemal Bey olmal~d~r. Bk. Akdes Nimet Kurat,
Ayn~~eser, 119; Ayr~ca bk. Faik Re~it Unat, Ayn~~eser, Ankara 1992, 245.
4 Lûtfi Pa~a, Tevarih-i âl-i Osman, ~stanbul 1341, 398-399.
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meye ba~lanm~~t~ . Moskova knezlerinden III. Vasili (1505-1533) zaman~nda
Osmanl~-Rus ticari münasebetleri süratle geli~ti. ~stanbul-Kefe aras~nda ticaret gemilerinin seyri artt~ . Bunu bilhassa III. Vasili arzu etmekteydi. Elçiler
kar~~l~kl~~olarak gidip-geldiler. III. Vasili'nin Lehistan üzerindeki dü~ünce ve
endi~eleri, münasebetleri arturm~~u. 1514 y~l~nda Moskova'ya giden Osmanl~~
elçisi Kemal Bey, görevini tamamlay~ p döndükten sonra münasebetler h~zland~. Ba~lang~çta tüccarlar gümrilksüz çal~~abiliyorlard~s.
Ticari münasebetler y~ldan y~la yo~unluk kazand~kça iki ülke aras~ndaki
siyasi rekabet de geli~ti. Azak ve K~r~m, Osmanl~~Devleti için daha önemli bir
mevki haline geldi. Tabiatiyle bölge Rusya için de art~ k önemli idi. Zira Osmanl~~nüfüzu Do~u Avrupa ve bilhassa Ukrayna üzerinde etkili oluyordu.
Osmanl~~Devleti XVII. yüzy~ldan itibaren güç kaybetmeye ba~lay~nca Azak ve
K~r~m yar~madas~~çat~~ma bölgesi haline gelmi~ti. Bölge üzerindeki mücadeleler 1768-1774 Osmanl~-Rus sava~~na kadar devam etti. 1774 y~l~nda Osmanl~~
Devleti'nin Rusya ile imzalad~~~~Küçük Kaynarca Muahedesi'yle K~r~m'~n talihi de~i~ti. Bu durum Rusya'n~n 1783'te K~r~m'~~ilhak edi~ine kadar devam
etti.
Biz burada, ticari münasebetler devam ederken Kanuni Sultan Süleyman'~n saltanat~~y~llar~ nda bölgede baz~~s~k~nt~lar~n ba~lam~~~oldu~unu ortaya koymak istiyoruz. Osmanl~~Devleti'nin ba~~n~~ a~r~tan baz~~olaylar bu devirde yeni yeni vukubulmaktad~ r. Bunlar Osmanl~~Devleti'ni do~rudan ilgilendiren ilk olaylard~r. A~a~~daki hükümlerden anla~~laca~~~üzere devlet
Azak'a yap~lan taarruzlar~~önlemek üzere ciddi tedbirler alm~~t~r. Konumuzla
ilgili 3 numaral~~Mühimme Defterinde 3 adet hüküm bulunmaktad~r. Bu 3
adet hükmün önce özeti sonra tam okunu~u verilecektir:
~lk hüküm Azak kad~s~n~ n mektubu üzerine Kefe Sancak Beyi'ne yaz~lm~~t~r. Buna göre Nogay taraflar~ndan gelen kimselerden ö~renildi~ine
göre, tahminen 3 bin Kazak gördüklerini ifade etmi~lerdir. Bunlar~n sald~r~~
niyetinde olduklar~~ anla~~lm~~ur. Zira eli silahl~~bu insanlar Kazganov'da
yang~ nlar ç~ karm~~lard~r. Di~er taraftan Turahan taraflar~ndan gelen ~smail
Bey, Ruslarla Aksu'da bulu~up Rus kumandan Dimitra~'~n liderli~inde 80 bin
asker ile Ten suyundan geçerek etrafa sald~rm~~lard~ r. Azak kalesi tehdid alt~ndad~ r. Kalede yiyecek kalmam~~t~ r. Halk celâ-yi vatan etmek üzeredir. A~a-

5 ~.H.

Uzunçar~~h, Osmanl~~Tarihi, II, 477478.
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~~daki 11 Nisan 1560 (14 Receb 967) tarihli hüküm, Azak kalesine her türlü
yard~m~ n yap~lmas~~için Kefe Beyine yaz~lm~st~r6:
Kefe Beyi 'ne hüküm ki:
Azak Ic'âkl~s~~mektûb gönderüp Nogay cânibinden mu`temedü'n-aleyh
kimesneler gelüp Rus cânibinden nüzül itmi~~tahminen üç bin mikdar~~Kazak gördükleri]] ve Kazganov nâm mevzrcle bi-nihâye tütün dütüp tüfengler
aulur didüklerinde takrirlerine muvâf~k Turahan taraf~ndan dahi gelen kimesneler ~smail Bey ile Moskov Beyi olan Rus ittifakiyla evvel-bahârda asâkirmalchüresiyle kurudan gelüp Özi cânibinde Aksu dimelde ma'rüf mekânda
~smail ile mülâki olup kasd-~~K~r~m idüp seksen bin mikdâr~~asker-i makhûresine Dimitra~~nâm merünu serdâr idüp Ten suyundan bu cânibe göndermek kasd~nda olduklarm haber virdüklerin bildürüp ve zikr olunan Kazaklar
zallirelerin götürdüklerine haml olunmu~tur.
kahthktan ahâli-i
kal a= fevkal-had müzâyakalar~~olup karada olan dam eki ohnup tamâm
olmu~dur. ~imdiki hâlde an~ m ü hâsda bahkdan gayri zahire yokdur, bal~k
dahi bu sene çendân olmayup halk~n ba'z~~celâ-yi vatan eyleme~in karada
âdem dahi ekall-i kalildir. Husüsiyle topç~lar dahi olmayup kal a= h~yâm~n
alucak a'clâ ~edâyidine iktidar~~olmadu~~n bildürdi. ~mdi zikr olunan
kafan~n al~vâli ~imdiye de~in tedârük olma~na~a bâ'is nedir? Buyurdum ki:
Vustil buldukda te'hir u terâhi itmeyüp zikr olunan kal an~n eger zahiresidir ve eger neferleridir ve eger topçular~d~r ve eger sâ'ir yara~~d~r, her birin tedârük ü ihzâr eyleyüp ve ta`mir u termime muhtâc olan yerlerin ve
a'clâdan zarar ihtimâli olan mevaz~ 'l onat vechile görüp cümle umûr~n tekmil idüp hiçbir mâddede kusür u noksân~ n komayup a`dâdan el-iyâzü'billâhi
te'âlâ eger karaya ve eger etrâf ü cevânibe zarar u gezend iri~dürmekden ziyâde hazer idesin. Ve bu ahv-âli sen dahi tetebbu` u tecessüs idüp a'clân~n arz
olundu~u üzre hareket-i bi-bereketleri a' m~d~r, nicedir? Tamâm-~~malûm
idüp dahi ana göre tedârüklerin göresin ve donanma gemileri dahi techiz ü
ihzâr olunup gönderilmek üzredir ve kara dizdâr~~ve kethudâ ve sâ'ir neferlerine gere~i gibi ten bih ü te'lcid idesin ki gice ve gündüzlerde her biri h~ fz u
hirâsetde dakika fevt itmeyüp gaflet üzre olmayalar ve hükm-i ~erilim sana
ne ta. -ihde varup ve kara ahvâlin ve zahire husüs~n ve sâ'ir levâz
' ~m ne vechile
6 BOA (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~iv», M iihimme Defteri, Nr. 3, h. 949. Bu Milhimme Defteri yay~nlanm~~t~r (3 Numaral~~Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Ankara 1993). Defterin
t~pk~~bas~m~~ayr~~bir cilt hâlindedir.
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tedârük itdü~ün yazup bildüresin ve sa'ir a`dadan vak~ f oldu~un ahbar-~~sahihay~~mu'accelen Dergah-1 mu'allâma arz idesin.
~kinci hüküm Azak kad~s~ n~ n müteakip mektubuna istinaden yaz~lm~~~
yeni bir hükümdür. Rus kumandan Dimitra~~Azak'~~ muhasara etmi~~ise de
ma~lup olmu~tur. Ancak Dimitra~'~ n taarruzlar~~bitmemi~tir. Durumun ileride daha tehlikeli bir hal alabilece~ini dü~ünen devlet, 7 parça gemiyi Azak'in müdafaas~~için göndermi~ tir. Gemiler Azak'a yiyecek, asker ve mühimmat
ta~~ yordu. Bu hüküm Kefe Sancak Beyi'ne 19 Nisan 1560 (22 Receb 967) tarihinde yaz~lm~~ur7:
Kefe Beyine hüküm ki:
Mektâb gönderüp bundan akdem fasl-~~baharda Rus-~~menhûsdan DiAzak'~~mahsûr idüp
mitra~~nam la 'in askeriyle nehr-i Ten 'den gelüp
hayli ceng olup bu kullan donanma ile varup hayli ceng olup küffar-~~hak-sir
perakende olup Rus cânibinden tekrar on bin mikdân kafir cern' eyleyüp
yine kara üzerine gelüp cenge ba~layacak karar idemeyüp firar idüp ammâ
Çerakise tâifesinden anlar ile müttefik dört yüz mikdan kafir nagah kal 'aya
segirdüp kal 'ada yüzden ekall atlu bulunup ç~ kup ve piyadesi müzâheret
idüp ba'z~s~~katl olunup ba`z~s~~esir tut~lup bakisi firar idüp ve mukaddemâ
mahmiyye-i Haleb'de sancak inâyet olunup tarik-i dalâlete salik olan Jane
mezbûr ve bir kaBeyi-o~lu Rus'u tahrir idüp askerine dil olmu~du.
r~nda~~~iki yüz yarar ceng eri gelüp Dimitra~'a vusill bulup Çerkes berüden ve
Rus nehirden tekrar Azak'a hücû n~~eyleme& ittifak idüp ve zikrolunan Jane
Beyi-o~ullan dönüp Azak kurbüne gelüp nehirde]] gelicek Dimitra~'a te'hir
iderken ol cânibde bu kullan haber alup ale't-ta`cil ademler salup Rusla mülakat olmazdan evvel ale'l-gafle basup ve ehl-i ~slam dahi yan~p atlar~n sürüp
sonra ceng-i azim olup inâyet-i Hakk ile asakir-i ~slam mansûr ve küfrar makhür, kimi k~hçdan geçüp ve kimi esir olup Rus dahi cür'et idemeyüp dönüp
_pile Beyi Kansuk Bey'in ve bir kar~nda~~n ba~lar~~kesilüp mezkûrun o~lunun
ve sipahilerinden ve Rusdan gelen ba~lar alamet içün gönderildi deyü bildirmi~sin. ~mdi ol vilayeti h~ fz içün yedi pare gemi tedârük olunup irsal olmu~tur. Buyurdum ki:
Vustil buldukda eger Azak'd~r ve eger sa 'ir h~ fr u hiraseti laz~m yerlerdir,
a`dadan gaflet caiz de~ildir. Tamam-~~basiret üzre olup gemiler dahi vusül
7 BOA,

Mühimme Defteri, Nr. 3, h. 961.
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buldukta h~ fr u hiraseti laz~m olan mahalleri eger gemi ile eger sair ne vechile tedarük itmek laz~m ise hüs~~-i tedarük idüp a`cladan memleket ü vitayete ve re`âyâya ve berayaya zarar iri~dür~neyilp gaflet ile bir yaz' sudürundan
hazer idesin. Muhtac-~~arz olan~~yazup bild üresin.
Osmanl~~Devleti'nin bölgenin emniyet ve huzuruna ne derecede önem
verdi~i pe~pe~e gönderilen hükümlerden anla~~lmaktad~ r. Yeni bir hüküm
Kefe Sancak Beyine ve Azak kad~s~na gönderilmi~ tir. Devlet Giray Han ~n
vaktiyle ~stanbul'a gönderdi~i arz~nda Azak'ta bulunan Ahmed A~a ile Alika
A~a adl~~karde~ler halka zulmettikle~-i için sürülmü~lerdi. Fakat bunlar bir
müddet sonra dönmü~lerdir. Rus, Çerkes ve Nogaylarla i~birli~i yaparak tekrar halka zulmetmektedirler. Bunlar "kalenin Ruslar~n elinden kurtulmas~~
mümkün de~ildir" diyerek, halk aras~ nda menfi propaganda yapmaktad~rlar.
Ayr~ca halk~~göçe te~vik etmektedirler. Devlet a~a~~ daki 22 Nisan 1560 (22
Receb 967) tarihli hükümden anla~~laca~~~üzere hadiseye el koymu~ turs:
Kefe Beyine ve Azak Kad~s~'na hüküm ki:
Haliya cenab-~~emaret-meab Devlet Giray Han De~gah-~~mu'alla~
' na mektüb gönderüp mukaddema
Azak'da Ahmed A~a ve Alika A~a nam kannda~lar~~mecma<-1 tezavir ve menba'-~~tela bis olup ~irret ü ~alJvetlerinden
ahali-i vilayet fürümânde kalup umü men izhar-~~acz itdülderi sebebden arz
olunup hükm-i ~erifie sürilmi~lerdi. Ba`dehil mürûr-~~eyyâmla girü bu vilayetlere duhûl idüp mezbür Alika Tomruk clizdan olup uslüb-~~sab~k üzre fitne
vü fesada ~ürü` idüp ahali-i vilayet bir derece ~ekva eylediler ki
tavsif
de~ildir. Ve mezbûr Ahmed A~a ve Kemal Küçük ve Uzun Emir dimekle
ma`rûf CaTer nam kimesne
Azak 'da mütemekkinler olup ahali-i
kal'aya itdükleri zulmden gayri Rus ve Çerkes ve Nogay nam adûlarla
mu'âmeleleri olup takviyetden hali olmayup ve ahali-i kal 'ay~~~zhil idüp i~ikare bat~l kelimat ile kal'a Rus elinden halis olmak muhâldir, ba~~n~z tedarükün görüp evlad ü ezvac~n~ z kendü elin üzle küfrar esir eylemek husüsan
cihetlerinüz dahi ~ey-i kalildir deyi] i~va virüp hisan galebe kalma~a bis
olup ifsaddan hali de~illerdir. Velhas~l mezbürün-~~müfsidinin bu vilayetde
de~il vilayet-i ahara ne dahil iderse zararlar~~müretteb olmak mukarrer bilüp
bu vilayeti anlarun ~err u ~ürlar~ndan halas k~lup Bahr-i sefid cezâirlerinden
bir cezireye irsal olunalar deyü ilan~~idüp ve sib~k~~irsal olunan hükm-i hümayünt~n süretin dahi bile gönderme~in buyurdum ki:
8 BOA,

Miihimme Defteri, Nr. 3, h. 985.
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Vardukda onat vechile tetebbu` u tecessüs idüp göresin. Sâblk emr-i ~erilimle sürgün olan eger mezbürlardir ve eger gayrichr, anun gibi yerlerine
gelüp girü temekkün ü tavattun itmi~~kimesneler varsa ol as~l kimesneleri
sa^bilum mücebince amel idüp gönderesin.
emr-i
Yukar~ da bahsedilen hadiselerden sonra Anadolu'da Karadeniz sahilleri
zaman zaman Kazak taarruzlar~ndan zarar görmeye ba~lad~, Kazaklar XVII.
yüzy~l ba~lar~nda te~kilâtlanmaya ba~lam~~lard~ . Özellikle Zaporog Kazaklar'
(Türk kaynaklar~ nda Sankam~~~Kazaklar~ ) Hatman denilen liderlerinin ba~~ nda Ukrayna arazisinde toplan~yorlard~. Bunlar ~aykalarla Osmanl~~Devleti

sahilleriyle, K~r~ m sahillerini taciz etmekteydi. Karadeniz bölgesinin zengin
ve mamur ~ehirlerinden biri olan Sinop A~ustos 1614'te bir Kazak ak~n~ na
hedef oldu. Kazak alunalan ~ehirde önemli tahribat yapt~klar~~gibi, bir çok
esir de al~p götürdüler9. Bu hadise Sadnazam Nasuh Pa~a'n~n az1 ve idam~na
sebep olmu~tur. Kazaklar daha sonra takip edilmi~ler ve cezaland~r~lm~~lard~r.
Kazaklarm 20 Temmuz 1624'te ~stanbul Bo~az~ na kadar gelip bo~azda
Yeniköy ve Sanyer'e ç~kt~klar~~ve ya~malar yapt~klar~~da Osmanl~~ tarihinde
me~hur hadiselerdendir. Bu hayreti mucip hadise Istanbul'da büyük ~a~k~nl~k ve öfke yaratm~~ ur~o.
Bundan sonra Karadeniz'de Osmanl~~sahilleri Kazak tehdidi alt~na girmi~tir. Osmanl~~donanmas~~da daima aç~ k denizde nöbet tutmu~ tur. Nitekim
1625 y~l~nda Karaharman hizas~nda aç~k denizde 350 adet ~ayka ile kar~~la~an
Osmanl~~donanmas~~galip gelmi~tir'.
Kazak halk~n~ n devlet kurma çal~~malar~nda Osmanl~~Devleti'nin yard~mlar~n~~görüyoruz. Kazak topraklar~n~ n Rus ve Leh ak~nlar~~ile kar~~~kar~~ya kalmas~~üzerine Kazak Hatman~~Wichowski, Ruslarla mücadele için K~r~m Har~l Mehmed Giray'dan yard~ m istedi. Han da Ferra§ Bey ad~nda bir
kumandan~ m Rus ordusu üzerine sevketmi~ ti. Tatar kuvvetleri 10 bin ki~ilik
bu orduyu ma~lup etti. Bu seferde Osmanl~~kuvvetleri de bulundu. Bu ilk
Osmanl~-Kazak ittifak~d~ r". Bundan sonra Osmanl~-Kazak i~birli~i devam

Peçüyi, Tarih, II, Istanbul 1283, 342; Naima, Tarih, II, Istanbul 1280, 117-118.
Naima, Tarih, II, 340.
11 Naima, Tarih, II, 356-359.
12 Naima, Tarih, VI, 409-416.
9

1°
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etmi~ tir. Nitekim 1663 y~l~ ndaki Uyvar muhasaras~ nda 15-20 bin kadar Kazak
ad~ m da bulunuyordu.
1672 y~l~ nda IV. Mehmed'in Lehistan seferine ç~kmas~n~ n sebebi, Sankam~~ , Baraba~~ve Potkal adlar~ yla 3 gruba ayr~ lan Ukrayna Kazaklar~n~n
himayesi içindir. Osmanl~~Devleti Kazaldann yard~m talebi üzerine bu seferi
açm~~t~ r. Bilindi~i gibi Kazaklar bu tarihe kadar Lehistan ve Rusya aras~nda
ezilmi~ler ve bir türlü kendi devletlerini kuramam~~lard~ . Bunun üzerine Kazak Hatman~~Doroszenko (Osmanl~~kaynaldannda Dore~inko) önce K~ r~m
hamna sonra Osmanl~~Devletine meyletmi~ tir. IV. Mehmed, Hatman Dore~inko'nun yard~ m talebi ile bizzat ilgilendi. Onun zaman~nda Osmanl~-Ukrayna münasebetleri en zengin devrini ya~ad~. Hatman, ~stanbul'a elçi gönderip resmen Osmanl~~tabiyetine girmi~tir. Ukrayna'n~ n bir Türk sanca~~~haline
getirilmesini ve kendisinin de sancak beyli~ine tayiniyle himayesini istemi~ tir. Bu talep derhal kabul edilmi~tir. Dore~inko sancak beyi olmu~~ve
sanca~a 6 bin asker gönderilmi~ tir. Hatta Hatman Dore~inko'ya devlet tu~,
tabl ve alem göndermi~ tir. Lehistan kral~ na gönderilen Nâme-i Hümâyündan
anla~~ld~~~ na göre Ukrayna, Osmanl~~Devleti'ne ba~l~~ di~er ülkeler gibi
Havza-i emn ü âmâna dahil olmu~ tur. Lehistan'~ n tecavüzlerinin devam~~üzerine tekrar sefere karar verilmi~~ve K~r~ m Han~~Selim Giray da ça~r~lm~~ur".
Bunun üzerine Lehistan, Kazak hatman~n~~âsi gibi kabul etmi~~ve üzerine
kuvvet göndermi~tir. Osmanl~~Devleti bu haber üzerine, Lehistan Kral~~Michel Korybut Wisnioviecki'ye tehditvari bir Nâme-i Hümâyün gönderip Ukrayna'ya müdahaleden vazgeçmesini ihtar etmi~ tir. Buna mukabil kral da
padi~aha bir mektup göndermi~ tir. Kral mektubunda seleflerinin bar~~a riayet ettiklerinden ve Kazak tecavüzlerine engel olma gayretlerinden bahsetmi~tir. Ukrayna'n~ n Lehistan'a âit oldu~unu da iddia etmi~tir. Ayr~
ca Dore~inko'nun hâin oldu~unu da bildirmi~ tir". Bu mektuba cevab~~sadnazam Faz~ l Ahmed Pa~a vermi~ tir. Sadnazam halin iddialar~n~~reddetmi~ tir15.
IV. Mehmed bizzat ordunun ba~~na geçip, Sadr~ azam Faz~ l Ahmed Pa~a
da maiyetinde oldu~u halde 4 Haziran 1672'de Edirne'den Lehistan'a hareket etti. Türk ordusu Podolya eyaletinin merkezi Kameniçe kalesine yöneldi.
Ordu yolda iken K~r~m Han~~Selim Giray ile Kazak Hatman~~Dore~inko da
Silâhdar Mehmed A~a, Tarih, I, Istanbul 1928.
Silâhdar Mehmed A~a, Tarih, I, 569-570.
15 Silâhdar Mehmed A~a, Tarih, I, 570-572.
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500 Kazak askeriyle gelip orduya kauld~°6. 18 A~ustos 1672'de kale önüne var~ld~. Kale 8 günde vire ile fethedildi. Kaleyi teslim i~i 5 madde ile gerçekle~ti. Bundan ba~ka Lemberg, Buca~, Yazlavitse, Zolotank, Lublin, Belezice,
Kulandon, Bozanowa ve ~zvança kaleleri ile palangalan mukavemetsiz al~ nm~~t~r. Bu s~ rada Lehli kumandan Jean Sobieski taciz hareketlerinde bulunmu~tur17.
Bundan sonra Lehistan bar~~~istemi~tir. Yap~lan Buça~~Anla~mas~'na göre
(18 Ekim 1672) Podolya Eyaleti Osmanl~~Devletine terkedilmi~, Ukrayna'da
Türk nüfûzu kabul edilmi~tir. Lehistan y~lda 220 bin duka alt~n ödemeye
mecbur tutulmu~tur. Leh kral~~ise Hatman'a dostâne muameleye mecbur
kalm~~t~r. Ancak Lehistan'da Diet meclisi bu ~artlar~~ a~~r bulup kabul etmedi. Nitekim Jean Sobieski Türk ordusu çekildikten sonra baz~~kaleleri geri
alm~~t~ r. Bu defa IV. Mehmed ikinci defa Lehistan seferine ç~ kt~. Türk ordusu ma~lup oldu. Askeri bak~ mdan önemli bir kale olan Hotin, Leh kuvvetlerine teslim oldu (1673)111.
Di~er taraftan Ruslar, f~rsat~~ de~erlendirip Ukrayna'ya taarruz ettiler.
Kazak ~ehirleri olan Czerkas, Kaniow ve Corsum'u i~gal ettiler. Dori~enko'nun merkezi olan Cehrin kalesini muhasara ettiler (1674). IV. Mehmed, Hac~o~lu Pazar~'ndan hareketle 8 A~ustos'ta Ukrayna'n~n ~spel Ovas~'na girdi.
Dori~enko'yu Rus muhasaras~ ndan kurtarmak üzere K~r~m Har~l Selim Giray
gönderildi. Bu haberi alan Rus ordusu kale önünden firar etti. Bu zaferden
sonra Bu~~(Aksu) nehrinin her iki sahilinde 32 gün kalan IV. Mehmed, bölgede durumu güçlendirdi. Yeni kaleler in~a edildi. Birkaç y~l sonra Rus tecavüzleri tekrar ba~lad~ . IV. Mehmed yeni bir sefer için Divân-~~Hümâyilnu toplad~. Sefer karar~~verildi. Haz~ rl~klar ba~lam~~~iken Rus Çar~~K~nm har~l vas~tasiyle bar~~a raz~~oldu (1681). Dinyester-Dinyeper (Turla-Özü) aras~ndaki
arazi Osmanl~~hâkimiyetine dahil edildi. Kief Ruslara b~ raluld119.
IV. Mehmed Ukrayna'n~ n siyasi durumuna özel bir önem vermi~ tir. Bu
devirde Osmanl~~Devleti'nin iç durumunun pek iyi olmad~~~~dü~ünülürse,
Silâhdar Mehmed A~a, Tarih, I, 588-590.
Mehmed A~a, Tarih, I, 590-592; 601-603.
18 Râ~id, Tarih, I, ~stanbul 1282, 311-313; M. Cavid Baysun, "Mehmed IV",
~A, 551-552.
16 Osmanl~~tarihinde önemli bir yer i~gal eden Ukrayna, bir eserde "Zikr-i Memleket-i Ukrayna, evsâf-~~gürüh-~~Kazak, âdet-i kavm-i Kazak" olarak da yer alm~~t~ r. Bk. Süleymaniye Esad
Efendi Ktb. nr. 2044 den naklen Cengiz Orhonlu, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~larda Co~rafya ve
Barunh ~brahim Hamdi'nin Adas~", Tarih Dergisi, Say~~19, ~stanbul 1964, 115-140.
16
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padi~ah~n verdi~i önemin derecesi anla~~labilir. Zira Osmanl~~Devleti, ~ran
sava~lann~~yeni bitirmi~, Celan isyanlanyla u~ra~m~~~ve Girit seferini yeni tamamlam~~u. IV. Mehmed seferden pek ho~lanmamas~na ra~men, bu uzak
mesafelere gidebilmi~ tir. Üstelik Lehistan ve Rusya gibi iki büyük dû~manla
çarp~~may~~göze alm~~t~r. Bu sürede Podolya ve Ukrayna'n~ n emniyeti sa~lanm~~t~r. Bölge te~kilatland~nlm~~~ve Osmanl~~caz
' niasma dahil edilmi~tir. Bu
fetihlerle Osmanl~~Devleti en geni~~s~n~rlar~na ula~m~~t~r. Ancak bu mutlu
devir Karlofça Andla~mas~'na (1699) kadar devam etmi~tir. Muahedenin Lehistan ile ilgili üçüncü maddesine göre Kameniçe'deki asker kaleden ç~kanlarak Lehistan'a terkedilmi~tir. Ukrayna ve Podolya da bo~alt~larak Lehistan'a
verilmi~tir. Osmanl~-Ukrayna münasebederinde ortaya ç~ kan önemli bir husus da Rus Çarl~~f n~n büyümekte olu~udur. Osmanl~~Devleti bu tehlikeyi
an~nda görmü~ tür. Bu yüzden Ukrayna üzerinde azami dikkat sarfetmi~tir.
Y~llarca sürdürdü~ü sava~larda ba~ar~l~~olmu~~ise de mesafenin çok uzak
olu~u, bölgedeki nilfüzunun süreklili~ini engellemi~tir. Buna Dori~enko'nun
kaypak siyasetini de ilave etmek yerinde olur.

