OSMANLI DEVLET' ~ LE AVUSTURYA VE MÜTTEF~KLER~~
ARASINDAK~~BARI~~MÜZAKERELER~NDE (1689)
HOLLANDA'NIN ARABULUCULUK G~R~~~MLER~~
SONGÜL ÇOLAK*
G~R~~~
Osmanl~~Devleti, 1683 IL Viyana yenilgisinden sonra Avustu~ya ba~ta
olmak üzere müttefikleri Venedik, Lehistan 1695 tarihinde de Rusya ile ayr~~
ayr~~cephelerde sava~maya ba~lam~~, cephelerde ald~~~~askeri yenilgiler neticesinde Uyvar ( . rsektyva'r), Budin (Buda), Segedin (Szeged), ~imontorna
(Simontornya), Peçuy (Ncs/Fünfldrchen) ve daha sonra da Belgrad
(Beograd) gibi önemli kaleleri Avusturya'ya b~rakmak zorunda kalm~~t~ r. Bu
kaleleri kaybetti~i esnada Osmanl~~ Devleti, Ukrayna'da Lehistan'a,
Dalmaçya'da Arnavutlara, Mora'da ve Ege'de Venediklilere kar~~~ da
mücadele vermek mecbmiyetinde idi. Bu mücadelelere 1695'ten itibaren de
Rusya ile K~r~m üzerinde sava~mas~~eldenecektiri.
Hem askeri ba~ar~s~zl~ klar hem ülke içinde ekonomik ve sosyal alanda
ya~anan buhranlar Osmanl~~Devleti'ni, sava~~halinde bulundu~u Avusturya
ile bar~~~yapmak için harekete geçmeye yöneltmi~tir. Sulh bulmak,
görünürde ise Sultan II. Süleyman'~n (1687-1691) cillC~sunu bildirmek maksad~ yla bir elçilik heyetinin Viyana'ya gönderilmesine karar verilmi~tir. Elçi
olarak Zülfikâr Pa~a tayin olunmu~ tur2. Divân-~~ hiimâyün tercüman~~

* MKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Markus Köhbach, "Das Osmanische Reich im 16. und 17. jahrhundert", Östenrich ~~nd
die Osmanen - Prinz Eugen ~~~~ d seine Zeit, Schriften des Insdn~ tes für österreichln~nde 51/52,
Viyana (1988), s. 17.
2 Elçi olarak görevlendirilen Zülfikâr Pa~a hasoda da yeti~mi~ tir. 1667'de çavu~ba~~~tayin
edilmi~, 1669'da azledildikten sonra kapucuba~~ , sonra rüznâmeci, nihayet surre-i hümâyii~~~
emini olmu~tur. Daha sonra da ni~ânc~~rütbesiyle reisülküttâb vekili atanm~~t~r. Viyana
elçili~inden sonra
y~l kadar siirmü~ tür) Edirne'ye dönmü~tür. Dönü~ünden sonra tekrar
surre-i hümâyün emini olarak Mekke'ye gönderilmi~, 1696'da yeniçeri katibi olmu~tur. 20
A~ustos 1696'da Macaristan yak~ n~ nda Bega Meydan muharebesinde ~ehit dü~mü~tür.
F.Babinger, Osmanl~~Tarih Yazarlar~~ve Eserleri, (çev. Co~k~~~~~Üçok), Ankara 1982, s. 256-257.
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanl, çev. S. Ali Kahraman, C. 5, ~stanbul 1996, s. 1720. M.
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~skerletzâde Aleksandr (AMxandros Mavrocordkos)3 ve Zülfikâr Pa~a'n~n
ye~eni Mustafa A~a da gidecek heyete dahil edilmi~lerdir.
Zülfikâr Pa~a Avusturya'ya elçi olarak görevlendirildi~ine dair fermân~~
12 Ramazan 1099 (11 Temmuz 1688) tarihinde alm~~4 ve Rumeli Be~lerbe~i
payesiyle tayin oldu~u bu görev icab~~Viyana'ya gitmi~tir. Viyana'da
imparator I. Leopod (d. 1640451. 1705) ile 17 Rebiülâhir 1100 (8 ~ubat
1689)'de görü~mü~s, Avusturya ve müttefikleri ile Hollanda elçisinin arabuluculu~unda muhtelif defalar müzakerelerde bulunmu~tur. Bu esnada Hollanda'y~~arac~~olmaya iten sebep Akdeniz ticaretinden do~an menfeaderiydi.
Nitekim Hollandal~~tacirlerin Akdeniz'de hem ~spanyol hem de Cezayir ve
Tunus korsanlarma kar~~~kendilerini savunmas~z hissetmeleri, "istati Cene-

Alaaddin Yalç~nkaya, "Zülfikâr Pa~a", Ya~amlar~~Iv Yap~tlanyla Osmanl~lar Ansiklopedisi, C. II,
YK. Yay~nlar~, Istanbul 1999, s. 703-704.
3 Osmanl~lar~n iskerletzâde dedikleri Alexandros Mavrocordatos'dur. Iskerletzade
Istanbul'da do~mu~, Italya'da felsefe ve eczahk okuduktan sonra Istanbul'a dönmü~, Türkçe,
Arapça, Farsça, Frans~zca, Almanca, ~talyanca ve Latince dilbilgisinden dolay~~ba~tercüman
olmu~tur. II. Viyana ku~atmasma kat~lm~~, 1683 ve 1685-1687 senekri aras~~geli~meleri günlük
tarz~nda kaydeuni~tir. Bkz. F. Richard Kreutel, Kara Mustafa vor Wien 1683 aus der Sicht
türkischer Quellen, Karl Teply ed., Graz-W~en-Köln, 1982, s. 57.
1 "...Bu hakir-i piir-kusûr kullar~~ve Divân-~~Hilmayün ba~~tercf~mân~~olan iskerletzkle
Meksand~ra kullar~~i'timâd-nâme-i ~evket-makninlan bine Roma imparator' Leopoldus
cânibine risâlet ile fermân oldu~umuz mahall bin doksan dokuz senesi ramazân-~~ ~erifinin on
Zillfikâr Efendi, Mük;11 eme Tabiri, vr. 34 b.
ikisinde vâki' naizacumuz 'Mil ve hevalar issi
sr. 5-8. (ileride M. T )
5 Elçilik, imparator I. Leopold ile ilk defa 17 Rebiillâhir 1100'de (8 ~ubat 1689)
bulu~turulmu~tur. ZülfilCâr Pa~a bu bulu~may~~~öyle tasvir etmektedir: "...Tercilman vesâteti ile
Botendoruf Karas~'ndan kallulup, Beç'den beril âki' Vözendoruf Karyesi'nde bir gice meks
olund~. Ertesi, andan dahi kallulup, Beç kurbunda Macar yolunda iki' varo~da ta'yin olunan
kona~a gelindi. Anda dahi bir gün arâm olunup, fi 17 Rebi'~ll-M~ir sene 1100, alt~~at çeker, Çâsâr
kendü bindii~il bir mükemmel hintov ile tercümân yaln~z kona~a geldi. 'Çâsar size bakar' deyil
da'vet eyledi. H~ntova binilüp, vanld~. Sarâyda içerüsil Çâsânn odas~na varn~ca halk dolmu~~idi.
Çâsânn oldu~u odaya girildikte Çâsâr odan~n sol kö~esinde etki' acem kallças~yla dö~en~ni~~
alçac~k soffamn üstünde urpezze (?) ta'bir olunur sofran~n önünde bir iskemlenin kurbunda
ayak üzere durup, sol eli gö~sünde olup. sa~~elini a~a~a uzatm~~~idi. Yan~m~zda olan a~alardan
birâderzâdemiz Mustafa A~a Nâme-i hümâyiln~~ba~~m~z beraberi iki el üstünde tutup, önümüzce
gider idi. Kendüye mukeddemâ tasmim olundu~u üzere üç yerde sa~un~zda bize bakarak turur
idi. Biz dahi Nâme-i hümâyün-~~~erket-makruna ta'zim ve telulm birle e~iliip bu vech üzere sofa
kurbuna var~ld~kta anda Nâme-i hilmâyüm kendü elimize alup, öpdiikten sonra sofra üstünde
Çasar~n yan~na koyduk. Üst esvâb~n~~tutup, gö~sümilz beraber yine kald~rd~k ve dönüp,
yerimizde durduk ve bu güne mu'âmele ile mukaddemâ tercümân~n ibrâm eyledü~ü hâm
tekliflerin der eyledik..." M.T, vr. 48 a, sr. 6-19.
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rallerini"; 1604 senesinde Bâblâli ile siyasi münasebetler kurmaya sevketmi~~
ve bu giri~ imlerin sonucunda -rakip Frans~ z ve Ingilizlerin engelleme
çabalar~na ra~men- 6 Temmuz 1612'de siyasi ve ticari haklar~~içeren bir
ahidnâme-i hümâyilnu almay~~ba~arm~~lard17.
Viyana'da ondört kere müttefikler ile biraraya gelen; ancak olumlu bir
netice elde edemeyen heyet, bu görü~melerin ard~ndan büyük s~k~nt~lar ve
mahbusluk çektikten dört y~ l sonra 1692'de Edirne'ye dönebilmi~tir.
Zillfikâr Pa~ a, avdetinden sonra Sultan II. Ahmed'e (1691-1695)
elçili~ine dair takririni sunmu~ tur. Bugün bildi~imiz kadar~ yla, bu takririn
iki nüshas~~mevcuttur. Biri Viyana'da Österreichische Nationalbibliothek,
Handschriftensammlung, signatur H.0.90'da kay~ tl~d~r; 98 varakt~r ve her
varak 21 saurdan olu~maktad~ r8. Di~eri ise Münih'te Bayerische Staatsbibliothek Handschriftensamlung, signatur cod.turc. 117'de kay~d~d~r ve Joseph
Aumer'in katalo~unda s. 36, nr. 117'de verilmi~ tir". Wolfgang Jobst, doktora
çal~~mas~ nda bu yazmalar~ n edisyon kriti~ini, transkribini ve Almanca
tercümesini yapm~~t~ r. Fakat bu k~ ymetli çal~~ mada sefaretnâmenin 22 varakhk k~sm~~eksik b~rak~lm~~ t~r. Bu sebeple taraf~ mdan sefaretnâmenin Münih nüshas~~temin edilip tamam~~yeniden transkribe edilerek ara~ur~c~larm
hizmetine sunt~ lmak üzere kitap olarak yay~ na haz~ rlanmaktad~ r.

il Ispanya'ya ba~l~~bir eyalet olan Hollanda bu devlete kar~~~ayaklanm~~
, 1579'da kendileri
gibi ayaklanan alt~~eyalet ile birlikte Ütrecht Andla ~mas~n~~imzalam~~t~ r. Buna göre
ba~~ms~zl~klar~n~~elde eden bu eyaletlerin her birinde "Staten" denilen eyalet meclisi idareci
olarak kurulmu~, her bir eyalet de d~~~politikalar~n~~ yürütmek amac~ yla bir Genel Meclis
olu~turmu~ tur. Eyalet meclislerinden seçilen üyelerce olu~turulan genel meclis d~~~politika
i~lerinde oybirli~i ile karar verme ~art~n~~koymu~tur. ~~te bu Cumhuriyetlerin olu~turdu~u d~~~
politikadan sorumlu genel meclise Staten-Generaal denilmi~tir. Osmanl~ ca metinlerinde bunlar
"~stati Generaller?' olarak yaz~lm~~t~ r. Gerard Erdbrink, "Onyedinci As~rda Osmanl~-Hollanda
Münkebederine Bir Bak~~", Güney-Do~u A~rupa Ara~tirmalar~~Dergisi, S. 2-3, (~stanbul 1974),
s. 160, dipnot 3.
7 Erdbrink, a.g.m, s. 163, A. A. Kamp~na'', "X'VII. ve XVIII. Yüzy
~llarda Osmanl~~
~mparatorlu~unda Hollandahlar", Belleten , C. CXIII/91 (Temmuz 1959), Ankara 1995, s. 515.
Bülent Ar~, "~ lk Osmanh-Hollanda Münasebetleri", Osmanl~ , Ed. Güler Eren, (Ankara Yeni
Türkiye Yay~nlar~~1999), C. I, s. 493-501. Osmanl~~Devleti ile Hollanda aras~ ndaki münasebetler
için bkz. Zeki Çelikkol-Alexander de Groot, Ben J. Slot, ...Lale ile Ba~lad~ . Türkiye ve Hollanda
Aras~ndaki Dört Yüzy~ll~k ili~kilerin Resimli Tarihçesi, TTK Bas~mevi, Ankara 2000.
Wolfgang Jobst, Der Gesandtschaftsbericht des Zil 1-1iqâr Efendi über die
F~ iedensverhandlungen in Wien 1689, (bas~lmam~~~doktora tezi), Wien 1980, s. 11.
9 Joseph Aumer, Verzeichnis der orientalischen Handschriften der k. Hof ~~nd
Staatsbibliothek in München, Münih 1875, s. 36.
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Bu makalemizde Osmanl~~elçilik heyetinin Viyana'da Avusturya ve
müttefikleri Lehistan ve Venedik ile olan sulh müzâkerele~inde Hollanda
elçisinin arabuluculuk giri~imleri Zülfikâr Pa~a'n~n mûkâleme takririnin
Münih nüshas~~esas al~narak yaz~lm~~t~r. Eserin tamam~~105 varakt~r. 34 b-105
b varakalar~~aras~~sefaretnâmedir. ~lk 34 varak ise sivil ve askeri kadrolar~n
maa~~ödemeleri ile ilgilidir. Sefaretnâme olan bölüm vr. 34 b'de "Cericle-i
talcrirât-i merhfun Ziilfikâr Efendi der kara-i Beç"ba~l~~~~ile ba~lamaktad~r.
Hollanda'n~n Arabuluculuk Giri~imleri
Zülfikâr Pa~a ba~kanl~~~ndaki Osmanl~~ elçilik heyeti ~stanbul'dan
ayr~ld~ktan sonra önce Ni~'e gelmi~, buradan menzil menzil giderek 8 Eylül
1688'de Belgrad 'a, (B e o gra d) daha sonra Varadin' e (Petrovaradin)
ula~m~~t~r. Belgrad'a dogru hareket ettiklerinde bu kale Avusturya askerlerine teslim olmu~tur ve top ~enlikleri ile kutlamalar yap~lmaktad~r. Heyet
Varadin'den 18 Zilkade 1099 (14 Eylül 1688)'da ayr~lm~~ur. 15 Zilhicce 1099
(11 Ekim 1688)'da Edembürg (Ödenburg) ~ehrine gelip burada üç gün konaklad~ktan sonra Pottendorf kalesine geçmi~tir. Edemburg ve Pottendo~f ta
heyet oldukça s~k~nt~~çekmi~, adeta hapis hayat~~ya~am~~t~r. Özellikle Pottendorr ta kald~klar~~süreçte bo~a bekletilmelerinden büyük rahats~zl~k
duymu~lard~r.
Heyet Pottendorf ta bulundu~u vakit Avusturya'da ikâmet eden Hollanda elçisi Gerard Hamel Bruynincx ile'° arabuluc~duklar~~konusunda mektupla~m~~ur. Zülfikâr Pa~a'n~n 3 Safer 1100 (27 Kas~m 1688) tarihli
kayd~ndan anla~~ld~~~na göre gönderdikleri mektupta" heyet. Hollanda
elçisi ile bulu~mak iste~nektedir. Bunun sebebi ise ellerinde ~stanbul'da kendilerine verilen, Hollanda'n~n arabuluculu~una dair mektuplan iletmek zorunda olmalar~~ve yak~n bir diyalog-u ba~latmak istemeleridir. Ancak Zülfikâr
Bu s~ralarda Gerard Hamel Bruynincx Hollanda'n~n Avusturya'da oturan daimi
elçisidir. Bu elçi Eylül 1670'den, Eylül 1690'a kadar bu görevde kalm~~t~r. Jobst, a.g.e, s. 403,
dipnot 121.
~~~Zülfikar Pa.~a'~un Beç'te mukim oldu~unu belirtti~i Flemenk elçisine yaz~lan mektup:
"Ba'del-elkab, mektubun geliip, mefhüml maTüm old~. Göri~'~ülmek mümkün olmadu~un~~
yazm~~sauz. Lakin elçinizin Asidine-i sa'âdette teildm ve tasdik eyledü~il Cumhur~luz~n dostluk
ve hay~rlu i~e ra~bederine milte'all~k taraflar~ndan sana ne ~ekil haber geldü~ilnü ifade
itmemi~siz. Bu mevâni miilahaza olunma~la Cumhunn~z~n meyline mebni olan ka~~dlar~~teslim
eylemek içiin bir milnasib vakitte milteraklub olmam~ z ma'kül görülür. Belki Çasara
bull~~duktan sonra bu millahazalar kalkma~la görü~ülüp hay~rlu i~lerde tarafeynden istilam ve
istifham ile mudfakat ve müzakere olunmak mukadder olmu~~ola. Ve's-selâmu 'ara* menM.T, vr. 44 b, sr. 18-19, vr. 45 a, sr. 1-4.
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Pa~a'n~n ifâdesiyle elçi "...Asla i~inâhk süretin..." göstermedi~i gibi heyetin
sulha dair niyederini ö~renme sevdas~na dü~mü~tü. Bu tutun~t~~dolay~s~yla da
aralannda ba~lant~~bir süre kesilmi~ti.
Heyet gönderdikleri bu mektuba 18 Rebiülevvel 1100 (10 Ocak 1689)
tarihli bir cevap alm~~lard~r. Gelen mektupta'2 Çasar ile Devlet-i aliyye aras~n~~
bulmak üzere Hollanda Cumhuriyeti'nin "istati ceneralleri" taraf~ndan
Senyör Hop'un tan~~yetkili elçi olarak görevlendirildi~i" ve Viyana'ya
gönderildi~i belirtiliyordu. Dolay~s~yla mektuba göre heyet, sulha dair hususlar~~görü~mek üzere bu elçiyi muhatap almal~~ve ellerinde bulunan mektuplar~~da bu ki~iye vermeliydi. Senyör Hop arabuluculuk için Viyana'ya gelmekle beraber heyet ile hemen bulu~turulmam~~ur. Çünkü Fransa ile Avusturya aras~nda süregelen sava~ta Fransa galip durumdad~ r ve Avusturya'ya ait
baz~~ s~n~r kalelerini alm~~t~r. Dolay~s~yla Avusturya bu kötü gidi~attan arabulucu Hop vas~tas~ yla heyetin haberdar olabilece~ini dü~ih~dü~ünden bu
bulu~may~~ertelemi~tir. Ancak heyetin imparator ile bulu~ turulmasma izin
verildikten sonra Hollanda'n~ n arabulucu elçisi ile görü~melerine müsaade
edilmi~, Senyör Hop, Pottendorf kalesine gelerek onlarla görü~mü~tür. Bu
ilk bulu~mada Hop, arabuluculu~una dair Hollanda Cumhuriyetinin kendisine verdi~i belgeyi ibraz ederek dosth~~un~~~ve yard~mseverli~ini ifade
etmi~tir. Ancak bu ilk bulu~mada heyeti tedirgin eden bir konu~ma
geçmi~tir. ~öyle ki heyet elçinin Avusturya ve müttefikleri ile Osmanl~~Devleti
aras~nda "ale-s-seviyye" tarz~ nda bir yakla~~mda olmad~~~n~~fark etmi~lerdir.
Nitekim elçi heyete, Osmanl~~ Devleti'nin ç~kar~~do~rultusunda imparator
Leopold nezdinde gayrederde bulunaca~~n~~imâ etmi~tir. Ancak Osmanl~~
Devleti'ni Hop'un gayretine muhtaçm~~~gibi hissettiren bu durum, Osmanl~~
Devleti'nin temsilcilerinin tepkisine neden olmu~tur. Heyet duydu~u rahats~zl~~~~aç~k ve net bir ~ekilde ~öyle ifade etmi~tir:

12 Hollanda elçisinin gönderdi~i cevabi mektup: "Ba'del-elkab inha ve nam olunan budur
ki, Devlet-i 'Aliyye ile Çasar hazretlerine aras~ nda musalih-i musalahaya say ve dikkat eylemek
içün Nederlade istati ceneral efendilerim taraf~ ndan Senyör Hop istikali elçilik ile bu tarafa
gönderilmi~dir. Ma'lümunuz olmak içini i~ bu mektüb-i meveddet yazilmi~dir ki, sulha mine'all~k
olan ahvali mümâ-ileyh ile müzakere eylediginizden gayri istati cenerallere ve elçisine hitaben
olan mektüblar~~teslim eyleyesiz ve's-selâm." MT, vr. 45 a, sr. 5-9.
13 Senyör Hop'un arabulucu elçi olarak görevlendirildigine dair mektubun sûreti : "Süret-i
di~er: Ba'de't-tefahhus ma'kill ve münasib görülüp, karar-dade olunmu~dur ki, i~bu ~nah-~~
Eylilliin yigirminci gününde tayin ve takrir olundug~~vech üzere müstakil elçi nam~yla Çasar
cânibine ma'acelen varup, elçiligini eda eylemek üzere B~ randabur~~f Herseginin yan~nda
müstakil elçi olan Senyör Hop davet ve tayin oluna." M.T, vr. 45 b, sr. 6-10.
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"...Devlet-i Aliyye'nin asla mühimmi de~il iken iisitâne'de olan Flemenk elçisi devletlii sahib-i devlet efendimize geliip, Cumhunn~n Devlet-i
Aliyye taraf~na dostluk ve sadakadan]] tedd~nden sonra Nemçe ile zuhür
iden hus~lmet ve <adaveth] mahabbet ve meveddete mübeddel olunmas~çiin
araya girip, sa'y itmek muradlan oldu~un~~bildüriip, bu bat~da tavassut itmelerine devlet taraf~ndan izin ve ruhsat virilmesine talib ve ra~~b oldu~u ecildevlet efendimiz dahi Nemçe Ç-asari taraf~ndan musalahaya meyl
den
ve ra~bet ile hus~ls-~~mezbâra ruhsat~n~z var m~d~r deyü s~lal idüp, tahkikine
h-mek ile tarafeyne s~dk ve hulüs üzere dost ve hayr-l~ al~~olduklar~na binaen
~evketlii Padi~ah efendimiz hazretlerine m~ln~ a-ileyh C~~mhur~n~n
ra~betlerin
itmek ile tarafeynden tavass~~ t itmeleri için] izn-i
hiimayünlan aln~m~~d~r. Sizin tavassutunuzu Çasar kabül it~ni~~ise devlet dahi
kabül ider. Yohsa Devlet-i Aliyye ol maküle yaln~z bir taraf~n yan~nda olan
sa'y hus~isuna muhtaç de~ildir. Ne kimesneden rica ider ve ne sulh için] kimesneyi rica° ko~~-ari. Tavassutunuza Çasar taraf~ndan bir mani' var ise siz
"1.j.

Anla~~laca~~~üzere heyetin vurgulamaya çal~~t~~~~Avusturya ile yap~lacak
müzakerelerde arabuluculuk yapma teklifinin kendilerinden de~il Hollanda
cumhuriyetinden geldi~idir. Ba~ka bir ifade ile Osmanl~~Devleti Hollanda'ya
arabuluculuk yapmalar~~konusunda bir teklifte, rica ve minnette bulunmam~~t~r. Tam tersi kendilerinden bu hususta izin talep edilmi~tir ve Osmanl~~Devleti de Avusturya'n~ n kabul etmesi halinde bunda bir sak~ nca
görmemi~tir. Dolay~s~yla Senyör Hop'un yapmas~~gereken ~ey, iki devleti birbirine denk say~p tarafs~z bir ~ekilde muamelede bulunmak, Osmanl~~Devleti'nin kendilerine muhtaç oldu~u havas~ndan uzakla~makt~r.
Senyör Hop, Osmanl~~heyetinin bu ç~k~~~~sonras~nda Avusturya vekilleri
ile bir görü~me yapmak üzere kalkm~~t~r. Ancak Hop, bu esnada -heyetin kanaatine göre Avusturya vekillerinin verdi~i talim do~rultusunda- Osmanl~~
Devleti'nin zaaf~ na, Avusturya'n~ n kuvvet ve kudretine dikkat çekmeye
çal~~maktan da geri kalmam~~ t~r.
Osmanl~~heyeti Pottendorf ta göz hapsinde tutulduklar~~ve imparator
Leopold ile bulu~turulmay~~bekledikleri vakit 30 Rebiülevvel 1100 (22 Ocak
1689) tarihinde, imparator taraf~ndan Lachoviz adl~~bir tercüman gelmi~tir.
Tercüman, imparator ile bulu~turulma esnas~nda heyetin uymak zorunda

14

M. T, vr. 52 b, sr. 18-19. VI-. 53 a, sr. 1-9.
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oldu~u protokol kurallar~n~ '5 en ince detayma kadar bildirmekle
yükümlüdür. 6 madde halinde s~ralanan ve heyetin pek gücüne giden bu ku
15 ~mparatorla bulu~turulma sürecinde heyetin yapmas~~gereken kurallar: "Çâsâra
bulu~mak içûn Lakviç nam tercinnamn Botendorufa bize getürclü~û cevâbland~r. Fi 30 Ret:Willevvel sene 1100.
Cevab-~~evvel; bulu~mak merasimine ve sâir ahvâle milte'all~k virclü~ünüz cevâblan Beç
Kal'as~'na varup, i'lâm eylediikten sonra Çasar efendim hazrederi~~i~~~ol husüslarda kat'i cevab~~
gelüp, size söylemek içiin yine me'mûr oldum. Mertebenize lay~k oldu~u üzere size ri'ayet
olunma~ra Çasar hazretleri karar virmi~dir. E~er Sadr-~~a'zam mektübunda me'zün ve murahhas
olundu~unuz nânu belli olmu~dur. Lakin büyükelçilik mertebesi ba~kad~r. 01 ecilden ikinci
elçilik n~ertebesinde ri'ayet olunur. Siz kendilniiz dahi derecemiz büyük elçili~e tayin
derecedür deyü Senyör Konte di Karafa'ya cevâb yirmi§ idiniz. Bu maküle elçilik bir defa dahi
binaltm~~dokuz senesinde bu tarafa aki olmu~dur. Ol elçinize mer'i olan resna bu defa dahi
Vözendoruf Karyesi'ne istikbal içiin kimesne gönderilmez. Sizi bulu~ma~a götürmek
içiin Beç kurbunda olan kona~nn~za alt~~bar-gir çeker. Çasar~n bir h~ntov~~ile ben geliirüm, ol
vech üzere bulu~ma~a gidersiz. Bulu~duktan sonra kona~~n~za dönersiz.
Cevab-~~sâni; Çar hazretlerinin ba~~vekili bunda olma~la Çasara bulu~ma~a talib
oldu~unuz~~ifade içiin ba~~vekili makam~nda olan Çasar vekiline evvel bulu~man~z laz~m idi.
Lakin bir günde hem tedari~inizi görüp ve hem iki kerre bulu~mak mümkün olmadu~undan
gayri öyleden sonra Çasar hazrederine bulu~ula geli~~memi~dir. Ol ecilden nammu üzere Çkar
hazretlerine bulu~mak talebiyle bir ademinizi ba~~vekili yerinde olana gönderirsiz ve
bulu~duktan sonra ol gündemi yohsa gayri gündemi vakti oldu~u zemin dahi bulu~ulur.
Ceval~-~~salis; bulu~durulman~z husûsunda Çasar hazretleri bu tertibi terk eylemi~dir.
Botendoruf Kafas~'ndan 'ale's-seher kalkup, öyleden sonra Vözendoruf Kalryesi'ne geliirsüz. 01
mahalde ademinizi gönderirsiz. Ve Çasar hazrederinin huze~tunda dahi söyleyecek sözi kaleme
getürüp gönderirsiz. Ademiniz Beç'e va~n~p, geldikten sonra siz dahi Beç'e varup, kona~nuza
inersiz. Ve ol gice anda yatursuz ve haz~rlanursuz ki, irtesi gün tayin olund~~~~vakitte bulu~ma~a
gide~rsiz. Nâme bulu~du~unuzdan sonra ve sözünüzden evvel teslim olunur. Efendi üç defa
e~iliip el öpdükten sonra Çad~r hazretlerinin yan~nda olan sofra üzerine nâmeyi kor, sonra
sözünü söyler. Bu resm-i kadimden gözedilegelmi~dir. Ve binyetmi~dörtte gelen bilyükelçiniz
dahi bu minya] üzere bulu~mu~dur.
Cevâb-~~rabie; Moskov Çasarlarnun büyükelçileri ve K~r~m Han~ndan gelen büyükelçiler ve
sair mülük-i nasâradan gelen elçiler ve sizden elçilik ile gelen Garaçiyan Gaspar" Çasar~n
huzûrunda kalpaks~z durchlar. Ol ecilden ~skerleto~lu begzâde dahi kalpaks~z durur. Gayri
diirlii ihtilas mümkün de~ildir. Olsa sair krallar dahi bu makûle ihdasa tâlib olurlar. Ve sizinle
ma'an diledii~ninüz üç nefer 'Mem girme~e izin virilmi~dir. Ancak anlann defterin virme~e
muhtaçd~r. Nâmeyi getiren anlardan biridir. [Bu vech üzere olan teklifleri bek g(icilmüze
gelmekte bir mikdâr tasmime havale olunmu~dur.]
Cevab-~~hamis; Bulu~duktan sonra mükâlemeden evvel iisitâne taraf~na bir ulak
gönderme~e izin istediniz. Çasâr vekilleri bunun lüzûmun~~görmezler. Senyör Konte di
Karafa'n~n ilkas~yla talib oldu~unuz üzere Çkar hazretleri kabül eyledü~ü evvel bulu~as~z, sonra
sulha müte'all~k olan mevadd~~istima' eyleyeler. 01 ecilden mevâdd ifadesi bulu~duktan sonra
te'his olunmu~tur. Lakin ibticla ki mükâleme de kendû içün ve kendi'. ile ittifak idenler içini
ba~ka, ba~ka kaleme getürüp, mevaddi teslim itmezseniz veyahud isdma ve kabül olunmayacak
sözü mevadd~n aras~na katars~n~z, irtesi gün sizi yollan~a~a Çkar hazretleri karar virmi~tir. Siz
i~sitâne'ye ulak gönderme~e murad iderseniz Çasar~n müttefikleri dahi vilayederine ulak
göndermek murad iderler. Lakin sözünf~zii i~itmedin ulak göndermek nice mümkündür. Çasar
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radardan altmc~s~~heyetin Flemenk elçisi ile görü~me arzusu ile ilgilidir. Bu
maddeden anla~~ld~~~na göre Osmanl~~heyeti Leopold ile yap~lacak kabul
merasiminde Hollanda elçisi ile bulu~may~~istemektedir. Ancak belirtildi~ine
göre imparator, protokol merasimi esnas~nda yap~lacak bulu~ma ~ekline yabanc~d~r. Bununla beraber Hollanda'n~n istad ceneralleri, arabuluculuk hususundaki niyetlerini Leopold'e arz etmi~lerdir ve o da bu iste~i kabul
etmi~tir. Ancak evvela Çasar, kendi isteklerini Hollanda elçisi ile söyle~ip karara ba~layacak ve sonra heyetin bulu~turulmas~~için bir yol takip edecektir.
Heyet, tercüman Lachoviz'in getirdi~i protokol kurallar~n~n uygulamas~na yönelik hükümleri içeren mektuba 2 Rebiürâhir 1100 (24 Ocak
16.89) tarihli bir mektupla cevap vermi~tir. Kendilerine iletilen hususlar' cevapland~ran heyet, Hollanda'n~n arabuluculuyla ilgili olarak: "Flemenk

Cumhuri= bu hay~rl~~i~e tavassutu husilsunda Çasar hazretleri kabül eylemi~ler ise Padi~ah~= hazretleri taraf~ndan dahi kabül olunmu~dur.
Kendiileri alemdir."16 diyerek bu cevaptan memnun olduklar~n~~belirtmi~tir.
Hollanda elçisi Hop ile 23 Rebiülâhir 1100 (14 ~ubat 1689) tarihinde
Osmanl~~heyeti tekrar bulu~mu~tur. Bu görü~mede Hop, ~mparator'un kendi
hüsn-i sa`y~n~~kabul etti~ini, kendisinin de tarafs~z bir s~fada her iki devletin
aras~n~~bulmak için gayret sarfedece~ini ve bu hususta dürüst davranaca~~n~~
ifade etmi~tir. Ayr~ca ~mparator'un bu hususa dair kendisine verdi~i onay
mektubunu göstermi~tir. Burada dikkati çeken ~mparator'un Hop'un
saiy~n~" kabul etti~ini söylemesidir. Esasen
"arabuluculu~un u"de~il,
Zülf~kk Pa~a: "Amma hakikatte sade tavass~lt ile hüsn-i sa'y aras~nda fark ol-

mama~la Çasar taraf~ndan ne mertebede mezkürl~n sa'y itmesi ve arada bulunmas~~kabül olun& ise devlet cânibinden dahi kabül olmak üzere kend~lye
hazretleri daima bu sözü tahkik ve taktik iderki, kendüsii ile ittifak idealler ba~ka ne bir ad~m
hareket ider ve milkaleme-i sulha raz~d~r. Me'n~f~r oldu~um üzere bu ahvili size tasrih ve te'kid
iderim ki, ana göre ba~ka ba~ka taleb eyledilderi mevadd ka~~tlanndan millahaza eyleyilp,
ka~~dann~z~~teslim eyleyesiz. Zira anlara göre milkâleme-i mevadd ya tem~iyet yahud vehle-i
Cdada feth olunur.
Cevf~b-~~st~dis; Bulu~mak merasiminde Flemenk elçisi ile söyle~mek içün didiniz idi. Bu
bâbda bir türlü tavassut Çasar'~n malüml de~ildir. E~erçe arada sa'y eylemek içün
Nidarlande'nin istati cenerâli kendülerini 'arz eyledüler. Lakin yaln~z bu makille bilâ-tavassut
olan hüsn-i mu'âmelau Çasar redd ve tarh eylememi~dir. Ancak me~kük olan ahvalde ne vech
üzere ve ne derecede kullanmak istedü~ü milkaleme zemân~nda ve tem~iyetinde zâhir olur.
Tavassutlar içiin Çasar hazretleri ~imdiye de~in bir kavl eylememi~dir. Murad eyledilakil husüs~~
Niderlanda elçisi ile söyle~ür ve sizi bulu~durmada Çkar hazretleri bilür ne ~ekil durur." M. T,
%T. 45 b, sr. 11-19, vr. 46 a, sr. 1-19, vr. 46 b, sr. 1-19.
M. T, vr. 47 b, sr. 10-12.
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i~bu kâ~~d~m~z viriliip, husils-~~mezbilr içiin olal~~sâhib-i devlet efendimizin
mektüb-~~~erifi
"17 demek suretiyle kendileri aç~s~ndan iki kavram
aras~nda fark bulunmad~~~n~~ "Ve beyne'n-nasâra tavassut ile mahâkimi
karu~durduklar~~ecilden tavassut olan kimesne tasaddur ide gelmelde Flemenk Cumhurm~n tavasse~tuna kâil
"IN demek suretiyle de Avusturya aç~s~ndan fark bulundu~unu ifade etmi~tir. Os~nanl~~heyeti için amaç
itibariyle her ikisinde de bir fark yoktur, her ikisi de sulhun gerçekle~mesini
hedefleyerek çal~~makt~r. Sadece ~ekilde yani protokol kurallar~~ aç~s~ ndan
arabulucu olan ki~i H~ristiyanlar da toplant~larda ba~ta oturmaktad~r ve
imparator I. Leopold bunu uygun bulmad~~~~için kabul etmemi~, Almanlar~n
"Gute Dienste", Osmanl~lar~n "hiisn-i say diye tabir ettikleri uygulamay~~
onaylam~~t~r t". Ancak her iki kavram~~birbirine denk sayd~~~~anla~~lan
Zülfikar Pa~a her ikisini, fakat ço~unlukla da "tavassut" ~eklinde geçen
"arabulucu "kelimesini kullanm~~ur.
Heyet, ~mparator'un Hollanda'n~n arabuluculuk giri~imlerine olumlu
bakt~~~n~~ve onaylad~~~n~~gördükten sonra kendileri de 8 Cemâziyelewel
1100 (28 ~ubat 1689) tarihinde, Osmanl~~Devleti'nin ayn~~hususa dair onayl~~
mektubunu2" Hop'a vermi~tir. Bu ~ekilde kar~~l~kl~~güven olu~turulduktan
sonra geriye kalan Avusturya ve müttefikleri ile Osmanl~~Devleti aras~nda
yürütülen müzakerelerde Hop'un iki grubun haklar~n~~gözedecek ~ekilde
sulh yap~lmas~nda çaba sarfetmesidir.
Elçi Senyör Hop, arabuluculu~una dair her iki devletin onay ka~~tlar~m
ald~ ktan sonra zaman zaman heyet ile bir araya gelerek görü~melerde buM.T, vr. 53 b, sr. 4-6.
M.T, vr. 53 b, sr. 2-3.
19 Her iki kavram aras~ndaki en önemli fark wass~~tta, arabulucu devlet çat~~ma halindeki
iki devletin aras~n~~bulmaya çal~~~rken çe~itli önerilerde, tekliflerde bulunabilir, h~lsn-i sa'yda ise
aray~~bulmak isteyen devlet sava~~halindeki devletlerin biraraya gelmesi için te~vik eder,
haz~rhIclara yard~m eder. Jobst, a.g.e., s. 414, dipnot 190.
2() Senyör Hop'a verilen, Osmanl~~Devleti'nin onay mektubu "H 8 Cemâziyel-evvel, sene-i
mezbure. Devlet-i `Aliyye ile Nemçe Çâsâr~~mâbeyninde bilâ-mücib zuhür iden husumet ve
'adavetin mahabbet ve meveddete mübeddel olmas~~hususunda mefâhirü
Niderlanda vilâyetinin ~stati cenerâlleri meyl ve ra~betlerin ~evketlii kudredü ~ehriyar~~mu'azzam efendimiz hazretlerinin rikâb-~~hümâyûnlar~na bundan akdem 'arz eyleyüp bir
hay~rlu maslahat içiin 'ale's-seviyye husn ü say itmek üzere s~dk ve hullislarma
'alem arâ-y~~
mültdcâneleri mt~habet ve ~amil ve asayi~~ve istirahat-1 re'âyâve berayaya ra~bet-i humayünlar~~
kemâlde ve vech-i lây~k üzere ~slâh-~~zâtill-beyn içün Roma imparatorunun dahi ra~bet ve meyli
zâhir olma~la tarafeynin dostlar~~olan mümâ-ileyhim 'stad cenerallerin cânibine
sa'ylar~~
husûsunda olan huluslar~~makbül-~~mülükâneleri olmu~dur." M.T. vr. 53 b, sr. 7-15.
17
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lunmu~tur. Anla~~ld~~~~kadar~yla heyet bu görü~melerden pek ho~nut
de~ildir ve elçinin Avusturya lehine davrand~~~na inanmaktad~r. Zira elçi
Hop, her ne kadar "sizin cevaplar~n~z~~da onlara iletirim" dese de heyet,
"...Ekseriyya Nemçe vekillerinin ta`lim eyledikleri cevablar~~bize söyler idi..."
demektedir21. Dolay~s~yla heyet Senyör Hop'a fazla güven duy~namaktad~r.
Osmanl~~heyeti müzakereler ba~lad~ktan ve sulh için kendi ~artlar~ n~~
Avusturya'ya bildirdikten sonra Senyör Hop, heyetin yan~na gelerek onlar~n
deyimi ile "hayli maglata"etti. Heyet, Senyörün söyledi~i sözlerin kendilerini
yan~ltmak ve Avusturya lehine kazan~mlar elde etmek için oldu~una inansa
da bu sözlerde Osmanl~~Devleti'nin askeri, siyasi ve ekonomik yap~s~n~~yakinen bilen bir ~ahsiyetin de~erlendirmelerini görmek mümkündür. Nitekim
heyetin kendilerine ifade edildi~ini belirttikleri Hop'un ~u ifadeleri XVII.
yüzy~l Osmanl~~Devleti için pek inkâr edilebilecek türden de~ildir.
"...Hiç ümmid yokdur ki, bu vech üzere maslahat ola. Nemçe Çasahn~n
'askerleri her yerde galib ve muzaffer olm~~~dur. Ve her kang~~i~i murad
itmi~ler ise vücûda getirmi~lerdir. Neferat~~cengaver, kapticlan ve ceneralleri
müdebbirdir. Hiçbir ~eyde `usreti yokdur. Ve 'askeri mükemmeldir. Sizden
ise asla bu aral~kda bir i~~görülmemi~dir. 'Askeriniz bir yerde mukavemete
kadir olmad~lar. Ve pa~alarm~z k~r~ld~. Cenk görmü~~yeni çeriniz kalmad~. Sizin cevab~n~z ki, elde bulunan elde kalmak ile bar~okhk olmak üzeredir. Ol
vakitte ma 'kül görülür idi ki, kah bozulmak ve kah bozmak ve kâh virmek ve
kâh almak olsa ~imdiki halde külliyet ile galebe Nemçe cânibinde ve
ma~lubiyet sizdedir. Bir yerde 'askeriniz yokdur. Ve Anadolu'da ve Rumeli'
nde e~loyan~z~n haddi yokdur. Vezir-i a`zam hazine tahsil içün ba`z teklif
sald~. Bir kimse virgüsün virmek istemedi. 'Asker yazmak istedi, kimse
yaz~lmad~. Devlet hali zâ'if ve keder üzeredir. Sulh olur deyü bu ümmid ile
kalur
halk~~beslerler. Yohsa ne vezir-i a`zam~n~z ve ne gayri ~imdiye de~in sa~~
idi. França taraf~ndan midir iden harb ve k~ tâle bakmak-m.1z, an~n i~i
bitmi~dir. Cümle Nemçe Hersekleri ve Isveç ve Danya22 ve ~spanya ve
~ngiltere krallar] França'~l~n üzerine ittifak itmi~lerdir. An~n üzerine varmak
üzere me'zün olmu~lard~r. Çasar~n cümle `askeri yine 'Osmanl~] ile
dö~ü~mek içün haz~rd~r. Kar çözündükde güzicle süvâri ve piyade Nemçe
'askeri ser-haddinize do~r~~varmak üzeredir. Nemçe Çasar~~sulh olmak içün
Macar memleketine kadimden tabi' ve muttas~l olup, ekser yirleri ahnup,
vr. 53 b, sr. 16.
Danimarka

21 M.T,
22
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kab~~olunan Bosna ve S~rf" ve Bulgar vilâyetlerinin ma—adâsmi dahi ister.
Gayri türlü olmaz. Erdel memleketi ise bütün ahnmisdir. Kal'alarn~ da
Nemçe 'askeri mevcüddur. An~n içün söylenen söz teldire binâendir. Yohsa
ele giren elden çikarmi? deyü buna göre çok söz söyledi... "21
Fakat bu ifadelerde dikkati çeken Fransa ile sava~~halinde bulunan Avusturya'n~n durumunun da Osmanl~dan pek farkl~~olmamas~na ra~men, Hop'
un bunu göz ard~~etmesidir. Nitekim Hop'a göre Avusturya askeri tam ve
mükemmel oldu~u gibi sava~larda önemli olan cephane ve erzak aç~s~ndan
hiçbir s~k~nt~s~~yoktur, hemen her mücadelesinden galip ç~ kmaktad~ r. Halbuki Avusturya'n~n Osmanl~~ Devleti ile olan cephesinde durumu san~ld~~~~
kadar iyi de~ildir. Zira Zülfikâr Pa~a heyette bulunan, ye~eni Mustafa A~a'y~~
sulha dair hükümlerin Istanbul'a bildirilmesi ve fikir al~ nmas~~ için
gönderdi~i vakit bu ki~ i, Semendire kalesinde hapsedilmi~ ti. Hapsedili~~sebebi ise bu cephede Nemçe askerinin vaziyetinin kötü, zahire ve mühimmat
tedarikinin eksik olmas~~ ve bu kötü hali mü~âhede eden Mustafa A~a'n~n
durumu Istanbul'a arzedece~i endi~esiydi. Kald~~ki Avusturya ayn~~anda
Fransa cephesine de asker, zahire ve mühimmat yeti~tirmek zorundayd~.
Heyetin Hop'a verdi~i cevap söylenenlerin yalanlanmas~~ ~eklindedir25.
Nemçe askerinin be~-alt~~sene içinde galip duruma geldi~ini ancak bunun
23 S~rp
21 M. T,

vr. 53 b, sr. 18-19, vr. 54 a, sr. 1- 15.
Hop'un sözlerine özet olarak ~öyle cevap verilmi~ tir. "Sözlerine virilen cevâb~ n icmli
budur: Nemçe'nin ve bizim 'askerimizin hâli pek bellüdür. Bizim 'askerimiz anlard~r ki, bu
kadar memleketleri bi-lutfi'l-lâhu te'âlâ feth ve teshir eylediler. Ve Nemçe 'askeri ile çok yerde
görü~mü~lerdir. Nemçe 'askerinin cengâverli~inden de~ildir ki be~~alt~~senenin içinde galebe
süretin gösterdiler. Ba~lar~ n~ n sü-i tedbirlerinden mi yohsa tama'-~~hâmlar~ndan m~~bizim
'askerimiz pây-dâr olmama~la meydffil Nemçe'ye kald~ . Bundan sonra görü~ülür ise in~â'allâhu
te'âlâ ~evketlü Padi~âh~m~z~n u~ûr-~~hümOStinlar~na bir yol cân ve gönül ile dö~ii~dilklerinde
meydân kimin oldu~u bellü olur. Sa'âdetlü sOhib-i devlet efendimiz küçük ya~lar~ ndan berii
cenk ve seferde cemi'ân 'asker zâbitli~ine mensüb münâsibin yüz ald~~~~ile geçiirme~le bu
merkezi bulmu~dur. Ser-'askerli~i vaktinde Nemçe 'askeri bu deyin alt~ ndan ne hâl ile kalkch~~~~
malûmdur. Ve yeniçeri a~as~~ iken Ösek'de 'askeri yerlü yerüne tertib itmekle yine Nemçe
'askeri ne ~ekil dönüp ve Rada suyun geçdü~ü bellüdür. Sonra bi-emri'l-lâhu te'âlâ hasta
olma~la Nemçe 'askeri bozulmu~~iken fürce buldu~~~sü-i tedbirden nâ~i de~il midir?. Ana kuvvet
ve kudret mi denür, yohsa baht m~~denür? Allah mu'ammer eyliye. Kendüsü de her cenk
umûruna vâkdd~r ve vak~f olanlar~~da seçer kullanur. Umûr görmü~~pa~alarda çokdur. 'Askerde
çok, hazinede çok. ~evkedü Padi~âh~m~z~ n beyhüde masârifi yokdur. Sekiz on bin kise akçe ki
bi-mana yerlere telef olurd~. Sefer mühimmât~ na ve 'asker tedârikine kadimden sarf
olund~~~ndan gayri yeniden tahsis olunmu~dur. Devlet-i 'Aliyye'nin hazinesi ne mertebe çok
oldu~~~yaln~z geçen k~~~'asker 'ulüfesine ve cülüs esnâs~ nda virile gelen bah~i~de tevzi' ve taksim
25
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sebebini Nemçe askerinin cengaverli~ inde de~il, Osmanl~~
ba~komuta.nlar~mn tedbirsizli~inde ya da askerin tamakarl~~~nda aramak gerekti~ini belirten heyet, Osmanl~~Devleti'nin her~eyden önce hazinesinin
durumunun çok iyi, askerinin ziyade, i~bilir pa~alar~mn çok, en önemlisi
beyhüde mesarifte bulunmayan bir Padi~ah~~oldu~unu vurgulam~~t~r.
Osmanl~~heyeti Hop ile görü~tükten sonra Avusturya vekilleri ile
dördüncü defa biraraya gelerek sulha dair ruhsatnamelerinin süretlerini
kar~~l~kl~~olarak ibraz etmi~ler ve müzakereler için güven tazeleyerek
da~~lm~~lard~r. Heyetin beklentisi bir sonraki toplant~da Avusturya vekillerince kendilerine sulha dair kesin cevaplarm verilmesidir. Ancak 10 Cemaziyelewel 1100 (2 Mart 1689) tarihli be~inci toplant~da Avusturya vekilleri,
görü~melerin ba~lamas~~için Tököli'nin hapsi, kadi ya da teslimi ve sava~tan
do~an zararlar~n Osmanl~~Devleti taraf~ndan tazmini gibi iki önko~ulu ortaya
at~nca görü~meden bir sonuç al~namam~~ ur. Heyet ise bu istekleri kati bir
~ekilde reddetmi~tir2". Bu toplant~~Tököli meselesini müzakere maddelerinin
olunan akçeden bellüdür. Yaln~z ~stanbul ~ehrinin ba'z a~niyas~ndan on sekiz bin kise akeden
ziyade al~nup, iki üç ay~n içinde yigirmi bin sipahan dergah-1 'ali ve seksen bin yeniçeri ve
yigirmi be~~bin cebeci ve topcunun 'ulüfeleri ve bah~i~leri virilmi~dir. Nefs-i Istanbul'dan bu
kadar akçe tahsil olundukta bütün Memalik-i Mahrüsa'da âki' ~ehr ve kassabattan hazine tahsill
murad olunsa, Devlet-i 'Aliyye'nin bi-hesâb hazineye kudreti oldu~u a~ikard~r. Al-i 'Osman
'askeri k~~da say~lmaz, yaz geldikte her yerden ç~kup, yürüdü~ü zemin bellü olur. Dilkenmez
'askerin madeni ancak Devlet-i 'Aliyye'de her birinin yerine on adem muntazamd~r. Devleti siz
bilmezsiniz, biz eyil bilürüz. E~kiya' didi~iniz kang~~zemânda ol makule h~rs~z eksik olmu~d~r.
Cümlesi kmlup, yine devletin bir i~i mu'attal kalmam~~chr. França üzerinize ya sefer eylemi§ ya
im~emi~~ikisi de beraberdir. 01 size mahsüsdur ki kuwetiniz ahirden isthndid ve istfane ile olur.
Devlet-i 'Aliyye-i 'Os~nâniyye kimseye muhtaç de~ildir. Ancak kendû i~ine nazar ider. Biz sulh
içfm virdil~ümüz cevâbdan ilerü cevâb olmaz. Ana raz~~olmayup, Nemçe Çasan gayri sevdada
olur ise bu f~rsat~~ fevt eyledü~üne belki nadim olur ve belki bundan sonra Vama ve Kosova ve
Ulumihâç ve E~ri vakalar~na benzer vak'alar zuhûr idecek evini kötü (?) miinhavildir (?).
Devlet-i 'Osmâniyye böyle hale u~rad~ktan sonra Nemçe taraf~~u~ramaz dimek olur mu? Selefde
Devlet-i ;k1-i 'Osman bu kadar defa sizin üzerinize galib olmu~~iken ahnandan gayri sulKlarda
Nemçe ne virmi~dir ki am numüne tutup ~imdi aldu~undan gayri yer isteye. Herkes hali üzerine
kalup, sulh olmu~lard~r. Husûsa ki r~zawyla yarars~z yer virmek islâma muhalifdir. Bozulmak ve
kafa al~nmak bi-emri'l-lah olur. Amma nza ile yir virmek devlette olmam~~d~r. Allah~m 'aff~na
kim can~na k~yup, öyle i~cle bulunur. Virdil~iimilz cevabdan ileri' ve ayru türlü cevab~nuz
yokdur deyü kendilye kat'i cevab virildi.” M.T, vr. 54 a, sr. 15-19, vr. 54 b, sr. 1-19, vr. 55 a, sr. 110.
26 Heyet yöneltilen isteklere ~öyle cevap vermi~tir: "El-cevab: Masarif talebi ne mertebe
i~den ba'id ve Devlet-i 'Aliyye'ye olnuyacak cevab oldu~~~herkesin malüm~d~r. Bu kadar
memleket al~nd~ ktan sonra faide sizden tarafa iken masarif talebi ne dimekdir. Binar ba~~na
varup, destinizi bo~~getürdilnilz ise bu sözün yeri var ve illa dolu getiirdinniz ise 'ayni ile bahas~n
istemek gibidir. Cümle al~ nan yerleri redd itmek gerek. Siz ki bizden masârif taleb iyleyesiz sulh~~
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d~~~ nda tutmak isteyen heyetin tavr~~kar~~s~ nda direnen Avusturya vekillerinin
hiddetlenerek meclisten ayr~lmalar~~ile son bulmu~tur. Sava~~tazminat~~
meselesinin halli~~ i sonraya erteleyebileceklerinin sinyallerini veren Avusturya vekilleri, Tököli'nin teslim ve katli meselesinde bir ad~m aunamakta
kararl~d~r. Ba~ar~s~ z geçen bu toplant~~sonras~ nda Hollanda elçisi Hop, heyeti
ziyarete gelmi~tir. Söyledi~i, Avusturya vekillerinin söylediklerinin ayn~d~ r.
Hop, Tököli'nin hapsi ve teslimi gerçekle~meden bu görü~melerden bir netice al~namayaca~~ na ve bundan ba~ka bir yol olmad~~~na heyeti iknaya
çal~~m~~ur. Fakat heyette t~pk~~Avusturya vekilleri gibi Tököli konusunda kesin tav~r ortaya koymu~lard~ r: Devlet-i aliyye taraf~ ndan ne teslimi ne de katli
mümkündür. Hatta Hop ile olan görü~ mede Tököli'nin Osmanl~~
Padi~ah~ 'n~n sad~k bir köpe~i oldu~u hususu da tart~~~lm~~t~ r. Zülf~ kâr
Pa~a'n~n belirtti~ine göre bir önceki toplant~ da Tököli'nin Padi~ah'~n emrine itaat eden ')'at derse yatan kalk derse kalkan" bir köpek oldu~u belirtilmi~ti". ~imdi ise Avusturya vekilleri Hop vas~tas~yla "... Çünki bir köpekdir
ve tarafeyne bu kadar zarar~~tertib itmi~dir kat] olunmas~çiin melân~~~~içiin
teslim itmezler... "28 diye sormaktayd~ . Heyet ise verdi~i cevapta Tököli'nin
bir köpek oldu~unu ancak Padi~ah'~n bir köpe~i oldu~unu ve e~er kendileri
ile sulh ile ili~ kiler düzelecek olursa sessiz duraca~~ m ve aksi olursa
Padi~ah'~ n kuvvet ve kudreti ile verdi~i destekle aslana dönece~ini ve o zaman kükreyi~inin izlenmeye de~er oldu~unu vurguluyordu29.
Her ne kadar kula~a ho~~gelmese de Tököli'den bir "köpek" olarak bahsedilmesi ile vurgulanmak istenen ~üphesiz, Tököli'nin küçümsenmesi ya da

hod biz yaln~z y~kmad~k. Sizin gibilerde bir tarafdan y~kd~lar. E~luyân~z tek durmad~. Bespirim ve
Papa ve Tata ve Lipova Nitre kal'alar~ nda Beç senesinde ne kadar zinciirlf~~müslüman esirleri
ç~kd~~ve kal'a ve palankalar ihdâs eylediniz ve varo~lanm~ n urdunuz. 01 sebepden bizimkilerde
durmad~lar, arada bu i~ler zuhür itdi. Bizde sizde nâ-ma'kül i~~ile sull~u bozduk. Yine ma'kül
vech üzere yapal~ m. Teklif-i mâ-ki-yutâk olan ahvâli lisâna getf~rmeyelüm. Ve Tököli husüs~~
memleket i~inde ol nice söyle~iliir, bakal~m, memlekete milte'all~k sözlerimiz uyar m~~uymaz m~,
uymazsa Tököli içün 'abes yere kendilmilzil yorar~z. Biz bu araya Tököli içf~n gelmedik. Sair
i~lerimiz görüldükten sonra an~ n ahvâli dahi vech-i
üzere söyle~ilür." M. T, Vr. 56 a, sr. 515.
27 M.T, vr. 56 b, sr. 9-10.
28 M.T, NT. 56 b, sr. 10-11.
"...Tököli bir köpekdir, lakin Al-i 'Osman Padi~âhm~n köpe~idir. Ahvâl-1 tarafeyn ~slâh
kabül ider ise her ne yerde me'~nür olur ise yatur kalkar, olmaz ise ~evketlü k~ulretlü
Padi~âh~ m~ z hazretlerinin kuvvet ve kudreti berekâuyla bir arslan ola ki çok da~da~as~~
mil~âhede oluna. Ve'l-hâs~l
mevâd~~ itmezler ise i~~görmek murâdlan de~ildir..."
M.T, vr. 56 b, sr. 12-15.
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onun insani özellikler ta~~mad~~~n~n kasdedilmesi de~ildir. Anlat~lmak istenen teslimi ve katli konusunda ~srar edilen, onu kendileri için tehlike addeden ve bu u~urda sulhu ç~kmaza sokan vekillere, bu ki~inin Padi~ah~n emrinden ç~kmad~~~n~'', kendileri için bir tehlike olu~turmad~~~n~n garantisini
vermek ve görü~melerin bir an evvel sonuçland~ r~lrnas~ n~~ sa~lamak olmal~d~r. Kald~~ki Padi~ah'~ n deste~i ile Tököli'llin gerekirse bir aslan kadar
güçlenebilece~inden bal~sedil~nesi onun a~a~~lanmak istenmedi~inin bir
göstergesidir.
Heyet Tököli'ye dair kararlar~n~~Hop'a, bir yandan sözlü olarak bildirirken bir yandan da yaz~l~~olarak mektup halinde vermi~tir. Hop'a, 12
Cemâziyelevvel 1100 (4 mart 1689)'de yaz~lan mektupta" heyet, Avustu~ya
vekillerini verdikleri sözleri tutumamakla suçlam~~t~r. Nitekim daha önceki
toplant~larda Osmanl~~ taraf~n~n sulha dair tekliflerini yapmalar~~halinde
olumlu ya da olumsuz kesin cevap vereceklerini söyleyen vekiller, en son
yap~lan görü~mede buna riayet etmemi~lerdir. Oysaki heyet, kendi sunduklar~~tekliflerin incelendi~inde, akl~~selim herkes taraf~ndan da anla~~laca~~~
üzere Avusturya için çok hay~rl~~oldu~unu dü~ünmektedir. Yine kendilerinin
bu görü~melerden olumlu bir sonuç elde edebilmek için büyük bir sab~r ve
metanet ve itina gösterdikleri dile getirilerek bu hususta kendilerinin bir kusunu-n~n olmad~~~~vt~rgulanm~~t~r.

:~~~~

"Fi 12 ~~~i~~~Cemaziyel-evveli li-sene-i merküme. Ba'del-elkab muhibb-âne inhâ okuluu.
ki, her ahvalimiz malümun~adur. Tafsile hacet de~ildir. Roma imparator~~ 'nun vekilleri evvel
ve ba'de birkaç meclisde sulha müte'all~ k netice cevablar~n~z~~virin, biz dahi size olur olmaz
cevab~n~~virelim deyü taahhüt itmi~ler iken bu geçen meclisimizde maslahat-pezir olur semte
yap~~~lup, i~~ahar~nda lisana gelecek sözü ara yerde irâd itmeleriyle tem~iyyet-i maslahattan
hariç i~~ve bu hay~rl~~~maslahat husüle gelmemesi muradlar~~olmak görünür. Bizim anlara
virchi~ümüz cevab im'an-~~nazar ile nazar ve `akl-~~küll ile fikr olunur ise tarafeyne hayurludur.
Ve 'ibâdu'l-lâha nafi' ve 'ak~bette dahi keder virmeyecek meclis-i mülükâneye muvafik cevab
oldu~u sizin dahi malf~munuz olmu~dur. ~~~semti ile tutulur ise in~a'allahu te'âla bundan ilerü
i~~olmaz ve ill'a evvelki cevablarnmz yokdur, ol cevablara raz~~oldular ise ne güzel. Mukaddem
mevadd-~~sulh bir yola konulsun. Mevadd-1 sulh karar~n bulma~la hâliya irad ittikleri ahvali dahi
ma'kül vech üzere ba~ka söyle~elim. Ve amma evvelki cevâblar~m~za raz~~olmayup hergün i~~
bozacak cevâb fikr olunup, söz kar~~d~ rmak ile m~ticerred 'avk ve te'hir murad iderler ise bu i~~
sf~ret bulmaz. Ve'l-has~l evvelkiden gayri cevab~m~z oldu~una taraf~ m~zdan kendülerine bildürüp
kat'i cevâb al~virmeniz matlübumuzdur. Bu hay~ rl~~~ maslahat içün ne kadar sabr ve te'en~~i ve
dikkat ve ihtimam olunup, taraf~m~zdan bir dürlii kusf~rumuz kalmadu~~~'aleme zahir ohnu~dur.
Bundan sonra herkesin hali bellü olmak lf~zt~ m~~ ~nalüm olsun." M. T, vr. 56 b, sr. 17-19, ST. 57 a,
sr. 1-10.
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Senyör Hop, heyetin, Avusturya vekillefine iletilmek üzere verdi~i mektubu onlara göstermi~~ve sonra heyete gelerek bir görü~me talebinde bulunmalar~~gerekti~ini, zira bu talepte bulunacak olurlarsa yap~lacak toplant~da vekillerin kendilerine gerekli cevaplar~~vereceklerini söylemi~tin Bu
do~rultuda taraflar alt~nc~~görü~melerini yapm~~lar, ancak bundan da bir netice elde edememi~lerdir.
Heyet alt~nc~~görü~mede Avusturya vekillerinin 10 maddem ve ayr~ca ilayeten katt~klar~~4 maddelik32 istekleri çok a~~r bulduldar~ndan arabulucu
31 "...Çasar vekillerinin cânibinden söylenen maddelerdir:
Madde-i evvel; Devlet-i 'Osmâniyye taraf~ndan virilen mevadd4 mezkûrede bu cenk
esnas~nda istil~las olunan yirlerden kasr4 yed olunmas~~flam olun& Lakin ol yirler ~rs ile intikal
etmi~, Çasar ve Macar krall~~~na kadimden tabi' olan nevahiye milte'all~k yahud anlam
miltabe'at itmi~~yerlerdir. Milkteza-y~~'adalet4 Rabbâni ile cilmlesi cenk ve harb veyahud vire ile
kabz olunup ve güya kadimi sahibini bulup, Çasann kabza-i tasarrufuna girmi~dir. Lakin ba'de'zzemin külliyet ile g~ll ü g~~~~tarafeynden kalkmak içün balada zikr olundu~~~üzere Macar
memleketine ve ana muttas~l vilayetlerinde kadimden milte'all~k olan vilayet, nâhiyeleri ve
taifeleri ve yecUerinden kezâlik külliyâ kasr4 yed oluna. Ve der-`akab tah[li]ye oluna ve haliiya
.ki' mfikalemede tasrihleri ve sözleri karar-dâde olaca~~~üzere cümle kadimden ve bu ana de~in
anlara milte'all~k veyâhud muttas~l olan nevahi ve tevabileri dahi tahliye oluna ve min-ba'd virgii
ve haraç talebi ile veyâhud gayri bir türlü bahane ile devlet taraf~ ndan dahl ve taarruz
olunmaya. Buna muvafik olmayup, gayri türlü mazmünda olan 'ahd-nâmeler ki bundan evvel
ba~lannu~d~r,
ref ve feth oluna.
Madde4
Kendi!' müte'ayyin ve sakin olan talfelerin istirahau içiin ol vilayetlerin
sözlerin mûstahkem ve emin eylemek üzere kal'alar ve sair ne yüzden lüzinn~~ görülür ise
metânet ile binas~~tarafeyne caiz oluna.
Madde-i salis tarafeyne tabi' olan yerlerin veyâhud sulh söylesen padi~ahlann ba'de'l-yevm
himayesinde olacaklarm üzerlerine ta'addi ve tecavüz [ve] nehb ve garet ve ak~n ve ya~ma bir
mertebede yasa~~oluna ki, bir ferde caiz olnuya ve ser-haddlü ve Tatar tal&sinden her kim Çasar
vilayetine veyâhud himayesinde olanlar~n vilayetine ak~n ve tecavüz ve ya~ma ve virgü talebin
ider ise kendilye bals4 fesâd olanlar~n cezas~~virile. Ve mutazarnr olan tarafa cenk ile intikam
almak sebeb-i kafi ola. Me~er âki' olan gezend ve zarar~n dil-hah üzere tazmini ola ve sebeb-i
fesâd olanlar~n hakk~ndan ber-milcib4 'ibret geline.
Madde-i abi': Sulh söyle~en padi~ahlann dü~menleri, hain re'ayalan ve bed-hahlan
ba'del-yevm kabül ve himaye olunm~ya.
Madde-i hâmis: Tarafeynin re'ayas~~emin ve salim cümle iki devletin yerlerinde ve
krall~klannda ve nahiyelerinde ve eyâlederinde ve arazisinde ve limanlannda karada ve deryâda
bilâ-mekr ve ticaret ideler. Asla bac ve gümrük ile ba~lu olm~yalar. Ve sâir milste'min taifesine
Memalik4 Mahrûsa'da ruhsat virildü~ü üzere münâsib görülen yirlerde Çasar~n dahi
konsoloslan olup, resm-i ecnas üzere mu'af ve müsellem Çasann himayesinde olalar.
Madde-i sadis: Tarafeynden esir olanlar~ n 'Osmanlu gerek Tatar elinde bulunanlar birababa ve bila-hile-Ii4lah ~tt~lak olunalar ve sahiblerine teslim olunalar.
Madde-i sâbi': Hazret-i 'Isa'n~n makberesinin ve sair Kudüs4 ~erif etraf~nda Kudüs-i ~erife
tabi' vilayette olan ziyaret-gahlann h~fzuu kadimden ruhbanla
elinde olup, birkaç seneden
beni mezkür râhiblerin elinden ahnup, Rumlara virilûp, yine papaya mezkûr França râhiblerine
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Hop'u davet ederek Avusturya vekillerine iletilmesi için kendi cevaplann~~
söylemi~lerdir. Heyeti dinleyen elçi görevinin gere~i olarak bunu Avusturya
vekillerine iletmi~~ve vekillerin yeniden görü~me taleplerini de heyete
ula~urnu~t~r. Bu a~amada ba~lang~çta Hop'a gûvenmeyen heyetin herhangi
bir ~ikâ'yeti görülmemekte mevcut olan ho~nutsuzluklan ise Avusturya'n~n

'Os~mIn Padi~âh~~taraf~ndan redd itdirile ve mezkürlann elinde kalup, ~nin-bad
kudredf~~
ayrd~namak üzere devlet taraf~ndan muhkem himâye oluna. Ve papaya tâbi' olup. ziyaret inmek
isteyen h~nstiyanlar emin ve sâlim yaralar ve geleler. Kimesne dahi eylemeye. Ve ol yirlerde
papa mezhebi üzere h~nstiyanl~k merâsimi icrsas~nda kimesne mini' olmaya.
Madde-i sâ~nin: Tarafeynden gönderilen elçi ve gayri hfiddâm makülesi kabül olunmak ve
kabül olanlara 'Izzet ve niyet olunmak ahvâli mabeynde karar-dâde olup, mevadda millhak ola
ki, ba'del-yevm herkes riltbesine göre emin ve dlim ve mu'auez ve tehallf~f olunm~ya.
Madde-i tâsi': Al4 'Osmân Padi~âh~~Nemçe Çâsânn ve kendi!' ile müttefik olan Leh &al~n
ve Venedik Cumhur~n vech-i lây~k üzere arz eyleye. 01 ecilden anlar ile dahi sulh milkileme
oluna.
Madde-i i~in: Tatar tâifesinin e~zi sur~nun öte yakas~na ve Bucak'dan öte kadimi
meskenlerine nakli içiin Bo~dan vilâyeti külliyet ile tahliye oluna. Tatar tâifesi Bo~dan'dan
aldu~~~yerleri Bo~danh'ya redd ve min-ba'd tedivilz itmemek üzere külliyen el çekeler. "M. T, vi.
57 b, sr. 2-19, vi. 58 a, sr 1-18.
32 "Hi~iye-i evvel: Bu vech üzere 'akd olunan sulhun tarafeynin ma'kül gördü~ü üzere
taraf-~~Devlet-i 'Aliyye'den kabül ile milstahkem k~hnup, `ahd-nlime imzâ gününden otuz gün
tamam~na de~in veyâhud daha tiz gelüp, bu tarafda milbâdele olunmak üzere devlet vekilleri
zanun olalar ve `ahd-nâme gelinceye de~in bu tarafda bekliyeler.
Hâ~iye-i simi: Sulh ve salâh bu mevadd üzerine mün'akid ola. Lakin yerlerin tahliye ve
teslimi ve unt~rlann tarafeynden ta'yin olunanlar~n vesâteti ile kat' ve der-'uhde olunan cümle
ahvâlin külliyen icrAs~~tamam oldu~~~günden hilkm giyilp, lufz ve h~râseti tarafeynin zimmetinde
ola. Ol ecilden sulh ve salâh maslahau bir gün evvel viicf~da geliip â~ik~ire olmak içini ve i~~kan~~
dökülmemek içiin tarafeyniu r~zâs~~oldu~~~kat'-~~hudûd içiin ve icrâ-y~~sulh içini tarafeynden
vekiller tayin olunup kendillere iki ay ~nehl verde. Zikr olunan mehlin tamam~nda kavl ü karar
olund~~~~üzere hudüd~~kat' iyleyeler. Tahliye olunan yerleri teslim ideler. Ve inevadd-~~sulh~~
~ne'mür olduklar~~üzere icrâ ideler.
irâd olunup.
sâlis: Bilâda zikr olunan mevadda münderic olan ahvâl
s~dhun ~urf~tu ne ise ve cfu'iyyât ism ve resmleriyle ilhâk olunmak iktizi itmekle Çâsâr vekilleri
her maddeye mahsûs oldu~~~ahvâli cazi ve Milli her ne ise söyle~mek ve 'abi eylemek
husüslannda kendfdere ruhsat alikomu~lard~r.
Hâ~iye-i râbi': Mel'ün. hâin ve 'ad ve bâ'is-i cenk ve fesâd ve hilekâr Tökölrnin bundan
akdem muktezf~-y~~resm-i ecnis üzere 'Os~nânIu taraf~ndan i~i ba~landup lakin bf~tilrülmemi~~idi.
Kendünf~n müstehak oldu~~~cezâs~~hâinlere 'ibret olmak üzere vi~ilmek içiin `akd-i sulhdan
sonra bili-te'hir mel'ün-~~mezbür teslim oluna. Amma ~imdiden baba olunup, ba'de's-sulh der'akab teslim oluna. Bu vech üzere devlet vekilleri kendilerini evvel emin ideler, andan sonra
Çâsâr vekilleri zinn~n olalar ki, va'd eylediklerinin icris~nda tahalliif olunmaya. i~bu ahd1-1 sulh
‘e salâhm mil-laz~mesinden olup sur mevadd milkâlemesine takdim olunmalud~r. Ve mükâleme
ba~lamad~n zâm~n olmak ~art~yla karar-dâde ohnaludur." M. T, vr. 58 a, sr. 18-19, vr. 58 b, sr. 116.
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kendilerini oyalan~~~~ alar~ndan ve bo~a tutup acz içine dü~ürmesinden kaynaklanmaktad~ r. Nitekim Hop'u davederinde heyet:
"...Bu kadar zemândan beni ta'avv~~ k ve te'hir ile günleri tehi
Ulubet bir cevâb virilür ki, ne anlanur ve anlandu~~~kadar~~sûret bulmak
mümkündür. Devlet-i
ahvâli ol derecede midir ki al~nan yirlerden
ma 'ada yer virilmek ile sulh~~satun ala. Bundan sonra k~rk pl dahi cenk ve sefer olmak iktizâ ider ise bu sûret ile mâbeynde bir i~~husül-pezir olm~yaca~~~
`ukalân~n mal~lmud~r. Virilen cevâblanm~ z kendülerine yarar ise ne güzel ve
illâ bize bir kat'i cevâb virsiinler. Nemçe vekilleri n'aceb bizim ahvâlimize
vâk~ f olmad~lar. Biz fikirsiz cevâb söylemeziz ve söyledi~iim~l~den dahi
d önmeziz. Cevâbm zübdesini ve malallun~~söyledik. Birkaç türlü cevâb~m~z
yokdur. Ademi bir kerre denerler, niçin kendülerini yorarlar?... "" diyerek
~ikayetlerini, ard~ndan da sulh konusunda kendi kararl~l~klar~n~~ortaya
koymu~lar, Avusturya vekillerine iletilmek üzere K~r~m Tatarlar~na34 ve Osmanl~~ s~n~rlar~nda ticaret yapan Avusturya tüccarlar~ ndan gümrük vergisi
al~nmamas~~~artma dair cevaplar~ n~~söylemi~lerdir.

33 M.T, vr. 59 a, vr. 1-7.
3 "Tatar taffesi içün virilen

cevâbd~ r: Tatar tallesine var~ nca zeban-d~râzhk idiip,
Bucak'tan kald~r~lup, e~zi suyunu öte yakaya geçürsiinler dimenin münasebeti nedir? Tatar
Wifesi e~erçe Devlet-i `Aliyye'nin sayesindedir, amma Devlet-i 'Aliyye ile beraber kurulmu~~bir
devlettir. Mahallinde iki yüz üç yüz binden mütecaviz `asker olur. ~evketlii Padi~a.h~nuz anlam
kendülerini meskenkrinden kaldur ~öyle dursun, bir ta~lar~n~~yerinden kaldurmak sözi ne
dinlerine ve ne '~rz-~~saltanadanna dü~er. E~er yerlerinden hareket iktizâ ider ise ~~zi suy~~
taraf~na gitmezler, Bo~dan ve Eflâk memkkederini piy-~nal ittikden sonra Erdel memleketinde
yazlayup, lu~lama~~~karar-dâde iderler. Ancak sizin bu cevab~n~z ol memleketlere bu kadar Side
itmi~~olur. Zirâ e~zi suyunun ötesinde sakin olma~a Tatar~n cilmlesine dard~r. Yerlerinden
hareket itmek laz~m geldikde dahi vüs'adice yerlerde sakin olmalann isterler. Bizim cevab~m~z
yanar ate~i söndürmek içiindür. Siz ise daha ~ulelendirmek istersiz. ~evketlü ~ehin~ah-1
mu'azzam efendimiz hazretlerinin taraf-~~hilmâyünlar~ ndan anlara müte'all~ k cevâb sad~r
olrruyaca~~~maliimunuz olsun. Me~er siz bir belliice ceneralinizi ta'yin edf~p, Tatar taifesini
davet iderseniz sizin verdü~ninilz anlann canlanna minnettir. Çünki yerlerinden kalkup, bir
tarafa hareket iktizâ ider ise Eflâk ve Bo~dan memleketlerini pay-mal ittikden sonra Erdel
memleketinde yazlayup lu~lama~~~dahi isterler. Ve tilccardan dahi gümrük ahnmamasm~n sözi
ne kadar ba'iddir. Devletin bir hazinesidir. giimnikden hâs~l olur. An~n kesrine bir memlekette
r~zi olur mu? Ve güya bu i~~didikleri üzere has~l ohnu~dur. Maslahatm hâtimesi olan bir alay
ahvali irâd eyiediler. Ewelâ memlekete müte'alhk olan sözlerimizi miltfib'a itsiinler. Bir 'asrda
kendillerden tarafa böyle bir Sideli i~~ohnam~~d~r. Insaf ile mu'âmele itsiinler. Imkan~~olan
ahvali ra~bet ve nzi ile i~in bitmesi içün muvâfakat iderler ise ne güzel ve illa muhâl olan umûn
taleb ile i~~bitmez. Bizden bir kusûr zuhür it~ni~~midir? Belki i~in olmamas~~Devlet-i 'Aliyye'ye
hay~rlu ola..." M.T, vr. 59 a, sr. 7-19. vr. 59 b, sr. 1-6.
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Hop heyetin cevaplar~ n~~vekillere ilettikten sonra taraflar 26
Cemâziyeleewel 1100 (18 Mart 1689)'de yedinci defa bir araya gelmi~lerdir.
Taraflar~n isteklerinde direndikleri ve sert konu~malar~n geçti~i bu toplant~dan da bar~~~yönünde bir karar ç~kmam~~t~r. Müzakere sonras~~birkaç
gün sessiz sedas~z bekleyen heyet sonunda Zülflkâr Pa~a'n~n ifadesiyle "mâbeynimizde gtlyâ mahremiyyet ve ülfet-i külliyemiz... "5 olmas~~dolay~s~yla
Hollanda elçisi Hop'a görü~melerin içeri~ini yazmay~~ve kendisini bilgilendirmeyi uygun bulmu~lard~r. Hop'a ayr~nt~l~~yaz~ld~~~n~~sand~~~= mektubun genel içeri~ini kaydeden Zülfikâr Pa~a özetle bu mektupta;36 bir önceki
toplant~dan hiçbir netice alamad~klar~n~, kendilerinin bar~~a taraftar olduklar~n~~ve o do~rultuda olabilecek her tekliflerde bulunduklar~n~, ancak kabul
edilmedi~ini ve e~er reayan~n huzura kavu~mas~n~~istiyorlar ise inat etmeyip
hay~rl~~i~i bir an evvel sonuçland~rmalan gerekti~ini, yok e~er olmuyor ise
kendilerinin memleketlerine gönderilmelerini, oyalamamalarm~~ve bu geri
gönderilmeleri hususunda kendilerine yard~mc~~olunmas~n~~istiyordu.
Dikkati çeken nokta heyetin memleketine dönme arzularm~n artmas~~ve
geri dönü~leri için selamet ka~~tlarm~n al~nmas~nda Hop'tan destek beklemeleridir. Zira heyet bu elçilik görevleri esnas~nda gittikçe artan bir s~k~nt~ya
ve adeta haps hayat~na mahkum edilmi~lerdir.

M.T, vr. 62 a, sr. 14.
1K~dvetil-a'yâni'l-milleti'l-mesihiyye, hakikatlf~, meveddetlil dostuma Senyör Hop,
selâm-~~selâmet-encâm ve muhâlasat-'unvân iblât~yla dostâne inhâ olunan budur ki, geçen
cum'a gimi bir meclis dahi olup, mukaddemâ sizinle müzakere olund~~~~üzere Çâsâr vekillerine
cevâblarn~nz lisânen ifâde ve 'ayn~~ile tahrir olunup, teslim olund~. Bu mükffleme dahi her ne ki
tarafeynden söylendi ise bir kâimeye yaz~lup, size gönderilmi~dir. K~rat olundukda Çâsâr
vekilleri sf~zil~niizil kabül itmeyilp, bize kat'i cevâb virdikleri malamunuz olur. 01 günden berii
be~~alt~~gün olmu~dur. Bir haber zuhür itmedi. Biz sulh ve salâha râg~b ve tâlibiz, husüle
gelmesin isteriz. 01 sebebden Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmâniyye'nin bi-cilmleti-hâ beyninde hitâbn~da
olan sözü virdik. Ve birkaç defad~r mümkiinâun~~dahi i'lâm ve beyan eyledik. Dahi ziyâde
tahammilli olsa ta'annild eylemeyüp mümkün ve bundan Beril cevab~~bu ana de~in lisâna
getürf~rdilk. Lakin bir gayri (türlü söze Devlet-i 'Aliyye' ' tahammüli olmadu~~~umür-~~selefe
vak~f ve tilccâr rilzgâra â~inâ olanlar fehm idebilür. ~nsâf ve i' tidâl ile re'âyân~n âsf~deli~ini
m~~râd iderler ise bu hay~rlu i~i birgün evvel görsünler ve illa 'abes yire niçf~n bizi ahkorlar. Ricâ
ideriz ki sizde virilen cevâblarmuz~n hüsnünü Çâsâr vekillerine bildürüp, ve ma'küle kül ittirüp,
bu kadar zemândan sonra it~nâm ve vakf ~~maslahat ile bizim giril gitmemiz içiin sa'y ve takayyüd
iyliyesiz. E~er imkan~~yo~~ise beyhüde e~lendirilmerip, bu i~e birgün evvel faysal virülsün.
Allâhu te'âlân~n esrâr-~~hafiyyesine kimesne irmemi~dir ve irâdet-i 'aliyyesi bilinmemi~dir.
Kullarma vâcib olal~~emrini hay~rlu bilmekdir. Hemân bizim say ve talebimizde taksirât~m~z
olsun." M. T, vr. 62 a, sr. 15-19, vr. 62 b, sr. 1-10.
36
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Heyet Hop'a mektubunu verdikten birkaç gün sonra Kont Karaffa
(Caraffa)" hanelerine gelmi~ , onlarla görü~mü~ tür. Fakat di~er
görü~melerden farkl~~neticelenmeyen bu toplant~ dan sonra Hop, üç defa
heyeti ziyaret etmi~ tir. Bu ziyaretlerinde bazen heyete dönü~leri için izin
ka~~tlar~n~n haz~ rlanmakta oldu~u, yar~n kendilerine verilece~i haberlerini
ula~t~rm~~, bazen de kabuledilebilir teklifler sunmad~klar~~sürece al~ konmaya
devam edileceklerini belirtmi~, heyetin ifadesi ile Osmanl~~Devleti'nin onurunu k~ racak önerilerde bulunmu~ tur. Hop'a gereken cevaplar~~verilmekle
beraber ~üphesiz Senyör Hop'un bu tutars~z tavr~~heyeti hem rahats~z etmi~,
hem de güvensizli~ine sebep olmu~tur.
Viyana'da s~k~nt~l~~ve zor günler geçiren heyet, bu arada Avusturya vekillerinin d~~~ nda Venedik ve Lehistan vekilleri ile de bar~~~maddeleri konusunda müzakerelerde bulunmu~ tur. Ancak müttefikleri Avusturya'n~n arzusu
d~~~ nda müstakil hareket edemeyen bu devletlerle görü~melerden de bir netice almmam~~t~r. Kesin ve net olan bir ~ey vard~ r; o da heyettekilerin burada
kalma konusunda takatlerinin kalmad~~~d~r. Konaklad~ldar~~ hanede "g~ll-i
beyâbâni", "ni-din-~~bed-zebânki", "ervâh-~~habise" diye tasvir ettikleri
kap~c~n~n bask~s~~ alt~nda d~~ar~~ ç~kmalar~ na müsaade edilmeyen, yiyecek
s~ k~nt~s~~ çeken, adeta ku~at~lm~~~olarak tutulan heyettekiler, zaten hasta ve
moralsiz olan hallerinin bu ~artlar dolay~s~ yla daha a~~rla~u~~n~~hissediyorlard~38.
37 Kont Antonio Graf Caraffa Avusturyal~~komutand~r. Do~um tarihi belli de~ildir. 6 Mart
1693'de ölmü~tür. Soyu Napoli'de!' gelmektedir. 1659'da Viyana saray~nda müsahiptir. 1672'de
Osmanhlara kar~~~sava~mak üzere süvari komutan~~ (kürassierregiment) olmu~, 1683'te
Var~ova'ya Johann Sobieski'nin deste~ini almak için gitmi~ tir. 1686'da Macaristan komutan~~
olmu~tur. Belgrad'~~Osmanl~ lardan geri ald~~~ndan dolay~~"Alt~n Post ~övalyesi" (Ritter vom
Goldenen Vliess) unvan~~~~~ald~. Job~st, a.g.e., s. 396, dipnot 57. Zülfikâr Pa~a bu ki~i için
"Çasar'~n ba~komiseri ve Macar memleketinin hakimi" diye bahsetmektedir. M.T, vr. 37 b, sr.
15.
38 "...Ve kapüdan gül-i beyabani ve na-dan-~~bed-zebân ki; ~ailcam
' [~apkas~ ] ile oldu~~~halde
güya cemâd ba~~ ndan indildip, saç~n da~~dup, nümayan oldukda mezardan ç~km~~~ervah-~~
habise görmü~~kadar ademe deh~et gelürdil. Ne mertebe malf~s ve bed-siyret oldu~~~andan
malüm ola ki, hekimin sevmeyilp sifâ bulmayan hasta gibi her çend ki, karsumuza
Elbette bir kesel 'ara olmas~~muhakkak idi. Mizac~m~ z evvelden de 'ani olup, mesfürun bu bedsiyretli~inden her emraz~m~ z terakki bulup, dahi mü~tedd olma~a ba~lad~ . Nemçe vekilleri dahi
bu ervah-~~habisenin bu keyfiyyette oldu~un bilürler idi... " M.T, T. 67 a, sr. 11-17. "... Ve
Botendoruf Kal'as~ 'ndan kalkup, Beç varo~ una kondu~umuzdan beni dahi çekdi~imiz
eziyyederi mevla bilür. Kapum~z~~daima kapalu tutarlar iken sa~~nda ve solunda karavul haneler
yap~ lup ve içerüsiinde ve ta~ras~ nda tüfenkleri elde fitilleri yanar, gice ve gündüz ale-t-tevali
murdâr ve bed-lehçe Nemçe soltatlar~~bekler idi. Pencerelerimiz önünde Müslüman esirleri
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Heyet, Venedik elçileri ile görü~tükten sonra bu hususta kendilerinin
bilgilendirilmelerini isteyen Hollanda elçisi Hop'a bir mektup yazarak
aç~klamalarda bulunmu~tur. Mektup ~öyledir:
Niderlande ~stati cenerallerinin
müstakil elçisi dostumuz Sen yör Hop ht~timet 'avak~buh~l bil-hayr k~ beline
selam-~~selâmet-encam ve peyk~~-~~müsalemet-fercam ibL ~~yle dostane inha
olunan old~~r ki, mektübunuz geliip, vas~l ve mefh~lm~~bi'l-cümle
ma`l~lmumuz ohnu~ dur. Venedik elçilerinden bize gelen cevablarn~~
mefh~lmun~~ve bizim bu husC~sda fikrimizi s~lal eylemi~siz. Leh elçisinin
cevâblan dahi gelmedi. Venedik elçisi cevablarm~~bir kaimeye yan~ p,
göndermi~dir. Bu kadar zemand~r Mikis üzere sizinle söyle~ürüz. Her
tafsil üzere ma-beynimizde müzakere ohn~ma~la her ~eyin mümkün üne ve
'Os~nâniyye'nin nihayetinde olan
neticesine ermi~siniz. Devlet-i
sözlerimizi Çkar ve kendü ile müttefik olanlar~n vekillerine virdik. Virilen
tahammülü
cevâblardan ilerü gayri bir dünü söze Devlet-i
ollMaJdu~un herkes fehm idebilür. B~mdan ziyade dahi bir söze tahammülii
olsa Devlet-i 'Aliyye ile Çasar~n beyninde miinaza`iin-fil~~olan ahval için
birkaç meclis olup, taraf~ndan bu kadar ikdam ve ibram ohn~mu~~iken biz
namüs-~~
ta'al~niid eylemeyüp, bundan ileri] cevab~~lisana getürürdük.
virmekle
izin
edna mertebesinde olan kat`i cevablar~m~z~~
Devlet-i
ve ruhsat~m~zn~~en 'ala derecesine ç~kd~ k. Venedik elçisi Çasar vekilleri ile
her gün görü~üp, ma-beynde söyle~ilen cümle ahvâle vak~ f olup, Nemçe
Çasarn~a aldu~undan gayri bir kafa ve bir yer virilmedü~ünden sonra evla
bi't-tarik Venedik Cumhurn~a virilmiyece~in yakinen bilmi~~iken yine bir
alay teklif-i ma-la-yutak ile mün~teni`ii'l-hus~ll olan ahvall yazmak ile cevabm~~
olur, bilinmesi pek mut-ad~n~z ise anlarda]] sual itmeniz kabildir. Hele bize
göre ne lisâne gelmek ve ne gayriye gösterilmek ve ne cevab virilme~e
ademlerimize a~inal~k idüp, selam yirmek ~öyle dursun kendü hem-cins ve hem-kaseleri olan
köpeklere bile rtimadlar~~olmadu~undan anlar~~dahi darb idüp. koyarlar idi. Ve nerdbanlar~nuz dibinde ve etraf-~~divan~' ba'z yirleri üstünde dahi bu tarz üzere tururlar idi. littiza
çar~uya vard~klar~nda sa~~ve sollar~nda
iden ~eylerin i~tiras~~içün demlerimiz
tilfenldil soltatlar yüyüyüp kimesne yakla~durmazlar idi. E~erçe asl~nda cümle me'külat ve
me~rübadar~nda da kahtl~k ve melbüsatlar~nda dahi miizayakalar~~var. ~öyleki Memâlik-i
Mahrüse-i 'Osmaniyye'ye nisbet ile bahâlan birkaç kat ziyâdedir. Lakin bizim adenderimizden
her ~eyde a~~r~~bahâ taleb iderler idi. Iki~er üçer kat baka alurken bu hal ile dahi adenderimiz
iktizâ iden e~yay~~güç ile peydâ iderler idi. Bizim ise ne ta~ra ç~kacak ve ne içerüde gezecek bir
yerimiz var idi. Milkaleme içün istenüp gittii~limilzde dahi soltatlar önilmüzil ve ardu~ruz~~alup,
öyle götürürler idi. Tercümanlar ise adab bilmez ve ne Türkçe bilür. Ancak kendü lisanlar~~
üzere hareket ider. Bizim söyledü~iimiiziin 'aksini söyler idi..." M. T, yr. 67 b, sr. 1-14.
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salihdir. Öyle k~yas olun ur ki sulh ve salah murâdlan olmama~la 'ammenin
rahatt~]] istememek kendülere hicab geldü~ünden te'vil ile men` ve deri
içün bu mak~lle ham teldifler ider veyalm~d böyle cevablan ibtidâen söylemek
ba~lulan tarafindan me'~ntir olmalar~yla =hal idü~ün bil ürler ise
de bir defa söylenmesi laz~m m~d~r derler. Halcikkatte böyle hustilpezir olmayan tekliflerin sebebi bilinmez. Zahir-i vanh olan budur ki, cevablan asla
sözlerimize uymayup, arada mesafe-i ba'id vard~r. Bu sürette Hakk
sübhanehü ve te`ala hazrederinin takdirine raz~~olup, maslahata faysal ve
Devlet-i 'Aliyye'ye cevab vi~ilmek vakti geldi dimemizden gayri sözümüz kalmad~. Nefsü'l-emrde sulh ve salah emrine taraf~m~zdan ol mertebede
te~ebbüs olunnn~~dur ki, bundan- sonra i~in olmamas~~bize isnad olt~nmaz.
Bizim ra~bet ve say~nl~za göre re 'aya-y~~tarafeynin isüdeli~ini sairi dahi
murad it~ni~~ise bu hay~rl~, maslahat bu güne kalmayup, çokdan sözmek
vech-i lay~k üzere murad olunmad~ktan sonra dahi ne diyelim Allah t~~
te`alân~n esrar-~~hafiyyesine lcimesne imemi~dir. Vera-yi perde-i takdirde
olan irade-i
bilinmemi~dir. Kullar~na laz~m olan emr ü nehi-yi
ileyhrsin hay~rl~] bilmekdir. Heman "ibadul-lahm rahan tahsilinde bizim taksirat~m~z olmasun. Taraf-~~Hakk'dan zuhür iden ahval her ne ise in~a'allahu
te`ala hay~rl~ ] ve meymenedüdür... "'
Mektubun içeri~inden anla~~laca~~~üzere heyet öncelikle Senyör Hop'a
-her ne kadar zaman zaman onun Avusturya lehine gayret sarfetti~ini
dü~ünse de- yapt~~~~müzakereler ve önerdi~i teklifler hakk~nda ayr~nnh bilgiler vermi~tir. Bu hususta aralar~nda bilinmeyen ya da gizli kalm~~~bir durum
söz konusu de~ildir. Hop'a sürekli ifade ettikleri "sulh için kendilerinin ellerinden gelen gayreti sarfettikleri, iyi niyet gösterdikleri, ancak Avusturya ve
müttefikleri Venedik ve Lehistan'~n Osmanl~~Devleti'nin tahammül
s~n~rlar~n~~zorlayan tekliflerde direndikleri yönündeki dü~ünceleri" tekrar
dile getirilmi~tir. Öyle ki bu kabülü imkans~z teklifleri de~il kabul etmek, telafuz etmek, cevaplamak ya da ba~ka bir kimseye göstermek bile heyet için
mümkün de~ildir.
Bu mektupta dikkati çeken di~er bir nokta ise heyetin bu sulh i~inde
sava~~~artlar~~alt~nda s~k~nt~~çeken taraflar~n reâyâlar~mn bir an ewel huzura
kavu~turulmas~~meselesinin üzerinde ehemmiyetle durmas~d~r. Taraflar~n
"reayalarm~n as~ldeli~ini"esas alan Osmanl~~heyeti daha önceki toplant~larda

39 M.T.

vr. 68 b, sr. 13-19, vr. 69 a, sr. 1-19, vr. 69 b. sr. 1-2.
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da bir an evvel bar~~~yap~larak halklar~n rahata kavu~turulmas~n~~önemle belirtiyordu.
Senyör Hop, bu mektubu ald~ ktan sonra 11 Cemâziyelâhir 1100 (2 Nisan
1689)'de heyeti kona~~nda ziyaret etmi~tir. Ziyarette, Venedik vekillerinin
uygunsuz tekliflerini cevap vermeye de~er bulmayan heyeti fikrinden
vazgeçirmeye çal~~m~~t~r. Venedik elçilerine mutlaka bir cevap yaz~lmas~~gerekti~ini ~srarla vurgulayan Hop, bunun uluslararas~~görü~melerde uyulmas~~
gereken bir gelenek oldu~unu ve riayet edilmesi gerekti~ini söylemi~tir.
Hatta gitmek üzere iken Venedik'e yaz~lacak cevab~n bir nüshas~n~n da kendisine ula~t~r~lmas~n~~istemi~tir.
Esasen heyetin müttefik vekillerin tekliflerine cevap vermek iste~nemesinin mant~~~nda yatan gerekçe, beyhude yere toplan~p da~~lman~n, taraflara
bir kazan~m~n~n olmad~~~, kendilerini sadece oyala~nak için bu yolun denendi~i ve kendilerinin "ahmak "yerine konuldu~una inanmalar~d~r.
Heyet elçi Hop ile yapt~~~~görü~menin ard~ndan onun tavsiyelerine uyarak Venedik vekillerine bir mektup yaz~p göndermi~, bir s~lretini de yine
onun iste~i üzerine kendisine ula~t~rm~~t~ r. Heyet Venedik'e ait mektubu
Hop'a gönderdi~i vakit kendisine hitaben bir mektubu da yaz~p yollam~~t~r4°.
I(' "Bu defa Flemenk elçisine yaz~lan mektf~bdur: Elkab-~~mu'taddan sonra flam olunur ki,
dünki gün milzakerede sevk ve ilkâ ittü~ünf~z üzere Venedik elçisine cevâb viriliip, hala sûreti
size dahi gönderilmi~dir. Hadd-~~zat~nda bu maküle beyhüde redd-i cevâb ile ancak didü~ünf~z
gibi süret-i mu'âmele resmi g6zedebiliir. Yohsa mevadd yakla~~lmad~ ktan sonra teksir-i
kelâmdan ne bas~t olur? Siz hakikadii dostumuzun pek malf~mudur, her ~ey evvel müsta'idd
maddesi bulunmak gerekdir. Senet tahsili ile say ve takayyüd oluna. Esas üzerine mebni
olmayup, hevada olan sûret vücüda gelmeyilp, kendii de mahv olur. Siz e~er Botendoruf
Kal'as~'nda ve e~er bunda bizim ile görü~dü~iinüzde Nemçe taraf~na muvafik ve kalbimize
dokunur tafsil ittf~~il~niz sözler haurmadad~r. Devlet-i 'Aliyye ile Roma imparatorunun aras~nda
ta'ahhf~d eyledil~üniiz hf~sn-i sa'y~n~z hadden ta~ra olup, hakikat bize hayli keder yirmi.; idi.
Lakin hayr-hah olan kimesneden sudür iden cevâblar e~er ac~ , e~er tatlu kabül okula gelmi~dir.
Bu güne mnameleniz ile hay~rlu i~in husül~~=Tad~na oldu~~~malüm~nnuz olmu~dur. Ve bizim
derfmumuzda gayri virilecek cevâb kalmadu~una sizin de 'ilminiz irmi~dir. Bundan sonra bu
kadar zemândan berü olan sabr ve millazemetimizi ve vaktin miizayakas~n~~ve sair millahazaya
muhtac olan her umfir~~te'emmül eyleyüp. Nemçe vekillerine söyleyilp, süzilnüz esirgemiyesiz.
Tedric ile bu maslahaun keyfiyyeti anlatma~a vaktin vils'ati kalmad~. Hüs~~-i sa'y~n~z~n iktizas~~
budur ki anlar ile dahi aç~kdan süyle~üp aras~nda odu~unuz i~i bir hal idesiz. Leh taraf~n~n
bundan akdem murahhas ademleri olmayup, bizim virdii~ilmf~ z cevâb üzere Beç'de olan ademi
tekrar Leh'e varup, ol taraf~ndan murahhas ademle~i ta'yin ve biri mukaddem Beç'e dahil olup,
ma-beynimizde olan mehlin vadesi minik itmekle devil' gelen âdeminden cevab istedü~üminde
"ba~~elçimiz henüz gelmedi, e~er bu i~de bizde me'zûnuz. Lakin sizin taraf~m~zdan ikdâm ve
bizden cevâb istedü~ünfue refikimize göstermek içim elimizde bulunmak üzere bize bir ka~ni
yaz~n..." M. T, T. 70 a, sr. 9-19, T. 70 b, sr. 1-8.
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Bu mektuptan heyetin sulha dair ümitlerinin iyice kayboldu~unu anlamak mümkündür. Çünkü heyet, Venedik'e cevap yaz~lmasm~n sadece Hop'
un "bunun uluslararas~~ müzakerelerde bir kaide oldu~unu belirtmesi
üzerine" gerçekle~ti~ini ve formalite icalm olan bu cevapla.~malarm da somut
bir getirisi olmayaca~~n~, aksine beyhude zaman geçirildi~ini dü~ünmektedir.
Elçiye yaz~lan bu mektupta heyetin, Hop'a ait duygu ve dü~üncelerini
~ahs~na hitaben bizzat dile getirdi~ini görmekteyiz. Hop'a fazla güven duy~namas~na ra~men heyet, bu defa kendisinden "hayr-hâh" olarak bahsetmektedir. ~öyle ki heyet, bu mektupta belirtti~ine göre, daha kendileri Pottendorf kalesinde iken ziyerete gelen Hop'un, Avusturya lehine sarfetti~i ve
"kalbimize dokunur" diye bahsettikleri sözlerden çok kötü etkilenmi~tir.
Hâlâ Hop'un hat~r~ nda oldu~unu dü~ündükleri, kendilerine keder veren bu
sözler, onun arabuluculuk görevinin s~ n~rlar~ n~~ a~acak türdendir ve buna
ra~men heyettekiler ~una kanaat getirmi~lerdir: Amac~~iyilik ve arabul~nak
olan bir kimsenin a~z~ndan ç~kacak sözler ac~~da olabilir tad~~ da.
Heyet Hop'tan, kendileriyle oldu~u gibi Avusturya vekilleri ile de sulh
konusunda her~eyi aç~ kça konu~mas~ n~~ ve zaman kayb~ n~ n önüne
geçilmesini istemektedir. Heyetin beyhude yere tutt~lmaktan ~ikayetçi olmalar~~ do~ald~r, çünkü daha öncede belitti~imiz gibi ya~ad~ klar~~ ko~ullar oldukça kötüdür.
Heyet Leh vekillerinden 18 Rebiülahir 1100 (9 ~ubat 1689) tarihli " bir
mektup ald~ ktan sonra Hop ile tekrar görü~mü~tür. Bu mektup Lehistan'~n
sulh tekliflerini içermektedir ve ~artlar~~oldukça a~~rd~ r. Kamaniçe'nin, Podolya, Eflak ve Bo~dan'~n kendilerine teslimi, sava~ta u~rad~klar~~zararlar~n
tazmini, H~ ristiyanlara kara ve denizde ticaret serbestisinin ve kilise açabilme
hakk~n~n tan~nmas~~v.b.
Heyet Leh vekillerinden gelen bu tekliflerin üzüntilsünü ya~arken
Senyör Hop konaklad~ klar~~ hâneye gelerek kendileri ile görü~mü~tür. Bu
görü~mede Leh tekliflerinden duyduklar~~kederi dile getiren heyet, bir cevap
yazmama dü~üncesinde olduklar~ n~~ifade etmi~lerdir. Bu defa Hop'ta isteklerin çok a~~r oldu~u konusunda heyet ile hemfikirdir, ancak "hatâlarn~ a
balulmayup, anlara dahi bir cevâb viriniz" diye ~srar edince cevabi mektup
Il
42

Jobst'a göre bu tarih 9 ~ubat de~il 19 ~ubat olmal~d~ r. Uz. Jobst, a.g.e., s. 329, dp. 273.
M.T, vr. 72 b, sr. 1-2.
Belleten C.LXX1, 61
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yaz~ lm~~t~ r. Bu görü~me esnas~ nda Senyör Hop'un "'Acaba kal'alarn~~virilmesi husüst~çiin der-i devlet-medâra âdem göndermekle dan~~san~z olmaz
m~?" sorusunun heyeti çok k~zd~rd~~~~görülmektedir. Daha öncede "kale
verilmesi" konusu Hop taraf~ndan dile getirilmi~~ve heyetçe bu teklif
"Osmanl~~Devletinin ~rz~na halel vermek" ~eklinde yorumland~~~ndan defalarca red edilmi~~ve yine gündeme gen~ilmesi ise heyeti oldukça sinirlendirmi~tir. Heyet, Avusturya'n~n Senyör Hop arac~l~~~~ile bu hususta a~~zlar~n~~
yoklad~~n~~~dü~ünmektedir ve bu sebeple de ümitlerinin kesin k~ r~lmas~~için
Hop'a sert ve kati bir cevap ver~ni~tir. Bu sert cevapta heyet:
"... Devlet-i Aliyye'nin dostlar~~taraf~ndan ma-beynde hiisn ü sa y takayyüd ile bir hay~rl~: i~~görme~e ta 'yin olunmu~~iken bu cins sözü hatunnza
getürürsii~. Yaln~z söylenmesi ile Devlet-i Aliyye'nin '~rz~na halel virmek mukar~-er olma~la dost olan olmas~n. Nice lisana getürür ve hidmetkâr ola~~~
nice dan~~abilür. Cumh~lr~ muz taraf~ndan senin vesâtetin hasbiyle say
itti~ün me~er Devlet-i Aliyye'nin kafalar~n] Nemçe'ye teslim itmek için)
imi~... "" diyerek onu görevini a~arak Avusttuya lehine davranmakla itham
etmi~tir. Yine de heyet Hop'un nasihatlarm~~dinleyerek Lehistan vekillerine
cevabi mektubu göndermi~tir.
Bu arada Senyör Hop, tam tarihinin verilmedi~i bir zamanda heyetten
bir talepte bulunmu~tur. O da; arabuluculuk vazifesinin gere~i olan gayret ve
çabay~~sa~fetti~ine dair kendisine tasdikli bir yaz~~~~n verilmesidir. Heyet ona
istedi~i bu mektubu 26 Cemâziyelâhir 1100 (17 Nisan 1689) tarihli olarak
kaydetmi~~ve göndermi~tir. Ancak heyet bu mektupta her ne kadar elçiyi
ont~re edecek cfunleler kullanm~~sa da bunlar onlar~n gerçek duygular~~ol~nasa gerek. Nitekim heyet, Hop'un bu mektubu istemesiyle alakal~~olarak
~öyle demektedir:
"...Bundan akdem dahi Flemenk elçisi ara yerde hiis~~-i sa y eyledü~ün
taraf~m~zdan tasdiki içii~~~bizden kencliiye hitaben bir ka~~d istemi~~idi. E~er
sa y it~nesinden bir Mide olmadu~undan gayri bu dahi Çasar~n taraf~na
m~laveldel t ile bizi ~~içe defa tahvib[f] ve tehdid ile bezdirmi~~idi. Lakin
muclara mahalli olma~la bu kadarca ~eyden hat~r] kalmamak için] ma 'kül ve
miinasib görüldü~ü vech üzere bir ka~~d yaz~lup, yecline teslim ol~ mmu~"'"
M.T, T. 72 b, sr. 3-4.
~~ M.T. vr. 72 b, sr. 6-9.
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M. T, T. 74 b, sr. 2-6.

HOLLANDA'NIN ARABULUCULUK GIRI~IMLERI (1689)

963

Bu cümlelerden anla~~laca~~~üzere heyet, Hop'un gayrederinin bo~a
ç~kmas~n~~bir tarafa b~ralunakta, onun ço~u kere Avusturya imparatorunun
yan~nda olarak tehdit ve a~~r sözler ile kendilerini bezdirdi~ini söylemektedir. Bu duygu ve dü~üncelerine ra~men heyet ona tasdikli bir mektup'" göndermi~tir.
Osmanl~~heyetinin bu a~amada içinde bulundu~u ~artlar pek iyi de~ildir.
Lehistan ve Venedik vekilleri ile yapt~~~~müzakerelerde kendilerine art~k
olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap verilmesini, ~stanbula fikir darn~mak
için adam göndermelerine müsaade edilmesini ve bunlar olmuyorsa mernle-

46 Elçiye verilen mektup: "Flemenk elçisinin talebiyle kendf~ ye virilen kâ~~dd~r. Fi 26 miii
Cemâziye'l-âhir sene 1100. K~ dvetü-a'yâni'l-milleti'l-mesihiyye Niderlanda vilâyeti ~stati
cenerânerinin müstakill elçisi hakikadü, meveddedil dostumuz Senyör Hop hutimet 'avak~buhü
bi'l-hayr k~beline selâm-~~muhâleset 'iinvân ve peyâm-~~musâdakât ayin ibli~~yla inhâ'-y~~
muhibb-âne ve enbâ-yi muhlis-âne budur ki, bugün dahi Çâsâr vekilleriyle bir yere gelfunip,
vfif~r söz olmu~dur. Biz Devlet-i 'Aliyye'nin tahammillii olmayan gayri dürlii söze kâdir olmayup,
anlar ise ma'kül ve hay~rl~' vech üzere maslahata kil olmama~la yine bir netice hâs~l olmad~.
Bizim bu bâbda çekdü~iimilz zahmet ve me~akkat ve sabr ve te'enni ile ittil~iimiiz takayyild ve
ihtimim cil~nlenin malfun~~olmu~dur. Cumhür~muz dahi Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmâniyye'ye ve
Roma ~mparatoruna olan dostluk ve meveddet ve mahabbederi muktezâs~~üzere tarafeynin
isâyi~~ve râhat~na bâ'is ve bâdi olan tecdid-i sulh ve salâh ve say olunmas~çih~~sizi bu tarafa
müstakil elçilik ile tayin ve irs£1 itmeleriyle siz dahi arada dikkat-i tim ve ihtimâm mi-lâ-kelâm
eyledü~iiniiz takayyüd ile bu i~~viice~da gelmek kâbil olsa e~er bizim ve e~er sizin sa'ylar~ma ile
bu güne kalmayup, elbette bir süret bulur idi. Lakin re'âyâ ve berâyân~n âsüdeli~i gayrilerin
mühimmi de~ildir. Yohsa be~er kamna ti~ine olan ba'z münâfik~n ara yirde ~errimi kar~~d~~
bilinmez. Ne hâl ise böyle tarafeyne miii' ve 'ibâdu'l-lâha hay~rlu ve iki devlete lay~k olan
maslahat
viicüda gelmedi. Dostun sa'y~~yerinde old~~kda eseri de zuhür itmez ise
say~n~ n memnuniyeti mukarrerdir. Devlet-i 'Aliyye tarafeyne hakikat üzere dostluk ve meveddet
izhâr iden millük bir zemânda mükâfâundan dür ol~nam~~d~r. Hemân ba'de'l- yevm dahi
Cumhunn~z deninlar~nda merkilz olan iblis ve ihtisâs~~ve musâfit ve ittihâd üzere dosdukdan
fiili ohnasunlar. Sizin dahi bu arada ittil~iinilz sa'y ve ihtimâmdan memnün ve mahzüz olduk.
Er'i i~lerde olan ihthnâmdan netice hâs~ l olmaz ise de ebedi kimesneye nedâmet gelmemi~dir.
Bu keyf~yyet cümlemizin malünu olma~la e~er bizim ve e~er sizin hayra sarf eyledil~ii~nüz
sa'ydan te'essilf olmaz. ~evkedil, 'azametlii. kudretin', Padi~âh-~~mu'azzam efendimiz
hazretlerinin taht-~~
'Osmâniyye'ye yemin ve sa'âdet ile dili"» ve Kariha-i
Hilmâyünlar~ndan re'âyâ fultarâmnin âsüdeli~ine himmet-i millükâneleri der-kir ve sur millük-i
hem-civirlan ile kadimden câri olan dostluk ve meveddete meyl ve ra~bet ve bu ednâ kullar~n
Nâme-1 hiimâyün ~evket-makrünlanyla bu cânibe tayin ve irs£1 buyurmu~lar iken re'âyâ ve
berâyâ hakk~nda zuhür iden ~efkat ve 'inâyet ve 'âufet-i ~ehriyârlanna bir tarafdan asla
muvâfakat olunmadu~unun s~rr~~hafi olm~ya. Belki vatanlar~ ndan aynlup, Cenâb-1 Bâri'nin
dergâh~na hayr-duâ ile m~:~dâvemet ve mülâzemet iden bir alay 'ibâdu'l-lâha yine kadimi ma'bed
ve mecâmr ve mesâcid ve meskenleri mukadder olmu~~ola. Ve's-selâm~l 'alâ men-'ittabâ'alHiidâ." M.T, vi. 74 b, sr. 7-19, vi. 75 a, sr. 1-12.
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ketlerine dönü~lerine dair izin ka~~ tlarm~n veril~nesi~~i isteyen heyet, art~k
bunald~klarm~~~u ifadeler ile ortaya koymaktad~rlar :
"... Çok kerre vekillere âdem gönderüp, çünki bi-en~ri'l-lâh bir i~~
görülmüyor, Nâme-i hümâyth~ lara cevâblar virilsün, gidelim didik, kâil olmad~lar. Ahvâlimizi bildirmek içün der-i sa`âdet-medâra Mem gönderme~e
sözü yle ~âff
izin virünüz deyü ikdâm eyledik. Buna dahi gth~â-gün `avk
cevâb vir~nediler. Bu kadar takayyüd olunup, ~~ihâyetince bir tarik ile âdem
göndermek mümkün olmad~ . Üzerimizde yüzelli soltat kapticlânlanyla bir
mertebe mul~ âsara itmi~lerdir ki bir vechle tarikin bul~nad~ k. Bizi
mul~âfazada takayyüdleri olkadard~r ki kap~da"- ve havhlarda ta 'yin ittikleri
bekçilerden ~nâ`ada divârlar ve damlar üzerine bile bekçiler kom ~~~lard~r... "17
Heyet, müttefik vekiller taraf~ ndan oyalanmaktad~ r. Çünkü Osmanl~~
Devleti'nin cephelerde ki durumunun iyi olmad~~~~bilinmektedir ve ku~atma
alt~ nda tutulan henüz teslim olmam~~~Osmanl~~kaleleri mevcuttur bunlar~ n
akibetini beklemek menfeatlerine uygun dü~mektedir. Fakat heyettekilefin
dayanacak mecali kalmam~~t~r. Bo~a zaman kaybetfiklerinin ve görü~u~elerden olumlu bir netice ç~ kmayaca~~ n~ n fark~ nda olduklar~ ndan izin
ka~~darm~ n ellerine verilerek biran evvel gönderihnelerini istemektedifier.
Bu durumda iken 24 ~aban 1100 (13 Haziran 1689)'de tekrar Leh ve
Venedik vekilleri ile sonuçsuz geçen görü~melerden birine daha kat~lm~~lard~r. Ard~ ndan da Avusturya vekilleri ile gizlice bir araya gelmi~lerdir. Bu
gizli toplant~da heyet, ba~vekil Graf Kinsky" ve Stratmann'a sulh i~i gibi
hay~ rl~~ bir i~e neden yana~mad~ klarm~~ ve teklif ettikleri maddelerin kabul
edilmeyece~ini bile bile niçin defalarca kar~~lar~ na ç~ kard~ klar~ n~~ ve sulh
olmuyorsa niçin geri gönderilmelerine izin verilmedi~ini anlamad~klarnn
aç~k olarak ifade etmi~lerdir. Heyetin anlayamad~~~~ise bu kadar oyalanmalar~mn ve avdederine mani olunmasnun arkas~ nda gizli bir planlar~n~n olup
olmad~~~d~ r. E~er müttefiklerden çekindikleri bir husus varsa ~u an yaln~z
olduklar~~ ortamda rahatça ifade edebileceklerini belirten heyet, bu

M.T, T. 77 b, sr. 13-19.
Graf Franz Ulrich Kinsky, 1634'de do~mu~, 27 ~ubat 1699'da ölmü~tür. Avusturya'n~ n
politik hayat~nda önemli rol oynam~~~bir ki~idir. 1664'de diplomatik bir görevle Polonya'ya
göndefilmi~tir. Kariyer l~ayat~~~~~Bohe~nya'cla gerçekle~tirmi~tir. Orada ba~bakan vekili, kraliyet
kay~nakam~~1690'da imparatorluk istihbarat meclisi üyesi olmu~tur. jobst, a.g.e, s. 412, dipnot
176.
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yakla~~ m~ndan da bekledi~i netli~i elde edememi~tir. Çünkü ayr~~bir odaya
geçerek bir süre kendi aralar~nda görü~en vekiller, tekrar heyetin yan~ na
döndüklerinde eski tekliflerinde ~srara devam etmi~lerdir. Ancak bu defa
Osmanl~~Devleti'nin durumunun daha kötü olaca~~n~~vurgulayarak. Nitekim ~~
vekillere göre Rus askeri üç kol halinde harekete geçip, K~r~m üzerine
yürümü~ tür, Avusturya herseklerinin hepsi bir araya gelerek Fransa üzerine
harekete gegni~lerdir; yani Avustu~ya, sava~~halinde oldu~u Fransa cephesinde de Osmanl~~cephesinde oldu~u gibi ba~ar~l~d~ r, sava~tan aczi yoktur.
En önemlisi Hollanda ve ~ngiltere de Avusturya ~mparatoruna -isterler isedonanmalarm~~göndererek Osmanl~~donanmas~ n~ n bo~azlardan d~~ar~~
ç~kmas~na müsaade etmeyeceklerini söylemi~lerdir.
Burada dikkati çeken husus, Hollanda'n~ n ve ~ngiltere'nin donanmalarm~ n da Avusturya'ya yard~ ma haz~ r gösteril~nesidir. Özellikle ~ngiltere de
dahil arabuluculuk konumunda bulunan ve bu teklifi bizzat Osmanl~~Devleti'ne kendisi yapan Hollanda Cumhuriyeti'nin böyle bir yard~m vaadinde bulunmas~~ olas~~ olmasa gerek. Zira kendilerinin de sava~a dahil olmalar~,
sava~~ n devanahl~~~~demektir. Oysa ki gerek ~ngiltere ve gerekse Hollanda ticari menfeatlari dolay~s~yla Osmanl~~Devleti'nin sava~~halinin bir an evvel
sona ermesini istiyorlard~ . Dolay~syla bu ifadeler muhtemelen Av~~sturya'mn
bir blöfüdür.
Heyetin vekillere verdikleri cevaptan onlar~n bu blöff~ne kanmad~klar~,
ancak bu cümleler ile a~~zlarm~ n m~~yokland~~~ , yoksa bu devletler ile aralar~ n~~ bozmak amac~ n~ n m~~ güdüldü~ü noktas~nda emin olmad~ klar~~
görülmektedir. Öte yandan heyet, Avusturya'n~n bu tür ifadeleri Fransa ve
Osmanl~~cephelerinde çekti~i s~k~ nt~lar~~kamufle etmek için sarfetti~ini de
dü~ünmektedir. Fakat yine de Zülfikâr Pa~a, ~ngiltere'ni~~~böyle bir durum
ortaya ç~kt~~~~takdirde yeni yap~lm~~~5-10 kalyon ile daha da güçlenen Osmanl~ n~ n mükemmel donanmas~~ kar~~s~ nda direnemeyece~ini, Fransa'n~ n
ise harekete geçme ihtimaline kar~~~Cezayir, Tunus ve Trablus gemileri ile -ki
bunlar Osmanl~~hizn~etindedirler- haklar~ ndan gelinecebilece~ini belirterek
gözda~~~vermeye çal~~maktan da geri clur~nam~~t~ r.
Anla~~lan o ki ne Hop'~~n gayretleri ne de Avusturya'n~ n heyeti bezdirme
ve gözda~~~verme giri~imleri iki devlet aras~ ndaki anla~mazl~~~n st~lha
tebdiline imkân vermemi~, Zülfikâr Pa~a ba~kanl~~~ nda ki heyet ancak dört
y~ll~k bir bekleyi~ten sonra ~stanbul'a dönebilmi~tir.
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SONUÇ
II. Viyana yenilgisinden sonra Osmanl~~Devleti Avusturya ba~ta olmak
üzere müttefikleri Lehistan, Venedik ve daha sonra da Rusya ile birden fazla
cephede sava~mak zorunda kalm~~t~ r. Bu cephelerden kendisini en fazla
u~ra~uran ve kay~plara sebep olan Avusturya sava~~d~r. Belgrad, Uyvar ve Budin gibi önemli merkezler elden ç~km~~t~r.
Osmanl~~Devleti cephelerde askeri yenilgileri ya~arken içerde de sosyal
ve ekonomik düzenin bozulmas~na ba~l~~s~k~nt~lar ile u~ra~maktad~r. ~~te bu
bu kötü gidi~at dolay~s~yla bir elçilik heyetini Avusturya'ya gönderme~e karar
vermi~tir. Gidecek heyet görünürde ~mparartor I. Leopold'e, Sultan II.
Süleyman'~ n cülusunu bildirecektir. Gerçekte ise Avusturya ve müttefikleri
ile sulh tesis etme~e çal~~acakt~ r. Bu maksatla Zülfikâr Pa~a'n~n
ba~kanl~~~ nda bir heyet Viyana'ya gönderilmi~tir. Heyetin Avusttuya ve
müttefikleri ile görü~melerinde arabulucuk görevini Hollanda üstlenmi~tir.
Hollanda, 1612'den beri Osmanl~~Devleti'nde elde ettikleri ahidnâme-i
hümâyun gere~ince timi haklara sahipti ve 1668'den beri de Osmanl~~Devleti nezdinde daimi elçi bulunduruyordu. Ticari menfeatleri dolay~s~yla da
Osmanl~~Devleti ile Avusturya aras~nda bar~~~n yeniden tesisi i~lerine geliyordu.
Zülfikâr Pa~a ba~kanl~~~ ndaki heyet Viyana'da Hollanda elçisi Hop'un
arabuluculu~unda müteaddid defalar müttefikler ile toplant~lar yapm~~t~r.
Burada Hollanda elçisinin arabuluculu~um~n tam kar~~l~~~~tavassut olup,
Avusturya ~mparator't~nca bu kabul görmemi~~yerine hüsn-i sa'y dedi~imiz
iyi yönlü gayret ve çabalama onay görmü~tür. Ancak her ne kadar Avusturya
Devleti'nde hukuki olarak bu ayr~m yap~lsa da Osmanl~~heyeti için iki kavram
aras~nda fark görülmemi~, Hollanda elçisi tavassut i~ini üstlenen ve gereklerini yerine getirmeye çal~~an bir ki~i olarak alg~lanm~~t~r.
Hollanda elçisi arabuluculuk görevini yerine getirmekle yükümlü
oldu~u bu süreçte zaman zaman heyeti luracak söz ve davran~~larda bulunmu~tur. Özellikle Avusturya eline henüz geçmemi~~baz~~kalelerin verilmesi yönündeki önerisi ve Osmanl~~Devleti'nin içinde bulundu~u askeri,
ekonomik ve sosyal alandaki buhranlar~~dile getirmesi heyeti hayli üzmü~~ve
elçinin Avusturya lehine davrand~~~~kanaatinin uyanmas~na neden olmu~tur.
Hop'un zaman zaman Avusturya lehine davrand~~~n~~ve sulh ~artlar~~konusunda kendi a~~zlar~n~~yoklamaya çal~~t~~~n~~ dü~ünen heyet, ilk
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bulu~~nalar~ nda onun Avusturya nezdinde Osmanl~~ lehine gayret sarfedece~ini belirtten sözlerine -Osmanl~~Devleti'nin aczine yorumland~~~ndantepki göstermi~tir. Dolay~s~ yla dikkati çeken nokta bu arabuluculuk
giri~iminde Osmanl~~heyetinin taraflar aras~nda "ale 's-seviye" dedi~imiz e~it
~ekilde muamelede bulunulmas~n~~Hop'tan ~srarla beldemesidir. Ama heyette olu~an genel kanaat Hop'un bu ~ekilde davranmad~~~d~r. Buna ra~men
Hop'un gayrederinin taraflar aras~nda bar~~~~sa~lamak yani sava~~~sona erdirmek gibi hay~rl~~bir niyete dayand~~~n~~dü~ünen heyet ona kar~~~k~r~c~~olmam~~ , hatta Hop kendilerinden arabuluculuk vazifesinin gere~i olarak gerekli gayret ve çabay~~sarfetti~ine dair onayl~~bir mektup istedi~inde bunu tereddütsüz vermi~tir.
Osmanl~~heyeti müzakerelerden Hop'un arabuluculu~una ra~men
olumlu bir sonuç elde edemeyeceklerini anlay~nca, bu defa Istanbul'a avdet
ettirilmeleri için kendisinden yard~m umar duruma gelmi~ler, fakat bu konuda da kendisinden bir fayda görememi~lerdir.

