ZÜLF~KAR PASA'NIN MÜKÂLEME TAKR~R~NE
GÖRE OSMANLI ELÇ~L~K HEYET~N~N
KOMORN VE POTTENDORF'TA HAPSED~LMES~~
VE ~STANBUL'A DÖNME ÇABALARI
SONGÜL ÇOLAK*
G~R~~:
II. Viyana muhasaras~mn (1683) Osmanl~~Devleti aç~s~ndan ba~ar~s~zl~ kla
sonuçlanmas~~üzerine, daha ku~atma öncesi birbirleriyle ittifaka girmi~~olan
Avusturya ve Lehistan devletlerinin yan~ na 1684'de Venedik de kat~ lm~~,
daha sonra Rusya da bu gruba dahil olmu~tur'. Dolay~s~yla Osmanl~~ Devleti
Macaristan'da Habsburglara, Ukrayna'da Polonya'ya, Dalmaçya'da Arnavutlara, Mora'da ve Ege'de Venedik'e ve 1695'ten itibaren de Rusya'ya kar~~~
sava~mak zorunda kalm~~t~r2.
Bu cepheler içinde devleti en fazla zarara u~ratan Avusturya sava~~~idi.
Nitekim Uyvar Osek(~ va.r) kalesi dü~mü~~(1685), yakla~~k bir buçuk as~rd~ r
Osmanl~~idaresinde olan Budin (Buda) elden ç~km~~~(2 Eylül 1686), Budin'
in dü~ü~ünün ard~ndan ilerleyen Avusturya ordular~~Macaristan içlerine kadar sokulmu~, Segedin (Szeged) teslim olmu~, ~imontorna (Simontornya),
Peçuy (Pe'cs), Kapo~var (Kaposva'r), ~iklo~~ (Siklös) gibi kaleler elden
ç~ km~~t~. Di~er yandan i~gal edilen Erdel kaleleri de Avusturya askerleriyle
doldurulmu~~Belgrad'a (Beograd) do~ru ilerleniyor, Venedik i~galleri de
1684-1688 seneleri aras~nda Mora'dan Atina'ya kadar uzamyordu3.
* MKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
1 31 Mart 1683'de Avusturya Kayzeri ve Lehistan Kral~~Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~bir ittifak
olu~turmu~lard~r. Rusya, Lehistan ile aras~ ndaki anla~mazl~ klar ve sava~~durumu dolay~syla önce
bu ittifak~n d~~~ nda kalm~~t~r. Ancak Lehistan ile 1686'da imzalad~ldar~~"Sonsuz Bar~~" denilen
anla~ma ile aralar~ndaki problemi hallettikten sonra kutsal ittifaka girmi~tir. Andreas Moritsch,
"Polen, Russland und die Türkei im 17. ve 18. Jahrhundert", Österreich und die Osmanen,
Prinz Eugen und seine Zeit, Schriften des Instituts für Österreichkunde 51/52, Viyana (1988), s.
226-227, Klaus Kreiser, Der osmanische Staat 1300-1922, Münih: Oldenbourg 2001, s. 31.
2 Markus Köhbach, "Das Osmanische Reich im 16. ve 17. Jahrhundert", Österreich und
die Osmanen, Prinz Eugen und seine Zeit, Schriften des Instituts für Österreichkunde 51/52,
Viyana (1988), s. 17.
3 ~. Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanh Tarihi, C. III, Ankara 1973, s. 470-471, Köhbach, a.g.m., s.
17.
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Sava~~n bütün cephelerde birden yürütülmesi ve ba~ar~l~~olunamamas~~
hem d~~~hazinenin hem Enderûn hazinesinin bo~almas~ na sebep olmu~tur.
Kap~kulu askerlerinin ödenemeyen maa~lar~~birikmi~, "i~nclâcl-~~seferiye" ad~~
alt~ nda memleketin zenginlerinden, tüccarlar~ndan ve devlet memurlar~ ndan para tedarik edilmesine karar verilerek her tarafa fermanlar
gönderilmi~ti'''. Ekonomik s~ k~ nt~ n~ n yan~nda ocakl~lar~ n isyanlar~~devleti
daha bir acze dü~ürmü~tür. Nitekim Varadin (Petervaradin)'de isyan eden
askerler Belgrad (Beograd)'dan ileri dönmemeleri emredilmesine ra~men
söz dinlemeyip Istanbul'a gelerek Sultan IV. Mehmed'in (1648-1687) hallini
gerçekle~ tirmi~ler, yerine II. Süleyman'~n (1687-1691) tahta geçmesini
sa~lam~~lard~ r. Ancak yeniçeriler ile süvari kuvvetleri bununla da sükün
bulmayarak Istanbul'da zorbal~klarma devam etmi~lerdir.
Osmanl~~Devleti söz konusu kötü ~artlar ve Avusturya cephesindeki
sürekli gerileyi~~dolay~s~yla bir elçilik heyetini Avusturya'ya göndermeye karar
vermi~tir. Bu elçilik heyeti imparator I. Leopold'a (d. 1640 - öl. 1705) hem
II. Süleyman'~ n cülüsunu bildirecek hem de sulh teklif edecekti. Sâb~ k
ruznâme-i evvel Zülfikâr Pa~a' Rumeli Be~lerbe~isi payesiyle bu göreve tayin
olunmu~, divân~~ hümâyün tercuman~~ iskerletzâde Aleksandr (Akwandros
Mavrocordâtos)" ve ye~eni Mustafa A~a da yan~na verilmi~lerdir.
Zülfikâr Pa~a'n~ n "...Bu hakir-i pür-kus~lr kullan ve Divân-1 Hiimây~-in ba~~
terciimânt olan ~skerlet-zâde Aleksand~ra kullan i'dmâd-nâme-i ~evketKöhbach,

s. 17, Uzunçar~~l~, a.g.e, S. 486.

5 Zülfikâr Pa~a hasoda da büyümü~, 1667'de çavu~ba~~~tayin edilmi~, 1669'da azledildikten

sonra kapucuba~~, sonra rüznâmeci, nihayet surre-i hümâyün emini olmu~tur. Bundan sonra da
ni~ânc~~rütbesiyle re'isülküttâb vekili atanm~~t~r. 1688'de pa~al~ k rütbesi ve Rumeli Be~lerbeyisi
ünvan~yla II. Süleyman'~ n tahta ç~ k~~~ n~~ bildirrnek, hakikatte ise Avusturya ile bar~~~i~ini
görü~mek üzere Viyana'ya gönderilmi~tir. Ba~ar~s~ z geçen görü~melerin ard~ ndan büyük
s~ k~ nt~lar ve mahbusluklar çeken Zülfikâr Pa~a dört y~l sonra 1692'de Istanbul'a 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 Sega Meydan muharebesinde ~ehid dü~mü~tür. F.Babinger, Osmanl~~Tarih Yazarlar~~ve Eserleri, çev. Co~kun Üçok, Ankara 1982, s. 256-257. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani (S.0), çev. S. Ali Kahraman, C. 5,
~stanbul 1996, s. 1720. M. Alaaddin Yalç~nkaya, "Zülfikâr Pa~a", Ya~amlar~~ve Yap~ tlanyla
Osmanl~lar Ansiklopedisi, C. II, YK. Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s. 703-704.
(' Osmanl~lar~ n ~skerletzâde dedikleri Ale'~candros Mavrocordâtos Istanbul'da do~mu~tur.
~ talya'da Felsefe ve eczal~ k okuduktan sonra Istanbul'a dönmü~tür. Türkçe, Arapça, Farsça,
Frans~zca, Almanca, ~ talyanca ve latince dil bilgisinden dolay~~ba~tercilman olmu~tur. II. Viyana
ku~atmas~na kat~lm~~, 1683 ve 1685-1687 seneleri aras~~geli~meleri günlük tarz~ nda kaydetmi~tir.
Bkz. F. Richard Kreutel, Kara Mustafa yor Wien 1683 aus der Sicht türkischer Qt~ellen, Karl
Teply ed., Graz-Wien-Köln, 1982, s. 57.
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makrûnlan bine Roma ~mparaton Leopoldus cânibine risâlet ile fermân
oldu~umuz mahal' bindoksan dokuz senesi Ramazân-~~ ~erifinin onikisinde
vâki`, mizâc~m~z `alil ve hevâlar ~t~~ idi..." ifadesinden anla~~ld~~~~üzere o,
elçilik ile görevlendirildi~ini bildiren fermân~~12 Ramazan 1099 (11 Temmuz 1688)'da alm~~t~r. Heyet, ferman~~müteakiben Astâne-i saâdetten
ayr~lm~~~ve yirmi be~~gün sonra Ni~~(Ni.We varm~~ur7.
Zülfikâr Pa~a çe~itli s~k~ nt~lara maruz kalarak nihayet Belgrad'a ve
ard~ndan Viyana'ya ula~m~~t~r. Elçilik, imparator I. Leopold ile ilk defa 17
Rebiülâhir 1100'de (8 ~ubat 1689) bulu~turulmu~tur. Zülfikâr Pa~a bu
bulu~may~~~öyle tasvir etmektedir:
"...Tercüman vesâsen ile Pottendorf kafas~ndan kalk~lup, Bec'den berü
vâki` Vözendorf ka~yesinde bir gice meks olund~. Ertesi, andan dahi kalkulup, Bec kurbunda Macar yolunda vaki' varo~da ta yin olunan kona~a
Anda dahi bir gün aram olunup, fi 17 Rebiülâhir sene 1100, alt~~at
çeker, Çasâr kendü bindü~ü bir mükemmel hintov ile tercüman yaln~z
kona~a geldi, "Çasâr size bakar" deyü daYet eyledi. H~ntova binilip var~ld~.
Sarayda içerüsü Çasâr'~n odas~na vannca halk dolmu~~idi. Çasâr'~n oldu~~~
odaya girildikde Çasâr, odan~n sol kö~esinde vaki' acem kahças~yla dö~enmi~~
alçac~k soffan~n üstünde türperre (?) ta`bir olun ur sofran~n önünde bir iskemlenin kurbunda ayak üzere durup, sol eli gö~sünde olup, sa~~
elini a~a~~~
uzatm~~~idi. Yan~m~zda olan a~alardan birâderzâdemiz Mustafa A~a Nâme-i
Hümâyün~~ba~~m~z beraberi iki el üstünde tutup, önümüzce gider idi.
Kendüye mukaddemâ tasmim olundu~~~üzere üç yerde sa~~m~zda bize bakarak durur idi. Biz dahi Nâme-i Hümâyûn-~~~evket-makrûna ta`zim ve tekrim
bine e~ilüp, bu vech üzere sofa kurbuna var~ld~kta, anda Nâme-i H~lmâyün~~
kendi elimize alup i5pdükten sonra sofra üstünde Çasâr'~n yan~na koyduk.
Üst esvâb~n~~tutup, gö~sümüz beraber yine kald~rd~k ve dönüp yerimizde
durduk ve bu güne muâmele ile mukaddemâ tercümân~n ibrâm eyledü~ü
ham tekliflerin def eyledik...'"
Zülfikâr Pa~a bundan sonra Avusturyahlardan dört, Lehistanhlardan iki
ve Venediklilerden bir murahhas~ n kat~ld~~~~sulh görü~melerinde bulunmu~tur. Ondört kez tekrarlanan bu toplant~lar sonuçsuz kal~nca Zülfikâr
Pa~a yan~ndakiler ile beraber b~ralulmayarak göz hapsine al~nm~~t~r°. Nihayet
Zülf~kâr Pa~a, Miik,'ileme
M.T, vr. 48 a, sr. 6-19.
9 Yalç~nkaya, a.g.m, s. 703.
7

8

vr. 34 b, sr. 5-10. (ileride M.7)
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~stanbul'a avdeti için izin verilen elçilik heyeti, iznin hilaf~ na olmak üzere
yine b~ rak~lmayarak Komorn ve Pottendor ta hapsedilmi~; ancak II.
Süleyman'~n (1687-1691) vefan ve yerine II. Ahmed'in (1691-1695) tahta
geçmesini müteakip görevlerinin bitmesi hasebiyle serbest b~rak~lm~~lard~r.
Zülfikâr Pa~a memleketine vâs~l olduktan sonra II. Ahmed'e elçili~ini
hâvi takririni sunmu~tur. Bilindi~i kadar~yla bu takrir biri Viyanam di~eri
Münih'te olmak üzere iki nüshad~r.
Bu makalemizde elçi Zülfikâr Pa~an~n Komorn ve Pottendorf ta ya~ad~~~~
hapis hayat~ndan kurtulma çabalar~~Zülfikâr Pa~an~n Mükâleme Takriri'nin
Münih nüshas~~esas al~narak yaz~lm~~t~r. Bu nüsha Bayerische Staatsbibliothek Handschriftensammlung, signatur cod.turc. 117'de kay~tl~d~r ve Joseph
Aumer'in katalo~unda s. 36, nr. 117'de verilmi~tirn. Makalemizde kaynak
olarak kulland~~~m~z bu nüsha toplam 105 varaktn. Ancak Sefaretnâme olan
k~sm~~vr. 34 b'de "Ceride-i tak~-Irat-1 merhilm Zülfikar Efendi der Kal`a-1 Beç"
ba~l~~~~ile ba~lamakta, elyazmas~n~n 34 b-105 b varaklar~~aras~n~~kapsamaktad~r. Ba~l~kta ki "merhüm" ifadesinden anla~~laca~~~üzere Münih'teki bu
nüsha Zülfikâr Pa~an~n ölümünden sonra yani 1696'dan sonra kopya
edilmi~tir. Dolay~s~yla bu nüsha Sefaretnâmenin orijinali de~ildir ve istinsâh
bu tarihten sonra gerçekle~mi~tir. Elyazmas~n~n Sefaretnâmeden önceki
k~sm~, yani vr. 1-34 b aras~~ise Bâb~âli'deki törenlerle ilgilidir. Burada çe~itli
sivil ve askeri kadrolar~n maa~~ödemeleri ile ilgili bilgiler ve rakamlar kaydedilmi~tir.
a) Elçilik Heyetinin imparator Leopold ile Bulu~masma Kadar Geçen
Süreç
Elçilik heyeti 12 Ramazan 1099 (11 Temmuz 1688) 'da Avusturya
imparatoru I. Leopold ile görü~mek üzere görevlendirilmi~tir. Heyet önce
Ni~'e gelmi~tir. Burada iki gün konaklad~ktan sonra Aleksince (Aleksinac)'ye
varm~~, oradan da Razina (Ra2anffya yol alacak iken gelen Macaristan serdar~~ Ye~en Osman Pa~a'n~ n bir a~as~~ ile görü~mü~tür. Bu görü~mede Osman
Pa~a'n~ n kaçt~~~, Belgrad'~ n ku~at~ ld~~~~ö~renilmi~tir. Ancak heyet yolundan
I° Bu nüsha Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, signatur
H.0.90'da kay~d~d~r. 98 varaltur ve her varak 21 saurdan olu~maktad~r. Wolfgang Jobst, Der Gesandtschaftsbericht des Zü 1-fic~ür Efendi über die Friedensverhandlungen in Wien 1689,
(bas~lman-u~~doktora tezi), Wien 1980, s. 11 .
~~~Joseph Aumer, Verzeichnis der orientalischen Handschriften der k. Hof - und Staatsbibliothek in München, Münih 1875, s. 36.
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dönmeyerek Razina'dan hareketle Yagodina (Svetozarevo)'ya gelmi~, fakat
buradan Ni~'e geri döndürülmü~~ve sekiz gün kadar burada tutulmu~tur.
Ni~'ten 2 Zilkade 1099 (29 A~ustos 1688)'de hareket edilmi~, ay~ n 6's~ nda
Hasan Pa~a Palankas~~ (Smederevska)'na var~lm~~t~ r. Burada iki gün konaklauld~ kdan sonra Hisarc~k (Groçka)'a getirilmi~ler, 12 Zilkade 1099 (8 Eylül
1688)'da da Belgrad'a do~ru hareket etmi~ lerdir. O esnalarda Belgrad, Avusturya askerine teslim olmu~ tur ve askerlerce top ~enlikleri ile kutlamalar
yap~ lmaktad~ r. Heyet için çad~ rlar Zemün (Zemun) yak~ n~ nda önceden
haz~rlanm~~t~r. Zülfikâr Pa~a Zemü'n'da 14 Zilkade 1099 (10 Eylül 1688)'da
çad~rlar~ na gelen Kont Karaffa (Caraffa) 12 ile görü~mü~tür". Görü~mede Karaffa, Varadin'e gidecek heyete, kendisine kaulabileceklerini ve kay~ klarla
gidebileceklerini söylemi~, ancak heyet kara yolunu tercih ettiklerini bildirerek üç günde Varadin'e varm~~t~ r". Zülfikâr Pa~a'n~n belirtti~ine göre Varadin'de konaklan~ ld~~~~vakit her gün Kont Karaffa'dan bir asilzâde gelip hal
ve haurlarm~~sormu~ tur. Ancak bu ilgileni~~heyeti ho~~tutmak için de~il,
elçilik maksatlar~ n~~ve yetkilerini ö~renmek içindir. Nitekim Zülfikâr Pa~a
yanlar~ na gönderilen ki~ilerle ilgili olarak "derünumuzu bilmek için dünü
dürlü fen ile a~z~m~z] arasd~rd~"15 demektedir.
Elçilik heyeti 18 Zilkade 1099 (14 Eylül 1688) 'da Varadin'den ayr~lm~~ ",
6 gün sonra Ke~kemet (Kecskeme".t)' e varm~~t~ r. Burada Karaffa, heyeti tekrar ziyaret ederek maksatlar~~hakk~nda bir ~eyler ö~renmeye çal~~m~~ur. Fakat her defas~nda oldu~u gibi heyet, Nâme-i Hümâyûn~~ ~mparator'a teslim
ile görevlendirildiklerini ve onun d~~~ nda kimse ile bu mesele hakk~ nda
görü~meye yetkileri olmad~~~ n~~belirtmek suretiyle buna izin vermemi~-lerdiri'. Ke~ kemet'de 5 gün konaklayan heyet imparator ile bulu~mak üzere
12 Kont Antonio Graf Caraffa Avusturyal~~komutand~r. Do~um tarihi belli de~ildir. 6 Mart
1693'de ölmü~ tür. Soyu Napoli'den gelmektedir. 1659'da Viyana saray~nda müsahiptir. 1672'de
Osmanl~ lara 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 z~rhl~~~övalye" (Ritter vom Goldenen Vliess) ünvan~ n~~ald~ . Jobst, a.g.e., s. 396, dipnot 57.
13 Zülf~ kâr Pa~a bu ki~i için "Çasâr'~n ba~ komiseri ve Macar memleketinin hakimi" diye
bahsetmektedir M.T, vr. 37 b, sr. 15.
14 M.T, vr. 38 b, sr. 16-18.
15 M.T, vr. 39 a, sr. 2-3.
16 Bu yolculuk esnas~ nda büyük s~ k~ nt~~çekmi~lerdir. Hayvanlar susuz kald~~~~gibi kendileri
içinde bir damla su bulamam~~lard~ r. Di~er yandan bir macar kaptan~~olan lulavuzlar~mn yolu
~a~~ rmas~~ile çekilen zahmetler daha da artm~~ur. M.T, T. 40 a, sr. 1-2.
17 M.T, vr. 40 a, sr. 6-7.
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yola ç~kmalar~~gerekti~i haberini al~nca harekete geçmi~ tir. Azak'a ve Vecse
(Dunavesce)'ye gelmi~ler, Tuna'y~~geçip, Cankurtaran (Andony)'a, ard~ndan
Erçin (Ercsi) 'e oradan Biçka (Tâpiöbicske) 'ya sonra Tata kalesine
varm~~lard~r. Buradan Yan~kkale (Raab)'ye gitmeyi dü~ündükleri vakit Viyana'dan Yarukkale yak~n~ ndaki Sârvâr Palankas~~ (Szent Miklos) yolundan
Raab köprüsünü geçerek Edembürg (Ödenbug)'a gitmelerini isteyen bir
mektup gelmi~ tir. Ancak heyet söz konusu edilen yolun çok uzun ve mevsimin de k~~~olmas~~dolay~s~yla haberi getiren kaptana: "Istanbul'dan ç~kal~~üç
ay olmu~d~r. Yaz~n ç~kd~k k~~~old~, kâh türbelerde dola~d~r~yors~ z ve kâh
beyhûde meks itdiriyorsuz. Bizdemi yolumuzda]] sapar~z. Ne âdemlerimizde
tâkat ve ne davarlar~m~zda kuvvet kald~. Yolumuzdan ç~kmak ihtimâlimiz
yokd~r. Bilinmedik ~ey yokd~r, kafalar~na] görmeye gelmedik..." diyerek
~ikayette bulunmu~lard~ r. Bu ifadeler heyetin kar~~la~t~klar~~ s~ k~nt~lar
hakk~ndaki ilk ciddi serzeni~leridir denilebilir. Bu ~ikayet ~mparator'a
yaz~lm~~~ve ~mparator'un yolu uzatmadan Yan~kkale'den do~ruca gelinmesi
~eklindeki cevab~~üzerine 10 Zilhicce 1099. (6 Ekim 1688)'da Tata'dan kalkan heyet önce ~gmând sonra Mezödeörö~~(Mez66rs) karyesine gelmi~, Raab
suyunu takiple Budühel (Budahely) karyesi yak~n~ nda Raab köprüsünü
geçerek Kapuvar (Kapuvâr) karyesine, buradan da Çenk (Nagycenk) kalesine ula~m~~t~ r. Heyet Çenk kalesinden hareket ettikten sonra 15 Zilhicce
1099 (11 Ekim 1688) 'da Edembûrg ~ehrine gelmi~tir. Bu ~ehirde ay~n 18'ine
kadar yani 3 gün konaklam~~lar ve ard~ndan di~er bir konak olan PottendorPa geçmi~lerdir.
Viyana'ya gitmek maksad~~ile yola ç~kan heyet hem Edembürg'da hem
Pottendorf ta adeta hapis hayat~~ya~am~~lard~r. Nitekim Zülfikâr Pa~a Pottendorf ta 15 gün kadar ne gece ne gündüz hiçbir i~~yapmadan bo~a vakit
geçirmelerinden büyük rahats~zl~k duymu~turi8. Bu kalede tutulduklar~~vakit,
~mparator'un izni ile heyetle görü~mek daha do~rusu elçilik maltsatlarm~n
cülus bildirmenin ötesinde neyi kapsad~~~n~~ ö~renmek üzere yine Kont Karaffa gelmi~tir. Heyet ~mparator'a Nâme-i Hümâyün~~teslim etmeden tek söz
söylemeyeceklerini beyan edince Karaffa onlar~~geri göndermekle tehdit
etmi~tir19. Ancak Zülfikâr Pa~a'n~ n belirtti~ine göre veziriâzam~n sulh
18 M.T, vr.

41 a, sr. 11.
Zülf~kâr Pa~a Karaffa ile yap~lan bu görü~me hakk~nda: "Ke'l-evvel metânet üzere
kendilye cevâb virihip, biz u~ak de~iliz ki her gün bir güne söz söyleyeliim. Evvel ne dedik ise
yine sözil~nf~z evvel sözdür. Nâme-i Hilmâyün-~~pâdi~âhiyi Çasâr'a teslim itmeden söze gelmiyece~imizi Varadin'den beril birkaç yirde bile gön'i~dü~ümüzde i~itmi~sizdir. 01 zamanda da
19
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görü~melerinin rahat yürümesi için ~mparator'un ba~vekiline iletilmek üzere
yaz~lm~~~mektubu Karaffa'ya verildikten sonra heyetin sulh maksad~~
anla~~lm~~, Karaffa memnun olarak Viyana'ya dönmü~tür. Karaffa'n~n
dönü~ünden sonra bu kalede heyet hiçbir haber alamadan k~rk elli gün kadar daha geçirmi~tir. Bu arada birkaç kez yazd~ klar~~mektuplar vas~tas~yla
tehi tutulmalanndan ~ikayet ve aciz duruma dü~ürüldüklerini beyân ile sitem
etmi~lerdir. Esasen bu kadar zaman~ n geçmesi ~mparator'un, müttefikleri
Venedik ve Lehistan ile ortak hareket etmek istemesinden kaynaklanm~~t~r.
Nitekim imparator, her iki devlete de haber göndererek sulh görü~meleri
için vekillerini yollamalar~n~~bildirmi~tir. Dolay~s~yla Lehistan ve Venedik'in
bu meseleyi kendi içlerinde mü~âvere edip vekiller tayin etmeleri epeyce
zaman alm~~t~r. Osmanl~~heyeti de bu zaman~~oturarak geçirmi~tir. Nihâyet
Karaffa, 8 Rebiülevvel 1100 (31 Aral~ k 1688) tarihinde gönderdi~i mektupla
heyetin imparator ile bulu~turulmas~na karar verildi~ini belirtmi~tir.
Heyet, 13 Rebiülâhir 1100 (4 ~ubat 1689) senesinde Pottendorf kalesinden ayr~larak Vesendorof (Vösendorl) karyesine gelmi~, burada bir günlük
moladan sonra Viyana yak~nlar~nda kendilerine tahsis edilen kona~a varm~~,
yine bir günlük dinlenmeden sonra 17 Rebiülâhir 1100'de (8 ~ubat 1689)
imparator ile bulu~turul~nu~tur.
b) Heyetin Komorn'da Hapsedil~nesi ve Geri Dönme Çabalar~~
Heyet, imparator ile bt~lu~mas~ndan sonra Venedik, Lehistan ve Avusturya vekilleri ile on dört kez bir araya gelerek sulh imkân~~aram~~ ur. Ancak
birinci, ikinci ve üçüncü görü~meler Lehistan elçisinin mükâlemeye ve sulha
dair ruhsatnâmesinin bulunmay~~~~dolay~s~yla kesintiye u~ram~~ ur. Hatta 24
Rebiülâhir 1100 (15 ~ubat 1689) tarihli üçüncü toplant~n~n sonunda, heyetin, Lehistan'dan yetkili ki~iler gelinceye de~in ikâmet etmek üzere tekrar
Pottendorf a gönderilmesi karar~~al~nm~~t~r20. Di~er görü~melerde de Macar
Tököli'nin teslimi, katli ve sava~~tazminat~~gibi heyetin kabul edemeyece~i istekler sunularak oyalama takti~i uygulanm~~t~ r. Nitekim heyetin üçüncü
görü~me esnas~nda "...Hayli zaman old~~bu tarafa geldik. Bu kadar
e~lendü~iimüzün sebebi bilinmez. Bahar fash geldi, mükâleme ve müsâlehe
sizden bu cevâblar lisâmn~za gelmek ile geril gitme~e raz~~olduk idi. Buraya geldikten sonra bu
maküle ahvâli tekrarlamamdan söz kesretinden gayri nesne hâs~l olmaz. Nâme-i Hümâyön
methfun~~Çasâr'~n ma'külesi olup, itimâd ve ra~bete göre söz olur. Yohsa itimâd hâs~l olmadan
hevâdan cevâb söylemeziz" ~eklinde aç~ klama yapm~~t~r. M.T, %T. 41 a, sr. 16-19, vr. 41 b, sr. 1-3.
2° M.T, vr. 52 a, sr. 8.
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emrinde hat~ra gelmeyen mü~külât zuhûr ider...2'"ifadeleri bunu aç~kça ortaya koymaktad~r. Öte yandan ~star~burdan ayr~lal~~uzun bir zaman geçti~i
için heyet, orada olan de~i~melerden haberdar olamad~~~~gibi sulh
geli~melerinden de Padi~ah'~~haberdar edip fikir alamamaktad~r. Zira bu
maksad~~~stanbul'a bir ulak gönderme talepleri Avusturya taraf~nca 24 ~aban
1100 (13 Haziran 1689) tarihine dek kabul edilmemi~, ancak bu tarihli toplant~da Zülfikar Pa~aya ~mparator'un ~stanbul'a bir adam göndermesine izin
verdi~i bildirilmi~tir22. Ancak gönderilen Mustafa A~a güvenli bir ~ekilde yol
almas~~için yan~nda ~mparator'un onayl~~ka~~ttan bulunmas~na ra~men Semendire (Smedereve) kalesinde 70 gün kadar alikonulmu~tur23. Bu esnada
imparator Fransa'da sava~~halinde bulunan askerine destek olmak için
gitti~inden Viyana'da bulunmuyordu. Zülfikar Pa~a, Mustafa A~a'mn bir an
önce serbest b~rak~lmas~~ve yoluna devam edebilmesi için Viyana kaymakarn~na pekçok defa adamlar göndererek ricada bulunmu~, netice alamay~nca yaz~lan bir mektup" ile talebini yenilemi~tir. Zülfikar Pa~a içinde
21 M.T, vr. 52 a, sr. 16-18.
22 Çar'~n izni ç~kd~ktan sonra

ahvâli bildirmek üzere istanbul'a eski cebeciler kethüdâs~~
Mustafa A~a gönderilmi~tir. Zillfikir Pa~a Istanbul'a adam gönderme izninin ç~k~~~~ile ilgili
~unlar~~anlat~r: "...Çok kerre vekillere âdem gönderfip, çünki bi-ernri'l-lâh i~~göt~llmilyor, NâmeHilmâyünlara cevâblar virilsiin gidelim didik, kil olmad~lar. Ahvâlimizi bildürmek içün der-i
saâdet-medâra âdem gönderme~e izin virilnilz deyil ikdâm eyledik, buna dahi günâ-gün 'avk
[ve) te'hir sözüyle ~âfi cevâb virmediler. Bu kadar takayrid olunup, nihâyetince bir tarik ile
âdem göndermek mümkün olmad~. Üzerimizde yüzelli soltat kapudanlanyla bir mertebe
=Us
' ara itmi~lerdirki bir vechile tarikin bulmad~k. Bizi muhâfazada takayyildleri ol kadard~r ki
kapular ve havIdarda tayin ittikleri bekçilerden mi'ada divârlar ve damlar üzerine bile bekçiler
komu~lard~r. Bu hâl üzere iken tercilmân geliip, bizi mükâlemeye istedi. Milkâkme fi 24 ~ahin
sene 1100. Nemçe ve Leh ve Venedik vekilleri ile bir yere geliiniip, didikrki mi-beynde olan söz
cilmlemizin malumudur. Tekrire hâcet yokdur, devlet kapusuna âdem göndermenize Çasâ'r
riz~~ old~. Kgullann~z~~hâz~r eyledikde yol kâ~~d~n virelim ve âdem ko~ahm. Gönderdü~üniiz
klem emin ve sâlim gitsiin..." M.T, vr. 77 b, sr. 14-19, vr. 78 a, sr. 1-3.
23 Mustafa A~a, 2 Ramazan 1100 (20 Haziran 1689) senesinde yan~na verilen bir Avusturya
görevlisi ile Istanbul'a dogru yola ç~km~~t~r. Semendire'ye geldi~inde yan~nda bulunan görevli
bu bölgedeki Avusturya askerinin az, yiyecek ve milhimmatunn lut olmas~na ~ahit olan A~amn
durumdan Osmanl~~Devletini haberdâr edece~ini fehm ederek, izin ka~ulanmn hilâfina olmak
üzere bu kalede tutulmas~na karar vermi~tir. M. T, vr. 83 b, sr. 1-5.
24 ..Beç kiim-makim~~Graf Gorkire'ye (?) yaz~lan mektübdur:
inhâ-y~~muhibbâne budur ki, sulh maslahat~na tayin olunan vekiller ile bundan akdem bir yere gelinüp,
çünki bi-emri'l-lâh bir hay~rlu i~~görülmek murâd olunmad~, Nâme-i Hilmâyün-~~~ehr-i yârlara
cevâb viriliip, geril yollanmam~z içiin ziyide ibrâm ve ikdâm olundukda re'yleri üzere efhâm-~~
hil ~çün der-i devlet-medâra mektübumuz ile âdemimiz gönderiliip, gelinceye de~in kendiimilz
bu tarafda e~lenmek üzere karâr
' -dâdeleri olmakla elli günde yan~p, cevâb ile gelmek üzere
Çasâr'~n me~nhür ve mil~nzâ kâ~~d~~ile emin ve silim ula~d~rmak içiin mektübumuz ile mu'temed âdemimizden Mustafa A~a tayin olunal~~ikibuçuk ay olmu~dur, lakin meclisde 'akd olunan
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bulunduklar~~durumu ve ricalarm~n dikkate al~nmad~~~~zaman~~ "...elem ve
`acz hadden binin iken..." diye ifade etmektedir. Serbest b~rak~lan ve
~stanbul'a varan Mustafa A~a yedine verilen mektuplar ile Viyana'ya tekrar
12 Muharrem 1101 (26 Ekim 1689) tarihinde dönebilmi~dr.
Osmanl~~heyeti sulh olunmas~~için gayret sarfetmelde beraber ilgili devlet vekillerinin ileri sürdükleri ~artlar~n kabulünün imkâns~zl~~~n~~görünce
bo~a tutulmay~p geri gönderilmeleri için kendilerine dönü~~izninin verilmesinin pe~ine dü~mü~ler, dönü~~izinlerinin ç~kmas~~ile pasaport ka~~tlar~n~~
alarak yola koyulmu~lard~r. Zülfikâr Pa~a'n~n "E~erçe yollarda konup
göçmede çekilen zahmet ve cefâ hadden binin olup, lâkin halâmmiz servet."
me~akkatimize gâllb olup...25"ifâdesinden heyetin dönü~~yolculu~una büyük

zorluklar ile ba~lad~klar~ , ancak kurtulu~~sevinçlerinin yo~unlu~u ile
s~k~nt~lar~~hiçe sayd~klar~~anla~~lmakad~r.

kavle münharif ve virilen Çasâr ka~id~na muhalif ve resm-i 'amme-i ecnâsa inugayir vaz-~~na'illet-i za'il ile giden ademimizi Semendire'de habs eylemi~dir.
~enide ile habereliniz
Merküm adendmizden yoldan bir iki defa yediniz ile bize ka~~d ula~d~rup, vas~l oldu~~~
mahalleri bildürmii~~iken ser-hadd-i mansûreye vas~l oldu~~~haberi ile muhkem tenbih olundu~~~
üzere ka~r~d yazmadu~~ndan gayri ser-hadd-i mansûre zabiderinden kang~s~na ve kang~~gün ve
kang~~mahalde ve ne vechile teslim olundu~~~ve sair buna müte'all~k olagelen cilziyyat(?)
me~rilh ve mufassal kemâ-yenbegi malümumuz olmama~la adendmiz ile'l-an Semendire'de
ahkonulup, habs °bindi~i fehm °bulup, hakikat-i halde bizim ahvalitniz fikr ve milla'haza olunsa
' im-1 risal
' et muhâl ve tarafeyne keder
bizim ile olan mu'a'melenin misli sebkat itmeyilp, meras
virir. Bir hu~ünete 'ibret ve numûne olmu~dur. Der-i devlet-medardan ç~kup, bu tarafa tevcih
ittii~ümilzden berC~~otuzbe~~ay old~. Bu kadar ikdara ile ricâ olunmu~~iken ne geldil~ümüzün
haberin ilim ve ne sonra se~yle~dil~ümüzün ahvali ~evkedü kudretlü Padi~ah-1 a'zam efendimiz
hazretlerine 'arz ve ilham içiin âdemimiz gönderilmesine izin virildi. 'Mabet bir sene
mûriirundan sonra kendi:ini:iz re'y ü tedbir idilb, memhûr ka~~d~= ile ta'yin-i müddet ile
ademimiz gönderilmi~~iken am dahi alikoydunuz ve adendmiz ile cevab gelinceye de~in k~rk elli
gün kadar bu tarafda gelmemiz içiin meclisde sözünüz olup, ol vakitten bir ve üç ay olur
ademliniz gitmesi ile bu güne de~in ma'llimumuz de~ildir. Bunda bu gün eziyyet ve 'azâb itmeniz ile ne has~l olur, Devlet-i 'aliyye bu ma'kille mü~âhede-i kederden milberra oldu~~~
hilveydad~r. Çünki adernimizin gittü~il ka~~t ile maltimumt~z olinam~~d~r. Devlet taraf~ndan
dahi geliir gider bu kadar biz bunda 'abes yire niçeye de~in otururuz. Bu tarafda birkaç gün
beklememiz cevab gelinceye de~in iktizâ eylemi§ idi. Çünki cevâb yok, tevakkuf itmemiz
beyhüdedir, bi-e~nri'l-lahü teala bu ana gelince i~~görülmedü~linden gayri maslahat görülecek
' i k~~~gelmeden biz dahi yollansemte dahi yap~~~lmadu~~~niimayk~d~r. R~za-i Allah'a kiilüz, bar
sak münâsib görünür, gerçi sizinle görü~illmedi, lakin tecrübe-i umûr-~~mu'azza~na ile sair
' olunma~la hüsn-i
vükela aras~nda ihti yanna olup, bize müte'allik olan ahval size tefeyyüz
halimizi tetebbu' eyleyüp, ana göre cevâb eylemeniz melhûzdur ve's-selâmf~~
Fili Zilk'ade sene 1100." M.T, vr. 83 b, sr. 11-19., 84 a, sr. 1-19.
"M.T, vr. 93 a, 9-10.
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Osmanl~~ heyeti kendilerini götürecek gemilerin Komorn adas~ nda
oldu~u söylenerek buraya getirilip kapat~lm~~~yanlar~nda bulunan tercüman,
komiser ve kaptan. kendi neferatlanyla gizlice kaçm~~lard~r. Heyetin konaklad~ klar~~hane askerler taraf~ ndan sar~ larak s~ k~~ bir kontrol ba~lam~~ t~r.
Zülfikâr Pa~a Komorn'da bu hapsedili~i ~öyle ifâde eder: "Ne gemilerin haberi var ne gayri bir sit ü sedâ var idi. Habsimiz m~~karrer ve ta`yinâtdan bir
nesne virilmez idi"26. Zülfikâr Pa~a'n~ n birkaç gün dedi~i ancak kaç gün
oldu~unu bilemedi~imiz bir bekleyi~in ard~ ndan Viyana taraf~ ndan
mükâlemelerde ba~~vekil olan Kont Kinsky'nin ve ~mparator'un yan~ nda bulunan Kardinal'~n27 mektuplar~ n~~ ula~ t~ rmakla görevli bir tercüman
gelmi~tir. Gelen mektuplarda yine sulhu sa~lamak üzere ~mparator'un
yan~ndan bir ki~inin gönderilece~i bildiriliyordu. Bar~~~yapmak maksad~yla
Viyana'ya gelen heyet bu yönlü gayretlerini sonuna kadar devam ettirmi~tir.
Nitekim uzun ve neticesiz geçen müzakerelerin ve oyalamalar~ n ard~ndan,
zorla dönü~~iznini alm~~~iken gelen bu mektuplar~~ de~erlendirmeye alarak
görü~meye olumlu yakla~m~~lar ve Avusturya'n~n Osmanl~~Devleti'nin itibar~ n~~zedelemeyecek, halklar~m ma~dur etmeyecek ve kendilerinin sulh
mevadd~~hakk~ nda Devlet-i aliyyeye ak~l dan~~malar~ na müsaade edilecek olmas~~ ~art~yla güvenilir bir adam~ n~~göndermesini veya mektup ile bildirmesini istemi~lerdir.
Osmanl~~ heyetinin bu cevab~~ vermesinden birkaç gün sonra
~mparator'un s~ rda~' olan senyör gelmi~tir. Kendisiyle yap~lan görü~meler
neticesinde sulh maddeleri belirlenmi~tir. Bu maddelerin yani sulhun onay
al~p almayaca~~na dair ~mparator'dan ongün içinde kafi bir cevab~ n gelece~i
heyete bildirilmi~, heyet de sulh maddelerini Padi~ah'~n fikrine sunmadan
onaylamayacaklar~m ifade etmi~lerdir. Ancak on gün içinde imparator taraf~ ndan gelmesi beklenilen kafi cevap gelmeyip birkaç ay geçince, heyet
~ ikayetlerini içeren ve geri gönderilmelerini isteyen bir mektubu28 yazarak
M.T, vr. 93 a, sr. 13-14.
Kardinal, Graf Kollonitz olmal~d~r. Kollonitz Viyana ku~auld~~~~zaman Piskopostur,
daha sonra Kardinal olmu~tur. ~ehrin savunmas~ nda büyük yararl~ klar göstermi~tir. Robert A.
Kal~n, Geschichte des Habsburgerreiches 1526-1918, Wien-Köln-Graz 1977, s. 71. Çar'~ n
yan~nda bulunan Kardinal Kollonitz, hay~rl~~sözlerim var diyerek Viyana'clan ayr~lmakta olan
heyetle görü~mek istemi~~ve sulha yönelik tekliflerde bulunmu~tur. Ancak Osmanl~~heyeti kabulü imkans~z gördü~ü ve "cevablar~~ halt olup" diye nitelendirdi~i sulha dair konu~malar~~ ve
~artlar~~red etmi~tir. M.T, vr. 93 a, sr. 5-7.
28 Mükâleme taluirinde bu mektubun süreti ~oyledir: "Dostâne inhâ olunur ki bundan
âkdem gönderilen mektüblar~m~z~n mazmünunda e~er biz gelüp, ol tarafa `avdet iden
âdeminizin takririnden her ne halde hayr-hahl~~~ m~z ve arada nâ-hakk yere çekdü~ümüz
26

27
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vekillere göndermi~tir. 5 Ramazan 1101 (12 Haziran 1690) tarihli bu mektuptan anla~~ld~~~na göre heyettekiler kendilerine yap~lan muameleyi ne
dostlu~a ne de dü~manl~~a s~~d~ramamakta, oyalanmaya çal~~malar~n~~ ise
yine kendilerinin ahmak yerine konulmas~~olarak alg~lamaktad~rlar. Nitekim
mektupta bu konuda yer alan iade ~öyledir:
"... Bu maküle muâmeleniz maslahat bütürür(?) dost i~idir dirseniz
dostlukda bu mertebe san 'atlar olmaz, dü~man-~~evzâ' böyle olur dirseniz
dü~man dahi i~inde ve sözünde merdâne hareket itmek lâz~md~r. Bu cins
mu'âmelât ile bizi ahmak yerine koyup cevâb-~~hargû~~virmekle vakit
geçürmek m~llâl~azas~nda olursan~z, bu güne mülahaza kimin hât~rma gelmez in~a'-Allah ü teâlâ bu maküle mülâhazalar â~ikâre mü~âveremizdir. Her
an lisâne geldü~ü ~öyle dursun kat kat istimâ' olunmas~~sebebiyle rûyâm~zda
bile görür mertebesine varr~n~~zd~r..."2"
me~akkat ve zarûret sizin maV~munuz olmu~dur. Ammâ siz her-bâr ki bizden cevâb almak
murad~n~zd~r, der-`akab bir maslahat silretin gösterseniz cevâb alundukdan ~onra yine
kendünüze laz~m olan i~in fikri ile olup, taraf~n~z~~ külliyen sa'b iderseniz ve bu ittü~ünüzü defa'at ile tecrübe olunmu~dur. Bu maküle muâmeleniz maslahat bitüriir dost i~idir dirseniz dostlukda bu mertebe san'atlar olmaz, dü~man-~~evzâ' böyle olur dirseniz dü~man dahi i~inde ve
sözünde merd-âne hareket itmek laz~md~r. Bu cins mu'âmelât ile bizi ahmak yerine koyup
cevâb-~~ hargû~~virmekle vakit geçürmek mülahazas~nda olursan~z bu güne mülahaza kimin
hât~rma gelmez. ~ n~a-Allahü tel bu maküle mülâhazalar a~ikare mü~âveremizdir. Her an
lisâne geldü~ü ~öyle dursun kat kat istimâ' olunmas~~sebebiyle rüyâm~zda bile görür mertebesine varm~~~zd~r. Ve mükâlemelerde bu kadar eyyâm bizim ile görü~dü~ünüz, söyle~dü~ilnüz gerek kelâm~m~zda gerek 'amel ve hareketimizde musâdakat ve mut~âlasatdan ta~ra zerre mikdân
bir nesne zuhür itdimi bizi ahmak yerine koydunuz. Biz Devlet-i 'aliyye'de bu etvâr~~
görmedü~ümüzden bize k~t pek ba'id görünmü~dür. Bu i~lerden lf~tf-~~Hakk ile bilinmedik bir
~ey kalmam~~d~r. Ancak s~ dka sülûk iden tabi'at dâimâ hulüs gözetmekle maslahata halel virir
semte meyl etmez. Bu mu'âmelenizin 'aczi dursun. Efendilerimiz ve ulûlar~m~z taraf~ndan ~imâl
ve cenüb mâ-beyni kadar mesâfe-i balde olsa yine bir haber al~ nmak mümkün olurd~. Bunda ise
kubbe-i firüze alt~nda fark olunur bir kelime aslâ yokdur. ~ikâyetûniz dinlenmeyüp ve bir
sözinnüz sem' ve kalbe lâ-hakk olmayup iki y~ldan berü sair evl~üt~m~z hebâ ider oldu~undan
kat-~~nazar hâiben ve hâsiren böyle bir berr ü beyâbân yerde bilâ-sebeb bu kadar zamand~r
cezire-bend olup müteezzi-i derim ve mütekeddir-i hât~r oldu~umuz pesenctide-i âlem
oldu~undan gayri bu maküle muâmeleye cenâb-~~Rabb-ül-âleminin r~zâs~~varm~d~r, elçilere gadr
ve hayra sa'y idenlere cefâ ittürmek çok defa sebeb-i nedâmet olmu~d~~r. Kendümüzden me'yüs
olmak dereceleri zuhiir itmek semtin tutmak ile hâlimizi 'arz itmesek de güç itsekdeçe fâide ve
tertlb olunan 'azab ve eziyyetin kemâl-i te'sirinden nâ~i olan ifrât ve infiâlimizden hazz olunmak
ihtimâli dahi hât~ra hutür ider, hele yine yazm~~~olal~m ve al~konul~nayup bir gün evvel yollanmak içün rica idelüm. Ve ba'de-1-yevm kat-~~ümid edüp, der-gâh-~~cihân-tâb 'adâlet-i semedâniye
ahvâlimizi havale idelim. Her halde Allahü teâlâ hazretleri kullar~n~ n kalbine ve fi'line nâz~rd~ r
ve's-selâm, 'ala-men-ittebaa-el-Hüdâ fl 5, Ramazan sene 1101" M.T. vr. 93 b, sr. 15-19, vr. 94 a,
sr. 1-19, vr. 94 b, sr. 1-3.
29 M.T, vr. 94 a, sr. 1-6.
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Mektuptan yine anla~~ld~~ma göre heyetin Komorn'daki vaziyetleri hiç
iç aç~c~~de~ildir ve ~ikayetleri dikkate al~nmad~~~~gibi sözleri duymamazl~ktan
gelinmektedir. ~ikayetlerine bakt~~~m~zda heyet, iki y~ldan beri zamanlar~n~n
bo~a heba edilmesinden, haks~ z yere maddi ve manevi zarara
u~rat~lmalar~ ndan, Komorn gibi ~ss~z bir yerde bil-sebep haps olunmalar~ ndan kederlenmekte ve ümitsizli~e kap~lmaktad~ r. Öyleki heyet kendilerine çektirilen bu eziygtin, s~k~nt~ n~n a~~nl~~~ndan dolay~~kar~~~taraf~n bundan haz duydu~u ve haz duydu~u içinde kasden yapt~~~~ihtimalini
dü~ünmeye ba~lam~~t~r.
Heyet mektubu gönderdikten sonra Graf Kinsky'den3° 20 Ramazan 1101
(27 Haziran 1690) tarihli cevabi mektup31 gelmi~ tir. Bu mektupta Kinsky,
3° 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
gönderilmi~tir. Kariyer hayat~n~~Bohemya'da gerçekle~tirmi~tir. Orada ba~bakan vekili, kraliyet
kaymakam! 1690'da imparatorluk istihbarat meclisi üyesi olmu~tur. Jobst, a.g.e, s. 412, dipnot
176.
31 Graf Kinsky'nin mektubu: "Ba'de's-selâm inhâ' olunur ki mektubunuz gelüp, mefhüm~~
malumumt~z olmu~dur. ~ikayetiniz 'adem-i sabnn~za bâ'is olmu~dur. ~ikâyete bâ'is olur nesne
i~imizde oldu~un bilürüm, ve dahi bir nesne görme~e hakikat halde a~~r ve ail âdemleri bikarâr ider, me~er bi-hâs~l sü-i zann tereddildin lüzum~~bâ'is olmu~~ola büyük maslahatlarda ba'de'l-husüs yaln~z bizim taraf~m~ z ile olmayup, uzak yerlerde vaki' müttefiklerimiz ile haberle~mek iktizâ iden i~de sabr lânmd~m[r], bundan akdem Dedûrtemberg(?) nam, Çasâr efendimizin sakartaryozu ile söyle~ilen ahvâl malfimumuz oldukda ittifak ve ittihâd~m~z sebebiyle
Leh kral~~ve Venedik Gumhüruna mahsus âdem gönderilüp ve bu husf~slar haberle~ilüp ve
cevâblan gelince beklenüp, sizinle bu arada gayri söz olmamak iktizâ eyledi. Bu esnâda münir
iden vaktin sebebi hul 'üs üzere i'lâm eyleyüp ümmid iderimki `akl ve ferâsetiniz muktezâs~nca
zann~~terk eyleyüp, rühunuzdan da~da~ay~~der eyleyesiz, çekdü~unilz zahmet var ise ana
Çasâr hazrederinin ruâs~~olmadu~un defa'ât ile yazd~ m ve tahkik eyledim. Ve dahi mezkür
Dedürtemberg ile olunan nesnelerde dahi Çasâr hazretleri müsamaha buyurmayt~p, anlar~n
lüzûnn üzere himmet eyledi. Ve dahi nzâm~za dinimize muhâlif kimden ve ne yüzden size cefâ
olur hakikat üzere taltrir idup, i'lâm itmek isterseniz ol zahmetin dahi der i veyâhüd ta'tili içün
mümkün olan derecede tahldki taraf~na sa'y iderim. Sü-i zann ile büyük ve muhit= maslahatlan teshil olmayup muhtell ve mü~ewe~~olduklar~~tecrübe ile te'yid ve e~er
zann ile 'amel
olunsa sizin bizim ile ittf~~ünüz muâmeleden hulusun~a hakikatde
zann itmemize sebeb
olur, çok ahvâl zuhür eyledi. Sizinle vaki' olan 'ale'l-~ tlâk söylenen cevâblar her yere mahsüs
olmak üzere söyle~mek iktizâs~~taraf~m~zdan tafsil olunmu~~iken aslâ buna raz~~olmad~n~z ve ruhsatuuz bir sene-i tecâvilz itmedü~ün i'lâm eyleyüp sene-i âhirinde der-i devlete gönderdü~ünûz
âdem 'avdet ittikde Çasâr taraf~na cenk ile al~nan yerleri kasr-~~yed ve size anlardan murâd olunan istirdâd ahnmak hususunda ruhsat:mum tecdidi hususunda bir söz söylemediniz ve hakikat
hâlde bu esnâda ruhsadn~z ne mertebe idüki ve lisâne gelen cevâblar ruldat~n~z hasbi ile midir
ifide eylemedü~unii~ii hat~ra getiirmek i~e sâlih âdemler mu'temed olmalar~~resm-i ecnâs üzere
mukaddemdir. Sizin ve bizim âdemlerimiz lisâne gelen cümle cevâblan zabt itmi~lerdir.
Sözleriniz hât~rda olmak gerekdir. Hulusunuz~~beyân içün 'akl~m~za târi olan ~übhelerimizi der
ü rer ve haikat-i hâli i'lâm itmek gerekseniz size hulus üzere yazar~mki hulus ve istikâmetimi
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heyetin ~ikayetlerine aç~ kl~ k getirmeye çal~~m~~ ur. Buna göre bar~~~
görü~meleri sadece Avusturya ile de~il müttefikleri olan Venedik ve Lehistan'~n da kat~l~m~~ ile olmal~ d~r. Bu nedenle müttefik vekillerinin birarada
mü~averelerde bulunmas~~ gereklidir. Ancak müttefik devletler aras~ nda ki
uzakl~ k dolay~s~yla biraraya gelmek ve görü~me neticelerini ilgili ülkelere
bildirip tekrar cevap almak epey zaman alm~~t~r. Bunun için sab~ r gereklidir
ve asla akla bu geçen zamandan ve çektirilen s~ k~ nt~lardan haz duyuldu~u
fikri gelmemelidir. Di~er yandan Kinsky ~ikayete mucib olan aksakl~ klar ve
sebep olan ki~iler kendisine bildirilecek olursa meselenin halli için gayret
sarfedece~ini de beliruni~tir.
Kinsky bu mektubunda anla~maya var~lamamas~ndan Osmanl~~ heyetini
sorumlu tutmu~tur. Ona göre heyet, elçilik yetkilerinin bir y~ l oldu~unu belirtmi~~ve Mustafa A~a ~stanbul'a gidip döndükten sonra görevlerinin yenilenip yenilenmedi~inden bahsetmemi~lerdir. Dolay~s~yla geçen zaman
zarf~ nda görev yetkisi yenilenmeyen heyetin bar~~~görü~melerine dair olan
ruhsau taru~~l~ r haldedir. Nitekim mektupta yer alan "...Ruhsatnnzin tecdidi
hus~lsunda bir söz söylemediniz ve hakikat halde bu esnada ruhsat-titiz ne
mertebe idii ki ve lisâne gelen cevâblar ruhsat~mz hasbi ilemidir...32"ifadesi,

Avusturya'n~ n, heyetin yetkisini sorgulamaya çal~~t~~~n~~ortaya koymaktad~ r.
Ancak bu sorgulay~~~Avusturya'n~ n zaman kazanma arzusundan ba~ka bir ~ey
de~ildir. Nitekim hem Fransa ile hem Osmanl~~ Devleti ile ayn~~anda sava~~halinde bulunan Avusturya, cephelerdeki durumunun netle~mesini beklemektedir ve bu türden gerekçeler ile heyeti tutmak ç~ karlar~ na uygun
dü~mektedir.
Kinsky'nin mektubu Osmanl~~ heyetini hem üzmü~~hem de sinirlendirmi~tir. Nitekim Avusturyal~lar~ n hilekâr davrand~ klar~ n~~ ve bar~~a niyetleri
olmad~~~ n~~ mü~âhede eden heyet, yine onlar~n kendilerini yollar~ ndan
al~koyup hapsetmelerinden dolay~~ utand~ klar~n~~ve bu nedenle bazen sessiz
kald~ klar~ n~~ ve bazen de gerçek d~~~~ithamlar ile kendilerini oyalamaya
çal~~ t~ klar~n~~ dü~ünmektedir. Bundan dolay~~da gelen mektuba cevap yaz~ p
yazmamakta hayli tereddüt etmi~ler, ancak onlar~~susturmak ve cevap veremeyecek duruma getirmek amac~yla bir mektup kaleme almaya karar
bildügünüzden gayri murâd iderseniz ol hulüs üzere Siz dahi cevâb idesiz. Ve maslahata mani'
olan nesneyi basiret eyleyüp de!' itmekle takayyüd idesiz ve's-selâm. Fi 20 Ramazan sene 1101."
M.T. vr. 94 b, sr. 4-19, %T. 95 a, sr. 1-10.
32 M. T, NT. 95 a, sr. 4-6.
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vermi~lerdir. Heyet, gönderdikleri bu mektupta kendilerine yöneltilen itha~nlara cevap vermi~tir. ~lk önce maslahat ruhsatlann~n bir y~l için geçerli
oldu~u yönünde kendilerinin bir beyanlanmn olmad~~~n~, ellerinde padi~ah •
ferman~~ oldu~unu, bu ferman~n maslahat i~ini halledip bo~a zaman harcamadan dönülmesini emretti~ini ve kendilerinin onu icra ile görevli olduklar~n~, ikinci olarak Devlet-i aliyye taraf~ na gönderilen Mustafa A~a'n~ n
görevinin ruhsatnameleri yenilemek de~il, taraflar~n sulh konusundaki tekliflerini iletmek ve fikir dan~~mak oldu~unu belirtmi~lerdir. Kald~~ki sadrazam~n Avustury yetkililerine ula~t~r~lmak üzere Mustafa A~a'ya verdi~i mektupta heyetin sulha ruhsatl~~olduklan dile getirilmi~tir.
Heyet Komorn'da tutuklu bulunduklar~~bu zaman zarf~ nda tekrar
~stanbula bir adam gönderme ve dan~~ma teklifinde bulunmu~larsa da kabul
edilmemi~tir. Mektupta yer alan ~u ifadeler heyetin beklentilerini ve
~a~k~nl~ kla= dile getirmektedir:
"...Fi'l-haldka sizin bizim ile ittü~ünüz mu'âmele bir taril~de bir sulhda
ve bir devletde olmam~~d~r. Güyâ i'dmad var imi~~sözlerimizi alursan~z bu
kadar zamandan sonra raz~~oldu~unuz] a~ikare beyan itnryüp dönüp, yeniden ruhsat~m~z~~sual idersiniz ve iki sene hep taralim~dan sual ile mürûr eyleyüb hiç ma 'köle uyar bir cevâb virdü~ünüz yokdur. Ve dahi pek isti~râb
olunan budur ki hem efendilerimiz ile cevâbla~ma~a koymazsm~z ve hem
bizden taze ruhsat istersiniz. Lakin böyle olmu~~iken de yine hul~ls ve
sadakati elden komaz~z. Ve fesh-i maslahatm vebalin boynumuza almam, tek
bir hay~rl~] i~~lûtf-~~Hakk ile olabilsün, sizi muhayyer ideriz ve mevadd
mâbeynimizde karar-dâde ise `akd-i maslahata sûret buldurmas~nda
muvâ fakat ideriz ve böyle `ibadu'l-laha nall' i~de mümkin olan tarik-i
mülâyemet ve cadde-i i'ddalden çdcmaz~z. Sözlerimiz kabul olund~~ise bizim
ruhsadm~z ba'z-~~mevadd~~tasrill ve tahldk ile olmayup, mutlak hay~rlu i~in
mükaleme ve `akdine me'mûruz, i'dmadm~z var ise in~a-Allah ü teala temessükle~elim. ~evketlü Padi~ah efendimiz ve a'zam-~~mülûk-i nasâra Roma
imparatoru efendiniz k~rk gün müddetine de~in i~in istihkam~~ve redd [ü]
kabûlüne muhtar olsunlar. Dilerseniz bize i~in neticesi]] inandurun bir
~übheniz var ise temessükle~meden âdem gönderelim, lay~k görülen
hus~lslan istizan idelim, maslahat malcsûd ve murâd oldukda böyle bir semte
yap~~~mak laz~md~r ve illa =ad~n~z de~il ise çünki i~e yaramaz~z bizi ne tutup bila-faide ta'zib idersiniz. Nâmelerin cevab~~elimizdedir. Bir gün evvel
yollanmam~z dileriz. Ba'de-1-yev~n Devlet-i `allyye taraf~ndan gayri adem gelür
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veyahtld siz gönderesiz ve re'y-i perde-i takdirde olan kimesnenin ma'Itlm~~
de~ildir, II 28 Ramazan sene 1101 "33
Komorn'da bulunan heyet, Avusturya ve müttefiklerinin sulh taraftar~~
olmad~klar~na ve sulhun yap~lamamas~n~ n suçunu kendilerine yüklemek gayreti içinde bulunduklar~ na kanaat getirdikten sonra bar~~ a ait ümitleri tamamen kayboldu~undan Viyana'ya iki ayda dört defa mektup göndererek
art~k ~stanbul'a gönderilmelerini istemi~lerdir.
Birinci mektup 11 Zilhicce 1101 (15 Eylül 1690) tarihinde yaz~lm~~t~r.
Bu mektupta heyet, sulhun olmamas~ ndan kendilerinin sorumlu tutulamayaca~~n~, görü~ melerde verdikleri cevaplar~ n, dünya ve ahirette kendilerini
utand~ racak hiçbir yan~n~n bulunmad~~~n~~ve taraflar~ n da bunu bildiklerini
ifade etmi~lerdir. Heyet kendilerine göre Komorn'da al~ konulmalar~n~n gerekçesini ve isteklerini ~u cümleleri ile aç~k ve net bir ~ekilde ortaya koymaya
çal~~m~~lard~r:
"...Ancak murad~n~z semtine yap~~~mayup, vakit geçürme~e kendünüze
ruhsat olmak için] ruhsat~m~z talebinde]] makstldu~luz ne oldu~u belli]
olmu~dur. ~~te bu sene dahi devretti. ~imden sonra k~~~gelüp insaf idesiz,
emn ü'aman ile gelen restiller cemi' zamanda ta'clz olunmaz iken bize olan
ta'ciz ve ta~dib bir derecede nihayet bulmu~ dur ki ba'de-1-yevm zuhtlr iden
elçilerin kat~~ bir ço~una num~lne-i tarih olmu~dur, bize old~. Nâme-i
Hümayiinun cevablar~~bir seneye karib olur elimizdedir ve pasaportan~z dahi
yedimize teslim olmu~dur. E~er evvel geldü~ümüzde ve sonra Beç'den
kalkdu~umuzda virdü~ünüz aman ka~~d~n~z m~lcibince bir gün evvel serhadd ba~~ na emin ve safin] ula.~ d~nlmannz iltimas olur. Bundan böyle bir[z]i
cebren ahkorsan~ z resm-i mu'tâcl-] nasa mugâyir ve ~uriit-] insafa muhalif ve
imân~n~za muhtell bir i~~ittii~ii~iiizü melh~lzunuz ola. Tahriren fl 11 Zilhicce
sene 1101.
Heyet gönderilmelerini isteyen birinci mektubun hemen sonras~nda 20
Zilhicce 1101 (24 Eylül 1690) tarihli ikinci mektubu35 göndermi~tir. Bu
MT, vi. 96 a, sr. 3-19.
M.T, vr. 97 a, sr. 9-17.
35 Gönderilen ikinci mektup : "Dostâne inhâ olunur ki, gerü gitmemiz içün bundan akdem mektüb tahrir ve irsal olunmusdur. Lakin mü'ekked ferman-~~padisahi ile Astâne-i saâdete
varmak üzere me'mür oldu~umuz ecilden eyyam-~~ sita gelmedin ve yollar bozulmad~n bir gün
evvel yollanmam~ z içün tekrar rica olunur. Me'müldur ki cenk esnas~nda dahi götürdülen
dostlu~u ve ol~gelen resm-i ecnâsa i>tibar~ n ednâ derecesine bu kadarca riayet ile emin ve salim
33

34
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ikinci mektupta da heyet, birinci mektuba gönderme yaparak k~~~gelmeden
ve yollar ula~~ma elveri~siz olmadan, bir an evvel sa~~ve salim olarak Osmanl~~
Devleti s~n~r~na gönderilmelerini tekrar rica etmi~lerdir.
Üçüncü mektup36 3 Muharrem 1102 (7 Ekim 1690) tarihlidir. Bu mektupta heyet daha önce gönderdikleri iki mektuptan ve çok say~daki
görü~melerinden geri gönderilmelerine ili~kin bir sonuç ç~kmamas~ndan
kederle, hayretle ve sitemle bahsetmektedirler. Nitekim kar ya~mas~n~n
yak~n, ancak gidecekleri yolun 80-90 günlük uzak mesafede olmas~ndan tedirgin olan heyet, çektikleri elemi ve beklentilerini "...Bizi k~~a komayas~z,
çekilen zahm etler sebebiyle 'atil olduk, insafda yerin bulsun, iki âdemi eziyyet ile vallah-ül-azim bir nesne hâs~l olmaz. Cümlenizden iltimâs olunan budur ki, sâlimen gerü gitmemiz içün bir an evvel izn ahvirmeniz ile bizi
mahzûz idesiz memnûn oluruz..." 37 ifadeleri ile dile getirmektedir.
Dördüncü mektup 3 Safer 1102 (6 Kas~m 1690) tarihinde yaz~lm~~t~r. Bu
mektup da yine heyetin gitme arzusu ve sitemleri ile ba~lamaktad~r. Üç aydan beri üç defa mektup gönderdiklerini ve asla kendilerine bir cevap verilser-hadde ula~d~r~lmanuz bab~nda izn aliviresiz. Bu defa dahi müsâmahamz olur ise azizül intikam cenab-~~Bari tel hazretleri merâsim risaleti bu mertebe hor görenlerin !adüvvüsü
oldu~un hât~nmza getüresiz. Fi 20 Zilhicce sene 1101." M.T, vr. 97 a, sr. 17-19, vr. 97 b, sr. 1-4.
36 Üçüncü mektüb: "Dostâne inha olunan budur ki, ferman-~~ pâdi~âhi ile me'mûr
oldu~umuz üzere gerü gitmemiz husûsiçün iki defa mektübumuz bundan esbak hezarill-temas
ile tarafin~za irsal olunmu~~idi. Lakin ol vakitden beni bu kadar günler mürür idüp, haliya
eyyam-~~ ~itâ dahi karib olmakla ~imdiye de~in yollanmadu~umuzdan hayret ve elemde
oldu~umuz hafi de~ildir. En sonra gelen mektübunuz vusül buldukda gerü gitme~e tekrar izn
istemek husüs~~karar-dadeniz olmu~~iken sefer hengam~~itmeme karib oldu~un belki bizi yollamazlar deyil kendümüz mektübunuzun cevab~n ve gerü gitmemizin talebin bir ay kadar te'hir
eylemi§ idik. Vaktinde talib olduk, i~de mah-~~Eylül dahi münir ve mah-~~Te~rin-i evvel duhül
ider. Gidece~imiz yol dahi hayli mesafedir. Hareket günümüzden nihayetine seksen doksan
günde ancak var~lur, ne dimek (..?..) 'akl ve ferisetiniz muhit olm~ya, bizim as~l geldü~ümüzün
gayeti ~evketlü kudretlü Padi~ah efendimizin cülüs-~~hümâyünlar~ mn haberin a'zam-~~mülük-~~
nasara Roma ~ mparator~~ne tebli~~itti~ü maliimunuzdur. Bu arada tarafeyne hay~rlu bir i~~
görülmek dahi mümkün olayd~~ne güzel görülmesiçün mukadder olmad~. As~l me'mür
oldu~umuz i~e kadimi kon~ular ve baba dostlar~~aras~ nda memdüh ve mergüb hüsn-i muamele
oldu~~~a~ikaredir. Bu güne hüsn-i muameleye göre size dahi lay~ k olan budur ki temessükle
sözünüz icra olunup, geldü~'ümüz yoldan emin ve salim vollayas~mz ki cevablanna tebli~~oluna,
meveddedü dostumuzun sebkat iden meclislerde niu~ahede olunan i'dclal tebeamz taraf~ na
ihlas~nadan me'mül itti~ümüz budur ki bizi k~~a komayas~z. Çekilen zahmeder sebebiyle 'alil
olduk, insâfda yerin bulsun. ~ ki 'aderni eziyyet ile vallahül-azim bir nesne has!' olmaz.
Cümlenizden iltimas olunan budur ki, salimen gerü gitmemiz içün bir an evvel izn al~virmeniz
ile bizi mahzûz idesiz memnûn oluruz. Tahriren f'i 3 Muharrem, sene 1102." M.T, vr. 97 b, sr. 519, vr. 98 a, sr. 1-3.
37 M.T, vr. 97 b, sr. 19, vr. 98 a, sr. 1-3.
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medi~ini k~rg~ nl~ kla dile getiren heyet, muhataplar~ ndan "cefây~~men' ve
eziyyeti ref " etmelerini ve avdetlerini istemektedir. Bu mektupta Osmanl~~
heyetinin sabr~ n~ n tiikendi~ini ve s~ k~ nt~ lar~ n~ n artt~~~ n~~ görmek
mümkündür. Nitekim ~u cümleler heyetin manevi ve maddi durumlar~ n~ n
ne kadar bozuldu~unu ortaya koymaktad~r:
"...Bilinmez ne haldir ki kon~ulu~a ve dostlu~a ve muhabbet-i sâb~kaya
muvâf~k i~~ile gelmi~~Devlet-i `aliyye kullan bu kadar eziyyet ile ~~ efiy ü habs
olmam~z güyâ icra-y~~kah olup, ve eziyyet üzere eziyyet olmak ile bu ana
de~in ~tlâk ol~~~~~~ p halis olmak ile mesnir olmad~k, ve tekrar âdemlerimizin
ve davarlanm~zn~~eksenli bu sov~~klarda meydanda yat~~r, görürüz. Rüseâ-y~~
devletiniz mi-beyninde mu'teber dostumuz dahi 'ak] ve ferâset ve ihlâs-~~
sadâkat bâb~nda miin~ taz ve ser-efrâz olup, cibilliyetinizde merk~îz olan il~lâs~~sadâkat ile mülâhaza-i tâmm idüp, hüsn ü ihtiyâr ile gelenlerin mu'tâd-~~nâs
üzere hiisn-i r~zâs~~ile girii gitmeleri erzâni de~ilmidir. Bu takdirce Hakk-~~
say ve ihtimâm~n~z lâz~me-i zimmet hayr-hâhâ~l devlet kelimmidir, ve taraf-~~
hilâfd~r.'Bir
.
netice haber-endâz meihüz olurmu. Bilürüz bize i'dmâdn~lz
yokd~~r. Amma bi-na'z ve bi-garez tevcih-i'akl ve sarf-~~zih~~~olup, sözümilz
Hakk oldu~undan ~ekk ve ~übheniz kalmaz ve'l-hâs~l ciimlenizden ricâ ideriz
bu gadr ve cefây~~itmeniz, eyülerin sebebi ile olaki cenâb-~~Bari ibâdu'l-laha
iyilikler ihsân eyleye amin. Fi 3 Safer sene 1102".
Komorn'da al~ konulan heyet bu dört mektuptan istedi~i sonucu alamay~nca bizzat imparator.' a iltimâsnâme yazarak isteklerini dile getirmeye
çal~~m~~lard~ r. ~mparator'a yaz~lan iltimâsnâme ~öyledir:
l~ asâri ve elham-~~havâkh~-~~milletii'l-n~esihiyye Roma
imparator] hazretlerinin ~eref-i iftil~ âr-~~çasârilerine iltimâs-nâmemiz budur
ki, mu'tâd üzere girü refâh-~~hâl ile yollanmam~z hus~ls~çü~l bundan akdem
i'lâm olunup, rica olunmu~~idi. Lakin bir seneye karib olur bu tarafda meks
itdrilmek ile çekilen mihl~ et ve me~akkat ~lâz~r-~~ibâdu'l-lah olan hazret-i
mevlân~n ma'llimudur. Bundan sonra e~lendirilmeyiip, ser-hadd ba~~na
emin ve sâlim ula~d~nl~nam~z içti]] tenbil~~buyurulmak niyâz olunur. Der-i
Devlet-i `allyyeye
iftihâr-~~çasârilerinden gönderilen elçiler gini gitmek murâd eylediklerinde ne-mertebe refâhiyyet ve enuMiyet ve riâyet ile
girü isâ1 olunduklan ferâm~l~~buyurulmayup, ol mu'âmele bizim ile der-kir
olmak gerek idi ki hafi de~ildir. Hakk sübl~âne ve te`âlâ hazretleri huluk ve
38

M.T, NT. 98 b, sr. 2-13.
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haslet olan mülüke dâimâ hay~rlu olal~~al~ vâli ilki eyleye, fr 3 Safer sene
1102.'""
Bu nâmenin ifâde etti~i mana ~udur: Devletleraras~~ ili~kilerde elçilik
gidi~~ve dönü~ lerinde mutad olan, heyetlerin refah içinde sa~~ve sâlimen
memleketlerine avdetlerinin sa~lanmas~d~r. Ancak kendileri bu gelene~in
hilaf~na olarak Komorn'da haps olunmu~lard~r ve yazd~ klar~~dört mektup ile
gere~inin bir an önce yap~lmas~n~~istedikleri halde sonuç alamam~~lard~ r.
Heyet yakla~~k bir y~ld~ r bu bölgede bo~una bekletilmektedir ve çektikleri
mihnet ve me~akkatin haddi hesab~~sadece Allah'~ n malumudur. Oysa ki
Osmanl~~Devleti'ne Avusturya'dan gelen elçilik heyeti refah ve saadet içinde
misafir edilmi~ler, istedikleri zaman emin bir ~ekilde geri gönderilmi~lerdir.
Avusturya kendi elçilerine gösterilen bu hüsn-i muameleyi unutmamal~,
kendileri de sa~~ve salim avdet ettirilmelidirler.
Rebiülevvelin (Aral~ k) sonlar~nda 500 atl~~ve üç kaptan gelerek heyeti
Komorn'dan almakla görevli olduklar~n~~söylemi~lerdir. Osmanl~~serhaddine
ula~ur~lacaklar~ n~~ ümit eden heyet, yola ç~ kar~lm~~lard~ r ve nereye yol
ald~klar~n~~bilmemektedirler. Nitekim "...Nereye gidece~imizin haberin gelen kapudanlardan al~nmak mümkün olmayup, adamalanm~z halk~n a~z~n
yoklad~ lar. Kimi, yolda sizi izâle ideceklerdir ve kimi bir kal'aya habs ideceklerdir didiler..."4" ifadeleri heyetin bili~~ mezlik ya~ad~~~n~~ göstermektedir.
Ba~lar~ na gelen bu durumda ne yapmalar~~ve nas~l davranmalar~~gerekti~i
hususunda aralar~ nda isti~are eden heyet, kar~~~koymaya muktedir olmad~klar~n~~bildiklerinden ~artlara uygun davranmak karar~~alm~~lard~r. Buz
tutmu~~Tuna nehri üzerinden dualar okuyarak geçen heyet, yollar~n bozuk
oldu~u söylenilerek on iki konak kadar dola~ ur~l~ p Pottendorf kalesine getirilmi~tir.
e) Heyetin Pottendorf Kalesinde Hapsedilmesi ve Geri Dönme Çabalar~~
Komorn'dan kald~r~ larak Pottendorf kalesine getirilen heyet burada
hapsedilmi~lerdir. Bu defaki mahpusluklar~~ Komorn'dan daha a~~rd~ r.
Çünkü d~~ar~~ç~kmak bir yana kale içindeki bahçeye dahi ç~lu~larma müsaade
edilmemi~~ve onlar~~getiren askerler dahi bu kalede hapsedilmi~lerdir. Heyet
daha Pottendorf kalesine varmadan Avusturya vekillerine bir mektup yazarak
getirildikle~i bu yerlerde kendilerinin bir i~i olmad~~~n~~ve insaf edilerek geri
39
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gönderilmelerini ricâ etmi~lerdir. Pottendorf kalesine vard~ klar~ nda ise bu
mektuplar~ mn cevab~~gelmi~tir. Cevaplarda, heyetin al~ kom~lmalar~~ üç gerekçe ile sebeplendirilmi~tir. Bunlar:
Maslahat yani sulh gibi hay~rl~~ bir i~in olabilme ihtimali hala vard~ r.
Osmanl~~ Devleti de giden Avusturya elçilerine ayn~~ muameleyi
yapm~~t~ r.
Osmanl~~Devleti, heyetlerinin Avusturya taraf~ nda bulunmalar~ndan
memnundur; çünkü onlar~~ kendilerinden talep etmemektedir.
Heyet bu mektubu ald~ ktan birkaç gün sonra, ~mparator'un sekreteri
Pottendorf kalesine gelmi~ tir. Gelen ki~inin belirtti~ine göre yan~ nda
~mparator'un hangi ~artlar ile sulh istedi~inin yaz~ld~~~~bir mektup vard~ r,
kendisi onu vermek ve cevab~ n~~ al~ p ~mparator'a iletmekle görevlidir. Heyet
getirilen ka~~ tlar~~ al~ p almamakta çok tereddüt etmi~, ancak "belki Devlet-i
aliyye için uygun bir cevap vard~ r" beklentisiyle alm~~t~ r. Ancak bu mektupta
belirtilen istekler, heyetin ilk görü~melerde kar~~lar~na getirilen ve kabulü
imkans~z sayd~ klar~~ ~artlard~ r. Bu ~artlar~ n birkaç~ na göre baz~~ kaleler ile
Tököli tesli~~~~edilmeli, Erdel kendilerine b~ rak~lmal~ , Dubrovnik Kalesi'nden
ve harac~ndan Osmanl~~ Devleti el çekmelidir.
isteklerde bir de~i~iklik olmad~~~ n~~ ve Osmanl~~ Devleti'nin yarar~ na
hükümleri içermedi~ini mü~ahede eden heyet, ~mparator'un s~rda~~ n~~ yanlar~ na ça~~rarak cevaplar~ n~~ vermi~lerdir. Heyet ~artlar~ n kabulünun imkans~zl~~~ na binaen mektubu al~ p okumalarm~ n bile bir hata oldu~unu, abes
yere al~ konulduklarm~~ ve kendi arzularm~n avdet etmek iken eski bayatlam~~~
sözlerin önlerine tekrar tekrar getirilmelerindeki maksad~~anlayamad~ klarm~~
belirtmi~lerdir. Ancak yine de kullu~un bir icab~~ sayd~ klar~ ndan gelen
ka~~ tlara cevap vermeye karar vermi~lerdir. 7 Cemaziyelahir 1102 'de (8 Mart
1691) heyetin ~ifahen verdikleri cevaplar~~ kar~~~taraf kaleme alm~~ t~ r. Heyet
cevaplarmda al~ konulmalar~ nda gerekçe gösterilen i~ç hususa aç~ kl~ k getirmeye çal~~m~~ ur. Bu hususlar:
1) Pottendorf a getirildiklerinde heyetin ald~ klar~~ mektuba göre
al~ konulma gerekçelerinden ilki belki sulh olur dü~i~ncesiydi. Nitekim heyet
Viyana'dan ayr~ lmak üzere iken ~mparator'un yan~ ndaki Kardinali gelerek
bar~~~konusunda görü~me yapm~~, ancak Osmanl~~Devleti aç~s~ndan karl~~ bulunmad~~~~için heyet bunu kabul etmemi~, sadece mübadele konusu
Âstâne'ye dönüldükten sonra bildirilir denilerek müphe~n b~ rak~ lm~~t~ . Do-
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lay~s~yla heyetin gösterdi~i bu ~l~ml~~ tav~ r ile kendileri lehine sulh olabilece~ini dü~ünen Avusturya, heyeti tutmaya devam karar~~vermi~tir.
Heyet bu gerekçeye verdikleri cevapta kendilerinin Viyana'dan memleketlerine avdet için ayr~ld~ ktan sonra kimseyi mükaleme için davet etmediklerini, Kardinal gibi yanlar~na gelen ki~ilere de sulh konusunda, ilk toplant~lardaki sözlerinden farkl~~bir ~ey söylemediklerini, sadece tesadüfen
ak~llar~ na gelen mübadele konusunu söylediklerini ancak onun da imkâns~z
diye kabul edilmeyip görü~menin kesildi~ini belirtmi~lerdir. Daha net bir
ifade ile heyettekiler, Viyana'ya geldilderi ve ilk görü~melerde dile getirdikleri ~artlardan gayri bir ~ey kabul etmemek konusunda ~srarl~d~ rlar. Zira heyetin belirtti~ine göre al~konulduldar~~yakla~~k üç y~ll~k süreçte imparator etraftan kendisine pey der pey ula~an haberler ile de~i~en ve geli~en haller
hakk~ nda bilgi sahibi olur iken, heyet haber rüzgarlar~ ndan mahrum her
~eyden bi-haberdir. Böyle bir durumda anla~man~ n çerçevesi nas~l belirlenebilirdi?
2) Heyetin al~konulmalar~ nda gösterilen ikinci gerekçe Osmanl~~Devleti'
nin de Avusturya elçilerine ayn~~muameleyi yapt~~~~iddias~yd~. Heyet bu iddialara kar~~~Osmanl~~Devleti'nin Avusturya elçilerini küçük dü~ürecek tutumlardan kesinlikle kaç~ nd~~~ n~, eskiden gelen elçiler bir yana, ~imdi iki ülke
aras~ nda sava~~durumu mevcut iken bile gönderilen elçilerin iyi
a~~rland~ klarm~~söylemi~ lerdir. Nitekim heyete göre gönderilen Kont Kaprara (Albert Caprara) 4' ve di~er elçi42 istedikleri yerde konaklam~~ lar, elçi
Kaprara ~stanbul'dan Edirne'ye di~er elçi de Edirne'den ~stanbul'a kendi istekleri ile göç etmi~ler ve kara yada deniz hangi yolu tercih etmi~lerse o yoldan gitmi~lerdir. Yollar~na kimse engel olmam~~ , istedikleri elçiler ile
görü~üp bütün haberlere vak~f olmu~lard~r. istedikleri yerleri gezmi~ler, nafakalar~n~~ daima alm~~lar, yanlar~ na tayin olunan pa~alar, çavu~~a~alar~~ve
yeniçeriler taraf~ndan itibar görmü~ler, pe~lerine de kimse dü~memi~tir.
Heyet Osmanl~~Devleti'nde oldu~unu belirtti~i uygulamay~~kendilerine
yap~ lan muamele ile kar~~la~t~rd~~~ nda maruz kald~ klar~~ muamelenin bir
41 Avusturya imparatoru, Osmanl~~Devleti ile aralar~nda sava~~durumu belirince Albert
Caprara adl~~fevkalade elçisini henüz devam etmekte olan Vasvar Bar~~~ n~~uzatmak üzere ~ubat
1682'de Istanbul'a göndermi~tir. Peter Broucek, "Der Feldzug von 1683 und der Entsatz Wiens
in der Schlacht am Kahlenberg", Österreich und die Osmanen, Prinz Eugen und seine Zeit,
Schriften des Instituts für österreichkunde 51/52, Viyana (1988), s. 56.
12 Di~er elçinin ad~~ Baron Okman (?) olarak verilmi~tir. Ancak eserde yabanc~~ ~ah~s ve yer
isimleri gerçe~inden çok farkl~~yaz~ld~~~ndan ash tesbit edilememi~tir.
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benzerinin olmad~~~n~~ dü~ünmektedir. Nitekim "...Kang~~elçi nâmenin
cevâbn~~ald~ktan sonra bir sene ahkonulmu~tur ve söz külliyet ile geldikden
sonra bir ~ü cevâba tâlib de~il iken kang~s~~yoldan döndürülmü~dür ve
habsden habse `akl za`ife ile nalcl ohn~mu~dur ve Devlet-i `aliyye kullarmdan
birisi kang~sn~a bir dürlii ac~~cevâb söylemi~dir..." ifadeleri heyetin kendile-

rine yap~ lan muameleyi hak etmediklerini dü~ündüklerini ve geri
gönderilmeleri konusundaki sab~rlar~n~n tükendi~ini göstermektedir.
3) Heyete sunulan al~ konulma gerekçelerinin üçüncüsü Osmanl~~Devleti'nin, elçilerin Avusturya taraf~nda bulunu~undan memnun oldu~udur. Zira
kendileri heyeti geri ça~~rmak için ne mektup ne de adam göndermi~lerdir.
Heyetin buna verdi~i cevap iddian~n mesnetsiz oldu~udur. Nitekim heyete göre Osmanl~~Devleti'nin iç dünyas~n~~kendilerinden daha iyi kimse bilemez. Dolay~s~yla tav~ rlar~~ve uygulamalar~~ile ilgili yorumu yapmak kendilerinden ba~ka da kimseye dü~mez. Sadrazam~n" heyetin Avusturya'da kalmas~ndan memnun oldu~u dü~ünülemez, çünkü o, Avusturyal~lar~ n son
sava~larda kazand~ klar~~ ba~ar~lar dolay~s~yla kendilerine yukar~ dan bakaca~~m dü~ündü~ünden heyetin yola ç~kmas~n~~bile istememi~tir.
Heyet, kendilerinin mektupla ya da bir adamla geri ça~r~fmamalarm~n
devletin bu halden ho~nut oldu~una delalet etmeyece~ini belirdi-. Nitekim
heyetin yanlar~ nda getirdikleri Nâme-i Hümâyünda bir an evvel geri
gönderilmeleri istendi~i gibi, Mustafa A~a yediyle gelen mektuplarda da bir
an önce avdet ettirilmeleri tembih olunmu~tur. Öte yandan kendileri üç senedir Avusturya canibindedirler ve bu zaman zarf~nda Devlet-i aliyye taraf~ na
sadece bir adam göndermelerine müsaade olunmu~tur, o da yolda hapsedilmi~tir. Bu durum Osmanl~~Devleti'nin de malumudur. Gönderecekleri
adam~n tutuklanaca~m~~ bilmektedirler. Dolay~s~yla heyet ~u soru ve cevab~~
ile muhataplar~n~~ikna etmek istemektedir:
"...Yoksa bizim ile giriftâr-~~mihnet olmak içün bir âdem dahi mi
göndersünler, vallahüliazim bu edna kullarm merhamet eyledikleri içün
kimesneyi göndermediler ve bilâ-riyâ bizden pâk cevâb istenür ise biz on
sene bunda böyle habs olsak kimesne gelmez, söyledü~ümüz söz gerçekdir.
Hât~rlarn~a bir nesne gelmesün. Adem va~-~~p, gelmek içii~~~resm-i ecnâs
M.T, 101 b, sr. 10-13.
Zülf~ kâr Pa~a, Avusturya'ya elçilik ile görevlendirildi~inde sadrazam, Tekirda~l~~Bekri
Mustafa Pa~a'd~r. Mustafa Pa~a 1 May~s 1688-9 Kas~m 1689 seneleri aras~nda sadrazaml~ k
yapm~~t~r. Aral~k 1689'da Malkara'da vefat etmi~tir. S'0, C. 4, s. 1189.
13
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gözedilmek ister. Emn ü aman ka~~dlar~~me'~n~llü'n-bih gerekdir. Herkesin
irâcleti elinde durmak hakd~r. lite~-i harb ü k~ tah siindürn~ek Allahü te`ala
hazretlerinh~~yaratdu~~~çe~me mek~ûf olmak laz~md~r. Ve mademki bu resm
gözedilmeyüp biz bu hâldeyüz bir hay~rlu i~~bitmez..." 46
Anla~~laca~~~üzere heyet bir adam yollanmas~n~n gereksiz oldu~una ve
gelmeyece~ine, çünkü gelecek ki~inin de kendileri ile ayn~~ kaderi
payla.~aca~~na ve bunun Osmanl~~ Devleti'nin malumu oldu~una ve zor ve
cebr ile tutulma1ann~n hiçbir yarar~~olmad~~~na dikkat çekmek istemektedir.
Elçilik heyeti bu cevaplar~ndan sonra Viyana'dan haber beklemeye
ba~lam~~t~r. Ya~ad~klar~~ ortam elveri~sizdir. Dört duvar aras~nda hapsolunmu~lard~r ve onlann görü~üne göre zaten var olan s~k~nt~lar~~ve kederleri
kemal mertebeye varm~~t~r. Heyet Pottendorf kalesine hapsedili~lerinin 142.
gününde 8 ~evval 1102'de (5 Temmuz 1691) ~mparator>un vekili Kont
Kinsky'ye bir mektup4" yaz~p göndermi~tir. Heyettekiler bu mektubu, AvusM.T, vr. 102 b, sr. 1-7.
Kinsky'ye gönderilen mektup ~öyledir: "Dostane inhâ olunan budur ki; bundan akdem
mektübunuzda pey-ender-pey vaki' olan ~ikayetimizden Çasan Korta'n~n(?) ta'accüb ittü~ün
yaznu~s~na, ~ikayet etmekden esbab-~~~ikayeti terril) itmek ne mertebe Hak'dan ba'id ise la-yenkat? ~ikayeti mixib bir alay ahval na-~anide zuhür ittü~üne bizim dahi hayran olmam~z sizin ta'accübünüzden kat~~çok Hakka karibdir, in~â-Allahü teki bu ana de~in Devlet-i 'aliyye'de
me'külât ve melbûsât ve mefrü~ât~ mada zarûret ve bunun dört divar aras~nda bed-re'y hendek
suy~~ile eziyyet ve kimse ile görü~ülmemek içim muhkem bekçiler ile mahbüs oldu~umuz yokdur
ki ana binâen ~imdiki hâlimize ~ükr idelim. ~ikayet itmeler ma'lümdurki üç seneden mütecaviz
old~, efendilerimizden ayr~ld~k. Ve haliya ba~~m~zda bu kadar da~da~a-i harc~m~z vard~r ve bizi
~evketlii kerâmedü Padi~ah~= hazrederi "Naine-i Hümayf~num~~yarma mahalline teslim eylen
ve e~lenmen gidin" deyil ferman buyurduklar~~yedinize teslim eyledil~ümüz Nâme-i
Hümayünda ve saadetlü sadr~azam hazretlerinin mektüblar~ nda musarrah oldu~~~
malümunuzdur. Ve illa yar~ n sizi habs ve esir ve eziyyet itsünler içün göndermediler. `Ale'lhusin ki, Çasar size virilen ta'yinat akçesi ke'l-evvel virilüb refahiyyetinizi ister, zarûret
çekdü~ünüze r~zas~~yokdur deyü mukaddemâ Komorn'dan gelen mektüblannada yaz~lm~~d~r.
Lisan-~~çasariden sad~r ve sizin mektüblannada yaz~lm~~d~r. Refâhiyyetin asari böyle iktizâ itmezdi. Resm-i kadim virile gelenden ~ey-i kalil virilmede refâhiyyet bulunurmu, `ale'l-husüs ki
sizden mathib olan resm a'deti pey-der-pey sizin Devlet-i `aliyyeye gelen elçilerinize merhüm ve
ma~fürün-leh Sultan Süleyman hân hazretleri zaman~ndan bu ana gelince Padi~ahun~z~n pi~in
virdü~ü ~eydir. Bun~~bize minnet ile niçün virirsiniz, ol gelen elçilerinize olan riayet tevarihler
ile zabt olundu~~~mukarrerdir. Anlar ~öyle dursun yak~n zamanda gelen elçileriniz haliya
yan~n~zdad~r. Devlet-i `aliyye anlar~~bizim gibi habsden habse gezdürüp pazara gidenlerin
çarsuya ve pazara ç~karmayup istedikleri ~eyi aldurmayup her ~eyin bahalan iki üç seneden berü
ma'lûmumuz iken ald~klar~~baka kadar bir ol kadar dahi üzerine zamm idüb, faidelenürler,
böyle iken gelen nesne her ~eyin er-mü olsa yine gam de~ildir. Amma yedü~ümüz etmek mahlf~t
çig ham~rd~r, ve aldu~umuz et saulmayup kassab dükkan~nda bayat kalan etdir. Davarlar~ m~za
virilen odak kendü atlann~ n aya~~~alt~nda kalm~~~bayat otlakd~r. Bilürüzki buna dahi ta'accüb it-
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turya yetkililerinin suçu kendilerine y~kmalarmdan ve s~k~nt~lar~n~~iletmediklerinden dolay~~sorumlu tutulmaktan korktuklar~~için yazm~~lard~r. Heyet
buna benzer mektuplar~~s~k~nt~lar~n~~dile getirmek amac~yla zaman zaman
göndermi~ti. Anla~~ld~~~na göre imparator ve Avusturya yetkilileri heyetin
çekti~ini söyledi~i s~lunalardan ~ikayet etmelerine ~a~~rmakta, ~ükretmelerini
istemektedirler. Heyet ise gönderdikleri bu mektupta ilk bu hususa dikkati
çekmektedirler. Nitekim bu ana de~in Osmanl~~Devleti>nde yiyecek, giyecek,
içecek s~k~nt~s~~çekmediklerini, hendek suyu içip, dört duvar aras~nda kimse
ile görü~türülmeden hapis olmad~klar~n~~ ve eski durumlar~~ ile
k~yasland~~~nda ~ükredilecek bir yanlar~= bulunmad~~~n~~ifade etmi~lerdir.
~öyle ki Zülf~lUr Pa~a'n~n belirtti~ine göre de~erinden çok pahal~~al~p yedikleri ekmek içine bir ~eyler kar~~t~nlm~~~çi~~hamur; et, kasaplarda sat~lmam~~~
kalm~~~koku~mu~~et; davarlar~na verilen ot, atlar~n ayaldar~~alt~nda kalm~~~bayat onur. Kendilerine verilen erzak akçeleri de ihtiyaçlar~n~~kar~~lamakta yetersizdir. Heyete göre pey der pey bin minnet ile kendilerine gönülsüz olarak verilen erzak paras~n~~Osmanl~~Devleti Sultan Süleyman zaman~ndan beri
seniz gerekdir. Amma mahall-i ta'accüb olmadu~~~bundan ma'lüm olabilürki habsima dü~man
elinden virilmek laz~m gelince 'ald-~~küll sahibi olana ta'accüb ve gayr-i ta'accübe hacet kalmaz
böyle iken bir alay hayvanau da giderme~e izin virmedi~inizden iktizâ hasebiyle yenilerini kesdik. Rehiyyetimizin biri dahi budur, bunarm ~ükr idelim, ~ikayet itmeyelim, kadime riâyet ile
def-i zarüretimiz istemezseniz ma-beynde bu ana de~in can olan resm-i 'adi e~er geçmi~imiz ile
ma'an ria-merremiz haliya virilür ise biraz resm-i kadime ri'âyet ile def-i zarûret kulis oluruz, ve
illa bundan sonra melbfisat ve mefrü~ât~ma makülesi ~öyle dursun davarlanma~n yemlerin def
ittü~ünüz gibi sâir ~eyimizi der ü ref idilp, böyle hat~sde kemâl zarûret ile geçinmek iktizâ ider.
Ewelâ harçli~~ma~~Komorn'da habsi~nizde bize harc ittiirdii~ünüz sene âhirinde bizi yollarlar
deyü bu makale ~eyi lisâne getürmedik. Lakin insafsal~k hadden tecavüz it~nekle bizi ne dereceye getürdil~ünüz andan malf~m olaki zarü[r]etimiz lisâne ve kaleme gelmi~din
~ikayetimizden 'acziniz mukarrer idü~i malümum~adur lakin bizim dahi böyle habsde 'aczimiz
nihâyetden a~nu~d~r. Bunda i~imiz yokdur. Harc~m~z size habsimiz gibi asan olmadu~~~nümayan
olunur. Bizi tutrnanadan yollay~n hem ~ikayetimiz reF idersiniz ve hem harc~m~zdan kurtulmu~~
olursunuz. Bu takdirce ref-i gâile içiin bir maslahat murad~nam~~olur, veyah~ld edâ-yi resm
cülüs-~~hiimayün içiin bir adam~mz gönderilmek ihtiyannam~~olur Devlet-i 'aliyye kapus~~
g-ii~adedir. Ihtiyar' ile gelüp gidene gelme, gitme dimezler. Yohsa zahm-clar olan elbette ~ikayet
idicidir. Sizden bir ~eyi taleb itmeziz. Ve amma bizi kendil i~iniz içün habs idüp de resm-i
ri'âyetde bu kadar cevr ü eziyyet itmenin bir dünü lüzüm~~olmadu~una dü~man~na olanlar
~öyle dursun kendii dinda~lar~mz da de~mede ma'kül ve münâsib görmez. Bu ana de~in yazmadu~umuz ahval kalmad~. Ancak yaz~lmas~~ve bildirilmesi laz~m gelün zarinetleri tekrar betekrar yazmad~mz deyi!' siz yine bizi (?) idersiniz bu töhmetden isnâd olunmasun deyi!' i~bu
mektübumuz tahrir olunmu~dur. Dahi ne dimek laz~m geliir ki ma'lümunuz olnuya. Heman
keyfiyyeti alwalimizi dahi alimirs-urr vel-hafiyyat cenab-~~Rabbül-'âlemin hazretlerine havale
idelim. Verâ-i perde g~ybedden zuhûr ider ise emr-i ~eriflerine ranyuz. Fi 8 Ramazan 1102..."
M.T, vr. 103 a, sr. 4-19, vr. 103 b, 1-19, vr. 104 a, sr. 1-11.
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gelen Avusturya elçilerine pe~in olarak vermi~tir. ~u halde Avusturya kendilerini avdet ettirecek olursa hem bu ~ikayetlerinden hem de ödedikleri
harçdan kurtulmu~~olacakt~r. Heyet bunu istemekte ve beklemektedir. Her
~eyin ötesinde kendilerinin ~ikayet ettikleri as~l nokta üç senedir efendilerinden, ülkelerinden ayr~~tutulmalar~~ve Nâme-i Hümâyünlar~n~n hilaf~na
olarak ve hapsedilmeleridir.
Heyet, ~mparator'un vekili Kont Kinsky'den 29 Rebiülâhir 1103 (19
Ocak 1692) tarihli bir mektup alm~~t~r. Mektup heyetin uzun zamand~r bekledi~i geri dönü~lerine izin verildi~i haberini içermektedir. Bu izin mektubu
~öyledir:
muhlis-âne budur ki yolu"K 29 Rebiülâhir sene 1103, g~bbe-zâ
mu sa'id ola. Bundan akdem mektûbunuz vâs~l olmu~dur. Arzunuza
muvâfakat eylem emiz karar-dâdemiz olma~la bu ana dek gayri cevâb~m~z virilmedi. Geçen k~~~eyyâm~nda Tuna ile gidilmek mümkün olmayup, karadan
ise bir yerden gönderilmeniz insâniyyete lây~k olmama~la bu vakitlerin
güzelli~i be~enilmi~dir. Fasb~~h~~ceste bahâr olup Tuna suyu aç~lmak ile
Çasâr efendimiz kalbinde merküz olan mülâyemetleri muktezâsmca sa'âdet
ve meymenet ile girü gitmenize izin buyurdular. Ve sizi dahi âgâh eylem ek
içün tenbil~ler olmu~dur. Ve bundan evvel gelen mektûbunuzda dört madde
irâd eylemi~siniz. Birinde in'ikâd-~~sulh olmadu~~~sebebini üzerimize atma~a
cehd eylediniz. Ikincide bu kadar zaman bu tarafda ahkondu~unuzdan
~ikâyet itmi~siniz, üçüncüde bellü ba~lularm~z ile inekt~lbla~ma~a koymadu~umuz~~zikr itmi~siniz. Dördüncüde virile gelen nesne virilmedü~ün
`add eylediniz. Bunlara 4,e cevâb virilmi~dir. Tekrâren redd-i cevâba hâcet
kalmad~. Evvelâ habt eyledü~ümüz mükâlemelerden ziyâdesiyle ~sbât olundu
ki bizim gayri dürlü kavlimiz olmu~~idi. Siz ak'l-~tlâk birkaç madde irâd itdi~~iz. Biz ise cevâb eyledik ki öyle mübhem söz ile sulh olmaz, cüzviyatâne
inüb, alel-infirâd söyle~melüdür ki, ahkonulacak ve kasr-~~yed olunacak yerler malüm olup, dü~ülecek yerlerin mübâdelesi ve y~k~lacak muhtell yirlerin
tâmm ile kesile, hatta bu vech üzere
hedmi dahi bellü olmakla smur
tarafeynin emniyyeti ve reâyâ-y~~`ibâdu'l-lah~n rahat] ba'de-1-yevm temkin
müzâkereye raz~~olmad~n~z ve
üzere belJ bula. Siz ise bu makfile
Devlet-i `aliyyeye dan~~m~z deyü ilki olunmu~~iken, "bizde olan söz-i `akd
sulha kâildir, an[lah~lmayacak ~eyi niye dan~~uruz" deyü cevâb virdiniz. Bu
söze m~~s~rr olman~z ile hayli zaman mürür eyledi. `iik~ bet âdem
gönderdiniz. Geldü~ünde suâl eyledik. ~~~bitürme~e ve sulh ba~lama~a
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ula~~n~ z cevâb getürdü mü, ewelki sözde]] gayri söz getürmedi deyü kat kat
cevâb eylediniz. Sonra gitmek üzere oldu~unuzda mahremiyyet üzere Kardinal ile görü~ülüb, ba'z söz lisâne gelmi~dir. Ve ol sözleri tekrar müzakere eylemek için] Çasâr efendimizin mahrem-i esrar~~Senyör Deburtemberg(?)
Komorn ceziresine gönderilmi~~idi. Söz anda kald~~ki evvel lisâne gelen
mevadd makb~ll-~~tarafeyn olur ise istikam~~içün biriniz Devlet-i `allyyeye
gide. Der-devlet redd ve kab~llüne muhayyer ola. Lakin ol vakitde bizim
zar~lredmiz olmama~la ne iktizâ ider idi. Sizin kurdu~unt~z tarike zahlb olmak ve sulh mükalemesi tekrar ele aln~up, söyle~mek içün görü~meg-e da'vet
olundu~~muzda raz~~olmayup, asla bu bat~da cevab eylemedü~iinüzden bizde
külliyet ile siikin eyledik. Zira bir ho~ca mufassal her madde mukaddem
mükâlemeleri ile söyle~ilüb, fürade fürade karara konmadm maslahat eylemeye ol vakitde galib olan k~hom~z~n tahamm~lli yo~idi. Pes ol vakitde sulh
olmama~~~~~~ suç] bizim üzerimize y~k~ lmazki. Biz tekrar sizinle sulh~~
söyle~me~e haz~r olmu~~idik. Belki size haml olun urki ohgelen bir kaide-i
maslal~ann söyle~mesine kil olmad~n~z. Bu esnada ~ngiliz Kral~~elçisi~~i der-i
Osmâniyyeye gönderüp m~lma-ileyh ~ehr-i Edime'ye yan~p, vefat iden vezir-i
â'zam Köprülü O~lu Mustafa Pa~a ile görü~dükden sonra sizde min-ba'd
`akd-i sulha ruhsat olmadu~m anlam~~~zd~ r. Lakin sizin ravdetiniz içün ikdam
eylem ediler. Ve vezir-i â'zam-~~sab~k taraf~ndan Mustafa A~a yediyle gelen
mekt~lbunda girü gitmeniz için] derc olunan cevab maslahat
görülmedü güne me~r~lt ve merbe~t olma~la tem~iyyet-i maslahata bir dürlii
liyakat kalmadu~n~dan a~kare olmu~dur ki, sizinle sulh maslahat~m görmek
arzusuyla sizi bunda ahkomad~k. Ancak halk beyninde sulh olman~n zimmeti
üzerimizde]] ref' eylem ek içün sizi bu kadar, bu kadar zaman bunda
ahkoyduk. Zira tiz girü gönderilmi~~olayd~n~z sulh olmaman~n töhmeti ve
be~er kan~n döküldü~ü]] ve dökülece~inin günah~n~~üzerine almak Çasar'm
kendü merhametine lay~k i~~de~ildir. Pes sizin bunda ahkonman~z bizden ne
tarik ile ve ne ~~iyyet ile ve ne mülahaza ile oldu~~~â~ikare olup, Hakka
muhalif i~de olmadu~umuz bellü old~~ve dü~manlar~m~z olan efendileriniz
ile mektilbla~ma~a ve haberle~me~e dahi mani' oldu~um uza âkil olan kimesne ta'accüb eylemesün. Mâbeynimizde cenk var iken kang~~resmde ve
kang~~1< ~~~-i~~ da vard~r ki birbirimize k~l~ç çeküp ve âte~-i harb bu mertebe
~u'lelenmi~~iken devlet taraf~~ile siz istedü~ii~~ iiz gibi mekt~l bla~as~z ve bizim
adamlarm~lz ile esna-y~~cenkde ne güne mu'âmele olundu~~~mag~lm-]
`ammedir. Ve ma'i~etiniz için] virilegelen nesne virilmedü~üne müte'alhk
sözümüz budur ki her ahval ve `ale'l-hus~ls ruhsat~n~z kalkdu~~~mülallaza
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olun dukdan sonra yine de kayr~lm~~sm~z. ~ikayet olunacak hal yokd~~r. ~~te
her ahval i'la~n ve beyan olunmu~dur. em-üs-sur ve-l-haflyyât olan Rabb-ü]'alemine ma'ltl~ndurki siz sulhü fesh eyleyüp bizim üzeriMize yürüdünüz. Ve
biz kendi h~ fz~m~z içün cenge mübâ~eret eyledik. ~rade-i `aliyyesine kalm~~d~r
ki `inayet ve merhamet eyleyüp, be~er Icn~n dökülmesin. Esr girtl
mükedderü'l-hal olan tarafeynin reayasma asayi~~ve isdrahat~~ihsan eyleme~e
kendüsü kâdirdir. An~n h~ fz iman~na sizi dahi ~smarlad~k ve's-selâm. "47
Söz konusu etti~imiz bu mektuptan anla~~ld~~ma göre Avusturya taraf~~
~u hususlar~n kabul görmesini istemektedir:
Avusturya imparatoru, heyetin ~stanbul'a dönme arzular~na kendileri
de ortakt~r; ancak geçen k~~~günlerinde Tuna nehri dondu~u için çok s~k~nt~~
çekebilecekleri dü~üncesiyle b~ rak~lmam~~lar, dönü~~izni için mevsimin uygun olmas~ n~~ beklemi~lerdir. Geri gönderilmeleri için alternatif olan kara
yolu ise çok güvenli olmad~~~ndan tercih edilmemi~tir. Dolay~s~yla en uygun
~artlar Tuna nehrinin buzlar~n~n çözüldü~ü vakittir, yani izin verdikleri bu
anlard~r.
Osmanl~~heyetinin ~ikayetine sebep olan hususlardan kendileri sorumlu de~ildirler. Sulhun olmamas~ n~n vebali üzerlerine at~lamaz. Çünkü
Osmanl~~ heyeti sulh için sadece birkaç müphem madde ileri sürmü~tür.
Kendileri ise dü~mekte olan kalelerin durumlar~n~n belirlenmesi, y~k~lacak
yerlerin belli edilip s~n~r tayin edilmesi, kalelerin el de~i~tirmesi gibi önemli
konular~n ayr~nt~l~~olarak görü~ülüp karara ba~lanmas~ m istemi~lerdir. Teklifleri kabul edilmedi~i gibi, heyet bu istekleri "kabulü imkans~z"
buldu~undan ~stanbul'a bildirmeye bile lüzum görmemi~, kendi maddelerinin kabulünde ~srarc~~ olmu~tur. Bu gereksiz ~srar ile çok zaman kaybedilmi~tir. Di~er yandan Osmanl~~Devleti ile aralar~nda devam eden sava~ta
kendileri galip durumda iken, önerilen maddeleri ayr~nt~l~~olarak incelemeden acele bir ~ekilde onaylamalar~~söz konusu olamazd~. Kald~~ki heyeti hemen geri göndermi~~olsalard~~anla~ma yap~lmamas~mn töhmeti üzerlerinde
kalacakt~; be~er kan~n dökülmesinden haks~z yere sorumlu tutulacaklard~.
Heyetin maslahat ruhsatlar~~geçerlili~ini kaybetmi~tir. Dolay~s~yla
kendileri mai~etleri için verilen malzemelerin eksikliklerinden ~ikayet etmekte haks~zd~ rlar. Çünkü onlar yetkisiz kimseler olmalar~na ra~men ihtiyaçlar~~ kar~~lanmak suretiyle yine de kayr~lm~~, gözetilmi~lerdir.
M.T, NT. 104 a, sr. 11-19, \T. 104 b, sr. 1-19, T. 105 a, sr. 1-19, vr.105 b.
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Osmanl~~heyeti kendi efendileri ile haberle~melerinin engellenmesine ~a~~rmamal~d~ r. Zira hiçbir devlet sava~~halinde bulundu~u bir devletle,
ülkesinde bulunan ki~ilerin rahatça haber ak~~~ nda bulunmas~ na müsaade
etmez. Bu, devlederaras~~kanun ve usulde olagelmi~tir.
Sava~~n ba~lat~lmas~~ sorumlulu~u Osmanl~~Devleti'ndedir. Çünkü
Osmanl~~Devleti, Avusturya ile bar~~~halinde olmas~ na ra~men bunu yok sayarak üzerine yürümü~, onlar da kendilerini savunmak zorunda kalm~~t~r. Bu
Allah'~n da malumudur.
Öncelikle Avusturya imparatorunun heyetin can güvenli~ine, sa~l~ k ve
s~hl~atine bu kadar yak~n alaka duymas~~ söz konusu olamaz. Nitekim heyettekilerin hapis hayatlar~~esnas~ nda gördükleri muameleler bunu teyit etmektedir. Kald~~ki yine mektuptan anla~~ld~~~~üzere Avusturya Osmanl~~ heyetini
maslahat ruhsatlarm~ n art~ k geçerli olmad~~~~ve Osmanl~~Devleti'nin iadelerini önemsemedi~i yetkisiz ki~ilerden ibaret bir ekip olarak kabul etmektedir. Bu yönü ile ele ald~~~m~zda Avusturya'n~ n heyeti dü~ünerek en uygun
mevsimi ve günleri bekledi~ine inanmak do~ru olmaz.
Bunun gibi sulhun yap~lamamas~ mn sorumlulu~unu heyetin üzerine
y~ kmakta do~ru de~ildir. Avusturyal~ lar~ n Macaristan'daki Teme~var
(Timisoara), Al-ad (Arad), Göle (Gy~ da) gibi henüz teslim olmam~~~Osmanl~~
kalelerini talep etmeleri, Venedik Cumhuriyeti'nin A~riboz (Chalkis)
adas~yla beraber Bosna (Bosna) ve Hersek'te (Hercegovina) baz~~yerlerin
kendilerine verilmesini öne sürmeleri, Lehistan'~ n yine Osmanl~lar~ n elindeki Kamaniçe (Kamanec-Podolskij), Podolya ve Ukrayna'y~~istemeleri heyetin anla~maya yana~mamasma sebep olmu~tur. Dolay~s~yla uygun bir anla~ma
zemini olu~sayd~ , heyet sulhu kabul etmekte tereddüt etmezdi. Nitekim bir
an önce ate~ in kesilmesi birden fazla cephede zayiat veren Osmanl~~Devleti'nin i~ine gelirdi. Oysa ki Avusturya ayn~~anda Fransa ile de sava~~halinde bulunmas~na ra~men Osmanl~~ cephesinde kazançl~d~ r, ku~atma halinde
tuttu~u dü~mesi muhtemel kaleler vard~ r, daha fazla karl~~ ç~ kacak iken
yap~ lacak bir sulh ile askeri ba~ar~ lar~n~ n önünün kesilmesini istememektedir.
~ki ülke ili~kilerinin bozulmas~~ ve sava~a dönü~mesi sorumlulu~unun
Osmanl~~ Devleti'ne ait oldu~unu kabul etmek gerekir. Çünkü Vasvar
(Eisenburg) anla~mas~~ (1664) devam ederken ve anla~man~ n bitmesine
yakla~~ k 20 y~ll~ k bir za~nan varken, ayr~ca Avusturya, bar~~~ n devam~~ için elçi
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göndermi~~iken sefer aç~lmas~~Osmanl~~Devleti'nin lüzumsuz ve sonucu itibariyle de ba~ar~s~z -askeri, iktisadi ve siyasi aç~dan- bir giri~imidin Hangi ithamlar ve savunmalar yer al~rsa als~n Zülf~kâr Pa~a'n~n kendilerine geldi~ini
belirtti~i 29 Rebiülâhir 1103 (19 Ocak 1692) tarihli bu mektup, ~üphesiz
ülkelerine dönme mücadelesi veren ve ak~betlerinin ne olaca~~n~~kestiremeyen heyeti ziyadesiyle sevindirmi~tir.
SONUÇ:
Zülfikâr Pa~a ba~kanl~~~ndaki Osmanl~~ heyeti, Sultan II. Süleyman'~ n
cülüsunu bildirmek, gerçekte ise Avusturya ile sulh imkân~~aramak için Viyana'ya gönderilmi~ tir. Heyet Avusturya, Venedik ve Lehistan temsilcileri ile
on dört kez bir araya gelmesine ra~men müzakerelerden olumlu bir sonuç
alamam~~t~r. Neticesiz görü~melerin ard~ ndan avdet ettirileceklerini
dü~ünen heyet, Komorn ve Pottendorf ta göz hapsine al~nd~ klar~~gibi, ulak
gönderemediklerinden dolay~~ ~stanbul ile olan ba~lant~lar~ n~~ da kaybetmi~lerdir. Ancak avdet ümitlerini yitirmediklerinden Avusturya vekil ve
yetkililerine yazd~klar~~mektuplar ve ~mparator'a yazd~ klar~~ iltimasnâme ile
dönü~~izinlerinin verilmesini rica etmi~lerdir. Bu mektuplardan heyetin ne
derece ma~dur oldu~unu, acz içinde bulundu~unu ve bu durumdan ne
mertebe ~ikayetçi oldu~unu anlamak mümkündür. Avusturya taraf~ na
bak~ld~~~nda onlar, Osmanl~~Devleti'nin kabul etmeyece~i anla~ma ~artlar~~
ileri sürerek zaman kazanma ve heyeti oyalama takti~i gütmektedirler.
Al~ konulmalar~~ ve oyalanmalar~ ndaki gerçek sebep, kanaatimizce
1686'da bat~da Fransa ile olan anla~mazl~~~n~n sava~a dönü~mesine ve iki
cephede birden sava~masma ra~men Avusturya'n~n, Budin, Varadin, E~ri,
Belgrad gibi kalelerin al~nmas~nda ba~ar~~göstermesi ve cephelerdeki durumun netle~mesini beklemeyi uygun bulmu~~olmas~d~r. Nitekim Avusturya'n~ n Bosna'da Osmanl~~askerinin durumunun ne hal alaca~~n~~ ve
ku~att~klar~~baz~~kalelerin ellerine dü~üp dü~meyece~ini beklemek istemesi
mant~ kl~d~r. ~~te bu bekleyi~~içinde durumun kötüye gitmesi ihtimaline
kar~~l~ k heyetin al~ konulmas~~gereklidir ve Avusturya bunu yapm~~t~ r.
Bu ba~lamda Avusturya'n~n Osmanl~~Devleti ile yapaca~~~bir bar~~~~Fransa'n~ n arzu etmedi~i aç~ kt~r. Nitekim böyle bir durumda Fransa, Avusturya'n~n bütün gücü ile kendine yönelece~ini dü~ülmektedir. Avusturya taraftar~~ olan ~ngiltere ve Hollanda ise bu hususta kar~~~olduklar~~Fransa aleyhine,
var güçleri ile Avusturya ve Osmanl~~ Devleti'nin aras~ n~~ bulmaya
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çal~~~yorlard~. Özellikle de Hollanda, Osmanl~~Devleti ile olan ticaretlerinin
devaml~l~~~~için bar~~~ n sa~lanmas~na, arabulucu s~fat~yla büyük gayret sarf
ediyordu. Dolay~s~yla bir yanda Fransa cephesi di~er yanda ba~ar~~kazand~~~~
Osmanl~~ cephesi aras~nda karars~zl~ k ya~ayan Avusturyal~lar, ba~ar~larma
ba~l~~olarak sulh için isteklerini art~rm~~lar; ancak bu istekleri kabul olunmay~ nca heyeti al~ koymak suretiyle cephelerdeki gidi~atlar~m takip etmeyi
uygun bulmu~lard~ r. Heyettekiler ise gerek Viyana'da Avusturya ve
müttefikleri Lehistan ve Venedik elçileri ile yapt~ klar~~ müzakerelerde, gerekse Komorn ve Pottendorf ta al~ konulduklar~nda yanlar~ na gönderilen
ki~ilerle yapt~klar~~ görü~meler ve yazd~klar~~sulha müteallik mektuplarda ilk
söyledikleri ~artlardan dönmemekte ~srarc~~ olmu~lard~ r.
Netice itibariyle heyet, Avusturya'n~n ç~ karlar~~ do~rultusunda Komorn
ve Pottendorf ta hapsedilmi~tir. Bu hapis hayat~~onlar~ n tahmininden uzun
ve s~ k~nt~l~~geçmi~tir. Ancak avdet ettirilmeleri hususunda ümitlerini yitirmediklerinden Avusturya yetkililerine sürekli yazd~klar~~ mektuplar ile dönü~~
mücadelelerini sürdürmü~ler, geç de olsa netice almay~~ ba~arm~~lard~r.
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