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Prof. ~smail Hakk~~UZUNÇAR~ILIO~LU
T. T. K. Üyesi, Bal~ kesir Saylam
Osmanl~~tarih ve vesikalar~ nda (Cezâyiri Müçtemia Cümhuriyeti) veya (Cezâiri seb'ai Müçtemia Cümhuriyeti) diye me~hur
olan yedi ada cümhuriyeti, Frans~zlar~n M~s~r~~ i~galini müteakip
meydana ç~km~~~ve on dokuzuncu asr~ n ilk senesinde yani hicri
) ve Milâdi 1800 senesi mart~nda aktedilen
( 1214 zilkade
Muâhede mucebince Osmanl~~devletinin himayesi alt~nda bulunmas~~
kabul edilmi~tir. ( 1213 H. 1798 M. ) de M~s~r~n Frans~zlar taraf~ ndan
i~ gali üzerine Türkiye, Fransaya harp açm~~~ve M~s~r~ n geri al~nmas~~için kara ve denizden kuvvet sevk eylemi~~ve bundan ba~ka
Frans~zlara has~m olan ~ngiltere ve Rusya ile de ittifak etmi~ti.
Daha bu iki devletle müzakere ~artlar~~kararla~t~r~l~ p ittifakname henüz imzalanmadan evvel [1] i~ in ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen bo~aza gelen Rus donanmas~, Osmanl~~donanmasile
beraber Akdenize ç~km~~t~.
Akdenizde birle~ en üç donanma kumandanlar~ndan ~ngiliz
Amiral~n~ n arzusu, M~s~r~ n istirdad~~olup Ruslar ise Fransaya
geçen Venedik adalar~n~n zapt~n~~ileri sürüyorlard~ . ~ngiliz gemileri aras~ nda ince donanma olmamas~~hasebile iskenderiyye'de
Frans~zlara bir ~ey yap~lam~ yaca~~ndan dolay~~ ~ngiliz amiral' hep
birden bu i~i halletme~i teklif ile Frans~zlar~~ adam ak~ll~~ h~rpahyarak bunlar~ n hariçten ellerini kesmek istiyordu.
Ruslar ise i~lerine pek uygun gelen bu ittifaktan istifade ile
rumlar üzerindeki vesâyeti tevsi için Frans~zlar~ n taarruzu ihtimalinden bahs ile donanmalar~n~~Korfo, Mora ve Arnavutluk sahillerinde bulundurmak arzu eyliyorlard~.
Uzun bir müzakereden sonra Osmanl~, Rus donanmalar~ndan
biraz~n~n ~ngiliz gemilerile beraber iskenderiyye'ye gitmesi ve di[~ j Muahedenin imzas~ na Anadolu Kad~ askeri ~smet Bey ile Reisülküttab
(Hariciye Vekili) At~f Efendi memur edilmi~ lerdi. Muahede 1213 Receb 26 da
Ruslar ve 28 de ~ngilizler ile imzalanm~~t~r. (1799 iptidalar~)
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~er Osmanl~~Rus gemilerinin de Korfo taraf ~ na gönderilmesi kararla~t~r~larak i~~halledildi.
Korfo üzerine giden Rus donanmas~n~n Amiral' U~akof ve
Türk donanmas~~Amiral~~da kapudane [Bahriye Birinci Ferik'i,
Karamiral] Abdulkadir bey idi. Bu k~s~mdaki Osmanl~~donanmas~~
alt~~kalyon dokuz f~ rkateyn, dört kurvet ve Ruslar~n ise be~~büyük
kalyon ile alt~~f~rkateyn idi.
Müttefik Osmanl~~ve Rus donanmalar~, Frans~zlar~n, Venediklilerden ald~klar~~ adalar~~zapt edeceklerdi ; yine Venediklilere ait
iken Frans~ zlara geçen ve Arnavutluk sahillerinde bulunan Preveze, Parga, Voniçe (Narda körfezinin cenub sahilinde) Bütrinto
liman ve kalelerini elde etmek için de karadan Yanya Valisi
Tepedelenil Ali Pa~a memur edilmi~ti.
Türk ve Rus donanmalar~~(1213 cemaziyelah~r .~.'41k5;.!-)1798 te~rinisanide iptida Zanta adas~ na giderek oray~~muhasara etmi~ler ve o
s~ rada Ayamavra adas~~halk~~gelip müttefiklere itaatlerini arzeylemi~lerdi ; Zanta adas~n~ n kalesini zaptetmek için iki donanmadan
ayr~ lan dört gemi buray~~alm~~ lar ve ahalisi de di~er adalar gibi
teslimiyet göstermi~lerdir [1]. Bu muvaffak~ yetlerden sonra iki
devlet donanmas~~Frans~zlar~n ~ iddetle mukabele edecekleri Korfo
adas~~üzerine yürümü~lerdir.
Korfo [körfez] adas~~adriyatik denizinde Venediklilerin ellerinde kalan son büyük adalardand~~; Osmanl~ lar on alt~nc~~ve on sekizinci as~ rlarda buray~~ elde etmek için çal~m~~ larsa da muvaffak
olamam~~ lard~ r. Ada, Venedik Cümhuriyetinin Fransaya ilhak~~
üzerine Frans~zlara intikal eylemi~ ti. Bu devlet, Akdenizde yapaca~~~bahri harekât için buray~~tahkim etmi~ti.
Korfonun Türkiye sahillerine pek yak~n olmas~~dolay~sile zay~ f bir vaziyette bulunan bu Devletin bu cihetten endi~esi ziyade
idi; buras~~ elde edilip Türkiyenin nüfuzu alt~na girecek olursa
Rumelinin garp k~ sm~n~ n emniyet alt~na al~naca~~~tabii bulundu~undan Korfonun zapt~~her ~ eyden evvel Türklerin hesab~na pek
uygun gelecekti; bununlaberaber Kaynarca muahedesindenberi
Ruslar~n aç~ktan aç~~a Türkiyedeki ortodokuslar üzerinde hami
s~fat~n~~ tak~nmas~ndan dolay~~Osmanl~~hükümeti bu hususta hakl~~
olarak ku~kulanmaktan da geri kalm~yordu.
Frans~ zlar, Korf oyu muhasaradan kurtarmak için italyan~n
Ankona liman~nda gemi ve asker tedarik etmekte idiler ; hatta
Frans~zlar~ n Ankonadan Kor! oya yard~ m için gönderdikleri ilk
[1] Kapudane Abdülkadir Beyin raporundan dolap 2, sand~k 42, evrak No. 11

Yedi Ada Cümhuriyeti

629

kuvvetlerden dört k~t'a ufak gemileri zaptedilmi~ti. Türk ve Rus
donanmalar~~ aday~~iki taraftan, bo~azdan muhasara ve muhafaza
alt~na alm~~~olduklar~ndan buraya yard~ma gelecek Frans~zlar~n
ancak Garp taraf~ndan hali yerlere asker ç~karmalar~~ laz~m geliyordu. Böyle -bir ihraç hareketine kar~~~da müttefiklere teslimiyet gösteren ve F~~ans~zlardan nefret eden Ada halk~n~n
mukabele etmeleri takarrür etmi~ti [1].
Korfo kalesinin iki taraf~na siperler yap~l~p toplar konarak
kale tazyik edilmekte iken kalede bulunan bin kadar Frans~z askeri sürat toplarile sol cenaha do~ru kaleden d~~ar~~ bir huruç
hareketi yapm~~lar ve bir buçuk saat kadar bo~az bo~aza b~çak
b~~ça~a harbetmi~lerse de muvaffak olam~ yarak üçyüz kadar maktul verdikten sonra kaleye kaçm~~lard~r [2].
Türk ve Rus donanmalar~ndaki askerle pek metin ve müstahkem olan Korfo kalesinin sukutu mümkün olam~yaca~~ ndan Rus
amiral~~ile müzakere neticesinde Yanya Valisi Tepedelenli Ali
Pa~a ile civar Rumeli pa~alar~ndan on bin kadar kuvvet istenilmesi kararla~t~r~lm~~~ise de Korfo halk~, Ali Pa~a askerinden
korktuklar~ndan bunlar~n getirilmemesini istirham etmi~ler ve kendilerinin her fedakarl~~~~yapacaklar~n~~temin eylemi~lerdi. Bunun
üzerine ahali kuvvetlerinden istifade edilme~e karar verilmi~~ve
fakat her ihtimale kar~~~Tepedelenlinin Korfo adas~na yak~n sahilde bulunmas~~münasip görülmü~tü [3] ; Fakat neticede böyle yerli
halk kuvvetlerile kalenin sukut ettirilemiyeçe~i kat'l surette anla~ild~~~ndan Korf oya bir buçuk saat mesafede Potrin [yani Bütrinto] kalesinde bulunan Tepedelenli Ali Pa~a ile o~lu Veli Pa~a ve Avlonya
ve ~~kodra mutasarr~flar~~ ~brahim Pa~alardan üçer bin ki cem'an
on iki bin askerin Korfoya geçirilmesine karar verilmi~~ve karar
mucibince Ada ahalisi kat'iyen rencide edilmemek ~artile ilk defa
Ali Pa~a ile o~lu Veli Pa~a kuvvetlerinden bir k~sm~geçirilmi~tir [4].
Türk donanmas~nda mü~avir s~fatile bulunan Mahmud Raif Efendinin
13 cemaziyelüh~r ,:-Yks;~1:- 1213 (1798) tarihli tahrirat~~(dolap 2, sand~k 42, evrak
numnras~~124) bu zat Nizam~~Cedit ricalinden ~brahim Nesim Efendinin himayesinde bulunup Ingilterede sefarethane ba~kâtibi iken ingilizceyi ö~renmi~~olan
~ngiliz Raif Mahmud Efendidir.
Mahmud Raif Efendinin tahrirat~~(1213 cemaziyelüh~r 24 tarihli) sand~k
42, evrak numaras~~12.
Mahmud Raif Efendinin di~er bir tahrirat~~(tarih ve numaras~~ yok) do
lap 2, sand~k 42.
Mahmud Raif Efendinin di~er bir tahrirat~~(recep ay~n~n sonu sene 1213)
evrak numaras~~1 ve ayni mealde Türk Donanmas~~Amiral! Kapudane Abdülkadir
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Nihayet Korfo kalesi ~iddetli tazyik neticesinde elde edilmi~~
ve kalede bir çok silah ve miihimmattan ba~ka 320 adet tunç ve
184 demir top 21 tane obüs ve 92 tunç havan ve 13 demir havan
topu ele geçmi~tir [1] .
* *

Korfo adas~n~ n Türk ve Rus donanmalar~~taraf~ndan elde edilmesi üzerine Ruslarla yap~ lan Muahede mucebince Korfo, Zanta,
Kefalonya, Ayamavra, itaki, Pakso, Çuka adalar~~ile Mora ve Arnavutluk sahillerinde büyük küçük meskfln ve hali Venedik Cümhuriyetinden al~nm~~~Adlardan müte~ekkil (Cezayir! Seb'ai Müctemia
Cümhuru) namile Rusya devletinin kefalet ve zaman~~ (öp) ve Türkiyenin himayesi alt~nda bir eümhuriyet kurulmas~~kararla~t~r~lm~~t~.
Bu yeni cümhuriyetin iç ve d~~~i~lerinde Osmanl~~hükümetine
ba~lan~~~ ~ekli Dobrovnik Cümhuriyetinin rab~tas~n~n ayni olacakt~r.
Bu cümhuriyet de noksan ve fazla olmamak üzere her üç senede
bir kere yetmi~~be~~bin kuru~~cizye verecek ve Dobrovnik Cümhuriyetinin mazhar oldu~u hukuk ve imtiyazlar~n ayni olan haklardan istifade edecekti.
Yedi Ada cümhuriyetine dair Ruslarla yap~len 8 zilkade 1214
[1800] tarihli muahedename bir mukaddime ve on iki madde ve
bir hatime üzerine tertip edilmi~tir. Türk murahhaslar~~Rumeli
Kazaskeri ~brahim ~smet Bey ile Reisülküttab Ahmed At~f ve Rus
murahhas~~da, ~stanbulda Orta elçi bulunan (Vasili Tamara) idi [2].
Bu muahedenin aktinden sonra yeni cümhuriyetin dahili nizamlar~~için Korfoda Rus Amiral' U~akof taraf~ndan bir nizamname kaleme al~nm~~~ise de bu nizamname Istanbula gelmi~~olan
yedi ada murahhaslar~~taraf~ndan, bu i~~kendilerinin salahiyetleri
cümlesinden oldu~undan bahsile kabul edilmemi~~ve bunun tanziminin Türkiyeden beklenildigi ileri sürülmü~tür.
Beyin ve yine receb ay~n~n sonu tarihli tahrirat~. Tepedelenli Ali Pa~a, bu Asker
geçirme esnas~nda Abdülkadir Beyin haberi olmadan Rus Amiral~n~n f~rkateynine giderek U~akof ile görü~mü~tür. Ali Pa~a, Askerle beraber Adaya kendisinin geçece~ini söyledi~i zaman U~akof muvafakat etmiyerek (sen gelirsen ben
geri çekilirim) diye mukabele etmi~~ve Askerin, o~lu veya bir ba~bu~~ile gönderilmesini beyan etmi~tir. Ali Pa~a buna kar~~~(pek güzel, çünkü sen münasip
görmüyorsun, askerimi o~lum veya bir ba~bu~~ile irsal ederim (cevab~n~~vermi~tir. Abdülkadir Beyin tahrirat~ndan)
Cevdet Tarihi, e 7, s 8.
Muahedenamenin hazinei evraktaki müsveddesinin fotografisi a~a~~da
vesikalar aras~ndad~r.
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Bunun üzerine ~stanbuldaki cümhuriyet murahhaslarile Türk
ricali temasa gelmi~tir. Türkiye murahhaslar~~kazaskerlerden ~smet
Bey ve Reisülküttab Efendi, yedi ada murahhaslarile görü~erek
cümhuriyetin dahili nizam~ na dair kaleme ald~klar~~maddeler Senato ile de muhabere neticesinde kararla~t~ nlm~~~ve Rusya Elçisi
taraf~ndan da muvaf~ k görüldükten sonra Türkiye hükümdar~~ile
Rus çar~n~n tasvip ve tasdiklerine arzedilmi~tir [1].
Türkiyenin, Cümhuriyet murahhaslarile görü~erek tesbit ettirdi~i nizamname Venedik Cümhuriyeti esas~na tevafuk ediyordu.
Venedik nizam~ nda Senato azalan as~ lzadelerden intihap edilir
ve buraya as~lzadelerden ba~ka kimse giremezdi ; ~ayet as~lzadelerden bir hanedan münkariz olacak olursa kendisi, babas~~ ve
büyük babas~~sanat sahibi olm~yan di~er s~ n~fa mensup halkdan
biri asilzade ilan ve intihap olunurdu.
Cümhuriyet murahhaslar~~ as~rlardanberi al~~t~ klan bu Venenik
usulünün yine aynen tatbik~n~~ istemi~lerdi. Fransa Cümhuriyeti
esaslar~na ayk~r~~olan bu tarz Türkiyecede kabule ~ayan oldu~undan ve zaten Frans~ z usulünün tatbik edilmemesi tavsiye edildi~inden Venedik usulünün kabulünde ittifak has~l olmu~tur [2].
Yedi Ada Cümhuriyetine ait muahedename Ruslar taraf ~ndan da
tasdik edilmi~~fakat dahili nizamnamelerinin tatbiki kendilerine
ait oldu~u için bu k~s~ m Rus Hükümeti taraf~ndan mütaleas~ z olarak iade edilmi~ti. Nizamnameyi tesbit için ~stanbula gelen yedi
Ada Mürahhaslar~ndan ikisi Türkiye hükümetinin müsaadesile dahili
nizam~n tatbik~na nezaret etme~e memur edilerek Korfodaki
Türk askeri ba~bu~u ve Korfo muhaf~z~~Mustafa a~an~n da [3]
bu i~e nezaret eylemesi muvaf~k görülmü~tür.
~stanbulda i~lerini bitiren cümhuriyet mürahhaslar~~memleket[I] Cümhuriyetin te~kilile adalardaki kar~~~kl~k ve intizams~zl~~~n bir an
evvel nihayet bulmas~~ için Ingilizlerin tavsiyesi üzerine cümhuriyetin dahili
nizamnamesinin derhal tanzimine lüzum görülmü~ tür. U~akof un yapt~~~~nizamname Halk~n ekseriyetile Senato taraf~ ndan muvaf~k görülmemi~ti. Osmanl~~hükümeti bu i~i ~stanbulda bulunan ve geni~~salâhlyeti olan Cümhuriyet murahhaslarile halletme~i muvaf~ k görerek bu murahhaslardan ikisi Reisülküttab Efendinin evine eelbedilip fikirleri sorulmu~ tur. Murahhaslar dahili nizamnamenin
yap~lmas~~kendilerine havale edilmi~~oldu~unu ve U~akofun yapt~rd~~~~nizamnamenin kabul edilemiyeee~ini ve dahili nizamnamenin himayesinde bulunduklar~~
Türkiye taraf~ndan yap~lmas~n~~beklediklerini söylemi~ler ve bu nizamnamenin
Venedik nizam~na göre tanzim edilmesinin muvaf~k olaca~~n~~ beyan etmi~lerdir.
(Ar~iv dolap 2, sand~k 42)
[21 Ar~iv. dolap 2 sand~ k No. 42 hat No. 21 olan bir arz tezkeresinden
»
»
»
»
1 31 »
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lerine dönerlerken esâleten bir konsolos tayinine kadar içlerinden
(Antuvan Tomaz Lefkokilo = >1?.r >az
Z),1•11) nam~nda bir Korfoluyu
murahhas konsolos vekili - olarak ~stanbulda b~rakm~~lard~r [1].
Yedi Ada Cümhuriyetinin band~ras~.
Reisülküttab Efendinin evinde yedi ada murahhaslarile görü~ülürken cümhuriyet gemilerinin band~ras~~ hakk~ nda da müzakere
cereyan etmi~tir. Reis efendinin, cümhuriyetin band~ras~~hakk~nda
sordu~u suale murahhaslar, daha evvel band~ ra ni~an~~olarak bir
aslan resmile düveli müttefikan~ n himayesine alamet olarak üzerine taç ve bir taraf~na Devleti Aliyye adalar~n hamisi oldu~una ve
adalar~n ittifaklar~na dair de birer ni~an vaz'~n~~ dü~ünmü~ler isede
bunun senatoca kabul edilmedi~ini beyan etmi~lerdir.
Bunun üzerine Reis efendi, band~ran~ n Venedikliler zaman~ndaki gibi Samarkolu [2] olmas~n~n muvaf~ k olup olmad~~~n~~sordu~u
zaman, murahhaslar bunun da Senato taraf~ ndan kabul edilmedi~ini ve fakat bayrak tanziminin kendilerine b~rak~ld~~~n~~ve buna
binaen Samarkolu ni~an~ n Türkiye himayesini de göstermek üzere tertip edilece~ini ve taç resmin konulm~yaca~~n~~söylemi~ler
ve buna dair bir resim de takdim eyliyeceklerini arzetmi~lerdir [3]. Bu makalenin sonuna konulmu~~olan bayrakta görüldü~ü
üzere Osmanl~~ Himayesine alamet olarak band~ran~n çevresine k~rm~z~~ bir ~erit çekilmi~~ve bu k~rm~z~~ ~eridin sol ve üst kenar~na
hicrl 1214 tarihi konmu~tur. Senmarko aslan~n~n sa~~elinde tuttu~u
yedi ok yedi ada cümhuriyetine ve alt~ndaki 1800 tarihi de cümhuriyetin ilan~~senesine i~arettir.
Yedi Ada Murahhaslarile müzakereden sonra eümhuriyetin
takarrür eden band~ ras~~ hakk~nda ~adrazam kaymakam~n~ n hükümdara takdim etti~i arz tezkeresinde ~öyle deniliyor:
Takrir mucibince tanzim oluna [Hatt~~humayun]
Padi~ah~m
~evketlia, keramet10, mehabethi, kudretla velinimetim efendim
Bundan akdem reyi samii ~ahaneleri müteallik oldu~u veçhile
Ar~iv. dolap 2 sand~k No. 42 de on numaral~~hatt~~ hümayun ka~~d~m~'
merbutu olan ve cümhuriyetin remi mühürünü ihtiva eden vesika Foto~rafisi
makalenin sonuna konulmu~tur.
Samarkonun do~rusu Senmarko'dur; Senmarko h~ristiyan azizlerinden
olup ~skenderiyyede metfun iken Venedikliler oradan gizlice bunun kemiklerini
Venedi~e nakleylemi~ler ve namma bir de en me~hur kilise olan Senmarko
kilisesini yapm~~lard~r. Bayraktaki aslan resmi an~n timsalidir. Malüm oldu~u
üzere Ingilizlerin de Sencorc aslan~~ vard~r.
Ar~iv. dolap 2, sand~ k 42, hat numaras~~21.
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Korfo ve cezayiri saire tüccar sefineleri bayraklar~n~ n Venedik vaktinde oldu~u misillü samarkolu olmas~~Asitane (--)de olan vekillere
ifade bine anlar dahi içtimalar~~[na] ve gerek Devleti Aliyeye tabi
olduklar~na alamet olmak üzere birer ni~an dahi ilave ile resmini
tanzim ve takdim edeceklerini beyan eyledikleri süddei seniyei
mülûkânelerine inha olunmu~~olup badehu takdim ettikleri resimde
yedi adan~n cümhuriyet veçhile içtima~ na alamet olmak üzre yedi
sütun ni~an~~oldu~undan i~bu sütun ni~an~~ Frans~z bayra~~na
mü~abih olmamak için sureti di~ere ifra~~~kendulere tenbih olunmu~~ise dahi Frans~z ni~an~ , cümhuriyet alâmeti olmak üzere demet resmile yaln~z bir sütun gösterilmi~~ve i~bu yedi sütun ana
olmayup harbe resminde olarak yedi adaya i~aret
makis
olunmu~~oldu~undan Frans~z ni~an~na mü~abih olmad~~~~beyanile
zikrolunan vekiller, müstasvipleri oldu~u veçhile derya rengi ve
asümani ..i~<-1 olmak üzre iki nevi resim takdim edilüp zemini k~rm~z~~
olmak laz~ m gelse Devleti Aliyye sefaini bayraklar~na mü~abih olaca~~ndan kat'~~ nazar filas~l 1>-1 Venedik bayra~~~zemini k~rm~z~~
olup Nemçelu kendi zapt~ na geçen Venedik sevahili sefinelerinin
elyevm bayra~~n~~ tebdil etmemi~~olmak cihetile sonra fark olunam~ yaca~~~bedihi oldu~urdan gayri derya renginde olan resmin dahi
ye~il renge yak~ n olmasi cihetile münasip olmad~~~ndan hüsnü
rab~taya ifra~~~zikrolunan vekillere ifade ve ilzam olunmakta
iken zemini laciverdl ve etraf ~~ k~rm~z~~olarak resmettirilip
taraf~~abidaneme 4'..;1•k2 c irsal buyrulan samarko ni~anl~~bandiyare
Vekillere ledel'irae resmi mez( band~ra) sureti marelbeyan
kürde adalar~n içtimai ni~an~~olmad~~~n~~ beyan etmeleri hasebile Yedi Adaya i~aret olarak yedi kemer ni~an~~ilave olunmak
üzere resmettirilmi~~ise de bu makule bayraklar mümkün mertebe sade olmak kavaidi meriyyeden iken bu vechile yedi kemerli
olmas~~tasvir suretini kesbedece~ini inba ile kendulerinin takdim
ettikleri resimlerden mavi resmin etraf~~k~rm~z~~ve Devleti Aliyeye
tabaiyetleri alâmeti olmak üzere bir mahalline tarih vaz'~~ve ayinleri muktezas~~veçhile resimde gösterilmi~~di~er ni~an ile kabul
edeceklerini i~'ar ederek bu veçhile intihab~n~~ rica etmelerile ca~ahânelerinden irsal buyrulan sanibi seniyyülcevanibi
lifüzzikir resim ile mersumlar~n takdim etti~i derya rengi ve mai
zeminli resimler ve Frans~z~n demet ni~an~~ maruz~~hakipayi
hüsrevaneleri k~ l~nma~~n i~bu resimlerden zikrolunan mai resmin
intihab~n~~zikrolunan vekiller berveçhi iltizam niyaz etmekte olmak
hasebile etraf~~ k~rm~z~~olmak ve bir mahalline tarihi tebaiyetleri
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olan iki yüz on dört senesi yaz~lmak üzere intihab~~muvaf ~ ki reyi
rezini
41, j4ii• cihandârileri ise bu veçhile bayrak kü~ad~~Devleti
Aliyelerile Rusya devleti beyninde aktolunan Muahedenin tasdiknamesi vürudundan sonra karar yafte olaca~~na mebni sureti intihap ve tasvibi ~imdilik mersumlara ifham olunmak lâz~m gelece~i
muhat~~ ilmi âlem~ümüli ~ehriyarileri buyruldukta ea~rüferman
~eyketlfl, kerâmetlü, mehâbetlft, kudretlfi velinimetim efendim
padi~ah~m hazretlerinindir [1].
Osmanl~~ hükümetile Yedi Ada Cümhuriyetinin murahhaslar~~
aras~nda takarrür eden bayrak ~ekli hakk~nda Rus elçisi vas~tasile müttefik olan Rus hükümetine de malfimat verilmi~~ve Türkiyenin bayraktaki 1800 Mildi tarihinin kar~~l~~~~ve himaye alâmeti olmak üzere 1214 Hicri tarihini band~ran~n sol ve üst kenar~na koydu~u bildirilmi~~idi. Rus çar~~bunu tasvip ettikten ba~ka
bayra~~n üstüne k~rm~z~~renkli bir ~erit çekilerek hicri tarihin bunun içine yaz~lmas~n~n daha münasip olaca~~n~~ sefiri vas~tasile
beyan etmi~~oldu~undan Sadaret Kaymakam~mn arzetti~i bu
mütalea üzerine Selim III. :
(Vak~â imparatorun yazd~~~~gibi tarih k~ rm~ z~~ k~t'a içine olsun) demi~~ve resimdeki ~ekil bu suretle vücude gelmi~tir [2].
**

*

Yedi Ada Cümhurlyetinde Rusya'n~n emelleri:
Osmanl~~devletinin son otuz senelik zâf~ndan ve diplomasideki
acemili~inden istifade eden Avrupa devletleri içinde Osmanl~lar~n
en ziyade çekindikleri Rusya ve Nemçe idi. Fransa ink~lâb~ndan
sonra Cümhuriyetin kuvvetlenerek Avrupa siyasetine hâkim olmak
için vaziyet almas~~Avrupa devletlerinin birtak~m tedbir almalar~n~~icap ettirmekte idi.
Frans~ zlar Simall italyaya girip Venedik Cümhuriyetini ortadan kald~rd~ ktan sonra ona tâbi olan ~ehir ve adalar~~ilhak eylemi~lerdi; bu meyanda Korfo ve di~er adalarla Rumeli sahilindeki
Preveze, Parga ve di~er iki mevki Frans~zlara geçmi~ti. Türkiye,
Venedik Cümhuriyetinin ortadan kalkmasile an~n yerine büyük
[1] Ar~iv. dolap 2, sand~k 42, hatt~~hümayun numaras~~14.
(2] Bu hususa dair Rusya elçisinin mütaleas~ndan bahseden Rusya ba~~
terceman~n~n takriri ile sadrazam kaymakam~n~n (Sadrazam Yusuf Ziya Pa~a
M~s~r seferinde idi) arz derkenar~~ve Selim III. ün el yaz~~ sile iradesi makalenin
sonundaki foto~raflar aras~ndad~r. Ar~iv dolap 2, sand~k 42.
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Avrupa devletlerinin de kocunduklar~~Fransan~ n gelmesinden tabii olarak endi~e etmi~ti.
Türkiye, yirmi be~~otuz senedenberi ba~lad~~~~ ~slahatta icap
eden mutahass~slar~n pek ço~unu Fransadan getirtti~i ve Fransa •
ile dost oldu~ u için o taraftan kendisine bir zarar gelece~ine
ihtimal vermiyor ve ~ngilizleri Avrupa haricinde vurmak istiyen
Bonapart'~ n, günün birinde dost bir devletin elindeki M~s~r k~t'as~m
birdenbire i~gal edece~ini akl~ ndan geçirmiyordu. ~~te Türkiyenin
zann~n~~bo~a ç~ karan bu hâdise onu, hasm~~olan Rusya ile birle~me~e mecbur etmi~~ve tabii olarak ~ngilizlerde bu ittifakta amil
olmu~lard~.
Yukarda yazd~~~m~ z gibi Korfo ve di~er adalar Türk ve Rus
donanmalar~~taraf~ndan i~gal ve orada Türkiye himayesinde tamamen Dobrovnik Cümhuriyetine benziyen bir cümhuriyet kurulduktan sonra Ruslar bu yeni cümhuriyetteki ortodokslar üzerinde
kendi nüfuzunu yürüterek bu vas~ ta ile günün birinde bundan istifade eyleme~i kurmu~lard~ . Zaten Kaynarca muahedes~ nCleki Türkiyede konsolosluklar ihdas~~maddesile Türkiye rumlarm~~k~~k~rtmak için kendisine müsait kap~~açan Rusya çarl~~~ , bu yeni ~ekil
ile yani adalardaki nüfuzunu artt~ rmakla emeline daha çabuk
kavu~mu~~olacakt~.
Bundan dolay~~adan~n zapt~ ndan sonra oralarda kendi propagandas~n~~yapan Rus Amiral' U~akof, yeni cümhuriyetin dahili
i~lerinin tanzimi için ~stanbula celbedilen Yedi Ada Murahhaslar~n~~
intihap meselesinde kendini ve Rusyan~n emelini göstermi~ti. Ruslar, Adalardaki Yakobin taifesini ele al~p o vas~ ta ile memlekette
intizams~zl~~~ n devamile halk~~kendilerine ba~lamak için el alt~ndan laz~ mgelen vaziyeti ihdastan geri kalm~yorlard~. Bu suretle
Yedi Ada Cümhuriyeti halk~~ iki k~sma ayr~lm~~t~. Bunlar~n ço~u
Osmanl~lar~n himayesin~~istiyorlar ve Yakubin taifesi de Ruslar~n
emellerine hizmet eyliyorlard~.
Bundan ba~ ka Ruslar Korfoya kendilerine taraftar bir metropolit tayin ettirmek istiyerek evvela bu emele hizmet edecek bir
isminde
rühban~~ve sonra da Rusyada oturmakta olan Tetoki
bir papaz~~Metrepolit yapmak kayd~ na dü~mü~lerse de, Osmanl~~
himayesini istiyen ekseriyet buna vak~f olarak Yanya metrepolidinin yard~mile ba~ka birini metrepolit yapt~rm~~ lard~~[1].
Türkiye ve Rusya taraf~ ndan verilen karar üzerine Cümhuriyetin dahili vaziyetini tesbit etmek için Adalardan ~stanbula
[1] Dolap 2, sand~k 42, de 10 numaral~~vesika.
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murahhaslar gönderildi~i zaman bunlardan Korfo donanmas~~kumandan~~Kapudane Abdülkadir Bey taraf ~ ndan karayolile ve Mehmed
hoca ile beraber ~stanbula sevkedilen alt~~murahhas Türklerin ve
Rus Amiral' U~akof vas~ tasile ve deniz yolile gönderilen ve Yakubin tayfas~ ndan olan sekiz murahhas da Ruslar~n taraftar~~idiler.
Bu murahhaslar meselesine dair Abdülkadir Beyin 1214 muharrem 29 tarihile bilvas~ta 41--1)t, ~stanbula gönderdi~i bir tahrirat~~
aynen yaz~ yorum[1]. Sadrazam kaymakam~~bu tahrirat~~hükümdara
arzetmi~~ve Ruslar~n oynad~klar~~rolden an~~haberdar eylemi~tir.
Devletlü veliyyünniam ,A1,1, efendim
Bundan akdem biinayetillahi tela , t-r.&1z.ku~~ fethi müyesser olan
Korfo kal'esi ahalilerin kaideleri veçh üzere umurlar~~rüyet olunmas~~baemri ali iPc /tl kendulere tefviz ve ihale ve bundan sonra dahi
tahsis olunacak hükümetin Derialiyede müzakeresinde bulunmak
için içlerinden ferman buyrulan alt~~ neler as~ lzadelerinden bu defa
muktezây~~ vakit intihap olunan Korfo adas~~ as~ lzadelerinden Konto
Antuvan Marya Kavistirye ve Antuvan Soma Lefkokilo ve Kefalonyadan Kontesimiyolo Rodo ve Zanta as~lzadelerinden Konte Nikoli
Safiro ve Zitoro Yuvan G~ ta ve bir dahi Kefalonya konsolosu kullar~ndan tertip ve ikt~ za eden meünetlerin k-;;.1 rüyet ve esnayi rahda
kendulere suubet çektirmiyerek kendulere her veçhile taltif ve
muamelei lâyika ~ zhar olunarak Derialiyeye isal eylemeleri için
tayin olunan donanmay~~humayun hocalar~ ndan Mehmed hoca kullar~~ve maiyetine çavu~ umuzdan iki çavu~~kullar~~tayin ve mihmandar nasbeyleyüp taraf~~devleti alilerine berren irsal olunmu~tur.
Ve Rusya Amirall marifetile tertip ve intihap ve vesayâyi kâzibe
(4w") ile irsal eyledikleri Yakubin taifesinden dahi alt~~ neler vükelalar
bahren A divanhane çavu~lar~ndan Memi~~çavu~~ile irsal ve bundan
akdem Amiral' Mersumun marifetile Yakubin taifesinden gönderdikleri iki neler cem'an sekiz nefer Amiral tarafl~~ olup anlar~n
takrirlerine amel olunmayup taraf~m~ zdan berren mumaileyh hoca
kullarile irsal olunan be~~neler as~ lzade ve bir dahi Kefalonya konsolosu kullar~~her veçhile Devleti Aliyyenin sadakatgüzar
ve pesendide atvar J1,1,1 .k-u-.1 sad~ k kullar~ ndan olup her veçhile gerek
takrirleri ve gerek bu taraf ~ n ahvali ve Yakubin taifesinin Rusyal~~
ile yekdil olup vilayetin ne güna ihtilâli beldeye badi olduklar~~
ve Amiral' merkumun bizim ile muameleleri ne güna ve hareketleri
ne güna olup hafiyyeten
gerek ahalii beldeyi ve gerek cezayirle rin ahalileri Rusya ile tebaiyetten müberra olacaklar~~ esbab~n
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istihsaline ne gûna ikdam eyledikleri ve taraf~ndan intihap ve
bahren gönderdikleri Yakubin taifesinden Korfodan Nikoli Markori
ve Çerikostor ve Nikoli Stayi ve Kefalonyadan Zitori ve Rasmoklare ve biri dahi Derialiyede (4.~ .»)ve Zanta'dan Zitori Pavli K~lare
ve Ayamavradan Angilos Oriyoz ve Zotros Rokos Zicorci ve bir dahi
Küçük kefalonyadan Derialiyyede olup bu sekiz neler Yakublinleri
ne veçhile Asitaneye (41:—) gönderdikleri ve niçin (Tirepolk) a gidecekleri filcümle berren hoca kullar~~ile giden as~lzadelerin takrirlerinden malüm~~alileri buyruldukta velhas~ l Amiral' merkumun
[Rus Amiralinin] hareketleri ne veçhile olup gerek Korfodan top
ve mühimmat ve akçe ve gerek Cezayirl2rden ald~ klsr~~ e~ya ve
mebali~in ilmühaberi mumaileyh hoca kullar~ndan sual ve takrirlerinden malum~~ devletialileri buyruldukta emrü ferman devletlû
hazreti menlehülemrindir.
29 m 214
[Bu tahrirattaki ~ah~s isimlerinin okunu~lar~~belki yanl~~t~r
eski harflerle do~ru okunam~yor].
*

Adan~n zapt~ndan sonra cümhuriyetin dahili nizamnamesinin
tertip ve tatbik~na kadar üç ay müddetle Türk ve Rus askerlerinin Korfoda muhafaza hizmetinde kalmalar~~iki devletçe takarrür
etmi~~ve üç bin kadar Rus askerinin üç ayl~k erzak~n~n Osmanl~~
hükümeti taraf~ndan temin edilece~i taahhüt olunmu~tu.
Üç ay müddet bittikten sonra dü~man tehlikesi zail olmamas~ndan
ve bundan ba~ka cümhuriyetin dahili nizamnamesi henüz esasl~~
surette tesbit ve tatbik edilmemesinden dolay~~Rus askeri bir müddet daha orada kalm~~~ve taahhüt hilâfma olarak bu müddet zarf~ndaki ia~e masraf~n~n da Türkiye taraf~ndan verilmesinde ~srar
edilmi~tir. O s~ralarda Frans~zlar Napolide tedarikâta ba~lam~~~olduklar~ndan bu para meselesinden dolay~~Osmanl~~hükümeti Rusya
ile buzu~mak istemiyerek mütebaki masraf~~da kabul eylemi~ti.
Muhtelif bahânelerle Ruslar~n Korfoda ikametlerini uzatmak
istemeleri pek a~ikâr olarak yeni cümhuriyet üzerindeki nüfuzunu
artt~rmak içindi. Bu maksatla ve Ruslar~n te~vikile Yedi Ada Cümhuriyeti terceman~~Korfoda daimi surette alt~yüz kadar Rus askerinin kalmas~n~~rica yollu Osmanl~~Hükümetine bir takrir de vermi~ti; Ruslar bu teklifi do~rudan do~ruya yapm~~~olsalar, aradaki
mukavele ve Muahedeye ayk~r~~ dü~ece~inden bu arzular~n~~cümhuriyet vas~tasile yapt~rmak istemi~lerdi; fakat bu müracaat, Yedi
Ada cümhuriyeti Osmanl~~ devletinin himayesinde oldu~undan ve
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cümhuriyetin s~ yanet ve himayesi de ona ait bulundu~undan
bahsile tercüman iskât edilmi~ti.
Sadrazam Kaymakam! [1] bu hususta Çarl~~~n maksad~n~~izah
yollu hükümdara takdim etti~i derkenarl~~ bir arizada ~unu yaz~yordu:
(Derisaadette mukim ,Ça• Korfo terceman~n~ n takdim etti~i takrirde Rusya askerinden alt~~yüz net eri Cezayir! Seb'ada tevkif olunmak
ve masraflar~~ Cümhur taraf~ndan idare k~ l~nmak sureti muharrer
olmakla takriri mezkür dahi manzur~~hümayunlar~~ buyurulmak için
pi~gâh~~cihandarilerine arzolundu; malüm~~ hakay~k melzum~~ ~ahâneleri buyuruldu~u üzere Rusyal~~Korfonnn lezzetine al~~m~~~oldu~undan oltaraftan bütün bütün alâkas~n~~ kesmek suretini istemeyüp biraz askerini Korfoda b~ rakmak tedbirine te~ebbüs etmi~~
ise dahi bu iddiay~~ kenduleri etse Devleti Aliyye ile akteyledi~i
ahit
ve ~arta münâfi olaca~~na binen Cümhur taraf~ndan istida
ettirmi~~ve kendi tecahül suretini tutup yine istigna vadisini bo~lamam~~~oldu~u a~ikâr ve takriri mezkür mucebince cezayiri mezkürede biraz Rusya askeri kalmak tecviz: olunsa oltarafta tohmu
fesat b~rak~lm~~~olaca~~~varestei kaydü i~'ar olmakla Reis efendi
kullar~~vesatetile Cümhüru mezkür terceman~na cevap verdirilüp
Cezayir! Seb'ai Müctemia Cümhuru, Devleti Aliyyenin tabi ve cizye
güzar~~olmakla her halde himayet ve s~yaneti saltanat~~seniyyenin
uhdei raiyet perverisine mütehattemdir ve henüz nizam~~dahiliye
bir karar verilemedi~inden bundan böyle nizam~~mezkürun rapt
ve tevsik~ndan sonra ikt~ zas~~miktar asker ikamesile cezayiri mezkürenin temin ve takviyetine taraf~~ Devleti Aliyyeden ihtimam
olunur yollu makalât serdolunmus oldu~una nazaran Rusyalu
taraf~ ndan cezairi merkumeye asker birak~ lmak maddesi ~imdilik
meskütün anh 4A
kalm~~~idügi malüm~~hümayunlar~~buyruldukta emrü ferman hazreti menlehülemrindir [2].

Osmanl~~hükümeti, Ruslar~n bu aç~ k ve ittifaka yara~m~yacak
vaziyetine kar~~~müteessir olup Adalarda oynad ~ klar~~ roller de
buna inzimam eyledi~inden ve bu s~ rada Bonapart ta Türklerle
ittifak etmek istedi~inden Türkiye de bu cihete meyletmek arzusu
uyanm~~~ise de di~er müttefiki olan ~ngilizleri gticendirmemek
Sadr~azam Yusuf Ziya Pa~a M~s~r seferinde idi.
Ar~iv sand~k 42, hatt~~hümayun numara 5.
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için Ruslara müdaraya mecbur olmakta idi; nitekim bunun neticesi
olarak Osmanl~~hükümeti Ruslar~n Muahede hilaf~ na Osmanl~lara
haber vermeden Frans~zlarla uyu~mak istemelerini bilmem ezli~e
gelerek dostlu~a sad~k kalm~~~ve hatta (H. 1220, M. 1805) senesinde
Çarl~kla dokuz senelik bir tedafül ,p ittifakname bile kaleme alm~~t~. Buna ra~men Ruslar, Frans~zlar ile muharebe ederlerken DalOsmanhlarla birlikte Frans~z kuvvetlerinin
maçya tarikile
Lehistana do~ru ilerliyeceklerinden korktu~u bahanesile ans~z~ n
Osmanl~~ hudutlar~n~~tecavüz eylemi~ti.
1222 deki Tilsit mülakat~~ ve bunun neticesindeki musalahan~n
gizli maddeleri mucebince Yedi Ada Cümhuriyetindeki Rus askerleri çekilirlerken buray~~ Frans~zlara terkeylemi~lerdi. Bundan
ba~ka as~rlarca Türkiyeye ba~l~~olan Dobrovnik Cümhuriyeti de
bu s~rada Fransa taraf~ndan ilhak olundu~undan bu surette Türkiye devletine ait iki Cümhuriyet tarihe kar~~m~~~ve bu esnada
zaf~~
derecei kemalde olan Osmanl~~hükümeti de buna kar~~~
bir ~ey yapamam~~t~r.
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Yedi Ada Cümhuriyetine ait gemilerin band~ ras~~ hakk~ nda bir arz tezkeresi ve
Selim M. ün el yaz~sile iradesi (sureti yaz~ lm~~t~ r.)
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Rus Çar~= Yedi Ada Band~ ras~~ hakk~ nda mütaleas~~ ve Selim III. ün el yaz~siyle iradesi.
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Yedi Ada Cümhuriyetinin mührü ile Osmanl~~ Hükümeti nezdinde bir konsolos
b~ rakmak istemeleri hakk~ nda takrir.

Be/le~en: C. I

I,ev. VIII

Yedi Ada aimhuriyetinin mührü
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