OSMANLI TARIHINE DAIR VES~KALAR
<Bonneval'in Osmanl~~bahriyesine dair raporu — Nizam~~cedid hakk~nda
vesikalar — Osmanl~~Devletinin durumuna dair rapor.»

Enver Ziya KARAL
Yeni ve yak~n zamanlar doçenti
Bundan iki y~ l önce, Maarif Vekilli~i taraf~ ndan Fransaya, kiltüpane ve ar~ ivlerinde mevcut, Türk vesikalar~~ hakk~nda bir rapor
haz~ rlamak için gönderilmi~tim. Pariste kald~~~ m iki ay zarf~nda,
bir taraftan milli ar~ivde Türkiyeyi alâkadar eden karton, katalog
ve defterlerin mahiyetini tesbit ederken, di~er taraftan da Osmanl~~
imparatorlu~unun da~~lma ve ~slahat devri ba~lang~c~~say~lan XVIII
inci asr~n ikinci yar~s~ na dair baz~~vesikalar istinsah etmi~tim. Bu
vesikalara, Frans~zlar~ n senelerdenberi ne~ retmekte olduklar~~ vesika kolleksiyonlar~ nda raslamad~~~ m gibi, bizde de tarih vesikalar~~hakk~nda yaz~~yazmakla tan~nm~~~mecmualarda da rasl~yamad~m. ~u halde bahis mevzuu olan vesikalar~n orijinal olmalar~~
ihtimali kuvvetlidir.
A~a~~daki vesikalar her ~eyden evvel, Osmanl~~tarihinin baz~~
hâdiselerini daha aç~ k ve etrafl~~ bir ~ekilde anlatmalar~~itibariyle
bir k~ ymet ifade ettiklerini i~aret etmeliyiz. Filhakika, bu vesikalar
Osmanl~~imparatorlu~unun inhitat sebepleri aras~nda yer alan
askeri müesseselerimizin bozukluk derecesini tesbit etmek, IIIüncü
Selimin ba~armak istedi~i askeri ~slahat~ n mahiyetini tayin etmek
ve Fransan~ n, XVIII inci yüzy~l~n~ n ikinci yar~s~nda Osmanl~~ devletine kar~~~gösterdi~i alâkan~ n sebeplerini bilmek istiyenlere
faydal~~ olabilir.
Bunlar~~ kronoloji bak~m~ ndan s~ral~yoruz.
Bonneval'in Osmanl~~bahriyesi hakk~nda raporu. (1784)
Nizam~~ Cedide dair vesikalar:
a) Türkiye hizmetine girecek frans~z zabit ve teknisiyenleri
hakk~nda iki vesika. (1793)
b ) Reisülküttap Rat~ p Ebubekir efendinin Selâmeti Umumiye
komitesine mektubu. (1795)
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c ) Napol~on Bonapart'~n Osmanl~~hizmetine girmek için Selâmeti Umumiye komitesine verdi ~i istidan~n metni. (1795)
~li) Fransan~n ~stanbul elçilerinden Descorches'~n Osmanl~~
Devletinin durumu hakk~ nda raporu.
S~ralad~~~m~ z bu vesikalar~ n kolay anla~~ lmas~~için her birinin
hususiyetine dair k~ saca malfimat verme~i lüzumlu bulduk.
I) Bonneval'in Osmanl~~bahriyesi hakk~nda raporu:
Rapor 1784 tarihinde ~stanbulda yaz~lm~~ t~ r. Yazan, M. Bonneval'dir. Bu zat, me~ hur Kont De Bonneval ile kar~~t~r~lmamal~d~r.
Makina oldu~u veçhile, Kont De Bonneval, Lâle devrinin son
senelerinde Osmanl~~Imparatorlu~una s~~~nm~~~ve islâmiyeti kabul
ederek Humbarac~~Ahmet pa~a ismile 1748 tarihine kadar ya~am~~t~ r. Rapor sahibi Bonneval ise, 1770 ile 1784 tarihleri aras~nda
Fransa nam~ na Türkiyede tetkik seyahatlar~~yapm~~t~r. Bu seyahatlar~n~ n ikincisinde ~stanbula Badine isminde bir geminin kumandan~~ s~fatile gelmi~tir. ~stanbulda kald~~~~müddet zarf~nda
kale ve istihkâmlar~~gezdi~i gibi Bahriyeyi tetkik etmek f~rsat~n~~
da bularak bir rapor yazm~~~ve Parise yollam~~t~r ; [1]
Rapor, Ruslarla yap~lan Çe~ me deniz muharebesinden (1770)
raporun ta~~d~~~~tarihe (1784) kadar Osmanl~~Bahriyesinin durumuna
umumi bir bak~~~mahiyetindedir.
Raporun birkaç kelime ile hulâsas~~ ~udur.
Osmanl~ larda bahri kariyer yoktur. Kaptan pa~a olsun büyük
gemilerin kaptanlar~~olsun denizci de~ildirler. Bahriyedeki mevki
ve memuriyetler borsa esham~~gibidir. Para kuvveti ile elde edilir,
para kazanmak için muhafaza edilir. Bu para toplamak ihtiras~~
denizcilik mesle~inin esas~n~~ te~ kil eden mesleki bilgi, ~eref ve
vatanperverlik melhumlar~n~~ öldürmü~tür. Dolay~siyle, Osmanl~~
donanmas~ nda, cehalet, h~rs~zl~ k; hiyanet tam manasiyle hüküm
sürmektedir [2] . Bahriyede oldu~u gibi di~er müesseselerinde de
Osmanl~~Imparatorlu~u o kadar h~ zla alçalmaktad~ r ki, Bonneval'a
göre, bunun sonu kati bir inhidam olacakt~r.
Raporun Osmanl~~ bahriyesi hakk~nda as~l orijinal say~labilecek
k~sm~, bu malumat~~ ta~~ yan sahifelerin arkas~ na 1784 deki donanman~ n mevcudunu gösteren bir listenin ili~tirilmi~~olmas~d~r. Bu
listede osmanl~~gemilerinin s~n~flar~~ve her birinin umumi durumu
gösterilmi~tir.
Türk Tarih Encümeni Mecmuas~. Yeni seri, cilt, 4; s. 26 - 27.
Bonneval'in yazd~~~~bu ac~~ hakikatleri k~smen Cevdet Pa~a tarihinde
bulmak mümkündür. C; 1. s; 159 - v; müt
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Nizam~~cedide dair vesikad~r.
Nizam~~cedit terimi, Osmanl~~tarihnide Selim III ün (1789-1807)
yapt~~~~ ~slahat~~ gösterir. Bu ~ slahat umumiyetle zannedildi~i gibi,
yaln~ z askeri sahaya inhisar etmemi~~olmakla beraber, nizam~~cedit denilince akla gelen ~ey, Selim III ün te~kil etmek istedi~i Avrupa talim ve terbiyesiyle yeti~tirilmi~~ve Avrupa silahlar~ n~~kabul
etmi~~ordudur. Bu ordunun te~ kiline ne vakit ve nas~l ba~lanm~~t~r. Nizam~~ceditten bahseden yaz~ larda bu hususta izahat ya yoktur
ve yahut vard~r fakat sarih de~ildir. Bunnula beraber Avrupa usulünde ordu te~kil' meselesinde çok iyi bilinen bir~ ey varsa o da
Fransadan gelen zabitan ile bu i~e ba~land~~~d~ r. Mamafih bu
i~in teferruat~~da mübhem mahiyetini muhafaza etmektedir.
Burada ne~redece~imiz üç vesika, bu müphemiyeti biraz olsun
izah edici malümat ta~~d~klar~ ndan tarihi bir k~ ymet kazanabilirler.
Birinci vesika (a) 1793 tarihlidir, Osmanl~~devletinin Fransa
hükümetinden zabit ve mühendis istedi~ini göstermektedir. Iki
k~s~ mdan ibaret olan bu vesikan~n birinci k~sm~nda zabitlerin s~n~f
ve adetleri gösterilmekte ikinci k~s~ mda ise Türkiye hizmetine
hangi ~artlarla girecekler' i~aret e dilmektedir.
~ kinci vesika (b) 1795 tarihlidir. Reisülküttap Rat~b Ebubekirin[1]
selameti umumiye komitesine yollad~~~~di~er bir mektuptan ç~kar~lm~~~maddeleri ihtiva etmektedir. Bu vesikadan, Fransan~n Nizam~~
cedidin te~kilinde yapt~~~~yard~m hakk~nda bir fikir edinilmektedir.
Ratip Efendinin mektubuna ba~l~~bir listeden bab~alinin 1795 te
Frans~ zlardan istedi~i mütehass~ slar~ n adet ve ihtisas ~ubeleri
anla~~lmaktad~r.
Üçüncü vesika (c). 1795 tarihlidir. NapoMon Bonaparte'~n Osmanl~~hizmetine girmek için Fransa hükümetine takdim etti~i bir
istidad~ r. [21 Bundan anla~~l~ yor ki 1793 de, ba~l~yan nizam~~cedit
hareketi 1795 de devam etmektedir. ~stida metni NapoMon'un
1795 de Osmanl~~imparatorlu~u hakk~ nda fikirlerini göstermek
itibariyle de ehemmiyetlidir.
Osmanl~~imparatorlu~unun siyasi, askeri ve içtimal durumu
hakk~ nda Descroches (Dekro~) in bir muht~ras~ndan ç~kar~lan
maddeler:
Ratip Ebubekir Tosyal~d~ r Selimin veliaht iken XVI inci Luis ile inektupla~mas~na hizmet etmi~tir. Selim tahta geçtikten sonra Viyana elçisi olmu~~
ve Viyanadan avdette reisülküttap tayin edilmi~tir.
Bu istidan~ n metnini evvelce ne~retmi~tik. (Fransa - M~s~r - Osmanl~~
Imparatorlu~u s. 36) s~ralad~g~m~ z vesikalarla, ilgili buldu~umuz için burda da
ne~rediyoruz.
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Rapor, 1801 tarihlidir. 1792 de Fransay~~Bab~ âli nezdinde temsil
etmi~~olan elçi Descroches taraf ~ndan yaz~ lm~~t~r, Frans~ z elçisi
umumiyetle Osmanl~ lar lehindedir. Osmanl~~Imparatorlu~unun dirilmesini istemektedir. Fransan~n bu hususta yard~m etmesini ve
hattâ Osmanl~ lar ile bir ittifak aktetmesini lüzumlu buluyor. Fakat
elçinin bu sempatisinin hakiki sebebi Frans~zlar~ n Türkiyedeki
iktisadi menfaatleridir. Raporun son k~sm~~bu hususta hiç ~üphe
b~rakmamaktad~ r.
1) Bonneval'in osmanl~~bahriyesi hakk~ nda 22 nisan 1784
tarihli raporunun kopyasid~r [1]
7 temmuz 1770 Ce~ me deniz muharebesinde bütün donanmalar~ m cehaletleri yüzünden kaybeden Osmanl~ lar, bu tarihten beri
ak~llar~n~~ba~lar~ na toplamak lüzumunu idrak edemediler.
Cesur adam olarak tan~ lan ve cesaretini birçok vesilelerle
ispat etmi~~bulunan Kaptan pa~a [2], denizci' de~ildir. Her ne kadar
padi~ah~n~n ~an ve ~evketi ile yak~ ndan alâkadar oldu ~u tahmin
ediliyorsa da, efendisinin [3] nezdindeki söhretinden istifade ederek
açgözlülü~ünü tatmin için u~ra~t~~~ na da ihtimal veriliyor.
Osmanl~~ donanmas~n~~ te~ kil eden büyük harp gemilerinin kaptanlar~ na gelince, bunlardan hiç birisi seyrüsefer, manevra ve
harp takti~i hakk~ nda en iptidal bilgiye sahip bulunm~ yor. Esasen
bir harp gemisinin kaptanl~~~~para kuvvetiyle elde edilmektedir;
Kaptan pa~ aya en çok para teklif eden tercih ediliyor. Bu ~ekilde
kaptan olmak keyfiyeti, kaptanlar~~her ~ eyden evvel verdikleri
paray~ , kazanmak için her vas~ taya müracaata sürüklemektedir.
En çok kullan~lan vas~ta, gemi ~stanbul liman~ ndan ç~k~nca, efrad~n
yar~s~n~~karaya ç~ karmak ve bütün yolculuk esnas~nda onun maa~~~
ile yiyeceklerinden istilade etmektir.
Kaptanlar~ n sahip olduklar~~az tecrübe ve gemilerde yar~ya
inmi~~efrat ile kat'i tehlikelerden kurtulmak için yapt~klar~~ i~;
limanlarda beklemek ve ancak müsait rüzgar bulunca yollar~na
devam etmekten ibarettir.
Archive Nationale. A. II. 1319 - A N. 73. Paris
Ce~ me deniz muharebesi esnas~nda kaptan~ derya Hüsamettin pa~a idi.
Bu muharebede cesaretiyle temayüz eden Hasan pa ~a sonra kaptan~derya olmu~ tur; raporda kastedilen de odur.
Rapor 1784 tarihlidir; bu tarihte padi~ah Hamit 1 dir.
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K~ lavuzlar rumdurlar. Bunlar, uzun bir tecrübe neticesinde
elde edilmi~~tamamen pratik bilgiden ba~ ka bir ~ey bilmezler.
Binaenaleyh karay~~gözden kaybedince yollar~ n~~tayin etmek için
pusula ile hiç bir i~~göremezler, Bundan dolay~~da bir harp gemisi
Suriye veya M~s~ra gönderildi~i vakit bu geminin evvela Izmir
veya Rodosa u~rad~~~~ve orada pe~ine tak~lmak için memur oldu~u
mahallere hareket eden bir Frenk gemisi arad~~~~görülür.
Osmanl~~gemilerinde hiç bir intizam h~ ç bir disiplin yoktur;
onlarda her ~ey karma kar~~~ kt~ r; g~da tevziat~nda müsavat yoktur.
Her rert ayr~~ olarak ve i~ine geldi~i ~ekilde yemek yer. Bundan
dolay~~bir kaptan için mevcut yiyecek ve içecek ile denizde ne
kadar kalabilece~ini evvelden kestirmek mümkün de~ildir.
Osmanl~lar, gemilerin in~a ve teçhizinde biraz terakki etmi~~
görünüyorlarsa da, bu terakkilerini ellerine geçirdikleri bir Trans~z
gemisiyle bir Ingiliz Fregat~ na borçlu olduklar~~muhakkakt~r. Mamaafih gemilerinin iç tertibat~~her zamanki gibi kusurludur. K~ç
küpe~te zabitlere mahsus bir çok küçük kulübelere taksim edilmi~tir. Geminin güvertesi de boydan boya tahtadan yap~lm~~~küçük barakalar ile doludur. Bunlar efrada dükkan kahve ve mutfak
vazifesini görürler. I~~k, geminin her taraf~ nda ve gün ile gecenin
her saat~nda yak~l~r. Deniz harbine dair talim ve top ekzersizleri
bilinmiyen ~eylerdir. Bundan dolay~~da, bir osmanl~~gemisini muharebe vaziyetine getirmek ve harp yapacak hale koymak kadar
güç bir ~ey yoktur.
Bataryalarda her çaptan toplar bulunur. Bu muhtelif çaptaki
toplar~n mermileri de ekseriya yan yana bulundurulur. Binaenaleyh,
mermileri kullanmak icabetti~i vakit laz~m olanlar~~seçmek ve
onlara uygun hartuçlar bulmak için has~l olan kar~~~ kl~~~~tasavvur
etmek kolayd~r.
24 büyük harp gemilerinden her ne kadar 16 s~~ iyi durumda
iseler de bu durumlar~~uzun müddet devam etmiyecektir, çünkü
muhafazalar~~için gösterilen ihmal son dereceyi bulmu~tur. Gemiler, hazarda silahtan tecrit edilince; merkezde bulunan a~~rl~klar~= bir k~sm~ndan da kurtar~l~rlarsa da, muvazenenin bozulmamas~~için kenar ve uçta a~~rl~klara dokunulmaz, bu sebepten de
gemilerin as~l ~ekillerini yava~~yava~~kaybetme~e ba~lad~klart
görülür.
Kalafat ve tamirat da çok ihmal edilmektedir. Madunlar gündelikçilere tahsis edilen paray~~ceplerine att~klar~ndan mada,
malzemeyi de ekseriya kendi menfaatlar~na kullan~rlar. Buna

180

Enver Ziya Karal

binaen bu gün müsellâh bulunan osmanl~~ donanmas~~ sekiz gün
bile denizde dola~acak mukavemette de~ildir. Nitekim geçen y~l,
Karadenizde, bir limana pek yak~ n bir mesafede yep yeni bir gemi
birden bire denizin dibine inmek suretiyle kayboldu.
Hulâsa, cehalet, intizams~zl~k, h~rs~zl~ k ihmal osmanl~~ bahriyesinde o dereceyi bulmu~turki, bir osmanl~~ gemisinin ç~k~pta en
zay~f bir dü~mana bile kar~~~koyam~yaca~~n~~tahminde mübalâ~a
etmiyorum. Bu atalet osmanl~ larda devam edecek ve onlar~n
Avrupadan kovulmalar~n~~neticelendirecek olan ihtilâli tacil edecektir. Çok yak~ n olan bu an için tahmin yürütmek bile lüzumsuzdur.
~stanbul tersanesinin ambarlarma kadar girmedim ise de her
türlü mühimmattan âri olduklar~na kaniim.
Mare~al hazretleri ili~ik cetvelde göre ceklerdir ki ~stanbul
tersanesinde iki gemi ile birkaç kay~ k in~a edilmek üzeredir.
Fakat, Osmanl~lar okadar betaat ve ihmal ile çal~~~ yorlar ki gemilerin denize indirilecekleri günü kestirmek imkans~zd~ r.
Kaptan Pa~a ile yapt~~~ m bir mülakatta, Osmanl~~bahriyesi
hakk~nda dü~ünü~~tarz~m~~kendisine ifade ettim. Efendisine ~erefli
bir mevki temin etmesi laz~m geldi~ini hissettirme~e çal~~t~ m. Bu
yolda muvaffak olmas~~için ba~vuraca~~~vas~talar~~da gösterme~e
u~ra~t~m.
Bütün bunlar~~sükünetle dinledi. Samimiyetimden minnettar
göründüler. Söylediklerim üzerinde mutab~k kal~ nd~. Fakat bu
harici, dürüst ve müte~ekkir görünü~e ra~men bir müslüman~ n
bir h~ristiyandan ders almaktan hiddetlendi~ini kolayca farkettim.
Esasen efendisinin ~an ve ~evketine vatan~n muhafazasma
lakayt bir müslüman, büyük adam, sad~ k teb'a, iyi vatanda~~yeti~tiren ruhun büyük ihtiraslar~~ ile tahrik edilme~e ve heyecanlanmaga muktedir de~ildir.
~stanbul. Pera, 22 nisan 1784. Bonneval.
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Gemilerin muhtelif durumlar~~
B

Tezgâhta
bulunanlar
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~~
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»

~~
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4

4

8

»

10 ~stanbulda

Vaziyeti
iyi olanlar

Tesçil
e dilmi~~
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Vaziyeti
kötü olanlar
Tesçil
edilmi~~
olanlar

A
Gemilerin
s~n~flar~~ [11

in~a edildikleri
mahal

Büyük Saf gemisi
2 adet 74 toplu . . .
12

»
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» . . .

.

1 Rodosta
1 Bordeaux da
10
Ft

»

54
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8
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~~
6

4
9

5
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~~

2

»

1

1

»

2

Firkateyn
2 adet 50 toplu . . .
3

»
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»

3

»

36

»

•

5

»

32

»

2

F

»

30

»

3
3»

»

2 ~stanbul 1 Ingiltere

>>

2 ~stanbul 1 Brest

2

2

5

»

1 ~stanbul

»
3

»
9

»
6

»

1 ~stanbul 1 Midilli
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»»

»

»

2

»

7

»

8

Istanbul
~stanbul
»

2

. •

3

. . .

3

•

E

2
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. .

1 ~stanbul 1 Limni

»

•

•

»

I

1

Küçük Gemi
2 adet 36 topluk ~ebek
15 adet 12 topluk Kad~ rga

7

7 adet
Çektiri
4 ...... • .
1 Çolupe

7

»

4

3

»

~~

»

~~

»

3

. .

. .

. .

»

»

»

.

. .
»

»

»

Sinop (Karadeniz)

.,>

68 Gemi
[1] S~n~flar~~ve adetleri birinci sütunda i~aret edilmi~~olan gemilerin (A)
sütununda vaziyetleri i~aret edilmekte (B) sütununda ise teçhiz edilmi~~olanlar~~
Ile teçhiz edilmi~~olm~yanlar~~gösterilmektedir.
Belleten C. IV F. 3
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(II) Nizam~~Cedide dair vesikalar
a) Türkiye hizmetine girecek Frans~ z zabit teknIsiyenier1
hakk~nda iki vesika

Paris 7 birinci te~ rin 1793. (Cumhuriyetin ikinci y~ l~)
Hariciye nezaretinden Bahriye nezaretine. [1]
Cumhuriyet hükümetine kar~~~her daim müsait davranan
Bâblâli hizmetine bir kaç Frans~z zabit almak arzusundad~r. Zabitlerin s~n~flar~, s~rasiyle gösterilmi~tir.
Bahriye zabiti : 6
Piyade
»:2
Süvari
»:2
Topçu
»:1
Mühendis » : 2
Bahriye in~aat mühendisi: 1
Bu zabitlerin Türkiye hizmetine kabul ~artlar~~ ili~ik listede
gösterilmi~tir. Divan~ n biran evvel arzusunu yerine getirmek için
nezaretinizce gönderilecek kimselerin mümkün oldu~u kadar süratle tesbitini isimlerinin bana bildirilmesini rica ederim.
Bu i~ in zabitlerin, emniyeti bak~m~ ndan, tamamen gizli kalmas~~
icap etti~ini hat~rlatma~~~zait addetmekteyim.
Türkiyeye gitme~e istekli olan zabitle r hakk~nda
B db~dlinin teklifleri
1 — Zabitlerin kabiliyet, karakter ve abla' k bak~m~ndan iyi
olmalar~na dikkat edilmelidir.
2 — En az üç y~ l için Osmanl~~hizmetinde kalma~~~kabul etmeleri noktas~ nda ve her y~ l kendilerine verilecek ücretle, makul
bir harcirah hususunda kendilerile mutab~ k kal~nmal~d~ r.
3 — Zabitler ayr~ca ~ u hususlardan da haberdar edilmelidirler:
Hükümetin kendilerine verece~i tatar serpu~ u ile (kalpak) askeri
elbiseyi giyecekler, kaptan~~ deryal~ k binas~n~n yan~nda ikamet
edecekler ve memlekette yerle~mi~~di~er ecnebilerle hiç bir
münasebette bulunm~yacaklard~r.
4 — Her zabitin eline, Osmanl~~hizmetine girme ~artlar~n~~ta~~r
bir varaka verilece~i gibi zabitin ~stanbula ayak bast~~~~günden
itibaren ayl~~~m alabilece~i hususunda teminat verilmelidir.
[1] Archive Nationale: Ap III. No. 75
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5 — Zabitlere, Türkiyede kald~klar~~müddetçe hususi bir himayeye mazhar olacaklar~~ve vazifelerini ifada sadakat gösterenlerin takdir edilerek mükafatland~r~lacaklar~~kendilerine söylenmelidir.
b) Reisülküttap Rat~p Ebubekir efendinin Selamet' umn~nlye
komitesine «Comit~f, du Salut Public» mektubu [1]

Fransa, Osmanl~~Imparatorlu~una mühendis ve zabit göndermekle yükseli~~ve refah~na ne kadar büyük ehemmiyet verdi~ini
göstermi~tir. Gerek Bab~âli gerekse ~evketlti, kudretl~l velinimetimiz efendimiz, Fransan~n bu alâkas~ndan memnun ve müte~ekkirdirler... Padi~ah~= tahta ç~kt~klar~~andan itibaren memleketin
idaresine bir nizam verme~e çal~~makta ve bu suretle teb'as~n~n
refah ve saadeti için elinden gelen hiç bir ~eyi esirgememektedir.
Bizzat tasarlad~~~m~z geni~~~slahat program~n~n tatbik ve kontrolü
ile me~gul olurken, Fransan~n elinde mevcut vas~talarla padi~ah~m~za yard~m etmesi onun eserine i~tirak etmesi demektir. Frans~z
zabit ve mühendislerinin gelmesi bu bak~mdan Bâb~âli erkân~n~~
çok mütehass~s etmi~tir.
Mamafih bu günkü günde Bab~âlinin gönderilen zabit ve mühendislerden ba~ka i~~adamlar~na da ihtiyac~~vard~r. Fransan~n
Osmanl~~ imparatorlu~u için yorulmak bilmeyen bir ceht ile çal~~t~~~n~~ tecrübe ile anl~yan Bâblali «Comite du Salut Public» den
ili~ik varakada yaz~l~~mütehas~slar~n da gönderilmesini istemek
cesaretinde bulunuyor.
Reis efendinin ilisik varaka~m~n terciimesidir?
Bronz top dökümcüsü, bir ki~i
Bronz kal~b~~yapan bir i~çi.
Bu iki i~çinin i~inden anl~ yan bir usta
Demir gülle dökmesini bilen bir i~çi
Gülle kal~b~~yapan bir i~çi
Bu iki i~çinin i~inden anl~yan bir usta
Üç silâhc~~ustas~~
Top kunda~~~yapmas~n~~bilen iki i~çi
Iki demirci
Ceman on üç ki~i
[1] Aehive Nationale. A f 1:11 No 75. Paris
Relations exterieures 1861.
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c) NapoMon Bonaparte'm Osmanl~~devleti hizmetine
girmek için
Selamet' umumiye komitesi hükümetine takdim etti~i
istidan~n terciimesidir [I]

Rusya imparatoriçesinin Avusturya ile olan münasebetini s~ kla~t~rd~~~~bir zamanda Türkiyenin askeri vas~talar~n~n daha zorlu
bir hale gelmesi için F~ransan~n elinden gelen her~eyi yapmas~~
kendi menfaati iktizas~ndand~r.
Türkiye, külliyetli ve kahraman fakat harp sanat~n~ n prensipleri bak~m~ndan çok cahil olan milis kuvvetlere maliktir.
Muharebelerin kazan~lmas~nda kulland~~~m~z modern tabiyede
kuvvetli ve müstahkem mevkilerin zapt~~ile muhafazas~nda yegâne
âmil olan topçuluk Türkiyede henüz çocukluk devresindedir.
Bâb~ âli, bunu hissederek birçok defalar bizden topçu ve
istihkâm zabiti istedi. Bugün Türkiyede filen böyle birkaç zabitimiz vard~ r. Fakat bunlar ehemmiyeti haiz herhangi bir neticeyi elde edebilmek için ne kemiyet ne de keyfiyet bak~m~ndan
kâfidirler.
Ordular~m~z~ n topçu kuvvetlerine birçok ahvalde ve bilhassa
Toulon muhasaras~nda kumanda ederek ~öhret kazanan general
Bonaparte, Türkiyeye hükümet nam~na gitme~e taliptir. Beraberinde harp sanat~ na müteallik hususi bilgileri olan yedi sekiz zabit
götürecektir.
Bu yeni vazifesinde Bonaparte Türk ordular~n ~~ daha çok
kuvvetlendirme~e ve Türk imparatorlu~unun müstahkem mevkilerini tekemmül ettirme~e muvaffak olursa vatan~na mühim bir hizmet yapt~~~ na ve avdetinde onun sevgisine liyakat kazand~~~ na
inanacakt~r.
Bonaparte
Dans un temps oü l'imp&atrice de Russie a resser les liens
qui l'unissaient
l'Autriche, il est de l'intt de la France de
[1] Bonaparte'~n Selt~meti Umumiye Komitesine, Osmanl~~ hizmetine girmek
için takdim etti~i istidan~n frans~zca metni; A. Bruneau'n~n Traditions de la
France au Levant. isimli kitab~nda vard~r. (s. 90) Bu metnin bir tercümesini,
Fransa M~s~ r ve Osmanl~~imparatorlu~u ad~n~~ ta~~yan kitab~ m~zda ne~rettik, (s. 35)
Belletende ne~retti~imiz vesikalarla bu vesikay~~ ilgili gördü~ümüzden ve bir
kitaptan ziyade bir mecmuada daha çok göze çarpmak ihtimali oldu~undan
burada frans~zca asl~~ ile ne~retme~i uygun bulduk. ~stidan~n tarihi metin üzerinde yaz~lmam~~t~ r. A. Bruneau'n~ n istidaya dair verdi~i tafsilattan istidan~ n
Selameti Umumiye Komitesine 27 fructidor an. III (13 eylül 1795) te verildi~i
anla~~lmaktad~r.
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faire tout ce qui cMpend d'elle pour rendre plus redoutable les
moyens militaires de la Turquie.
Cette puissance a des milices nombreuses et braves, mais
fort ignorantes sur les principes de l'art de la guerre.
Le service de l'artillerie, qui influe si puissamment dans
notre tactique moderne sur le gain des batailles et presque
exclusivement sur la prise et la defense des places fortes, est
encore dans son enfance en Turquee.
La Porte, qui l'a senti plusieurs bis, a demand des officiers
d'artillerie et du Onie; nous y en avons effectivement quelques mis dans ce moment - ci, mais ils ne sont ni assez nombreux ni
assez instruits pour produire un ~'sultat de quelque cons&luence.
Le On&al Bonaparte, qui a acquis quelque rputation en
commandant l'artillerie de nos arnAes en diff&entes circonstances
et sOcialement au sfte de Toulon, s'offre pour passer en Turquie avec une mission du gouvernement; il ~nnera avec lui six
sept of ficiers dont chacun aura une connaissance particulire
des sciences relatives l'art de la guerre.
S'il peut, dans cette nouvelle carrire, rendre les arm•Ses turques plus redoutables et perfectionner la fflense des places fortes de cet Empire, il croira avoir rendu un service signal a la
Patrie et avoir a son retour m&it d'elle. [1.1
Buonaparte

III) Osmanl~~Imparatorlu~unun siyasi, askeri ve içtimal
durumu hakk~nda Descroches'in bir muht~ras~ndan
ç~kar~lan maddeler
~~ Osmanl~~Imparatorlu~unun siyasi durumu [2]
Türklerin temel yasas~~kurand~r. Kuran onlar~n yegane kanunudur ; dini, siyasi, içtimal bütün hükümleri ihtiva eder.
Feodalite rejimi Türkiyede mevcuttur. Fakat bu rejim veraset
usulüne dayanmamaktad~ r. Türkler, fütühat devrinde, askerlik
yapmak mükellefiyeti mukabilinde, ma~lüplar~ n topraklar~n~~taksim
ettiler. Yapt~klar~~fütühat~n azameti, idarelerine ald~klar~~insanlardan adetçe az olmalar~, padi~ah hukukunun hemen hudutsuz denecek dereceye varmas~n~~neticelendirdi~i gibi, imparatorlukta terör
ve ~iddetin yer almas~n~, valilerin çok geni~~eyaletler üzerinde
selahiyet sahibi olmalar~n~~neticelendirmi~tir.
Bruneau. Traditions la France au levant. s. 90.
Archive nationale A: II. d. III. Paris Relotions extrvieres No. 2.

186

Enver Ziya Karal

Yeniçerilerin isyanlar~~yüzünden padi~ah ekseriya taht ve
tac~n~~bazan da can~n~~kaybetmek tehlikesine maruz kalmaktad~r.
Bu tehlikeden kurtulmak ümidile bütün iktidar ve selâhiyetini
bir sadrazama b~rakm~~t~r. Padi~ah ve sadrazam~n otorite ve selâhiyetlerini ulema ile büyük eyaletlerin valileri tevzin etmektedir.
Kuran~~tefsir selahiyetine malik olan ulema, hükümetin yapaca~~~
i~lerin ~eriata uygun olup olmad~klar~n~~beyan eder.
Türkler, kendilerinden olm~yan imparatorluk halk~na nefret
ile bakarlar veyahut onlara kar~~~lâkayt kal~rlar. Onlarla münasebetleri en az derecededir.
Ecnebi devletler aras~nda, türklerin en çok be~endikleri devlet Fransad~r. Bununla beraber, Türkler ile Frans~zlar aras~nda hiç
bir ittifak muahedesi imzalanmam~~t~r. Mütekabil münasebetleri
ticaret muahedelerine istinad etmektedir.
Türklerin di~er devletlerle de ticaret muahedeleri vard~r. Bu
devletler; ~ngiltere, Isveç, Danimarka, Venedik; Napoli, Avusturya,
Prusya, Rusya ve ~spanyad~r.
Bâb~âlinin Prusya ile ticaret muahedesinden maada bir de
tedafii ittifak muahedesi vard~r. Bu muahede Prusya hükümetinin
te~ebbüsü ile birkaç sene evvel, Prusya - Rusya münasebetinin
fenala~t~~~~bir devirde imzalanm~~t~r.
Iran ile kom~u olmas~na ra~men, Türkiyenin bu devlet ile
münasebat~~faal olmaktan uzakt~r. Bunun sebebini, Iran ve Türkiye
muhaberat~n~~güçle~tiren geni~~ve çöllük eyaletlerin mevcudiyetinde aramal~d~r.
Rusya ve Avusturya, Türkiyenin uzun müddet faal münasebat
idame ettirdi~i ve bundan böyle de ettirece~i iki devlet kalacaklard~r. Osmanl~~hükümeti; bu iki devletin ihtiraslar~n~~büyük bir dikkat
ile takip etmek mecburiyetindedir. Avusturya= maksad~~Bosna
Herse~i i~gal etmek, Katerinan~n gayesi ise, payitaht~~ ~stanbula
nakletmek ve böylece eski Bizans Imparatorlu~unu kurmakt~r.
2. Osmanl~~Imparatorlu~unun askeri dorumu

Türklerin piyade ve süvari unsurlar~~mükem~neldir. Türkler,
iyi bir askerden istenilebilecek bütün meziyetleri haizdirler. Beygirleri kuvvetli ve sür'atlidir fakat ordular~nda talim ve terbiye
ve disiplin yoktur; sahra bataryalar~ndaki tefevvuklar~ndan dolay~~
Avrupal~lar, Türklere kar~~~daima galip gelmektedirler. Türklerin
avrupâi olan müessese ve aletlere dü~manl~~~, kendilerini, h~ristiyanlara üstün zannetmeleri gibi bat~l bir itikattan ileri gelmektedir_
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Osmanl~~ordular~n~n esas~n~~Timar ve Zeamet erbab~n~n temin
etti~i bir nevi milis asker ile Yeniçeri ve sipahi ocaklar~~ te~kil
eder. Bu son iki s~n~f imtiyazl~~oldu~u için bunlara kaydolan
türkler çoktur. Fakat yeniçeri ve sipahiler ancak harp oldu~u
vakit askerlik yapma~a ba~hyan insanlard~ r. Bu sebebten de dü~mana kar~~~yürüyü~ e geçtikleri vakit talim ve terbiyesi olm~yan,
hatta silah kullanmas~n~~bilmiyen insanlardan fark~~yoktur.
Mamafih Osmanl~~askerinin bu durumu bir müddettenberi
de~i~mi~~bulunuyor. Zira Rusyaya kar~~~yap~lan uzun ve daima
menfi neticeli harplerden sonra Türkler, Avrupa talim ve terbiyesi
ile silahlarma muhtaç olduklar~na kani oldular. Bu kanaatin sevkiyle Frans~ z ve Isveçli mühendis, topçu ve ameleler getirttiler
ve askerlerinin talim ve terbiyesini bunlara b~rakt~lar. Halihaz~rda
Türkiyede iyi vazife görebilecek 8000 topçu neferi 3000 humbarac~~
vard~r. Avrupa tarz~nda yeti~tirilmi~~piyade askerinin mevcudu
3000 i mütecaviz de~il ise de bu nevi asker için 12000 ki~ilik bir
kadro haz~rlanm~~t~ r. Askeri müessese olarak bilhassa kayde de~en
bir riyaziye mektebi vard~r.
Bahriye, iki senedenberi kaptan~~- derya Küçük Hüseyin pa~anezareti
alt~nda frans~ z mühendisi Brun ve üç sene evvel
n~n
amelelerin
muaveneti ile tamamen ~slah edilmi~~bugönderilmi~~
lunmaktad~r. Frans~z biçiminde gemiler in~a ve teçhiz edilmektedir. Bununla beraber bu gemilere kumanda edecek malt~math zabit
ile onlar~~kullanabilecek hakiki gemici yok denecek derecededir.
3. içlimai durum

Türkiyede, din; kad~ n ile erkek aras~ nda kat'l bir hudut çizmi~tir. Türkler huzurunda, kendilerine taallf~ku olan kad~nlardan
herhangi bir vesile ile bahsetmek yaln~z nezaketsizlik de~il, ayni
zamanda büyük kabal~ k hatta kabahat say~l~ r. Haddi zatiude Türk
çok hassast~r. Avrupal~ lara nazaran, ilim vadisinde geri ise de,
onlara nazaran tabiata daha yak~nd~r. Türk ahlak ve an'anelerinin
umumi prensiplerini ihtiva eden Kuran, Allah~, onlara kadar indirecek yerde, onlar~~Allaha kadar yükseltmektedir. Bu sebepten
Türk kendi mükemmeliyetine, yüceli~ine inanmakta ve bu sebepten de kafir addetti~i di~er milletleri istihkar etmektedir. Türk,
yegane hakiki mutekit ve Allah~ n sevgili kulu olarak kendini görmektedir. Allah ile münasebeti vas~tas~zd~r. Dualar, k~sa fakat
s~k s~ k Kuran tilaveti, bütün dini merasimi te~kil eder. Hocalar,
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mukaddes yaz~lar~~ okuyan kimselerdir. Türkler ile Allah aras~nda
mutavass~ t vazifesini görecek hiçbir selâhiyet ve iddialar~~ yoktur.
Ulema, garp görü~~ve usullerinin al~nmas~ na tabiatiyle mul~aliftir; zira kendilerininkine faik olan bu ~eylerin al~nmas~~ hasebiyle
imtiyaz ve mevkilerini kaybetmek tehlikesine maruz kal~rlar.
Mamafih son zamanlarda türklerde bir de~i~iklik has~l oldu.
Kendilerine laik bir dü~man~n istilâs~na u~ramak korkusu yüzünden
avrupay~~ tan~ mak lüzumunu idrak ettiler. Bu sebebtendirki avrupa
payitahtlar~ nda daimi elçilikler ihdas edilme~e ve buralara Avrupa
dil ve sanat~n~~ ö~reneeek ve sonralar~~ ~ stanbuldaki riyaziy e mektebinde çal~~ acak gençler gönderilmege ba~land~. Filhakika ~stanbul riyaziye mektebi pek verimli bir durumdad~r. Orada bir matbaa
aç~ lmak üzeredir. Mektebin Avrubai mütercimleri vard~r.
Türklerin, dirilmeleri hususunda bütün ümitleri Fransa cümhuriyeti hükümetinden gelecek yardundad~ r.
4.

Cümhuriyet hükümetinin menfaatler!

Bir devletin menfaati o devletin refah ve emniyeti demektir.
Bir devletin refah~~ ise, nufus ve zirai, mai mahsulât~n~n istihlâkten artan k~sm~~ ile alâkadard~r.
Bir devletin emniyeti, o devletin di~er devletlerle sulhü muhafaza edici veya tecavüzü kar~~l~ yabilecek bir politik sisteme malik
olmas~~demektir.
Türkler cehaletleri yüzünden ticaretlerini tamamen yabanc~lara b~ rakmaktad~ rlar. Denizlerinde ticaret yapanlar bilhassa Frans~ zlar, Venedikliler, Raküzal~lard~ r. Levan ticareti için eskiden
400 Frans~ z gemisi çal~~ makta idi. Fransan~ n bir çok cenup departmanlar~~mevcudiyetlerini bu ticarete borçlu idi.
Ecnebiler, ham madde veya ilk i~ çi elinden geçmi~~yar~~ ham
madde sat~ n almaktad~ rlar. Biz Frans~ zlar, Türklerden ~unlar~~sat~n
al~ yoruz: yün, ipek, keçi k~l~, deve k~ l~ , pamuk ve saire. Onlara
satt~klar~ m~ z bez, Liyon kuma~lar~ , pamuklular, ve müslin kuma~lard~r. Bu al~~ veristen maada Türklerden sanayiimiz için muhtaç
oldu~umüz baz~~ham maddeleri de sat~ n al~ yoruz: eczahanelerimiz
için t~ bbi nebatlar; bak~r, a~aç, boya ve saire. Bunlar~n mukabilinde de kahve, ~ eker, çivit, sat~ yoruz.
Karadeniz ticaret için yeni zenginlikler kaynaklar~na maliktir;
zira Avrupan~ n en büyük nehirleri bu denize müntehi olurlar. Bu
nehirler geçtikleri topraklar~ n ticaretini çok kolayla~t~ran vas~ta-
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lard~ r. Karadenizin ~ark k~sm~n~n ianesiyle ~ran ve Orta Asya ile
ticaret yapmak ta mümkündür.
Di~er cihetten K~z~ldeniz Hindistana giden yollar~n hepsinden
daha k~sa ve daha emin bir yoldur. E~er ümitburnu Ingilizler
elinde kal~ rsa bu yol bizim için çok istifadeli olacaktir. Siyasi
mü~ahedeler, Londra, Viyana ve Petersburg hükümetlerinin ihtiraslar~n~~aç~~a vurmu~ tur. Bu üç hükümet Avrupan~n di~er hükümetlerine tahakküm etmek istikametinde çal~~maktad~ r. Tehdide
maruz kalan devletler bu üç hükümete kar~~~bir cephe kurmak
mecburiyeti kar~~s~ndad~rlar.
Menfaatleri tehlikede olan devletler muvazeneyi muhafaza için
bize iltihak etmelidirler. Menfaati tehlikede olan devletler aras~nda
bilhassa Osmanl~~ Imparatorlu~u vard~ r. Binnetice bizim ile anla~arak onlara kar~~~korkunç bir ittifak yapmal~d~r. Osmanl~~devletinin bu husustaki temayülü katiyen iki yüzlü de~ildir. Bâblâli,
Fransa Cümhuriyetine ba~l~d~ r ve ihtilâlimizin bütün buhranlar~~
imtidad~ nda bir an ba~l~~kalmaktan ~a~mam~~t~r. Bab~ âli bizim
ile bir ittifak~~istemektedir. Fakat zaf ~~ ve vas~talar~ mn kötülü~ü
yüzünden bunu itirafa cesaret edemiyor. Esasen siyasi ve askeri
durumu da kendisine emniyet telkin edici de~ildir. Fakat Türklerin kuvvei maneviyesi bir çok ma~lubiyetlerin, ihanetlerin kendilerini sürükledi~i inhitattan, kurtulabileceklerini dü~ünecek kadar
yüksektir,
Cümhuriyetin emniyeti, cumhuriyetin refah~na ba~l~d~ r ve
binnetice Osmanl~~imparatorlu~unun muhafazas~~ve kuvvetlenmesi
için Fransan~ n basiretkâr davranmas~~ çok aç~ k ve kuvvetli yard~mda bulunmas~~en yüksek menfaatleri icabat~ndand~r.
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