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Bu yaz~ m~ zda Osmanl~~ - Prusya münasebetlerinin ne zaman ve
ne ~ekilde ba~lam~~~oldu~unu belirtecek de~iliz. Yapmak istedi~imiz ~ey, Friedrich ile Türkler aras~ ndaki s~ k~~ münasebetleri tebarüz ettirmektir. Bu alanda ~imdiye kadar yaz~ lm~~~birçok yaz~lar
hattâ eserler vard~ r. Fakat bunlar~ n hiçbirisi bu münasebetleri
yeter derecede incelememi~~veya incelemek imkanlar~ n~~ bulamam~~t~ r. Gerçek, Avrupa'da bu`nkonu üzerinde yaz~ lan eserler, meseleyi, yaln~z eldee debildikleri vesikalara dayanarak tetkik eylemi~lerdir. Bunlara göre, Prusya ile Osmanl~ lar aras~ nda ba~l~yan
münasebetleirn, gerçi en hararetli safhalar~, Friedrich ile Mustafa III
devrinde olmu~tur. Fakat neticede iki devlet aras~ nda bir anla~ma
imkan~~ bulunamam~~t~ r. Bu imkans~zl~ k neden ve nereden do~mu~tur? Esasen meselenin en çözülmez noktas~~ da budur. Türlü eserler bunun cevab~ n~~ ~u ~ekilde vermektedirler : A) Bu anla~maya
Avusturya'n~ n ve müttefiklerinin da~~tt~~~~ rü~vetler engel olmu~tur
B) Koca Rag~ p pa~a Osmanl~~ ordusuna güvenemedi~i gibi
Prusya'ya da emniyet edememi~tir 2. C) Friedrich II, ayn~~ zamanda
hem Osmanl~lar hem de Ruslar'la anla~maya çal~~m~~t~ r 3. Fakat
Türk ar~ivine girmeden yap~lm~~~olan bu incelemeler tamam say~ lmaz. Çünkü bunlar, baz~~ noktalara hiç temas bile etmemi~lerdir.
Esasen tarihçilerimiz de bu meseleye hemen hemen hiç ilgi göstermemi~lerdir. Ahmet Refik merhumun Büyük Friedrich adl~~ kitab~~
bir tarafa b~ rak~ lacak olursa, bu konuya ait kültür hayat~ m~zda
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1857,
C. 5. s. 889.
2 B. S~ tk~~ Baykal, Koca Rag~ p pa~a - Büyük Friedrich, Cümhuriyet Halk
Partisi konferanslar serisi, Kitap 5. s. 16.
3 Ayn~~ eser.
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pek az esere tesadilf edilir. Hattâ o devrin vak'anf~visi Vas~f efendi
bile bu i~e, koskocaman kitab~ nda, hemen hemen hiçbir yer vermemi~tir 4 . Osmanl~~ tarihiyle u~ra~an garpl~lara gelince: Onlar da
kitaplar~ nda, bilinen ~eyleri biraz daha derleyip, toplay~ p nakletmekten ba~ka bir~ey yapm~~~de~illerdir. Halbuki bu mimasebetlerin en çok s~kla~t~~~~devre, Avrupa'n~n en buhranl~~ ve kar~~~k
bir devresidir 5. Osmanl~~ devlet adamlar~ n~ n bu büyük f~ rsattan
istifade etmemeleri, edememeleri, insan~~ adeta isyana sevkediyor.
Acaba Osmanl~~ devletinin ba~~ nda durumu idrak edemiyecek kadar saf ve görgiisüz insanlar m~~ vard~ ? Buna hemen cevap vermek laz~ md~ r. Bilâkis Osmanl~lar~n ba~~nda, siyasi durumu herkesten daha iyi anl~ yabilen Koca Rag~ p pa~a gibi k~ymetli bir vezir
bulunmaktad~ r. Devrin padi~ah~~ Mustafa III de takdire de~er birtak~m meziyyetler ta~~ maktad~r 6. Böyle olunca, meseleyi çözmek
biraz daha güçle~iyor demektir. Gerçi, Koca Rag~ p pa~a PrusyaOsmanl~~ anla~mas~ na bütün kuvvetile çal~~m~~t~r. Fakat her defas~ nda büyük bir engel, bu i~in geri kalmas~ na sebep olmu~tur.
Elde etti~imiz vesikalar bunu aç~ k olarak bize göstermektedir.
Pek enteresan olan bu vesikalara dayanarak Prusya - Osmanl~~
münasebetlerinin geli~imini daha etrafl~~ bir surette incelemek
mümkündür.
Iki devlet aras~ndaki bu münasebetler pek kolay kurulamad~.
Bunun ba~l~ ca iki sebebi vard~: 1 ) Prusyal~ lar bu i~e, sonradan
verdikleri önemi ilk zamanlarda vermemi~lerdi. 2 ) Istanbul'daki
dü~manca tesirler, bu münasebetlerin kurulamay~~~ na kuvvetle
müessir oluyordu . Ilk münasebetlerin , Ahmed III. ile Çavu~~k~ ral
Gerçek, bu koskocaman kitapta bu konuya ait a~a~~daki sat~ rlardan ba~ka bilgiye rastlamad~ m: «Prusya k~ ral~~ Nemçe ve Moskolu ile bir müddettenberu
miinave~e ve ahadühümaahar ile mühare~e idiip iki devlet miidafaas~ ndan âciz
ve muztar ve iktisab-~~ teayyün
ile namver old~~~ ndan düvel-i saire gibi
devlet-i âliyye ile kesb-i münasebet ve tanzim-i umur-~~ ticaret sadedinde olup
birkaç defa derbar-~~ atufet medare niyazname irsal ve husul-i matlabi z~ mn~ nda
ref-i ekf-i ibtihal itmekle rica hayz-~~ husul-~~ karin olup divan kaleminde mukayyet oldu~u veçhüzre maslahat-~~ ticarete suret-i tem~iyyet ve sair devletler gibi
ticaretin amed ~üdüne ruhsat virildi. Vasfi' tarihi, Darel tabaat el âmire, 1219.
s. 198.
5 Yedi sene sava~lar~~ devam etmektedir.
6 Enver Ziya Karal, Selim 3'ün Hatt~~ hümâyunlar~ , Türk Tarih Kurumu
yay~ nlar~ ndan VII. 10. No. s. 1-7
7 Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1857,
C. 5. s. 884.
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aras~nda ba~lad~~~~anla~~l~yor. Çavu~~k~ral kendi ah~rlar~ nda Türk atlar~ndan da bulundurmak istedi~i için Jurgofsky'yi Istanbul'a göndermi~ti. Bu at sat~ n alma i~i ciddi mi idi? yoksa siyasi rniinasebetleri kurmak için bir bahane mi idi? Bunu kesin olarak bilemiyoruz.
Hakikat olan bir~ey varsa, o da, bundan sonra, birçok seneler
Osnanl~lar ile Prusyal~lar aras~ nda hiçbir münasebetin vukua
gelmeyi~idir. 1739' da, k~ral~ n Sattler ad~nda bir murahhas~, K~r~ m
Han~ n'a verilmek üzere, bir mektupla Moldavya'ya gelmi~tir. Sattler'in görevi Almanya için at satjn almak ve Prusya ordusu için
elveri~li insanlar aramakt~-8. Fakat bu elçi, ayn~~ zamanda, sadrazama da bir mektup getirmi~~ve bunu, Osmanl~~memurlar~~ vas~tasiyle, Istanbul'a göndermi~ti. Bu mektupta Çavu~~kira!, son iki
sene zarf~nda, Avusturya'n~n Osmanl~ lar'a kar~~~yapt~~~~sava~lara
i~tirak etmekten kaç~nd~~~n~~ belirtmekte idi 9. Fakat bundan da
büyük bir netice ç~kmad~. Sadrazam~ n, Sattler'e her türlü kolayl~ klar gösterilmesini emretmesine ra~men, at sat~ n alma ve asker
tedarik etme i~inden de al~nan sonuç pek karl~~olmam~~t~ r. Ancak,
bu gidip gelmeler ve mektupla~malar, Friedrich II ile Türkler
aras~ nda kurulacak olan münasebetlere zemin haz~ rlam~~t~r. Bununla
beraber Friedrich Il dahi, Osmanl~~ - Prusya anla~mas~ na önceleri
laz~ mgelen önemi vermemi~tir. Gerçek, Friedrich II - Rheinsenberg
de devlet büyükleriyle Silezya'n~n fethi planlar~n~~ müzakere eyledi~i s~ ralarda, Türklerle askeri bir münasebete giri~mek fikri ilk
defa ortaya at~ld~~ ise de, Friedrich, buna taraftar görünmedi
Ancak Friedrich'in kafas~nda Osmanl~~ kuvvetini Avusturya hanedan~na kar~~~kullanmak ta vard~ . Bundan ötürü Moldavya prensi
Ghika ile münasebetlere giri~ ti. Ghika, Bonnevale ve Isveç elçisi
Kalrson vas~ tasiyle Prusya lehine Osmanl~lar~ n dostlu~unu kazanacakt~~ ". Fakat, 28 temmuz 1742 ve 25 eylül 1745' te, Avusturya
ile yapt~~~~Breslav ve Dresden andla~malar~ ndan sonra Osmanl~larla yap~lacak andla~man~ n önemi k~ ral için ikinci plana at~lm~~~
bulunuyordui2. Bilhassa 1747'de Osmanl~lar ile Avusturyal~lar
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, s. 885.
Ayn~~ eser, s. 886.
10 B. S~ tk~~ Baykal, Koca Rag~ p pa~a - Biiyiik Friedrich adl~~ makalesi, s. 9.
~l Zinkeisen, ayn~~ rser, s. 886.
12 Ayn~~ eser, s. 887.
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aras~ nda bar~~~ n yenilenmesi" bu anla~ma ümitlerini tamamiyle
suya dü~ürdü ". 1748'de bar~~a kavu~mu~~olan Friedrich, 1749'da,
Bab~ali'nin bir elçi göndermek isteyi~ini ve onu müteakip bir
ticaret andla~mas~~ akdeylemek teklifini, Avusturya ve Rusya bundan ku~kulan~ r kaygusu ile, reddeyledi ". Fakat 1749, dan sonra
Avrupa'da husule gelen büyük siyasi de~i~ iklik, Friedrich'i yeniden
ve daha esash bir surette Osmanl~larla anla~mak fikrine sevkeyledi. Bunun içindir ki Istanbul'da uzun müddet oturmu~, Türk
Adet ve geleneklerine tamamile vak~ f olmu~~bulunan bir tüccar~~
(Hauden)' i Rexin ad~ yle Istanbul'a gönderdi ". 1755'te, Istanbul'a
gelmi~~olan Rexin'in ba~l~ca iki görevi vard~ : 1 ) Osman Ilrün
tahta ç~ k~~~ n~~ tebrik. 2) Osmanl~lar'la, biri ticari di~eri tedafüi
olmak üzere, iki andla~ ma yapmak ". Rexin, bilhassa Isveç elçisi
Celsing'in yard~ m~~ ile divanda bu meselenin terviç edilmesine çal~~acak, fakat bir netice elde edemiyecektir. Gerçek, cülüsu tebrik
maksadiyle yaz~ lm~~~olan mektup, iyi bir ~ekilde kar~~lanarak,
Osman III taraf~ ndan cevapland~. Fakat her iki anla~ma da padi~ah taraf~ ndan reddedildi ". Gerçi, ~eyhulislâm bu i~in aleyhinde
de~ildi. Fakat Avusturya elçisi Schwachheim ile Frans~z elçisi
Vergennes bu i~e engel oluyorlard~. Bu yüzden Reis efendi mesele
ile hiç ilgilenmedi. ihtimal, bunlar taraf~ ndan paraca daha iyi
tatmin edilmi~~bulunuyordu". Sarfedilen bol paralar ve hediyelere ra~men, 2u Rexin, padi~aha bile mülâki olmak imkan~ n~~
13 Maria Theresia ve zevci Fransova, Avusturyal~ larla Osmanl~ lar aras~ nda 1739'da imzalanan Belgrat andla~las~ n~ n teyit ve devam~ n~~ istediler. Durum,
sadrazam elhac Mehmed pa~a taraf~ ndaa padi~aha arzolundu. Padi~ah ta bu k~ususun bir mü~avere meclisi taraf~ ndan tetkikini emreyledi. Bunun üzerine ~ey-

hulislâm~ n ve birçok uleman~ n da dahil oldu~u bir «encümen-i me~ veret• te mesele konu~uldu. Ve iki devlet aras~ nda bar~~~ n uzun müddet devam etmesine
karar verildi. izzt tarihi, s. 114-121.
14 Zeinkeisen, ayn~~ eser, s. 887.
15 B. S~ tk ~~ Baykal, ayn~~ makale, s. 9.
16 Ahmed Refik, Büyük Friedrich, Istanbul 1931, s. 91.
17 B. S~ tk ~~ Baykal, Koca Rag~ p pa~a - Büyük Friedrich adl~~ makale, s. 11.
111 Ayn~~ makale, s. 11.

19 Zinkeisen, ayn~~ eser, s. 889.

20 Osmanl~~ saray~ na girip ç~ kan paralar~ n büyük yekünuna ve tecrübe edilen bütün fesat yollar ~ na ra~men i~lerde asla bir ilerleme görülmüyordu. Çünkü
Avusturyal~ lar ve Frans~ zlar çok para harc~ yor, bol bol hediyyeler da~~ t~ yorlard~ . Türkler de icraata geçmektense hiçbir ~ey yapmadan mükfifatlar almay ~~
hesaplar~ na daha elveri~li buluyorlard~ . Zinkeisen, ayn~~ eser, s. 890.
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elde edemedi. Bununla beraber Friedrich, anla~ ma fikrinden vazgeçmemi~, bundan sonra da devaml~~ olarak bu i~in husulüne gayret harcam~~t~ r. Bilhassa birçok güçlü dü~manlar kar~~s~nda Ingiltere ile yaln~z ba~~na kalm~~~olan Friedrich, 1757'de, Rexin'i ikinci
defa Istanbul'a göndererek, tedafüt bir ittifak akdeylemek niyetinde oldu~unu bildirdi 21. Mustafa III. ün tahta ç~ k~~~ , Friedrich için ikinci bir hamle yapm~ ya sebep oldu. Hem tahta ç~ k~~~~
tebrik hem de Avusturya ve Rusya'ya kar~~~tedafüi bir andla~ma
yapmak fikrinden vazgeçmemi~~oldu~unu anlatmak üzere Istanbul'a bir mektup gönderdi. 1758 ~ubat~n~n 14 üncü günü Berlin'den yaz~lm~~~olan k~ral~ n bu mektubunda, iki devlet aras~ nda
dostlu~un kurulmas~, kuvvetlenmesi, günden güne artmas~~ ve daimi
kalmas~~ isteniliyordu. Ayn~~zamanda her ~eye vak~ f olan Rexin'in
her hususta tafsilât verece~i ve söyledi~i sözlerin Friedrich
taraf~ndan söylenmi~~gibi kabul edilmesi rica ediliyordu 22. Bu
mektuba, hem Mustafa III hem de Koca Rag~ p pa~a taraf~ ndan
cevap verildi. Padi~ah~ n mektubundan anla~~ld~~~na göre, Osmanl~ lar, Friedrich'in dostluk kurma arzusunu reddeylememi~lerdi.
Mustafa III mektubunda "taraf-i zahir el ~eref-i saltanat-~~ bahiret el
iktidar~m~za arz-~~ levazim-i sadakat ve hulüskârt idenler haklar~nda
muamele bilmücamele olunmak muktezay-i ~ime-i kerime-i devlet-i
aliyye ve mübtegay-i ahlâk-~~ hamide-i seniyyemizden oldu~una
binaen icray-i merasim-i tebrik ve tehniyyet-i hüsn-i riayetinizden
mahzuziyyetimizi beyan ve i~ar ve hat~ r-~~ safvet measirinizi istifsar z~ mn~ nda i~bu nâme-i hümâyunumuz ~sdar ve murahhas~n~z
mumaileyh vesatatile irsal olunmu~tur„ 23 diyordu. Rag~p .pa~a ise,
i~i biraz daha aç~ klam~~, bu dostlu~un kurulmas~n~~ istedi~i gibi
bunun temin edilmesi hususuna dikkat ve ihtimam edece~ini de
mektubunda ayr~ca kaydeylemi~ti 21. Gerçi her iki mektupta da
dostlu~un kurulmas~ ndan ba~ka bir ~eye tesadüf edilmiyor. Fakat
Friedrich'in mektubunda "mabeynimizde olan hususun te~miyetine„
diye bir kay~ t bulundu~una ve yine "mahrem-i esrar~m~z ve
cümle umur~m~za vak~f olan mü~avirimiz Karlo Adlof Reksin (Karo
21

B. S~ tk~~ Baykal, Koca Rag~ p pa~a - Büyük Friedrich adl~~ makale, s. Il.

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümayun tasnifi, No. 298.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, No. 298B.
24 Abdürrahman ~eref, Berlin hazine-i evrak~ nda vesaik-i kadime-i Osmaniye, Tarih-i Osman? encümeni meemuas~ , No. 44.
22

23
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Adolf von Rexin) tafsilen bu hususlar~~ ifade ider„ " denildi~ine
göre, mektubun içerisine yaz~lmayan baz~~ ~eyler vard~r. Bunlar~~
Friedrich nam~na Rexin, Osmanl~~ hükümetine bildirecektir. Gerçek,
Rexin yaln~z bir dostluk anla~mas~~yapmak ûzre gelmemi~ti. O, Osmanl~lara ayn~~ zamanda Avusturya ve Rusya'ya kar~~~olmak üzere
tedafili bir andla~ma da teklif edecekti. Hakikaten çok geçmeden 7
maddelik bir anla~may~, bir takrir ile birlikte, Bab~âli'ye sundu ".
" Freidrikos-~~ salis 27 nam Prusya k~ral~~ taraf~ndan devlet-i aliyye
canibine ruhsat-~~ kâmile ile irsal olunan erbab-~~ isti~aresinden
De Rehsin (Rexin) nam murahhas beyzadesinin takrir-i tercemesidir„ ba~l~~~ n> ta~~ yan bu vesikada Rexin, Osmanl~lara ~unlar~~ anlat~ yor ve ~u teklifleri yap~yordu: "Ha~metlû Prusya k~ral~„ , Osmanl~larla dostlu~un artmas~n~~ ve "ittifak ve ittihad„ etmeyi çoktanberi arzulamaktad~r. Böyle bir ittifak~ n sonundaki kazanc~n pek
büyük olaca~~~da a~ikârd~r. Çünkü Osmanl~lara ve Prusyal~lara
kom~u olan Avusturya ve Rusya, Osmanl~lar~ n eskidenberi dü~manlar~~ oldu~u gibi, Prusya k~ral~n~ n dahi en büyük dü~man~d~rlar. Böyle olunca, Prusya ile Osmanl~ lar aras~ nda tahaffuzt ve
tedafût olmak üzere bir andla~man~ n yap~lmas~~ iki taraf için de
faydal~~ olaca~~~ ~üphesizdir. Bu "ittihad„ anla~mas~n~ n esaslar~n~~
a~a~~daki maddeler te~kil eyliyecektir : 1) Prusyal~lar'la Osmanl~lar aras~ nda yap~lacak olan bu andla~man~ n iki taraf aras~nda
daimi kalmas~, iki taraf "reaya„ s~ n~ n emniyet, asayi~~ve menfaatlar~ n~ n artmas~~ve "zararlar~ na dair amme-i mevad ve hususat~ n„
giderilmesi 28; 2) Iki devlet, birbirlerinin muhafazas~ na dikkat edecek, s~ n~ rda§ fakat dü~man olan devletlerin zararlar~ndan kendi
topraklar~n~~ koruyacaklard~. Bundan ba~ka bu andla~madan kasdedilen mana, s~rf iki taraf~ n emniyeti, malik olduklar~~ yerlerin
muhafazas~~ ve Avusturya - Rusya taraf~ ndan gelecek tehlikenin
önüne geçilmesi oldu~una göre, bu maddenin "teyidinde ftitilre
cevaz„ gösterilmiyecekti 29; 3) Prusya k~ ral~~ çok kuvvetli bulun26

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimayun tasnifi. No. 298.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, No. 313.

27

Vesikada yanl~~~olarak böyle yaz~ lm~~t~ r. Hatt~~ Hümliyun tasnifi 313.
Bu maddenin kenar~ na Osmanl~ lar taraf~ ndan «bu madde h~ fz-~~ reayaya
miiteallik olmakla fakat amme-i mevad tabiri ahar miinasib olan tabir ile eda
28

olunur, gayri zararl~~ bir nesne melhuz dekildir» yaz~ lm~~t~ r.
29 Bu maddenin kar~~ s~ na da yine Osmanl~ lar taraf~ ndan .bu madde temIkide mukaddimedir» diye bir i~aret konmu~tur.
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du~u için Avusturya devleti kendisinden korkmaktad~r. Bundaa
dolay~d~ r ki, Osmanl~~ topraklar~na tecavüz eylemekten vazgeçmi~tir. Prusya devleti kuvvetli kald~kça, bundan sonra dahi, Osmanl~~
arazisine tecavüzü mümkün de~ildir. E~er Avusturyal~ lar ve taraftarlar~, Prusya topraklar~n~~ istilâ eder ve onu ma~lüp ederlerse,
zaman~~ geldi~i vakit Osmanl~lar~ n da rahat~n~~ kaç~racaklard~r.
Onun için, Prusya'n~ n ma~lüp edilmesine meydan b~rak~lmamal~~
ve lâz~mgelen tedbirler al~nmal~d~r 30; 4) Iki tarafa yak~ n ve s~n~ rda§ olan dü~man devletlerden birisi, Osmanl~lara kar~~~bir dü~manl~ k gösterir ve kötü niyetler beslerse, Prusya k~ ral~~ buna
müsaade etmiyecekti. Ayn~~ zamanda Friedrich, Osmanl~~ topraklar~ ndan bir k~sm~ n~n istilâ edilmesine de raz~~ olm~ yacak ve "bikaderilimkân bezl-i tâb-i tüvan„ ederek Osmanl~lar~ n s~k~ nt~s~n~n
giderilmesine çal~~acakt~~ 3' ; 5 ) Hiçbir bahane olmad~~~~halde, s~rf
Avusturya devletinin tahrikile Prusya topraklar~ na girmi~~olan
Rusya devletinin bu haks~z hücum ve hareketlerinin men'i için
Osmanl~~ devleti, "bezl-i himmet-i namütenahi„ sini esirgemiyecekti.
E~er dü~man taraf~ ndan buna benzer bir hareket Osmanl~lara
kar~~~vukubulursa Prusya devleti dahi ayni suretle davranacakt~~ 32 .
6) Andla~an iki devletin s~ n~ rlar~~ aras~nda büyük bir mesafe oldu~u
için dost askerlerin yanyana ayn~~ bölgede çarp~~malar~~mümkün
olamaz. Bundan ötürü taraflardan birinin arazisine dü~man hücum
ederse, di~er taraf, hücum eden dü~man topraklar~na girmeli ve
onun askeri kuvvetlerini ikiye ay~rmal~ d~ r. Iki devletin birbirine
"ianeti„ i~te bu suretle olacakt~. Bundan ba~ka hücuma u~rayan
taraf~n zarar ve ziyan~~ lâz~mgeldi~i ~ekilde ödenmedikçe ve zarar
gören taraf raz~~ edilmedikçe, iki devlet, dü~man topraklar~ na zarar
vermekten geri durm~ yacak, bar~~~yapmak lâz~mgelse dahi, zararl~~
taraf ho~nut edilmedikçe bar~~~yap~ lm~yacakt~~ 33. 7 ). Bu anla~ma30 Bu maddenin kar~~s~ nda .ittifak~ n hüsniyyat~ n~~ beyan ve mevadd-~~ âtiyeyi tavt~ yedir> diye .bir kay ~ t vard~ r.
3 ' Bu maddenin kenar~ na Osmanl~ larca « bu madde devlet-i aliyyeye menfaat-~~ mahzad~ r» cümlesi yaz~ lm~~t~ r.
32 Bu maddenin kar~~ s~ nda «bu madde dördüncü maddenin mukabelesinde
olmakla bezl-i himmet-i namütenahi tabiri tebdil ve madde-i sab~ kada yaz~ ld~~~~
üzere bikaderilimkan bezl-i himmet tabiri tahrir olunur• ifadesi giirülmektedir.
33 Bu maddenin kenar~ nda «bu madde keyfiyyet-i teavünü beyan olup lâkia
ianet If~ fz~~ münasip olmamakla tabir-i miinasip ile nizam verilür. ~eklinde bir
kay~ t vard~ r.
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dan güdülen ba~l~ca amaç, kom~u ve s~ n~rda~~olan ,dü~man devletlerin "tesallütlerini„ menetmektir. Onun için di~er H~ ristiyan devletlerin de bu anla~maya kat~ lmalar~ n~~ temin etmek caizdir. Fakat
bunun için iki taraf~ n muvafakati ~artt~~
Bundan sonra Prusya elçisi, Prusya k~ ral~ n~ n Osmanl~lara
kar~~~besledi~i dostluk duygusundan ve dürüstlü~ünden bahsetti.
Bu dostluk ve dürüstlukten asla ~üpheye dü~ülmemesini ve yukar~da yaz~ lan maddelerin hemen incelenerek lüzumlu tashihler yap~ ld~ktan sonra kendisine tebli~~edilmesini istedi.
Maddelerin kenarlar~ na konulan kay~ tlardan anla~~ld~~~ na göre
Osmanl~lar, baz~~ kelimelerin de~i~tirilmesinden ba~ka, andla~ma
maddelerinin ruhuna asla dokunmad~ lar ve bu ~ekilde padi~aha
sundular. Bu maddeler kar~~ s~ nda padi~ah~n ne ~ekilde bir mütalea
yürüttü~ünü, nas~ l bir durum ald~~~n~~ ve bu i~lerle u~ra~anlara
ne gibi direktifler verdi~ini bilmek, ~üphesiz ki, pek faydal~~ olurdu.
Fakat elimizdeki vesikalar, maalesef, buna cevap veremiyor. Ancak,
1758 bahar~ nda, Istanbul'da baz~~ hareketler görüldü. Sultan Mustafa,
bütün gayretile sava~a haz~rlan~ yor gibi idi. Çünkü yüksek rütbeli
subaylar~ n da bulundu~u bir meclisin iki gün toplant~~ yapt~~~~i~itildi. Hattâ padi~ah~ n bu mecliste, sava~a mail oldu~unu gösterir
sözler harcad~~~~da duyuldu. Fakat Koca Rag~ p pa~a bu hususta
padi~ aha muhalif bulunuyordu. Onun, Arap isyanlariyle zay ~ flam~~~
olan Osmanl~~imparatorlu~unun böyle bir maceraya at~lmak zaman~~ olmad~~~ n~, bilhassa ~u anda ba~tan a~a~~~silahl~~ bulunan
H~ ristiyan devletlerin silahlar~n~~ Osmanl~ lara çevirebileceklerini ve
Isveç, Fransa gibi dost devletlerin de bundan ötürü ho~nutsuzluklar~ n~ n Osmanl~~ devleti üzerine çekilmi~~olaca~~n~~ beyan eyledi~i
duyuldu 85. Bu suretle padi~ah~ n sava~~iste~i Koca Rag~ p pa~a
taraf~ndan önlenmi~~oluyordu 36. Fakat her~eye ra~men, Osmanl~lar~n bu maddeleri müsait kar~~ lad~ klar~n~ , Prusya elçisinin gösterdi~i büyük memnuniyetten anl~ yoruz. Gerçek, elçi Rexin, ba~ka bir
34 Bu maddenin kar~~ s~ nda «sair devletlerin müsalahalar~~ maddelerinde
dahi cari olan maddedir) diye bir kay ~ t mevcuttur.
35 Louis Bonneville de Wirsangy, Le chevalier de Vergennes, son anbassad a Constantinople, Paris, 1894, Tome 2. s. 42 - 45.
36 Yukardaki sat~ rlardan, üçüncü Mustafa'n~ n Prusya ile anla~~ p bir savr~~a
girmek istedi~ini, fakat Koca Rag~ p pa~an~ n buna muhalif oldu~unu anlamak
mümkün ise de, buldu~umuz vesikalar bunun aksini göstermektedir.

OSMANLI PRUSYA MONASEBETLERI HAKKINDA

141

takririnde 37, Prusya ile Osmanl~lar aras~ nda imzalanacak olan dostluk andla~mas~ na Osmanl~lar~ n gösterdi~i ilgiden ötürü sevincinin
hudutsuz oldu~unu, bu i~in iki tarafa da fevkalade menfaatler
sa~l~yaca~~n~~ belirttikten sonra diyor ki: Dostlu~u kabul edilmi~~
olan bir k~ ral~n takviye edilmesi için, daha önce sunulan ~artlar
alt~nda, iki devlet aras~ nda gizli kalmak suretile tahaffuzi ve tedaf ü! bir andla~maya hemen karar verilmesini rica ederim. Bu ~artlar~n "ahitnâme-i hümayun„ da yerlerinin bo~~b~rak~lmas~~ mümkündür 39. ~u k~sa izahattan sonra diyebiliriz ki, Osmanl~lar dostluk andla~mas~na taraftar görünmü~ler ise de, tedafül ve tahaffuzt
bir andla~maya pek yana~mam~~lard~ r. Bundan ötürü elçi Rexin,
dostlu~a kabul edilmi~~olan bir k~ ral~n takviyesini istedi. Ihtimal
Osmanl~lar, tedafüi ve tahaffuzI andla~ma maddelerinin yap~ lacak
dostluk andla~mas~na yaz~lmas~ n~~ mahzurlu gördüklerini söyliyerek,
bu i~ten s~yr~lmak istediler. Bunun içindir ki, Rexin taraf~ndan
"ahitnâme„ de bunlar~ n yerinin bo~~b~rak~lmas~~ fikri ortaya at~ld~.
Fakat bütün bunlar, andla~man~n imzalanmas~na kâfi gelmemi~~olmal~d~r ki, Prusyal~ lar, Osmanl~ lar için daha cazip ve onlar~n gönüllerini daha çok ok~~yacak olan baz~~ tekliflerde bulundular. Gerçek,
Rexin, kendisi ve k~ ral~~ hakk~ nda gösterilen teveccühten derecesiz
memnun olmu~, bu teveccühün de ba~l~ca ~ahidi olarak Friedrich'e
yaz~lan iki mektubu 39 ileri sürmü~~ve ba~ka bir takrir daha vermi~ti 4J. O, bu takririnde, ~u noktalar üzerinde duruyordu: Prusya k~ ral~ n~ n ~u andaki hakiki maksad~, kendi i~lerini (umur ve mesalihini)
devlet-i aliyye'nin istedi~i ve i~aret eyledi~i ~ekilde düzenlemektir.
Onun için Prusya devletinin galip oldu~u ~u s~ ralarda Osmanl~~ devletinin istedi~i nedir?. Sava~~n devam~~ m~?. Böyle ise, bu mümkündür.
Fakat o zaman Osmanl~lar~ n da bu i~te bir hissesi bulunmas~~ dü~ünülebilir. Yok böyle de~il de, Osmanl~~ devletin iste~i Avrupa devletleri aras~ndaki bu sava~a bir son verilmesi ise, o zaman, iki tarafa
dü~man olan devletler aras~ nda arac~l~ k etmesi, ~üphesiz ki, bar~~~ n
yap~ lmas~na büyük bir tesir yapacakt~r. Çünkü bu s~ ralarda, Av us-

38

Ba~bakanl~k ar~ivi, Hatt~~ hiimâyun tasnifi, 302.
Ayn~~ vesika.

39

Bu mektuplardan birincisi Mustafa III ün, tahta ç~ k~~~ n~~ tebrik maksa-

37

diyle Friedrich taraf~ ndan gönderilen mektuba verilen cevapt~ r. Ikinci mektup
ne zaman yaz~ lm~~ t~ r. Bunu tesbite imkan bulamad~ m.
40 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümityun, 305.
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turya ordular~~ birkaç defa yenilmi~~ve peri~an edilmi~tir. Bundan
ba~ka Avusturya devletinin müttefikleri de herbiri birer surette,
sava~tan bezgin bir hale gelmi~~bulunmaktad~rlar. Ayn~~zamanda,
Prusya'n~ n müttefiki bulunan Ingiltere devletinin kuvvetleri de, her
tarafta galip durumdad~r.
Sonra k~~~da gelmi~~bulunuyor. Bütün bunlar~~ bir araya toplarsak, du~manlar~ n Prusya'ya, bar~~~n yap~lmas~ na hizmet edecek birtak~m kazançl~~maddeler teklif eylemeleri de ihtimalden uzak de~ildir. ihtimal, birtak~m karl~~teklifler yaparak, Prusya ile Osmanl~lar aras~nda imzalanmas~na çal~~~lan tahaffuzi anla~man~ n yap~lmas~na engel olmay~~ dü~üneceklerdir. Halbuki, yukarda da söylendi~i gibi, Prusya k~ral~n~n as~l maksad~, bugünkü i~lerini Osmanl~lar~n iste~ine göre tertiplemektir. Onun için, her ~eyden önce,
andla~man~ n imzalanmas~~ ve bundan sonra sava~~n durdurulmas~na Osmanl~lar~ n tavassut eylemeleri laz~md~ r. Yine bundan dolay~d~ r ki, durumu idare etmek üzere, tahaffuzi andla~man~n hemen
imzalanaca~~n~~Prusya'ya haber vermek iktiza eyler. Dü~man devletlerin ~u andaki durumu o kadar kötüdür ki, Osmanl~lar~n tavassut tekliflerini hemen kabul edeceklerdir. E~er yap~lacak andla~maya tavassut maddesile tahaffuz maddesinin konulmas~~ do~ru
bulunmuyorsa, bunlar~, ayr~~ ka~~ tlara yazmak ve imzalamak mümkündür 41.
Görülüyor ki Prusyal~lar andla~may~~ temin maksadile her çareye ba~vurmaktad~rlar. Friedrich'in sava~ta bulundu~u devletler,
ayn~~ zamanda, Osmanl~ lar~n da dü~man~d~rlar. Onlar~ n ezilmesi,
Osmanl~~ menfaatlerinin, s~n~rlar~n~n bir an için olsun sa~lanmas~~
demektir. Bunu takdir eyliyen Friedrich, sava~a devam edilip edilmemesi i~ini Osmaniflar~n reyine b~rak~ yor. Fakat Osmanl~lar~n iste~iyle sava~~devam etti~i taktirde kendisine laz~ mgelen yard~m~n
yap~lmas~n~~da ortaya at~yor. Yine ayn~~takrirden, Osmanl~lar~ n sava~~n durdurulmas~~için tavassut edecekleri anla~~lmaktad~r. Fakat Ruslar ve Avusturyal~lar'~ n dahil oldu~u bu sava~~ n daha uzun müddet
devam etmesi, herhalde, Osmanl~lar~ n lehinde bir hareket oldu~una
göre, bu tavassuta kendiliklerinden giri~mi~~olmalar~~ pek dü~ünülemez. Ancak ~unu da kabul eylemek laz~ md~r ki, muhas~mlar aras~nda Osmanl~lara dü~man olanlar bulundu~u gibi dost olanlar da
41

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hürnEiyun tasnifi, s. 305.
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Vard~ r. Fransa bunun misalini verebilir. Gerçek, bu devlete Osmanl~lar, uzun tarihleri boyunca, daima sempati göstermi~lerdir. Ihtimal,
Frans~z elçisi Vergennes ,devletinin dü~tü~ü kötü durumu önlemek
üzere, Osmanl~lar'dan, sava~~ n durdurulmas~ na tavassut etmelerini
istemi~tir. Bundan ba~ka, bu tarihlerde, Osmanl~lara çok dost görünen Avusturya devletinin dahi bunu Osmanl~'lardan rica eylemesi mümkündür. Her ne ~ekilde olursa olsun Friedrich, bundan
istifadeyi dü~ûnmektedir. Bu tavassut yap~lmadan tahaffuzi andla~man~~ n imzas~~Friedrich'e ~unlar~~ sa~l~yacakt~r: ~ayet sava~~devam ederse, yukarda inceledi~imiz anla~man~n 5 inci ve 6 ~nc~~
maddelerine göre, Osmanl~lar sava~a gireceklerdir. Dedi~imiz gibi
bu anla~ma tahakkuk etti~i taktirde, 6 ~nc~~ maddede aç~ kça ifade
edildi~ine göre, bar~~~ancak zararl~~ taraf~n ho~nut edilmesiyle mümkün olmaktad~r. Bu itibarla Friedrich, Osmanl~~ ittifak~n' bir silah
olarak dü~manlar~na kar~~~kullanacak ve istedi~i ~ekilde zararlar~n~~ telafiye çal~~acakt~r. Friedrich, tahaffuzi andla~may~~temin maksadiyle, Osmanl~lar> kapal~~bir surette tehdit eder bir durum alm~~~
gibidir. Bunu, onun ~u fikirlerinden anl~yoruz: Belki dü~manlar~~
kendisine çok karl~~ bir bar~~~teklif ederler de Osmanl~'larla yapaca~~~antla~maya bu suretle engel olabilirler. Bu taktirde, Avusturyal~lar ve Ruslar, Osmanl~lar' yaln~z b~rakma~a muvaffak olmu~~
bulunacaklar, icap edince, yaln~z ba~~na onu h~rpalamak imkan~n~~
elde edeceklerdir. Böyle olunca, Prusya'n~n terkedilmemesi zaruridir. Friedrich, Osmanl~ lar~n dü~üncesini bu nokta üzerinde toplama~a ve bu suretle muhtaç oldu~u anla~may~~ imza etme~e sevketmek istemi~tir.
Bundan ba~ka Prusya k~ral~, "umur ve mesalihini„ Osmanl~lar~ n
istedi~i ~ekilde düzenliyece~ini ve bunun kendi hakiki fikri oldu~unu söylemekle, Osmanl~lara kar~~~derin bir sempatisi oldu~unu
ve kendi i~lerinin Osmanl~~ i~lerinden ayr~~tutulmad~~~n~~ göstermek
istemi~tir. Hulâsa, Friedrich, dü~tü~ü s~k~~~k durumdan kurtulmay~~
temin ve Osmanl~~ ittifak~n~~ elde etmek için muhtelif yollara ba~vurmu~, bütün siyasi dehas~n~~ bu hususta bol bol sarfeylemi~tir.
Arkaarkaya verilen bu takrirlerle ileriye sürülen teklifler,
Oamanl~lar~~ ciddi surette i~gal eyleme~e ba~lad~. Ancak bundan
sonrad~r ki, Berlin ile Istanbul aras~nda hususi postalar bu i~e ait
mektuplar~~daha s~k getirip götürme~e mecbur oldular. Friedrich'in
Saksonya'n~n Frayberg ~ehrinde yaz~lan bir mektubu, Rexin'e ~u

144

SELAHADD1N TANSEL

malümat~~ ve direktifleri veriyordu 42. Ortada dola~an bar~~~haberi,
Fransa'n~n kötü durumundan do~mu~~olabilir. Çünkü bu devlet,
do~u ve bat~~ Hint'teki yerlerinin birço~unu kaybetmi~~bulunmaktad~r. Bundan ba~ka donanmas~~ mahv, kara askeri peri~an edilmi~,
hazinesi bombo~~kalm~~~ve ticareti de tamamiyle durmu~tur.
Bunun için bar~~~~arzu etmektedir. Fakat Avusturya devleti, gerek
Fransa ve gerek Rusya'y~, birçok hilelere ba~vurarak, bar~~~yapmaktan vazgeç~ rdi~i gibi sava~a devam etmelerini de sa~lam~~t~ r.
Bundan ötürü Prusya devleti, bu y~l, her zaman oldu~undan daha
fazla asker ve kuvvet toplamak mecburiyetinde kalm~~t~ r. E~er
konu~ulmakta olan tahaffuzi antla~ma imzalamrsa, iki tarafa dü~man
olanlara, ummad~ klar~~ bir zamanda, ani bir korku verilmi~~olacakt~r.
Onun için Tatarlar~n harekete geçirilmesi suretiyle veya münasip
görülecek bir tedbirle Osmanl~lar~ n fikirlerini aç~~a vurmalar~~ laz~ md~ r. Bu, dü~manlar~m~ z için pek korkunç bir durum yaratacakt~r.
E~er vakit geçmeden böyle bir harekete geçilecek olursa neticesi
pek karl~~ bir i~e ba~lan~yor demektir 43. Çünkü, ~u anda, Macaristan,
asker ve mühimmat bak~m~ ndan, tamamiyle bo~~gibidir. ~ayet
Osmanl~lar Macaristan üzerine do~ru bir hareket yapacak olurlarsa,
bütün Macaristan'~ n anahtar~~ say~labilecek olan Tami~var'~ n al~nmas~~
gayet kolay olacakt~ r ". Çünkü Avusturya'n~ n bütün kuvveti,
Prusya ordular~~ kar~~s~ nda bulunmaktad~ r. Osmanl~ lar böyle bir
hareket yapt~ klar~~ takdirde Avusturya, ya kuvvetlerini ikiye bölecek veyahut Macaristan'~~ b~ rakmak meoburiyetinde kalacakt~ r.
Birinci ~~kka göre, yani Avusturya devleti askeri kuvveti~~i ikiye
ay~ rd~~~~takdirde, Prusya ve Osmanl~~ devletlerine kar~~~ayr~~ ayr~~
mukavemet edemiyece~i tablidir. Rusya'ya do~ru buna benzer bir
hareketin yap~ lmas~~ da çok faydal~ d~ r. Çünkü bu suretle Rusya,
Avusturya'ya fazla miktarda yard~m yapam~ yacak, binaenaleyh,
Avusturya kendi kendini korumak güçlü~üne dü~ecektir. Osman42

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hil~ amyun tasnifi, s. 300.

43

14 Ekim 1758'de Vergennes'in yazd~~~~bir mektuptan Osmanl~ lar~ n hare-

kete geçmek üzere olduklar~~ anla~~ l~ yor. Vergennes'e göre, padi~ah, Edirne seyahatine karar vermi~tir. Ihtimal bu seyahatinde harp projeleri haz~ rl~ yacakt~ r.
Avusturya imparatcriçesine tâbi olan devletleri bir f~ rt~ nan~ n tehdit etti~i söylenebiiir. Çünkü Edirne ovas~~ Osmanl~~ ordusunun H~ ristiyanlnra kar~~~giri~ecekleri sava~~ n merkezidir. Dü~mana kuvvette at~ lacaklar~~ mevki buradad~ r. Louis
Boneville de Marsangy, ad~~ geçen eseri, s. 55.
44

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, s. 300.
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l~lar, hem kendilerine hem de Prusya'ya dü~man olan bu devletlerden birisine dü~manca bir tav~r tak~ nacak olurlarsa, o zaman,
Prusya k~ral~~ da bar~~a asla yana~m~ yacakt~r. E~er konu~ulmakta olan tahaffuzi antla~ma imza edilecek olursa, iki taraf~n
dü~manlar~, hakikaten bundan çekinecekler ve, ihtimal, daha
Osmanl~ lar sava~a girmeden, Prusya'ya insafl~~ birtak~ m ~artlarla
bar~~~teklif edeceklerdir. Prusya k~ral~~ da onlar~ n tekliflerini
gizlice Osmanl~lara haber verece~i için Devlet-i aliye, kendi i~lerini buna göre düzenlemek imkânlar~n~~bulacakt~r. Yukar~ da da
söylendi~i üzere bar~~~için tek bir ümit yoktur. Bilâkis dü~man devletler, Prusya'y~~diz çökertmek için, bu sefer her zamankinden daha
~iddetle sava~a devam edeceklerdir. Gerçi Prusya devleti y~llarca
kendilerine mukavemet göstermi~tir. Hattâ bu y~ l da onlara kar~~~
kullanacak kâfi derect de kuvveti vard~ r. Fakat askerlerini muhtelif
cephelere göndermt k mecburiyetindedir. Onun, bugünkü kuvvetli
durumunu elden kaç~rmamas~~ Osmanl~'larla yapaca~~~antla~maya
ba~l~ d~ r. ~ ki tarafa da dü~man olanlar~n yapacaklar~~ kötülüklere
engel olabilmek için Osmanl~ lar lüzumlu tedbirleri vaktinde almal~d~rlar 45.
Osmanl~'larla Prusyal~ lar aras~ nda yap~lan bu konu~malar
s~ras~ nda, Prusya ile dü~manlar~~ aras~ nda, bir bar~~~yap~ laca~~~haberinin Osmanl~ lar taraf~ndan duyuldu~u anla~~l~yor. Bu durum
kar~~s~ nda ~üpheye dü~en Osmanl~~ devlet adamlar~, ihtimal, bu i~in
asl~ n~ n ne oldu~unu Frit drich'ten sormak lüzumunu duydular. Ve
yine, ihtimal, Friedric hte, böyle bir ~eyin asla gerçe~e uymad~~~ n~~
anlatmak üzere, yukar~ya kaydetti~imiz malümat~~ vermek mecburiyetinde kald~. O, bu antla~may~~ elde etmek için, her gün biraz
daha Osmanl~lar~~ ayr~~ ayr~~ yönlerden tatmin etme~e çal~~~yor.
Gerçek, ilk önce, yaln~ z bu antla~man~ n faydalar~ ndan bahseyledi.
Daha sonra kendi "umur ve mesalihini„ Osmanl~lar~ n istedikleri
~ekil ve biçimde düzenliyece~ini bildirdi. Nihayet Macaristan'~ n
bombo~~oldu~unu, kolayca zaptedilece~ini söylemekle, bu yerlerin
Osmanl~~topraklar~na kat~labilece~ini anlatmak istedi. Fakat bütün
bunlar~ n mukabilinde Friedrich, art~k, Osmanl~lar'dan yaln~z tahaffuzi
ve tedafüi bir antla~ma de~il, ayn~~zamanda, baz~~tedbirler almalar~n~~da istiyordu. Gerçek, dü~manlar~~ taraf~ ndan çok s~ k~~t~r~lm~~~
45

Ba~bakanl~ k ar~ivi. Hatt~~ Humayun Tasnifi. 300.
Belleten, C. X, 70
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bulunan Friedrich, kurtulu~~çaresini do~rudan do~ruya Osmanl~~
yard~ m~ nda bulmaktad~ r. Uzun müddet Osmanl~lar~n idaresi alt~ nda
kalm~~~olan Macaristan arazisinin tekrar Türk topraklar~ na kat~lmas~, o devrin devlet büyükleri için, cazip bir ~ey olurdu. Bu
yutulmas~~ belki güç, fakat i~tihay~~ tahrik eyliyen bir lokma gibi
idi. Hele Friedrich'in dedi~i gibi bu i~e ula~makta gayet kolay
olaca~~ na göre, hemen te~ebbüse geçmek lâz~mgeliyordu. Friedrich
bunu öne sûrmekle Osmanl~~ devlet adamlar~ n~ n isteklerini kamç~lama~a çal~~~yor, bunu temin etti~i taktirde, kurtulu~unun muhakkak oldu~una inanm~~~bulunuyordu. Takrir "Emr-ü-ferman hazreti
men lehülemrin'dir„ ibaresiyle padi~aha sunuldu. Bütün bunlar~ n
sonunda ve belki de gürültülü fakat gizli" toplant~lar yap~ld~ ktan
sonra", Osmanl~lar, Friedrich'e gönderilmek üzere, elçi Rexin'e
bir nota verdiler. Bu notada,l antla~man~ n yap~ labilmesi için devlet
büyüklerinin topland~~~~ve müzakereler sonunda Prusya devletinden baz~~ ~eyler sorulmas~~ ", ayn~~ zamanda, dostluk ve ittifak
maddesine Ingiltere devleti tavassut ederse, ancak o zaman, tahaffuzt ve tedafüi bir antla~man~ n imza edilebilece~inin karar alt~ na
al~ nd~~~~bildirildi". Elçi Rexin, bu haberleri en çabuk vas~talarla
46

Daha ba~lang~ çta (1757) Frans~ zlar, Osmanl~ lar ile Friedrich aras~ nda

münasebetlerin kurulaca~~na inanm~~~gibidirler. Gerçek, Frans~ z hariciye naz~ r~~
Rahip Bernis, 29 ekim 1757' de, Fransa'n~ n Istanbul sefirine

~öyle yaz~ yordu:

Padi~ah~ n itimada de~er seeiyesini tan~ mak gerektir. Tek bir insan, y~ k~ lm~~~
bir imparatorlu~u canland~rabilir ve buna te~ebbüs te mesut neticeler do~urur.
Bu neticelerin ümit verici görünmesi bir sava~~ n aç~ lmas~ na da sebep olabilir.
Prusyalllar ve Ingilizlerin Osmanl~ lar' kazanma~a çal~~ acaklar' tabiidir. Belki
onlar~~ sava~a dahi sokabilirler. Onun için Türklerin takip eyledikleri bar~~ ç~~
yoldan ayr~ lmamalar~~ temin edilmelidir. E~er bir sava~~mukadderse ve buna ihtimal veriyorsan~ z, bu takdirde, Türkleri daha kolay fetihler yapacaklar~~ Iran
üzerine sevketme~e çal~~~ niz. Louis Boneville de Marsangy, ayn~~ eser, sayfa
41, 42.
47 Bu konu~malar ve müzakereler, di~er devlet elçilerinin gözünden kaçm~ yordu. Vergennes bunu ~u surette anlat~ yor: Yabanc~~ memleket elçileri ara-

s~ nda Prusya k~ ral~~ ile Babdili'nin pazarl~~a giri~ti~i gürültüsü yay~ lm~~t~ . Halbuki sadrazam Istanbul'da bir Prusya elçisi bulunmad~~~ n ~ , esasen Babd~li.nin
de buna ihtiyac ~~ olmad~~~ n ~~ söylüyordu. Louis Boneville de Marsangy, ayn~~eser,
sayfa 70.
48

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümöyun tasnifi, 249, 298 L, 301.

48

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümayun tasnifi, 298 J,
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Friedrich'e yeti~tirdi. Ve tahaffuzi antla~man~ n imzalanmak üzere
oldu~unu da müjdeledi ". Bunun üzerine Friedrich, bir taraftan
Rexin'e durumu bildirirken di~er taraftan da hem padi~aha hem
de Koca Rag~p pa~aya Frayberg'ten ayn~~ tarihleri ta~~yan (30
mart 1760) mektuplar~ n~~ gönderdi 51.
Rexin bu mektuplarla birlikte Bab~ âli'ye uzunca bir takrir verdi 52. Bu takriri ~ u suretle hülâsa eylemek mümkündür: 1) Bar~~a
dair ç~ kar~lan haberler kâmilen yaland~ r. Bu söylenti, yap~ lacak
andla~may~~ geri b~rakmak için, uydurulmu~~bir hileden ba~ka bir
~ey de~ildir. Çünkü bu andla~ma, onlar~ n kötü niyetlerine engel
te~kil eylemekte bulundu~undan, bundan sonra da, böyle yalanlar
icadedeceklerinden ~ üphe edilmemelidir. 2) Rusya ve Avusturya'n~n as~l maksad~, Prusya devletini ezmek ve topraklar~n~~ aralar~ nda taksim eyledikten sonra ", zahmetsizce, Osmanl~~ devletine kar~~~
besledikleri kötü niyetlerini uygulayabilmektir. Hakikatte bar~~~
için asla bir ümit kalmam~~t~r. Çünkü hem dü~ manlar hem de
Prusya her zamankinden daha çok sava~a haz~ rlanm~~~bulunmaktad~ r. 3) Yap~lacak andla~ma hakk~ nda Ingiltere k~ ral~~ dahi, Prusya
k~ral~~ gibi dü~ünmektedir. Bunun böyle oldu~unu göstermek maksadiyle Prusya k~ ral~ , Ingiltere k~ ral~~ taraf~ ndan Osmanl~ lara bir
mektup gönderilmesini sa~l~yacakt~ r. Ayn~~ zamanda, Istanbul'daki
Ingiliz elçisinin so~uk hareketi, Friedrich'in hayretini mucip olmu~tur. Fakat Ingiltere k~ ral~ ndan gelecek mektup hakikati ortaya
koyacak, ayn~~ zamanda, Ingiliz elçisi yapt~~~~hareketten dolay~~
muahe~e olunacakt~ r. 4) Osmanl~lar~ n harekete geçmesi için bundan daha müsait bir zaman olamaz. Çünkü Prusya'ya dü~man
olanlar, ayn~~zamanda, bütün Avrupa'n~n ve Osmanl~ lar~ n da dü~man~d~rlar. Bu itibarla senelerdenberi etraf~n~~ saran dü~manlara
kar~~~mukavemet eden Prusya k~ ral~~ gibi bir dostu kaybetmemek
5° Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimâyun tasnifi, 301.
si Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 301, 249.
52 Ba~bakanl~k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 289L.
53 Prusya'y~ , dü~manlar~~ ezmiye karar vermi~ ler ve onun topraklar~ n~~ aralar~ nda taksim bile eylemi~ lerdi. Bu taksimde Silezya ve Glaç kontluku Avusturya'ya, Makdeburg Saksonya'ya, Pomeranya Isveç'e, Felemengin bir k~ sm~~ Fransa'ya dü~üyordu. Fakat 1757'de karar alt~ na al~ nan bu taksim, 1758'de, ba~ka
~ ekle büründii. Devletler, fethedecekleri yerleri alacaklard ~ . Bu meyanda doku
Prusya da Rusya'ya vadedilmi~~bulunuyordu. Albert Sorel, Y. Ziya, Onsekizinci
as~rda mesele-E ~arkiyye ve Kaynarca mual~edesi, s. 10. ~stanbul 1911.
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için, Osmanl~~ devleti, icabeden ihtiyaii tedbirleri almal~d~ r. Böyle
yap~ ld~~~~takdirde, Tam~~ var ile Budin kolayca ele geçecektir.
Ba~ka bir hareketle 54 "S~ rb-~~ cedit„ denilen memlekette yeniden
yap~lan kaleler ile Ukrayna, Osmanl ~~ topraklar~ na zahmetsizce,
kat~ labilir. Çünkü, Rusya ve Avusturya kuvvetleri Prusya ile
me~guldürler. Prusya cephesinden ay ~ racaklar~~ kuvvetleri uzak
mesafelere göndermeleri güçtür. Bunu yapabilseler dahi Osmanl~Prusya kuvvetleri kar~~s~ nda ay~ rd~ klar~~ bu kuvvetler ezileceklerdir. Bundan ba~ka k~tl~ ktan, yollar~n uzunlu~undan ötürü çekilecek s~ k~ nt~~ yüzünden bu kuvyetlerin zarars~ z hale gelece~i tabiidir. Esasen mali s~ k~ nt~~ içinde bulunan Rusya ve Avusturya devletleri, Osmanl~ -Prusya kudreti kar~~s~ nda mukavemet edemivecekler ve istenilen ~ekilde bir bar~~~yapm~ya mecbur kalacaklard~ r.
5) Yap~ lacak andla~man~ n bütün maddelerine Pusya k ~ ral~~ sadakatle ba~l~~ kald~~~~gibi ilelebet bunlara riayet edecek ve Osmanl~~
devletini yapt~~~~bu i~ te nedamete sevk edt cek bir hareket zuhura
gelmiyecektir. 6) Yap~ lacak olan andla~ ma hükümlerine ayk~ r~~ olarak Osmanl~~ devletinin dostlu~una uym~ yan bir bar~~a Prusya asla
yana~m~ yacakt~ r. 7) Her ne kadar Isveç devleti zay ~f bir dü~man
ise de, Prusya kuvvetlerinin bir k ~sm~ n~~ üzerine çekti~i için Osmanl~ lar Isveç'i sava~ tan uzakla~t~ rmaya mecbur b~ rakmal~ d~ r ".
Yedi madde üzerinde hülâsa etti~imiz bu takrirden Osmanl~n
lar~ hangi noktalar üzerinde durduklar~ n~~ aç~ kça anlamak mümkün oluyor. Önce, bar~~~ n yap~laca~~~haberi Osmar~l~ lar~~ tereddüde
dü~ürmü~, böyle bir~ey olup olmad~~~ n~~ sormak zaruretinde b~ rakm~~t~ r. Rexin kuvvetli delillerle bunun aksini ispata çal~~m~~, ayr~ ca,
Rusya ve Avusturya devletlerinin Osmanl~ lar hakk~ nda neler dü~ ündüklerini de ortaya atarak, Osmanl~~ devlet adamlar~ n~~ tatmin
etmiye ve Prusya'ya yakla~ malar~m temine u~ra~m~~t~ r. Ikinci nokta,
~ ngiltere'nin tavassut etme meselesidir. Burada Ingiltere elçisinin
yersiz bir hareketinden bahsediliyor. Fakat bu hareketin ne oldu~unu tesbit imkân~ n~~ bulamad~ m. Belki Osmanl~ lar, Prusya'n~ n
muttefiki s~ fatiyle, Istanbul'daki Ingiltere elçisinin, yap~ lacak andla~ma hakk~ nda fikrini sordular. Ihtimal, Ingiliz elçisinin verdi~i
yersiz cevap Osmanl~ lar~~ hayrete dü~ürdü. Binaenaleyh, Ingiltere elçisinin bu hareketinin ne surette yorulabilece~ini Prusya
54
55

Rusya'ya kar~~~yap~ lacak hareket kasdediliyor.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 298L.
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k~ ral~ ndan sormas ~~ lüzumlu gördüler. Ve Ingiliz tavassutunu istediler. Friedrich, elçinin yapt~~~~harekete -ki bu hareket bizce makim de~il- hayret ediyor, bizzat Ingiliz k~ ral~~ taraf~ ndan yaz~lacak
bir mektupla Osmanl~ lar~ n tatmin ve elçinin de muahaze edilece~ini bildiriyor. Bu tahminlerimizi s~ rf "Asitane-i saadette mukim
Ingiltere elçisinin hareket-i baridesi k~ ral~ m ihlâskârlar~ na bais-i
isti~rak " „ oldu ~ eklindeki Prusya elçisinin takririndeki cümleden
dolay~~ yürütmü~~bulunuyoruz. Yukarda da i~aret olundu~u üzere,
Ingiltere elçisinin so~uk hareketi ne ~ekilde olmu~tur ve nedir?
Bunu bilmiyoruz. Ancak elimizdeki ba~ka bir vesikadan, Ingiltere
devletinin, bu i~e neden tavassutu istendi~i aç~ kça anla~~lmaktad ~ r.
Bu vesikada, Prusya devleti ile Osmanl~~ devleti aras~ nda büyük
bir mesafe oldu~ u için ittifak maddesinin "tarafeynden riayet-i
levaz~m-~~ karin-i istihkâm olmak bir devlet-i uhran~ n tavassutuna
muhtaç oldu~u vaz~ h ve â~ikâr„ oldu~u yaz~l~~ bulunmaktad~ r 57 .
Osmanl~lar bu tavassut i~i üzerinde herhalde pek ~srar etmi~~
olmal~ d~ r ki, Friedrich, bir taraftan elçisine bunun derhal temin
edilece~ini bildirirken, di~er taraftan padi~aha ve Koca IZg~ p
pa~aya gönderdi~i mektuplarda da bunun mümkün oldu~unu yaz~yordu. Gerçek, Friedrich'in padi~aha gönderdi~i. mektup büyük
bir önem ta~~ makta idi. O, bu mektubunda: iki tarafa dü~man
olanlar~ n aleyhine olmak üzere, Prusya ile Osmanl~lar~ n birle~melerine padi~ah~ n raz~~ oldu~unu elçisinin gönderdi~i mektuptan
anlad~~~ n~, al~ nan bu tedbirin padi~ah ve Osmanl~~ devleti için
"bais-i irtifa-i izz-ü ikbal ve devlet-i aliyyelerine mucib-i
irtikay-i fahr-ü celâl„ ve ayn~~ zamanda kendisi için de bir
" iftihar-~~ azime „ oldu~unu yaz~ yor ". Bundan sonra, Rexin'in
verdi~i takrirdeki ifadeye uygun olarak, kendisine dü~man olanlar~ n Osmanl~ lar~ n da dü~manlar~~ oldu~unu, Prusya'y~~ yendikten
sonra Avrupa'n~ n di~er memleketlerine musallat olacaklar~n~, bilhassa ötedenberi Osmanl~ lar~n topraklar~na gözdikmi~~olduklar~ndan Prusya'n~ n ma~lübiyyeti sonunda hemen bu i~e ba~l~yacaklar~ n~~ ve bunu da kolayca ba~aracaKlar~ n~~ pek aç~ k bir ifade
ile belirtiyor. Nihayet ~ ngiltere'nin tavassut i~ ine gelerek, dost ve
müttefik Ingiltere k~ ral~ n~n bu andla~man~n imzalanmas~na taraftar
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hürnayun tasnifi, 298L.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~hiimilyun tasnifi, 298.1.
68 Ba~bakanl~k ar~ivi, Hatt~~ hilinfiyun tasnifi, 301.
56

57
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bulunaca~~n~~ ve bunu bir mektupla tasdik ve temin etmesi için
Ingiltere devleti nezdinde te~ebbüste bulunaca~~ n~~ da ilâve ediyor. Bundan sonra ç~ kar~ lan bar~~~söylentilerine temas ederek
diyor ki: bizim ile dü~ manlar~m~ z aras~ nda bar~~~ n yap~ lmak üzere
oldu~u ortaya at~ lm~~t~ r. Bunun ba~l~ca sebebi ~udur: Sizinle imzalamak üzere oldu~umuz andla~may~~ geri b~ rakmak ve bu suretle
hiç engele rastgelmeden parçalanmam~z~~ temin etmek. Bar~~~
haberine gelince, bu, tamamile yaland~ r. E~er bu uydurulmu~~bir
~ey olmasayd~ , daha önce, Ingiltere devletile birlikte yapt~~~m~z bar~~~tekliflerine dü~manlar~m~ z cevap verirlerdi. Onun için
bir bar~~~meclisinin toplanmas~~ dü~ ünülemez. Zaten Rusya ve
Avusturya devletleri de sava~~için her zamankinden daha çok haz~ rl~ k yapmaktad~ rlar. Bununla beraber bar~~ a dair bir ~ey zuhur
ederse ve dü~manlar~ m~ z taraf~ ndan yap~lacak teklifler Osmanl~lar
aleyhine olacak olursa, böyle bir bar~~~~asla imzalam~yaca~~m~z~~
da vaad ve tekeffül ederiz. Bundan ötürü bütün Avrupa için
bahse konu olan korkunun ortadan kald~ r~lmas~~ yapaca~~ m~z andla~maya ba~l~ d~ r. Bunun, bir an önce imzalanmas~ n~~ umuyor ve
rica ediyorum '9. Friedrich ayn~~ mealde bir mektubu da Koca
Rag~ p pa~aya göndermi~tir 6 '. Bu mektubun muhteviyat~~ padi~aha
yaz~lan~ n ayn~~ oldu~ u için onu uzun bir incelemeye tâbi tutm~ yaca~~ z. Ancak içinde bulunan ve pek enteresan olan k ~ s~ mlar~ ndan
baz~ lar~ n~~ da kaydetmekten kendimizi alam~ yoruz. Gerçek, bu
mektupta Koca Rag~ p pa~an~ n ~ahsiyyetine pek büyük bir de~er
verilmektedir. Yine bu mektuptan anla~~ ldi~~ na göre, Prusya - Osmanl~~ anla~mas~ n~ n en hararetli taraftar~~ ve isteklisi Koca Rag~ p pa~ad~ r. Bunun böyle oldu~unu mektuptan alaca~~m ~u cümlede aç~ k
olarak görüyoruz: "Bizim ile devlet-i aliyye beyninde peziray-i inikad-~~ ittifak ve ittihad-~~ kuvvetlerimize dair dergâr buyrulan hüs~~-i tedbir-i meymenet encamlar~~ 61 bais-i mahzuziyyet ve mem59 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 301.

60 a~bakanl~ k ar~ivi. Hatt ~~ hümâyun tasnifi, 249.
61 Friedrich, Osmanl~ lar~ n kendisile ittifak edeceklerine samimi olarak

inanm~~t~ . Onun için, 1760 y~ l ~~ haziran~ nda, Türklerin sava~a kat~ lacaklar~ n~~ bir
mektupla general Foke'ye bildirdi. Gerçek, bir sava~~esnas~ nda tutsak edilen
bu generalin sand~~~~içinde Friedrich'in bu mektubu bulunmu~tu. A vusturya'l~ lar taraf ~ ndan elde edilen bu mektup, Nemçe elçisi dile Bab~ iili'ye sunuldu.
Elçi, Avusturya'n~ n buna inanmad~~~ n~~ ve Osmanl~ lar~ n dostlu~s sadakat göste-
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nuniyyet-i azimemiz oldu~unu el mü~arünileyh hazretlerine arz ve
takdim eyledi~imizden na~i bu misillû emr-ü müstahsenin peziray-i
tem~iyyeti mücerred tedabir-i hasene-i istisvab pezirlerine menut
oldu~u me~hud-~~ ihlaskarlar~~ olmakla eday-i merasim-i memnuniyet
„ denilmektedir. Anla~~l~ yor ki, andla~man~ n
ve minnettar~~ bine
haz~ rlanmas~ nda Koca Rag~ p pa~a'n~ n büyük gayreti görülmü~tür.
Enteresan olan ikinci nokta da, Friedrich'in bu andla~maya gösterece~i sadakat meselesidir. Friedrich bunu da mektubunda ~öyle
anlat~yor: "Muahede-i misaka münderiç olunacak mevadlar~~ yegân
taraf~m~ zdan dahi mer'i ve
yegân kemal-i dikkat ve sadakat
muteber tutulup ilelebet umurum~z~~ devlet-i aliyyenin umurundan
mefruk tutmayup hayat~ m~ z~ n son nefesine de~in her bar ifay-i
merasim-i te~ekkür bine levazim-~~ müvalât ve musafat~ n riayetine
ve i~bu muahedenin h~ fz-u hirasetine kusura cevaz "göstermiyece~iz. Dikkate de~er cümlelerden birisi de ~udur :
"Ancak sulha münasip bir nesne zuhur ederse dahi cenab-~~
devletleri endi~ e buyurmaya ki biz devlet-i aliyeyi kin-ü kemin-ü
garaz-~~ intfkamlar~~ na terkederiz„. Osmanl~~ devletinin dostlu~una
ayk~ r~~ hiçbir maddeye kulak verilmiyece~ini de ilave eyliyen
Friedrich, dostlu~a ve ahitlere riayet etmenin kendisi için bir
iftihar vesilesi oldu~unu da kaydediyor 62 . Ayn~~ zamanda, Osmanrece~ine emin bulundu~unu söyledi. Ba~bakanl~k ar~ivi, Emini tasnifi, Siyasi
karton No. 1 4001.
Osmanl~ lar bunu hemen cevaplad~ lar. Dediler ki: Prusya k~ ral~ n~ n generaline gönderdi~i mektupta Osmanl~ lar~ n, haziran içinde Prusyal~ lara yard~ m
edecekleri yaz~ l~ d~ r. Halbuki haziran geçmi~~ve böyle bir yard~ m da vukubulmam~~t~ r. Böyle olunca uydurma oldu~u kendili~inden meydana ç~ km~~~oluyor.
Haziran geçmemi~~ dahi bulunsa böyle bir hareketin zuhuru mümkün de ~ildii~i
Çünkü Osmanl~~ devleti, Avusturya ile kendi aras~ ndaki dostluk ~artlar~ na riayet etmek iste~indedir. Onun için Prusya k~ ral ~ n~ n bir generaline yazd~~~~ bu
mektuba k~ ymet vermemek gerektir. Bu, ihtimal, ~u sebeplerden ileriye gelmi~tir. Prusya k~ nal~~ kendi generalinin manevi kuvvetini yükseltmek, ayn~~ zamanda,
dü~manlar~ n~~ korkutmak istemi~tir. Çünkü bu gibi haller daima olagelmi~tir.
Fakat bu gibi hayallerin aradaki dostlu~a zerre kadar zarar getiremiyece~i tabiidir. Ba~bakanl~k ar~ivi, Emiri tasnifi, siyasi karton No. 14005.
62 Acaba Osmanl~ lar Friedrich'in bu sözlerine inan~ yorlar m~~ idi? Bunu
kesin olarak söylemiye imkan yoktur. Yaln~ z ~unu önemle kaydetmek isterim ki,
Osmanl~ lar Friedrich'~n ~ahsiyyeti hakk~ nda kafi derecede bilgiye sahiptiler.
Vas~ f tarihinde Friedrich ~u suretle tavsif ediliyor: •Mumaileyh fünun-~~ maariften hissedar hususen a~inay-i tevarih ve ahbar olmakla leylü nehar ~skender ve
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Idar için bil- daha böyle iyi bir f~ rsat zuhur etmiyece~ini, andla~man~ n yap~ lmas~ nda hiçbir korku ve mahzur bulunmad~~~ n~,
bilâkis andla~man~ n geriye b~ rak~ lmas~~ veya hiç yap~lmamas~ n~ n
tehlikeli bulundu~ unu söyliyen Friedrich, Rag~ p pa~a'y~~ ~u cümlelerle yükseltmiye çal~~~ yor: " ve i~bu madde makam-~~ vekâlet-i
kübralar~ na revnak bah~-i kamer-i müstedime memduh ve münasip
bir f ~ rsat olmaktan gayri bu takrib ile bir k~ ral bende-i revab~ t-~~
minnettari ile mal~cub-~~ aileleri olacakt~ r„ 63 .
Bu mektuptan sonra bir nokta üzerinde durmak faydal~~ olur
kanaatindeyim. O da ~ udur: Osmanl~-Prusya münasebetleri hakk~ nda yaz~ lm~~~olan bütün eserlerde bu mesele hep ayn~~ neticeye ba~lan~yor, yani Prusya-Osmanl~~ anla~mas~ na ve bunun neticesi olarak
aç~ lacak bir sava~a,padi~ah~ n arzusuna ra~~nen,Koca Rag~ p pa~a'n~ n
engel oldu~u söyleniyor. Fransa'n~ n Istanbul'daki elçisi Vergennes
dahi bu kanaati ta~~ maktad~ r. Ona göre, padi~ah bu i~e taraftar
oldu~u için sava~ a haz~ rlanmaktad~ r. Fakat Koca Rag~ p pa~a sava~~ n aleyhinde bulunuyor ve padi~aha mukavemet eyliyor ".
Vergennes buna okadar inanm~~~bulunuyor ki, padi~ah~ n Napoli'li
bir doktora Friedrich'in hiç te lehinde olm~ yan birtak~ m sözler 65
söylemesi bile onu fikrinden vazgeçiremiyor. E~er doktora söylenmi~~olan bu sözler do~ ru ise, bundan üçüncü Mustafa'n~ n Osmanl~ -Prusya münasebetlerine taraftar olmad~~~~anla~~ l~ r. Biz, paTimur makulesi sahip zuhurlar~ n etvar ve asar~ n~~ mütalaa ile ceng-ü cidal bab~ nda sudure gelen hile ve tedbirlerine iktida ve evlâcl ü iyal gailesinden biperva mezheb ü diyanet kayd~ ndan müberra olup efkür ve evtar~~ tevsi-i daire-i
memleket ve tahsil-i ~an-ü ~öhrete masruf ve maksur olma~~ n muhtaç ve
meraci (
) oldu~u ademlere izhar-~~ tevazu ve ~nüvalât
denildi~ine göre
onun ne yarat~ l ~~~ve karakterde bir ~ahsiyyet oldu~unu Osmanl~ lar tamamile
biliyorlard~ . "1/s~ f tarihi, C. I. s. 257.
Ba~bakanl~ k ar~ivi. Hatt~~ hnmayun tasnifi. 249.
Louis Bonneville de Marsangy, ad~~ geçen eser, s. 164.
65 Mustafa Ill'ün Napoli'li bir doktora söyledi~i ~u sözler cidden enteresand~ r. Huzuruna kabul etti~i bu doktorla Avrupa meseleleri üzerinde konu~an
padi~ah kendisine : Prusya'n~ n Osmanl ~~ imparatorlu~u ~ çin faydal~~ olup olmad~ ~~ n~~ sord~~ . Doktorun, Prusya'n~ n ~u anda pek s~ k~ nt ~ da oldu~unu ve birçok
fedakürl~ klar yapabilece~ini, bununla beraber, sorulan suale en iyi ~ekilde bizzat
padi~ah~ n cevap verebilece~ini söylemesi üzerine Mustafa Il!, fikirlerini ~u suretle
aç~~a vurdu: Prusya'n~ n de~il, fakat Fransa'n~ n dostuyum. Çünkü Prusya kiralindan sadakat beklenemez. F~ rsattan istifade ederek silahlar~ n~~ bana kar~~~da
çevirebilir. Louis Bonneville deMarsangy, ad~~ geçen eser, s. 164.
63

64
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di~ah~ n bu andla~m~ ya tamamile muhalif oldu~unu söylememekle
beraber, Koca Rag~ p pa~an~ n Friedrich'e taraftar oldu~unu aç~ kça
iddia edebilecek durumday~ z 66.
~ nceledi~imiz bu üç vesikada 67 hemen hemen her ~eyde bir
i~tirak vard~ r. Ancak 298 L numaral~~ vesika, ayr~ca dü~manlar~ n
kötü durumda olduklar~ n~, Osmanl~-Prusya kuvvetleri birle~tikleri
takdirde dü~manlar~ n ezilebileceklerini ve Osmanl~~ topraklar~ na
birçok yerlerin kat~ labilece~ini de kaydeylemektedir. Yine bu üç
vesikadan anlad~ k~ m~ za göre, Osmanl~ lar~ n tereddüt ettikleri noktalar~~ Prusya k~ ral~~ kuvvetli deliller ve taahhütlerle gidermiye
çal~~maktad~ r. Eker Osmanl~ lar bu cevaplardan tatmin edilmi~~
iseler, andla~ma= yap~ lmas~~ için ortada tek bir pürüz vard~ r:
Ingiltere'nin tavassut etme keyfiyyeti. Bu da gerçekle~ti~i takdirde, Osmanl~-Prusya ittifak~ n~ n imzalanmas~ na hiçbir sebep kalm~ yordu. Bunu takdir eyliyen Friedrich, ~ ngiltere devletinin tavassutunu temin etmek amaciyle, derhal te~ebbüse giri~ti ve Ingiltere
k~ ral~ na bir mektup gönderdi ". Ingiliz k~ ral~ n~ n verdi~i cevap
tatminkâr de~ildi. Mektupta, bu hususa dair yap~ lacak her ~ey
Ingiltere devletinin Istanbul'daki elçisi taraf ~ ndan Osmanl~~ devletine
bildirilmi~tir, deniliyordu 69. Bunun üzerine Friedrich, Londra'daki
elçisine, Ingilizlerin daha sarih bir cevap göndermelerinin temin
edilmesini emreyledi 7°. Netice itibariyle Ingiltere taraf~ ndan verilen cevap ~u oldu: Ingiltere devleti, eskidenberi meram ve maksatlar~ n~~ Istanbul'daki elçisi vas~ tasiyle Osmanl~~ devletine arzeylemektedir. Bu andla~ma i~i üzerinde de ayn~~ suretle hareket edilmi~tir. Andla~man~ n ~imdiye kadar yap~lmamas~~ ve yap~lmak için
de böyle birtak~ m mektuplar istenmesi Ingiltere devletini, Osmanl~ lar~ n böyle bir niyeti olmad~~~~fikrine sevkeylemi~tir ".
Bu haber cidden kötü idi. Osmanl~ lar~ n hassasiyetle üzerinde
durduklar~~ bu i~~menfi bir sonuca varm~~~bulunuyordu. Bu olmad~~~~takdirde andla~ma= imzalanacak' ~üpheli idi. ~u halde, buBa~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimayun tasnifi, 321, 249.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 249, 298 L. 301.
68 Bu mektupta neler yaz~ l ~~ oldu~unu bilmiyoruz. Ancak ~ ngiltere k~ ral~n~ n verdi~i cevab~ n menfi oldu~u anla~~ l~ yor. Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 315.
69 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimâyun tasnifi, 315.
70 Ayn~~ vesika.
71 Ayn~~ vesika.
66

67
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nu münasip surette izah eylemek ve bu menfi neticeye ra~mem
Ingiltere k~ ral~ n~ n bu i~e taraftar oldu~una Osmanl~lar~~ inand~ rmak
gerekiyordu. Bu güç i~, Friedrich taraf~ ndan Rexin'e havale edildi.
Ayn~~ zamanda meselenin halli için birtak ~ m izah yollar~~ da bulundu. Rexin, Bab~ ali'ye sundu~u bir takrirle, meseleyi Osmanl~lara ~u suretle duyuruyordu 72 : K~ ral~ mdan yeni havadisler ta~~ yan
mektuplar ald~m. Bunlar~ n içinde yeni yap~lan sava~lar~ n tafsilat~~
da vard~ r. Sunaca~~ m ka~~tlardan dü~manlar~ m~ z~ n peri~an hallerini ö~reneceksiniz diyen Rexin, yapt~~~~bu ba~lang~çtan sonra,
Ingiltere devletinin bu i~e niçin tavassut edemedi~ini birkaç nokta üzerinde durarak izah eyledi : 1) Bu gibi meseleler daima Parlamento'da konu~ulmak icab etti~i için Ingiliz k~ rahn~ n buna ~ahsen karar vermesine imkân yoktur. Meselenin Parlamento'da konu~ulmas~~ ise, duyulmas~ n~~ mucip olur. 2) Bir k~s~ m devletlerin
bu yüzden Ingiltere'ye k~ r~ lacaklar~~ tabildir. Onlar~ n "münkesirülhat~ r„ olmalar~ , netice itibarile, Ingiltere ticaretinin zarar~ na olacakt~ r. 3) Bundan ba~ ka, yukarda da söyledi~im gibi, bu gibi
i~lere ne Ingiltere k~ ral~ n~ n ne de hükümetinin müstakillen karar
vermeleri imkans~ zd~ r. O kadar imkans~ zd~ r ki, aksinin yap~ lmas~~
bir ihtilali bile do~urabilir. 4) Andla~man~ n yap~ laca~~ nda ~üphesi
bulunan Ingiltere devleti bu önemli i~in ~üyu bulmas~ n~~ istememi~ tir. Böyle olmakla beraber, Ingiltere k~ ral~, yap~lacak olan bu
andla~man~ n imzas~ n~~ sab~ rs~ zl~ kla beklemektedir. E~er laz~ mgelen
mektubu gönderememi~se, bunun ba~l~ ca sebebi, yukarda arzedilen maddelerdir. Bununla beraber, Prusya ile Osmanl ~ lar aras~ nda
andla~ma imza edildi~i takdirde, Ingiltere k~ ral~ n~ n dahi bundan
memnun oldu~unu bir mektupla bildirece~iue ~üphe edilmemelidir 73. Bundan sonra, elçi Rexin as~ l konuya yani andla~man~ n imzas~~ i~ine geçti ve fikirlerini a~a~~~yukar~~ ~u suretle hulâsa eyledi : Bu i~~üzerinde Prusya k~ ral~ n~ n daha ziyade intizarda birak~ lmamas~ n~, çünkü ~u anda bütün dü~manlar~ na kar~~~büyük galibiyetler temin etti~ini, e~er Osmanl~ lar anla~m~ ya gerçekten taraftar
de~illerse, bunun bir an önce Prusya'ya bildirilmek icabetti~ini,
dü~manlar~ n ma~lüp oldu~u ~u s~ ralarda, Prusya için hay~ rl~~ bir
bar~~~yapman~ n kabil oldu~unu söyledi. Binaenaleyh, daha önce,
72
73

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümyun tasnifi, 315.
Ayn~~ vesika.
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sundu~u ittifak andla~mas~~ üzerinde Osmanl~lar~n varaca~~~karar,
ne olursa olsun, bunun kendisine hemen bildirilmesini istedi 74.
Osmanl~~ devlet adamlar~ n~ n, bundan sonra, bu meseleyi tekrar
uzun uzad~ya görü~tükleri anla~~ l~yor. Ingiltere devletinin tavassut
etmekten çekinmesi, Osmanl~lar üzerinde büyük bir tesir yapm~~t~.
O zamana kadar taraftar olduklar~~tahaffuzi antla~may~, ~imdi, art~k
imzalamak fikrinde de~ildiler. Ancak, Prusya'ya tamamiyle menfi
bir cevap verilmesi de münasip görülmedi. Sadrazam, ~eyhulislâm
ile de görü~tükten sonra, di~er H~ristiyan devletler ile yap~lm~~~
oldu~u gibi, Prusya ile de bir ticaret antla~mas~ n~n imza edilebilece~ini karar alt~ na ald~. Ve ~eriat~ n müsade etti~i nispette yap~labilecek olan ittifak andla~mas~~ daha sonraya b~rak~ld~ ". Osmanl~lar~n, birçok devletlere kar~~~y~ llarca sava~an ve muvaffakiyyetler
kazanan Prusya devletiyle münasebetlerin tamamile kesilmesini
istemediklerini, padi~aha sunulan bir telhisten anl~ yoru7. Gerçek,
bu telhiste, bu hususa ait, ~öyle bir kay~t vard~r :"Böyle bir kaviyyül-iktidar ve birkaç devlet-i aztmeye galebe ile ~öhret~iar olan
devlet talib-i akd-~~ mevadd-~~ dosti oldukta ruy-i istidas~ na havele-i
pençe-i reddolunup külliyyen meyus itmek ledelukalâ bir dürlû
münasip olmayup kanun-i hizm ü ihtiyata riayet ve zavab~t-~~
h~fz-~~ avakibe nazar u dikkat içün kral-~~ müarünileyhin istidas~ n~n
baz~ na müsade olunmak istisvab„ olundu". Binaenaleyh, Prusya
devletine durumu bildirmek üzere, Rexin elile dostça bir takrir gönderildi 77. Denildi ki: Daha önce devletinize verdi~imiz takrirde,
iki devlet aras~nda yap~ lmas~~ dü~ünülen dostluk ve ittifak antla~mas~ n~n "~er'i ve akli„ her mahzurdan art oldu~u ve devlet büyükleriyle yap~lan müzakerelerde buna karar verilmi~~bulundu~u,
fakat, her ~eyden önce, tahaffuz maddesine Ingiltere devletinin
tavassut etmesi lâz~mgeldi~i bildirilmi~ti. Halbuki elçiniz, Ingiltere
devletinin bu antla~man~n yap~laca~~ndan ~üphe etti~ini, onun
için bunu devlet ricali ile görü~emiyece~ini, ~ayet böyle bir müzakere yap~ lacak olursa meselenin ~üyu bulaca~~n~~ ve bunun da
faydadan ziyade mahzurlu olaca~~ n~~ söyledi. Ve bu sebeplerden
ötürü, Ingiltere devletinin tavassut etmekten kaç~ nd~~~n~, fakat
Ayn~~ veaika.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümiyun tasnifi, 321.
76 Ayn~~ vesika.
77 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ harniyun tasnifi, 298 j.
74

75
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Ingiltere devletinin tavassutu olmaks~z~ n tahaffuzi andla~ma yap~l~rsa bundan Ingiltere devletinin memnun olaca~~n~~ ve bu hususta
ne dü~ünülüyorsa hemen cevap verilmesini istedi. Daha önce de
bildirildi~i gibi, Devlet-i âliyye ile Prusya aras~nda büyük bir
mesafe vard~r. Böyle olunca "ittifak maddesinin tarafeynden riayet-i levaz~m~~ karin-i istihkâm olmak bir devlet-i uhran~n tavassutuna muhtaç oldu~u vaz~ h ve a~ikard~ r„ 78. Bundan ba~ka
tahaffuzi andla~man~n neticelenmesinden Ingiltere devletinin ~üphelenmesi, Osmanl~~ devletini de tereddüde sevkeylemi~tir. Onun
için, ~imdilik, ittifak maddesinin tehirine ve münasip zamana birak~lmas~na karar verilmi~tir. Ancak hiçbir devletin tavassutuna
ihtiyaç göstermeden bir dostluk ve ticaret andla~mas~~imzalamak
imkan~~ vard~r. Zaten bu ~ekildeki anla~malar, Osmanl~lar ile di~er
devletler aras~ nda mevcuttur. Bundan ötürü karada ve denizde,
tüccar ve ziyaretçilerin geli~~ve gidi~lerine ve menfaatlerinin
gözetilmesine karar verilmesi, üçüncü bir devletin tavassutu olmamaks~z~ n, mümkündür. Onun için haz~ rlanm~~~olan bir ticaret
andla~mas~~ elçinize teslim edilmi~~bulunmaktad~ r. E~er devletiniz
~imdilik bu ~ekli kabul ederse, iki taraf için faydal~~ ve hay~ rl~~
olabilece~i dü~ünülen maddelerin, zaman~~gelince, bu anla~maya
sokulmas~~da caiz olabilecektir 79.
Resmi vesikalar üzerinde inceledi~imiz bu mesele, bu ~ekilde,
menfi bir sonuca varm~~~bulunuyordu. Acaba, ittifak~n yap~lamay~~~nda yaln~ z Ingiltere devletinin tavassut etmeme keyfiyeti mi
mûessir olmu~tu? Yoksa buna ilave edilecek daha ba~ka sebepler
de var miydi? I~i bu yönden ele al~nca ve incelemeler biraz geni~letilince görülür ki, meseleyi güçle~tiren daha baz~~sebepler vard~r.
Gerçek, H~ ristiyan bir devletle müslüman bir devletin ittifak
etmelerinin ~eriata uygun olm~ yaca~~~80 meselesiyle, nüfuzlu ~ahsiyetlerin rü~vet alma i~ ini de gözönünde tutmak icabeder. Mevcut
bir kayna~a göre, anla~ma, bu iki önemli sebep yüzünden geri
kalm~~t~r 81 .
78 Ba~bakanl~k ar~ivi, Hatt~~ hr~ m~lyun tasnifi, 298 J.
79 Ayni vesika.
80 Elimizde mevcut iki «fetva• da bibirine uym~ yan hiikiimler var. Birinde
H~ ristiyan bir devletle ittifak asla caiz de~ildir, di~erinde ise buna cevaz vard~ r
deniliyor. Bu vesikalar~~ daha sonra yay~ nliyaca~~ z.
81 Mustafa kesbi ad~ nda bir zat~ n 1213'te yazd~~~~ ~bretniimay-i devlet-ki
ebcet hesabile 1213 eder-adl~~yazma kitab~~cidden enteresand~ r. Kitap, ~stanbul
Ali Emir"' efendi ( Millet kütüphanesi) numara 484'te kay~ tl~d~r.
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Yine bu kayna~a göre, Koca Rag~p pa~a, sultan Mustafa'y~~
Prusya ile yap~lacak ittifak~n faydalar~~ ü7erinde iknaa muvaffak
olmu~~ve andla~man~ n imza edilmesi sözünü de alm~~t~ . Verilen
karara göre, çar~amba günü andla~may~~ padi~ah imza edecek,
per~embe günü de Tart~kç~~ ? kö~künde verilecek bir ziyafette
Prusya elçisine kürk giydirildikten sonra andla~ma teslim edilecekti 82 . Bu önemli olay~ n kesin olarak kabul edildi~ine ~üphesi
kalm~ yan sadrazam, yapt~~~~bu büyük hizmeti çar~anba günü if~a
etmekte art~ k bir beis görmedi. Fakat, daha ak~am olmadan,
Avusturya elçisi bundan haberdar oldu. Ve hemen harekete geçerek " maktul kuyumcu Tahir „ ile Osman Molla'ya ve Nak~t'ye
biner kese verdi ve bu i~in bozulmas~ n~~ istedi. Bundan ba~ka üç
bin kese de adlar~~ belli olm~ yan insanlara da~~t~lm~~t~ . Kuyumcu
Tahir, Osman Molla ve Nak~t, "gerçi efendim bu güzel, ancak
ulema ve kibar ve ocaklu vak~ f olmadan bu güne umur-~~cesime-i
mülkiyye hemen katolunmak münasiptir „ diyerek padi~ah~~ fikrinden cayd~ rd~lar 83. Bunun üzerine padi~ah, gece saat 3 te (alaturka)
Rag~p pa~aya bir " Hatt~~ ~erif „ gönderdi. Padi~ah~ n bu yaz~s~ na
göre, meselenin etrafl~ ca dü~ünülmesi için birkaç gün beklemesi
laz~md~ . Onun için sadrazam per~ embe günü ziyafete gidecek, fakat
elçiye kürk giydirmiyecekti " Bu durumdan pek mütessir olan
Koca Rag~ p pa~ a, ertesi günü, Topkap~~ saray~ nda padi~ah~~ ziyaret
eyledi. Ve bu andla~man~ n çok lüzumlu oldu~unu ileriye sürdü.
Rusya ve Avusturya'n~ n müttefik olduklar~ n~, birlikte Osmanl~~
devleti üzerine yürüyebileceklerini de ilave ederek, pek hararetli
bir surette, hattâ içi yana yana padi~ah~~ tekrar kendi fikrine
getirmiye çal~~t~ . Fakat muvaffak olamad~. Padi~ah kendisine :
" Benim vezirim bu böyle, lakin senin ile ben bu i~i bu dereceye
getürdük. Lakin ocaklu ve kibar ve ulema ne dirler. i~in ~erisini
dahi ~ nülahaza idelim „ diye cevap vermi~~ve bu i~i sona erdirmi~ti 83 . Bundan soarad~ r ki, ancak, ticaret i~ine ait maddeler üzerinde bir karar al~ nabilmi~ti.
Hangi ~ekilde olursa olsun, bu, beklenilmeyen bir netice idi.
Bu kadar gayret ve emek harcad~ ktan sonra tahaffuzt ittifak~ n
82 il~retniimay-i devlet. s. 12-15.
" Ayn~~ eser, s. I2-15.
84 Ayn~~ eser, s. 12-15.
85 Ayn~~ eser, s. 12-15.
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geriye kalmas~, Friedrich için hiç te iyi bir ~ey olmad~. Çünkü o,
bu tarihlerde, dü~manlar~~ taraf~ ndan pek s~ k~~t~ r~lm~~~bulunuyordu.
Umutland~~~~bu antla~man~ n geri kalmas~, ~üphesiz ki, kendini müteessir edecekti. Yaln~ z dikkate de~er nokta ~u idi: Osmanl~ lar
anla~ma fikrinden tamamile vazgeçmi~~de~illerdi. Bunun böyle
oldu~u, yap~lm~~~olan ticaret andla~mas~ n~ n sekizinci maddesinden,
pek aç~ k olarak. anla~~l~ yor.
Burada, iki taraf için faydal~~ ve hay~ rl~~ görülecek maddelerin, iktiza etti~i taktirde, müzakere edilece~i ve iki taraf için mahzurlu görülmiyenlerinin bu andla ~maya
kat~ labilece~i yaz~ l~~ idi. Bu madde, konu~malar~ n kesilmemesi için
konulmu~~bir madde idi. ~imdilik, ittifak edilmek istenmemi~, fakat
ileride, daha müsait ~artlar alt~ nda, iki devlet için hay~ rl~~ ve menfaati' görülen maddelerin kabul edilece~i de bu suretle ifade olunmu~ tu. Gerçek, sekiz madde ve bir "hatime„ den " ibaret olan bir
ticaret andla~mas~ , Prusya elçisine teslim edildi 88 . Istanbul'da, bu
müzakerelerin yap~ld~~~~ve ticaret andla~mas~ n~ n Prusya elçisine
teslim edildi~i s~ ralarda, Friedrich, Osmanl~ lar'la bir türlü imzalanm~ yan tahaffuzi ittifaktan art~ k umudunu kesmi~~gibi idi. Ancak
son bir tecrübe olmak üzere, hem kazand~~~~büyük bir zaferi bildirmek, hem de andla~ma i~inin kesin bir sonuca varmas~ n~~ sa~lamak amacile Friedrich, kendi el yaz~siyle yaz~lm~~~bir mektubu
Rexin'e gönderdi
Bu mektubun, orijinal olmas~~ bak~m~ ndan
mealini al~ yoruz.
Ekim ay~ n~ n yirmi üçüncü günü Avusturyahlar'Ia Prusyal~lar
aras~ nda büyük bir sava~~yap~lm~~~ve Prusyal~ lar~ n tam üstünlü~ü
ile sonuçlanm~~t~ r. Bu sava~ ta Avusturyal~ lar, mubalâ~as~ z ölü, yaral~~ ve kaçak olmak üzere, 25 bin ki~i kaybetmi~lerdir. 14 generalleri, büyük ve orta rütbede 242 subaylar~~ ile 9 bin erleri tutsak
edilmi~tir. Bundan ba~ ka elli top ile 30 bayrak, Prusyal~ lar~ n
eline geçmi~ tir. Sava~, ö~leden iki saat sonra ba~lam~~t~ r. E~er gecenin karanl~~~~engel olmam~~~olsayd~ , Avusturya ordusunun vereAbdurrahman ~eref, Berlin hazine-i evrak~ nda vesaik-i kadime-i Osmaniyye, Tarih-i Osmani encümeni mecmuas ~ , Na. 44.
87 Bu andla~man ~ n tam metni Berlin ar~ivinde A. ~eref bey taraf ~ ndan
görülmü~~ve Tarih-i Osman i' mecmuas~ n ~ n 44 üncü say~ s~ nda yay~ nlanm ~~t~ r. T.
C. Ba~bakanl~ k ar~ ivinde Prusyalü defterinin 3 üncü sayfas~ nda da bu metin
vard~ r.
88 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt ~~ hümâyun tasyifi. 306.
89 Ba~bakanl ~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimayun tasnifi, 304.
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ce~i zayiat daha çok olacakt~. Bununla beraber, Avusturyal~lar'dan
geri kalanlar pek peri~an bir surette on sekiz saat ötedeki Drezde ( Dresden) kalesine kadar kaçm~~lard~ r. Kaç~~~panik halindedir.
Elbe üzerine kurmu~~olduklar~~ köprüler y~ k~ lm~~, askerlerin birço~u da bu suretle telef olmu~lard~ r. Ba~komutan Daun'un da aya~~ndan yaralanm~~~ve, ba~~~ aç~ k bir surette, dört ki~i taraf~ ndan
tezkere ile nakledilmek suretiyle kaç~ r~ lm~~~oldu~unu söyliyenler
vard~ r. Fakat asker aras~ nda telâ~~uyand~ rmamak için bunun sakland~~~~söylenmektedir. Daun'un yerini general Bügü(?) alm~~~ise de,
o da, bir top mermisiyle kolunu kaybetmi~, yerine geçen general
Odonel (?) sava~~meydan~ n~~ Prusyal~lara terkeylemi~tir. Friedrich,
bundan sonra, mektubuna ~öyle devam ediyor:
Ertesi günü bu sava~~~tesit eyledik, ~enlikler yapt~ k. Ne~emize
yaral~~ erlerim tüfeklerini havaya bo~altmak suretiyle kat~ld~ lar. At~ma
binip, yaral~~ erlerimin hat~ r~n~~ sormak, teselli eylemek üzere meydan~~
bütün gece yirmi me~'alenin ~~~~~~alt~ nda dola~t~ m. Fakat ben de yaral~y~ m. Bir kur~un elbiselerimi ve gömle~imi deldikten sonra gö~süme sapland~. Bunu yaral~~ erlerime hissettirmemek için bütün bir
gece ~st~ rap çektim, doktor da getirtmedim. Yapayaln~z~ m. Hiç
kimse bana yard~ m ve imdat etmiyor. Allah'tan ba~ka yol gösterenim yok. Bundan sonra dahi yine ona s~~~ naca~~m. Osmanl~ 'larla aram~zda yap~ lacak olan tahaffuzi andla~ma kendileri için
çok faydal~d~ r. Bu faydal~~ olan ~eyi ilkbahara kadar temine çal~~.
E~er Türkler bu sava~a da k~ ymet vermezlerse, art~ k Istanbul'da
kalmana lüzum yok. Izin al ve hemen gel„
Rexin Bab~ âli'ye, bir taraftan bu sava~~n tafsilât~ n~~ bildirirken 91 di~er taraftan ittifak andla~mas~ n~ n faydalar~ ndan bahsede90

Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 304.
mevzii muvaffakiyetler, Friedrich'i kurtaracak gibi görünmüyordu.
1759 ve 1760 y~ llar~~ aras~ nda F~ iedrich, dü~manlar~~ taraf ~ ndan çok kötü bir
duruma sokulmu~tu. Onun ba~l~ ca ümit ba~lad~~~~nokta, Türk ittifak~ n~ n gerçekle~mesi idi. En samimi dostlar~ na yazd~~~~mektuplarda perde alt~ nda ve çekingen
bir surette bunu anlamaktad~ r. Gerçek, Friedrich, 1 may~ s 1760 tarihinde, Marquis d'Argens'a yazd~~~~mektupta ~öyle demektedir : ~imdi kurtulu~umuz için
yeni bir ümit belirdi. Bir müddet sonra sizin bundan bahsedildi~ini i~itece~inizi
umar~ m. Kesin olarak anla~~ l ~ yor ki talih henüz benim mahvima karar vermemi~tir.
Yeniden cesaretleniyorum ve bu Labyrinth'ten kurtulaca~im~~ ve beni takibedenlerden intikam alaca~~ m' ümit ediyorum. Çünkü, esas itibariyle, ben. imparatorlar, k~ rallar ve hükümdarl~~a lay~ k olm~ yan çariçe (de ce brigands d'empereurs de rois et de ce coquines d'imperatrices) taraf ~ ndan, siz de buna hak
91 Bu
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rek bunun ba~ka bir zamana tehir edilmemesini rica ediyor, ayn~~
zamanda, bu hususta kesin bir cevaba intizarda bulundu~unu da
ilave ediyordu 92. Bir taraftan bizzat k~ ral eliyle yaz~ lan ve bir
sava~~~anlatan mektubun sonundaki "i~bu muharebe vukuundan
devlet-i aliyye-i Osmaniyye tergip olunmazsa oltarafta ikametin
bilâ semere olma~la izin alup avdet idesin "„ emri, di~er taraftan
Rexin'in vermi~~oldu~u son takrirde kesin bir cevap istemesi,
belki Osmanl~ lar taraf ~ ndan meselenin bir daha gözden geçirilmesine stb( p oldu. ihtimal padi~ah, kendisine arzedilen bu sava~~
ka~~ d~~ ve elçinin tak ~~ irindeki kesin ifade kar~~s~ nda mesele hakk~ nda bilgi istedi. Onun için sadrazam, durumu uzun uzad~ ya
izah eder bir telhis'i padi~ ah'a sundu "4. Takririn meali k~ saca
~öyle idi: Prusya elçisi, ~ ngiltere devleti bu andla~ma= imza
edilebilece~inden ~üphe etti~i için ittifak maddesine tavassut
edemiyece~ini, bunu devlet büyükleriyle müzakere etmenin faydadan ziyade mahzur do~uraca~~ n~~ bildirdi. Fakat ittifak yap~l~ rsa bundan ~ ngiltere devletinin de büyük memnuniyet duyaca~~ n~,
bundan ötürü, Prusya k ~ ralm~ n daha ziyade intizarda b~ rak~ lmamas~ n~~ ve biran Önce cevap verilmesini istedi. Yap~ lan teklifi
reddetmek do~ru olamazd~ . Çünkü bu teklifi yapan devlet, birkaç y~ ldanberi birçok du~manlar~ na kar~~~koyan, ayn~~ zamanda,
büyük galibiyyet er kazanan bir deviettir. Onun için ihtiyaten
Prusya devletinin istediklerinin bir k~sm~ na müsait davranmak
icabediyordu. Bundan ötürü, daha önce, kendilerine a~a~~ daki
~ekilde cevap verilmi~ti:
verin, takibe müstahak olmivan iyi bir mah'ilkum (une bonne creature). Fakat birkaç gün sonra ayn~~ zata .~üele yaz~ yordu: Ben size bundan önce önümde yaln~ z
bir tek ümit k ~ y~ lc~ m~ n ~ n bulundu~unu yazm~~ t~ m. Fakat h kikat henüz bundan
çok uzakt ~ r. Zinkeisen, ayni eser, s. 891.
Yukar~ daki mektuplara 18 may ~ s 1760 'ta Marquis ~u cevab~~ verdi : Ha~metpenah, mektuplar ~ n~ zila bana vazm~~~oldu~unuz vakay ~~ dü~ününce Türklerden
bahsedildi~inden ~üphe etmedim. Maksatlar~ n~~ aç~~a yursalard~ , fevkalâde
bir~ ey olurdu. Fakat bugiine kadar muhafaza ettikleri hareket tarz~ , kaybettikleri f~ rsatiar, bu kadar az makulâne hareketlere devam etmeleri beni korkutuyor. Bununla beraber, daima ihti'üllerin ç~ kt~~~~bir memlekette yeni bir iht ~ ll
de zuhur edebilir. Bu taktirde en parlak ve en bahtiyar bir durumda olaca~~ m~ z~~
hissediyorum. Zinkeisen, ayn~~ eser, s.

891.
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Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun, 306.
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Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 304.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 321.
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Iki devlet aras~ndaki büyük mesafeden dolay~~ ittifak maddesine üçüncü bir devletin tavassutu muhakkak lâz~md~r. Ingiltere devletinin bu tavassutu reddedi~i ve ~üpheleni~i, Osmanl~~
devletini de ~üpheye dü~ürdü. Onun için ittifak maddesi ~imdilik
geriye b~ rak~larak, hiçbir devletin tavassutuna muhtaç olmadan, di~er devletlerle de oldu~u gibi, bir ticaret andla~mas~ n~ n
yap~lmas~ na karar verildi. Sekiz maddelik olan bu andla~ma,
~eyhülislâm efendi ile de görü~üldükten sonra, emriniz üzere,
elçisi vas~ tasiyle Friedrich'e gönderildi. Fakat bu kâ~~tlar
henüzFriedrich'e yeti~meden k~ ral, kazand~~~~zaferi bir mektupla
bildirdi. Bu mektupta, ayn~~zamanda, Osmanl~lar, kazan~lan bu
sava~a da önem vermezler ve ittifak andla~mas~ n~~ imzalamazlarsa,
elçinin Istanbul'da kalmas~n~~ lüzumsuz buluyordu. E~er k~ral gönderilen ticaret andla~mas~n~~ eline alm~~~olsayd~~ böyle yazamazd~.
Fakat ~u da muhakkakt~r ki, k~ ral~ n en ba~ta gelen iste~i tahaffuzi ittifak i~idir. Onun için ticaret andla~mas~ n~ n sonuna "bundan
sonra tarafeyne hay~ rlu olan baz~~ mevadd~n mahzurdan ari olur
veçhile edrac ve ilhak~~ caiz ola„ diye yaz~ lm~~t~ r. Bu, onun istedi~i ittifak .maddesinin bundan sonra yap~ lmas~n~n mümkün olaca~~na i~aret olmak üzere konulmu~tur. K~ ral, e~er ~imdilik ticaret
andla~masiyle iktifa ederse ne âlâ. Yok, tahaffuzt ittifak üzerinde
~srar ederse, bu teklifi reddetmek mü~kül olaca~~na göre, o zaman,
bu h~ lsusa mümkün mertebe uymak elimizdedir. Çünkü, geçen
as~ rlarda, zaruret icab~~ "~er'i ~erife„ muvaf~ k olm~yan baz~~ maddeler dedeleriniz taraf~ ndan kabul edilmi~tir... "Hattâ muahede hususu ehl-i zimmete mahsus olup hârbt taife ile ~er'an müsaleha ve
mütarekeden gayriye cevaz yok iken ezmine-i salifede muahede
olunup mevadd~~ münak~deyi mü~temil olan senede ahitnâme lâfz~~
~tlak olunmu~„ tur. Bundan yirmi sene önce devlet-i âliye zaruret
icab~~ Isveç ile ittifak eylemi~tir. Ve yine "harbi ile müebbeden
musalehaya cevaz-~~ ~eri yok iken Mosko devletile musaleha-i müebbede akdolunup olaveçhile ahitnâme verilmesi bilcümle nizam-~~
umur-~~ mülkiye için re'yi ülilemrile nizam bulmu~~keyfiyattand~ r„.
~imdi bu hususta padi~ah~n iradesi ne ~ekilde zuhur ederse, o
suretle Prusya k~ral~ na cevap verilecektir 95.
Demek ki, Osmanl~lar, Prusya ile ittifak etmekten tamamile yazBa~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hiimayun tasnifi, 321.
Belleten. C. X. F. 11
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geçmi~~ de~illerdir. Bilhassa Rag~ p pa~a buna taraftar görünmektedir. Padi~aha verdi~i bu telhisten â~ikâr surette belli oluyor ki, onun
fikri, her ~eye ra~men, Prusya ile bir ittifak imzalamakt~ r "'. Onun
için, padi~aha malümat verirken, bu maddenin reddedilmesinin duruma nazaran çok güç olaca~~n~~ ifade eylemi~tir. Padi~ah~ n, bunun
~eriat kanunlarile nas~ l telif edilebilece~ini sormak ihtimaline kar~~~da
daha önce memleketin menfaatleri gözönünde tutularak böyle muahedelerin akdedildi~ini ve adlar~na da ahitnâme denildi~ini söylemekle, bu i~e taraftar oldu~unu göstermi~~bulunmaktad~ r. "Hasbezzarure ~er-i ~erife muvafakat~~ olm~yan baz~~ maddeleri selat~ n-i
maziye nevverallahü tâalâ merak~dihim hazarat~~ ahitnâmelere ithal
ile nizam-~~ mülki tahsil eylemi~ler„ 97 cümlesi çok enteresand~ r.
~u halde, memleket için yap~lacak ~ey, ~eriata muvaf~ k olmasa bile
kabule ~ayan görülmek lâz~md~ r. Rag~ p pa~a bunu söylemekle,
bir taraftan yap~lacak i~in ~eriat kanunlarile telif edilebilece~i~~i,
di~er taraftan bunun memleketin ~nenfaat~ na uygun oldu~unu
kasteylemi~tir. Esasen devrin ~eyhülislâm~~ da kendisile bir fikirdedir. Çünkü ticaret antla~mas~ n~n yap~l~~~ nda, hattâ ittifak maddesi üzerinde, ~eyhülislâm~ n fikri sorulmu~~ve kendisinden muvaf~ k cevap al~nm~~t~ r. Hulâsa, Friedrich ~srar ederse, Istanbul'da
kendisine iyi bir muhit bulacak ve belki de çoktanberi istedi~i
ittifak i~i hallolabilecektir. Koca Rag~ p pa~an~ n bilhassa Friedrich'e
taraftar olu~u ve Friedrich'in kendisine ba~lad~~~~büyük ümidi,
Friedrich'in ona yazd~~~~mektuptan anlamaktay~z. Gerçek, "ol tarafta vaki bilcümle mesalihimizin pezira-yi tem~iyeti cenab-~~ saadet ittisaf-~~ asafanelerine tefviz ve ihale olunur„ 93 cümlesi, Rag~ p
pa~an~n Friedrich için ne büyük bir önem ta~~d~~~ n~~ göstermektedir.
Osmanl~~ hükümetinin meseleyi bu ~ekilde inceledi~i s~ ralarda,
Friedrich, bir taraftan dü~manlar~ na kar~~~sava~~yor, di~er taraftan
Rexin vas~ tasile bu ittifak~n önemini Osmanl~lara anlatm~ya çal~~~ yordu. Rexin zaten bütün yetkilere sahipti. Onun için antla~man~n temini u~runda birçok ~eylere ba~vurdu. Amaca ula~abilmek için seksen bin kuru~~sarfeyledi "9. Bu para ile divana
Zinkeisen, ad~~ geçen eser, s. 895.
Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümâyun tasnifi, 321.
98 Ba~bakanl~ k ar~ivi, mektup defteri 1.
99 Zinkeisen, ad~~ geçen eser, 892.
96

97
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yak~ n ~ah~slardan baz~ lar~n~~ elde etmeye muvaffak oldu ". Bunlar,
doktor lpsilanti, sadrazam kâtibi Ali a~a ve Moldavya prensinin
ajan~~ Drako idi. Bu s~ ralarda, Bab~ali nezdinde, Eflak ve Bu~dan
prenslerinin ajanlar~~ büyük bir nüfuza malik blunuyorlard~. Bu
gibi hallerde, mutavass~t rol oynama bak~ m~ ndan, önemleri inkâr
olunamazd~. Bunlar~ n da yard~miyle yukar~da bahsetti~imiz sekiz
maddelik ticaret antla~mas~~ temin edilmi~ti "'• Friedrich daha
çok ~eyler ümidediyordu. Fakat bunu da kûçümsemedi ve hiç
tereddüt etmeden kabul eyledi. Çünkü, bunu ilerisi için hay~ rl~~
addeyliyordu. Gerçek, 20 ekim 1761'de, Prusya elçisine teslim
edilen anla~ma ~artlar~~ ", iki devlet aras~nda, 22 mart 1761'de,
Türkçe ve Italyanca olarak, mübadele olundu ". Bir haziran 1761
de, Friedrich, anla~may~~ tasdik etmi~ti ".
Friedrich, bir taraftan tasdiknâmeyi elçisine göndermi~, di~er
taraftan hem padi~aha hem de sadrazama birer mektup yollamay~~
ihmal etmemi~ti. Rag~ p pa~aya gönderdi~i mektupta Friedrich,
memnuniyetinin pek büyük oldu~unu, bu i~in neticelenmesine çok
hizmet etmi~~olan sadrazama minnettar kald~~~ n~~ bilhassa belirtiyordu ".
Rexin, gelen tasdiknâmeleri Bab~ ali'ye bildirdi ve bunlar~ n
teslim i~inin do~rudan do~ruya sadrazama b~ rak~ ld~~~ n~~ da ilave
eyledi ". Bundan sonra sadrazam taraf~ ndan Rexin, Bab~ ali nezdinde Prusya'n~ n selahiyetli bir mümessili s~ fatiyle, tasdik olunan
muahedeyi almak üzere, 27 temmuz 1761'de, resmi olarak, te~rifatla
kabul edildi ".
Friedrich'in gönderdi~i tasdiknâme dilimize ~u suretle çevrilmi~ti:
100 Zinkeisen, kitab~ n~ u muhtelif yerlerinde Türklerin rü~ vet ve hediye alarak i~~gördüklerini yaz~ yor. Fakat bu rü~vet ve hediye alma i~i, onlar~~ hedeflerinden asla uzakla~t~ rmamaktad~ r. Gerçek, Albert SoreFin dedi~i gibi, 'Türkler,
hediyeyi maalmemnuniye al~ rlar ise de, kendilerine hediyesiz dahi takibecekleri
bir yol teklif edilirse al~ rlar.. Albert Sorel, (Y. Ziya) On sekizinci as~rda mesele-yi ~arkiye ve Kaynarca Ahitn~1mesi, ~stanbul 1911. s. 42.
"' Zinkeisen, ad~~ geçen eser, s. 892.
102 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~
hümayun ta/indi, 306.
103 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümiyun tasnifi, 298. K.
104 Zinkeisen, ad~~
geçen eser, s. 893.
105 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Mektup defteri, I.
106 Ba~bakanl~ k ar~ivi, Hatt~~ hümöyun tasnifi, 238.
107 Zinkeisen, ad~~ geçen eser, s. 893.
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"Biz Friderikos (Friedrich) bil'ûtfillahi teala Prusya k~ ral~~
13randeburg'un Margravisi ve Roma imparatorlu~unun Arhikamrar~~
(ba~~mabey incisi) ve Silezya'n~ n Duka-i müstakili ve Aravsya(?) ve
Növi Kastri ve Valençiya'n~ n müstakillen prençi (prens) ve Glaç
konitesi (Glatz kontu) nin ve Kildirya (?) ve Magdeburg ve Eklevya
(Kleve) ve Bolya (?) ve Mu nçiy um (?) ve ~~ stetin (Stettin) ve Pomeranya
(Pommern) ve Kasubya (?) ve Vandalya ve Megabols (?) ve Krosinya
(Krossen) n~ n dükas~~ ve Nüremberga (Nürnberg) Bro~rav~~ (?) ve
Halberstad (Halberstadt) ve Minda (Minden) ve Kamin (Kammin)
ve Vandal (?) ve isverin(?) ve Raçbu~~(Ratzeburg) ve Oskarziv(?) ve
Murçiya (?) prençi ve Hohenzoler (Hohenzollern) ve Rupin (Ruppin)
ve Marçiya(?) ve Ravensberge (Ravensberg) ve Hol~ enstin (Hohstein)
ve Teklenburg (Tecklenburg) ve Siverin (Schwerin) ve Lince
(Linz) ve Bore ve Lerdam ? kontesi (kont) ve Ravenstin ve Rostok
ve istadgro (?) ve Lâvenburg (Lauenburg) ve Botovya (Pettau) ve
Arlâye (?) ve Berde (Breda) nin sahibi ve sair nice arazilerin malikiyiz. Bilcümley e ve bahusus iktiza idenlerin herbirine ilan ve i~aa
ideriz ki dahi hükümdar (hükürnran olmal ~) olan devletlerin revab~ t-~~ musafat ve müvalât ile bend-ü rabtolunmalar~~ bais-i istihkâm
ve paydari-i nizam-i devletleri idii~inden gayri malik olduklar~~
memalik ve reayalar~ n~ n dahi isticlab-~~ menafi-i azimesine vesile
idü~i emr-i bedihi olmakla bu güne ittihad-~~ mergube-i kesiretülmenafiin itibar ve riayeti mücerrd hemcivar olanlar~ n beyninde
olmak laz~ mgelmeyüp mülahazat-~~ mütenevvia-i saibeden na~i
birbirinden münfek ve mütebaid olan sahib-i hükümetlere dahi
ehem ve elzem olmakla devlet-i aliyye-i Osmaniyye ile beynimizde
akd-~~ dostluk ve musafat hususu ötedenberu ma fizzamir ve
caygir-i derun ü ra~bet ü itibar-~~ muhalasat-~~ me~hunumuz olup
mar el zikir mülahazat-~~ saibe muktezas~ nca kendi umurumuzu
devlet-i aliyye'nin umuruna bend ü rapt ile müebbed ve paydar
olur ~erayit-i dostluk ve musafat~ n akd ve mahrem-i esrar ve
mü~avirimiz hürmetlü Karo Adlok Rexin ( Karlo Adolf von Rexin)
nam beyzademize virilen ruhsatnâme ve iktiza iden tavsiye ve sipari~ata binaen mahruse-i dar el saltanat el seniyye-i Kostantaniyye
ve Anadolu ve Rumeli ve Afrika ve Acem ve tamamen Arabistan
ve Suristan ve K~ br~s ve M~sr-~~ Kahire'nin sahibi ve maliki olan
~evketlii, kudretlü, azametki, mehabetlü padi~ah-~~ âl-i Osman sultan
Mustafa han muazzez ve mükerrem dostumuz hazretlerine taraf ~m~z-
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dan name-i muhalesat alâmemizi ve devlet-i âliyye-i Osmaniyye'nin
devletlû saadetlû ref'etlû vezir-i âzam hazretlerine olan mektub-i
dosti üskibumuzu arzu takdim ve devlet-i aliyye ile beynimizde bu
misillû pay dar ve istivar bir dostlu~un ~erayitini akd ü temhid içün
vükelây-i devlet-i aliyye ile müzakere ve mükâleme z~mn~nda dar el
saltanat el seniyye-i Osmaniyye olan mahruse-i Kostantaniyyeye
murahhas~m~z mumaileyh bâs ü tesyir olunma~la sebkat iden müzakerat-~~ müteaddideden sonra avn ü inayet-i bari ile inikad~~ mukadder olan ~erayit-i musafat ve müvalât sekiz madde ve bir hatime üzerine karardade ve devletle' vezir-i âzam-~~mü~ariinileyh taraf~ndan lisan-~~ türki ile tahrir olunan mevadd-~~ temessükû murahhas~m~z mumaileyhin taraf~m~zdan olan ruhsat-~~ kâmilesi muktezas~nca mevadd-~~ mezkûreyi havi Italyan lisan~nda tahrir eyledi~i
temessük ile dar el saltanat el aliyye de i~ bu sene-i mubarekemah-~~ mart~ n~ n yirmi ikinci gününde mübadele olunup taraf-1 devlet-i âliyyeden murahhas-~~ mumaileyhe verilen mevadd-~~ temessükü
taraf~m~za vas~l olmakla havt oldu~u mevad bilcümle malûm ve
makbulümüz olmu~tur ki vechi atilbeyanüzre zikrolunur „
Bundan sonra andla~man~ n maddeleri s~ ra ile yaz~lm~~t~ 109.

Ba~bakanl~k ar~ivi. Hatt~~Humavun tasnifi. 298 K.
Bu andla~man~ u tam metni Tarih-i Osmani' eneiimeni meemuas~ n~ n 44
say~ l~~ niishas~ nda vard~ r.
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