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s el ü Türkiye'd e anayasa harek etl eri sırasınd a fayda lan mak. ~,,:~ r~
Ho llan da anayasasının 1909 yılında Türkçe'ye t ercüme edı ldıgın ı
s övlemek icab ede r ". Fakat artık bu hususta söy lenecek ler in de sorıuna gelmiş bu lunu yoruz. Çünkü XX . yilz yı lda münas ebetlcr geç mişe

na zaran daha başka mahiyette olup bu husus da ayrıca ara ş 

tır ilmaya değe r.

1807'DE RUSL ARIN VE ıNGI LIZLERIN OS~IANLILARLA
YE N1DE N Mü NASE BET KURJ>IA TEŞE B BüSLERl

Fehmi

ısmail

Bu makalede 180G-7'd e Rusların E fI. k ve Bo ğdan 'ı l ş ga l inden
ve ı ngilizl eri n Çan akka le-Boğazı'na sa ldırıp l s ta nbul'u tehd id etmeleri nden s onra Os m anlılarla yeni den mün asebet kurm a k içi n yaptı kla rı ilk teşebbü s l erd en bahs edilecektir.
J ena ve Au erstiidt sava şla rın dan sonra Fra ns ı zlar Prusya'nın
ve Po lo nya 'nın büyilk bir kı sm ını işga l edip Rus sı nı rına da ya nmış
la rdı . Böy lece Prnsya'ya y ardım etmek a mac ı yle s avaşa h azırlan an
Rusl ar 180G-7 kı şında Frans a 'nın büt ün güc üne tek başla rına k arşı
koym a k zorunda kalm ışlardı . Prusya'n ın orduları bir b ir i ardınca
Fransızlara teslim olduk larından Rus ordularına katılacak ancak
15.000 k i şilik bir ku vvetl er i k a lm ı şt ı. Bu na zik durumda başka devletl erin yard ım ını sağl amak veya tara fsızlıkları nı t emin etmek Rusya için d e, Fransa için de zarürlydi, Fransia -Rus çatışmas ı üzerinde,
Avusturya ile Ba bıa li'nin tu tum l arı nın bilhassa mühim etkileri olaca ğı muha k k aktı . Avusturya , Rusya ile ittifa k yapıp Fransa 'ya kar şı har b aça rsa Prusya ve Polony a'da bu lunan Fra nsız ordus u m ü ş
kil duruma d üşecek , hem iki ceph ede savaşmak zorunda kalacak
h em de erzak ve cep hane y ol l arı kesil mi ş ol a ca ktı . Böyle bir durumda Frans ızla r bUyUk bi r ihtimalle y en ileeek lerdi. D i ğe r taraft an
Rusl arl a h arb ha linde bu lun a n Osmanlı lar Fransızlarla işbirliği yap ı p R usların sol k a n a d ın a s a ld ı rı rl ars a, o nla rı m üş kil du ruma dilşü re bilecek l erd i.
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Bu durumda Rus hükümeti

Avustu rya'nı n

Fransa aleyhine Rus-

aus - txo t ı.tz
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Fransız

harbine iştirakini sağlamak için 1806 sonlarında Napol eon'un
şahsi düşmanı olan Korsikalı Pozzo di Borgo'yu Viyana'ya gönderip
çeşitli d iplomatik teşebbüslerde bulundu. Diğer taraftan Fransız
hükümeti Rus -Avus tu ry a i tti fak ın ı önl emeğe ve Avusturya'nın tarafsızlığını temine çalıştı. Her iki tarafın da baskısı altında kalan
Avusturya hükümeti, Fransa'ya k arşı beslediği düşmanlığa rağmen.
harbi göze alanıayıp vakit kazanmağa çalıştı ve nihayet Avrupa'da
genel bir sülh sağlamak gayesiyle bir kongre toplanmasını ve Avusturya'nın muhdrf b de vletler tarafından arabulucu olarak kabül edilmesini teklif etti '. O sırada ne Na poleon ne de Rus h ükümeti s ülha
taraftardı. Ancak hiç biri sülhu reddetmek le suçlanm ak is te miyor du . Avusturya 'nı n t eklifini kabü l etmek Napoleon'un işine geli yordu . Na poleon Avusturya 'nın tavassutuyla sülhun t emin edilebileceğine inanm ıyordu, fakat Avusturya a rabuluc u sıfatıyle faaliyet t e
bulunduğu müddetçe Fransa al eyhine ittifa k yapıp ona saldırarnı
yacaktı. Neticede Na poleon Avusturya'nın tavassutunu kabül edip
va kit kazanmağa çalıştı. Rusya da , Avus turya h ükümet inin tavass ut teklifinde bulu nu r ken verdi ği gizli temi nata g üvenerek bu tekIifi kabül etti. Avusturya hükümeti tavassut teklifi ni Fransa a leyhine atılmış ilk ad ım olarak izah ediyordu ; çün kü ona göre Na poleon
kendisinden talep olunacak şartları kabül edemiyecek ve neticede
Avust urya mü ttefi k devletle rl e birlikte Fransa aley hine harb açma k zorunda kalacaktı.
Na poleon bir yandan harb haz ırlığı ilc meşgul olurken, bir yandan da Babıali ilc Rusya ve Ing ilter e al eyh ine tedafüi ve tecavüsi
bir it ti fak yapmağa çalışıyordu . Rusya'nın ilan-ı harb et meksizin
Eflak ve Boğdan'ı işga li , Babıall 'yi Fransa'y a epeyce ya kla şn rrmş
t ı , hatta 1806 Aralık ayının so n gilnlerinde Meh med Emin Vahid
Efendi Fransızlarla bir ittifa k yapma k gör eviyle Fransı z k a rargah ı 
na gönderilmişti. Sir J oh n Duckworth kumandasında bir İngi l iz filosun un Çanakkale-Boğazı 'ndan geçip Istanbul'u t ehdit edişi Osmanlılan Fransızlara daha da yaklaştırmıştı. Ancak, Vahid Efendi'nin
Fransızlarla ittifak hususunda yaptığı müzakerelerden anlaş ıldığı
üzere, Osman lı la r, kendilerini doğrudan doğruya ilgil endirmeyen
umumi Avrupa çatışmasına katılmak istemiyor, tecavüzi bir ittifaka
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mahdut, tedarü; bir ittifak tek-

ediyorlardı'.

Osmanlı-Rus

harbin in devamı Rusları iki cephede savaşa zorlayıp, bütü n gü çlerin! Fransızlam karşı kullanmalarına mani olacağı gi bi, Avusturya ile işbirliği yapmalanna da engel ola bilirdi.
Bu hususu çok iyi kavnyan Rus hü kümeti daha Kasım 1806 da
Pozzo di Borgo'yu Viya na 'ya gö nder ir ken Avusturya hükümetine
bazı t eminatta bulunmayı uygun bulmuş, Eflak ve Boğdan 'ı ilh ak
maksadıyle değil, Bablall'yi Rusya'ya karşı olan taahhütlerini icraya mecb ur etmek için istila ettiğini belirtm işti '. 1807 yılı baş ların
da Osmanlılarla yeniden münascbet kurmak Rus lara elzem görünüyordu. Rus h ük üm eti bu gayeyle Ingiliz elçisi Si r Char les Arbuthnot
vasıtasiyle Osmanlılara bazı t ekli flerde bulunmayı kararlaştırmıştı.
Arbutbnot 'un ıstanbul'dan ayrıldığını öğrenen fakat Duckworth ku mandasında bir İngiliz fil osunun İ stanbul 'u t ehd id etmiş olmasın
dan henüz ha beri olmayan Rus hükümeti Pozzo d i Borgo'yu doğru
dan doğruya Babıall ile temasa geç ip sülh müzakeresine girişmekle
görevlendirdi.
12/ 24 Mart 1807'de Rus Dışişleri Bakanı General Budberg,
Pozzo di Borgo 'y a Osmanl ılara kabili ettirmek isted iği yed i maddeden müteşekkil bir ön barış anlaşması tasarısı gönderdi' . Bu tasarının biri nci maddesi ik i devlet arasında mevcut anlaşmaları t eyid
edip, bunlara sadık kalınmasını şart koşm ak tayd ı . Ikinci maddeye
göre, Dalmaçya'nın Fransız tasarruf unda oluşu Avrupa'daki Osmanlı toprakları nın emniyet ini tehdld ettiği gi bi, Rusya için de devamlı
bir tehlike teşkil ediyor du. Dolayısiyle bu durum Rusya ile Babıall
arasında ki sülhun devamını da tehli keye düş üreceğinden , iki d cvlet
Dalma çya'yı Frans ız tasarrufundan çıkarmak içi n eller inden geleni
yapmalı ve bu toprakların Istikbü lin i bir likt e kara rlaştırm alıydı .
ü çüncü maddeye gö re, Babı •.!; İngiltere ile ittifakını yenileyecek ve
.2 Gcnit bilgi için bl.. I ~il . F.. Th ~ diploma ık r~latio'lf 0/ ,h~ O UonIDn E rnpin and
,Ile' G m " Europ'ıın p(rt1t'n l , 1606· 1811, (doktora It n. Londra On.iVt n.ilci. 1975), 9) ·100:
Puryell.r, VJ .• ,,"apolron and ,h,. Dardandı,." (8c rkelc)'. Calif., 19$1), 1$4-$5. 171-75.
) B udbcr,:iJı Pozıo di B lıXJo"ya verdili 14/ :6 Ka'lol m. 1806 a rihli talinut. Vfte',hll)'tI)a
PolitiJ...a ROn ii XiX ı nadala XX ~,./.;a, linci sert, 8 cü ı, (Mosko""" 1960-72), iii. .)1$-18.
( A~daki notlarıJa ı'PR o~arak. SÖ\(cri1cceltir .)
4 Du an!a,ma (uanw 11 ~ 1a )1 S i 07 de Londra'daki Rus elçisi AIopc:u~ larafı nd3.n
I nıilir: hüU.mctinıe ıevdi edilmi)ti, bk.. PublK Record Ofncc. Foreign o mec Papen 65 /69
( AJaıı da PRO.f O. olaıal ku.alıı lmı, )tkilde: f.Öw:rikcc ktir).
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Rusya İn giltere ile bir lik t e Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak biit ünlUğtinü garanti edecekti. Dördüncü madde, Babıil li'nin bu şart
lara uymasından emin olmak için , Rusya ile Fransa arasında sulh
yapılıncaya ka dar, Hotl n ile Bender kalelerinin Rus işgiıli altında
kalmalarını ve iki hükümdar tarafından bu ön anlaşma tasdik olun duktan sonra iki devlet tarafından Ya ş 'a murahhasla r gönder ili p
nih a i bir anlaşmanın müziıkeres ini ilmirdi. Beşinci madde, Sırbis
tan'ın Bilbıilli 'ye bağlı bir prenslik olarak t esisini ve Sırplar tarafından kayd-ı hayat şartıyla seçilip Sultan tarafından tasdik edilen
bir prens tarafından idiıre edilmesini şart koşuyordu. Altıncı rnad dede Osmanlı-Rus anlaşmalan nda tesbit edilen ve bilh assa 1802 tarihli h att-ı şeri fle E flilk ve Boğdan'a tanınan imtiyazların yüriir·
Iükte sayı lmas ı ileri sürülUyordu. Boğdan Prensi Aleksander Mu·
ru s i gör evinden kendı isteğiyle ayrılmış olduğundan Babıali tarafından onun yerine Boğdan prensliğine atanan Prens Skerlet Kal limachi Boğdan Prensi olab ilirdi. Fakat Prens Konstantın Ipsllantl'nin görevine iilde edilm es ini ve adı geçen hatt-ı şeri f tarihinden baş
layıp yedi s ene dolun caya kada r Eflilk Prens i olar ak kalmasını Os manlı lar kabul edecektl. Eflak 'ı Tuna'nın sağ kolundaki komşuları
nın t ecavüzlerine k arş ı koru mak için , masraflarının üçte biri Boğ
dan prensi tarafından karşılanmak üzere, Prens İpsi lanti 'ni n 4-5,000
as ker beslernesi de şart koşuluyordu. Yedinci madde bu ön anlaş
manın imzalanmas iyle ka rada ve denizde ç arpış malara son verilmesini ön gö rmekteydi .
Rus hü kum eti birinci ve ikinci maddelere bilhassa önem veri yordu . Bir inci madde, Rus har b gemilerinin Boğazlardan g eçme hak .
k ını ve Efiilk ve Boğdan imtlyazların ı yenileyecekti. İk inci madde
ise stratej ik bir bölgenin Fransızların elinden çı kmas ını sağlıyacak
tı. Osman lıJar harbe girrnek ist emedik ler i ta kdi rde, Rus lar Da lma çya'yı Fransızlardan kendi başlarına al mağa hazırdılar ; ancak bu
durumda Osmanlılann kendilerin e her tü rlü kolaylı ğı g östermeterini (mesela Rus ordularının Osm anlı topra k larından geçmes ine
manl almamalarını ) ve Dalmaçya'nın istlk bali ni Rusya 'nın arzu ettiği gibi tayin etmesine razı olmalarını istlyorlardı. üçüncü madde,
önee Sir Charles Arbuthnot ile görüşül ecek ve o bunun Osmanlı lara
mutlaka kabul ettiri lmes ini isterse üzeri nde d urulacaktı . Dördünc ü
maddeye geli nce, Rusya mutlaka Hoti n ile Bender'in rehin e olarak
bırakılması üzerinde ısrar etmeyecek , Sebasti ani' nin ıStanbul'dan
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koyulması gibi Bilbıali'den g elecek her hangi bir iyi niyet göstertsin e razı olacaktı . Osmanlı lar beşinci maddeye razı olmazlarsa
Pozzo di Borgo, Rusya'nın Sırpları büs bütün terk etmediğini gösterecek ve Rusya'ya bağlı ka lm a lannı sağlayabilecek bir başka şar
tın teminine gayret edecekti. ~laksat, Sırpları gerektiği zam an Rusya çıkarına t ekrar kullanabilmektl. Altıncı maddenin birinci kısmı
sa dece Efiilk ve Boğdan 'a evvelce tan ınan hakları yenılediğind en
Osm anhların buna it iraz etmeleri beklen miyo rdu, anca k maddenin
ikinci k ısmına iti raz olunabilirdi. Böyle olduğu ta kdirde Pozzo di
Borgo, İpsilantl tarafından beslerıecek as ker in 1500 olmasına razı
ola bili rd i'.
Rus hükumetinin Babıilli 'ye kabul ettinneyi tasarladığı şartla r
gerçekçi olma ktan tamamen uzaktı . Ik i devleti harbe so kan sebe plerden hi ç biri değişmemişken Babıilli 'nin Dalınaeya'yı Fransız tasarrufunda değil de Rus tasarrufunda görmek istemesine, Rus dost luğunu Fransız dostluğuna t ercih etmesine bir se beb yokt u. Babı
illi' nl n bir eya leti nin diğer ey ület ter ine k arşı silah la nmasına razı
olabileceği ise kat'iyen düşünUl emezdi. Rus hü ku meti Bilbıali'n in
tu tumunu tamamen yanlış an lamı ş tı . Rus lara gö re, Babı illi Fransız
tesi riylc harb ila n etmişse d e har b istem iyordu ; Tu na boyundaki
paşalara sadece müdafaada kalmak emri ve Osmanl ı- Rus münasebetl er inin kesilmes inden sonra, adet hilarına, Rus elçis i Itali nsky'ye
iyi muame le edilmesi bu ndan ileri geliyo rd u. ıstanbul'da Frans ız
nü fuz u kırılırsa Bilbıilti'yle kolayca bir anlaşmaya varıl a bilecekti.
Fransız nüfuzunun k ı rı labilmesi için de Osman lı lara Rusya ve Ingiltere ile dost olmanın faydalarını izah etm eli, Avrupa 'daki Fransız başanlarının Osm anlılara mübalilğalı olarak gösterildiği açı kl a rı
malı , ve asıl düşmanlarının Fransızl ar olduğu belirtilmeliydi. Maamafih Rus h ükümeti sadece sözle Osman lıları ikna ed ebileceğini sanmayıp, Rus ve Ingiliz donanmalarını n baskısına da lüziım g örü yord u. Fakat Rus h ük um eti Ingi liz hükum eti gibi Boğazları ya rıp Istanbul'u t ehdid etm ekte bir fayda görmüyo rd u. Rus ve Ingi liz filo·
ları Boğazlan yarıp geçseler bile Is tanbul'u bombarduman etmekt en
başka bir iş yapamıyacaklardı, böyle bir hareketin ise hiç bir as keri
önem i olmıyacağı gi bi iki don anma teh likeli bir duru ma da d ü şe-
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RUS • INGILIZ VE OSMANLı MÜNAs EBETl

bilirdi. Rus ve İngiliz filoları Bozcaad a önle rine gelip Çana kkaleBoğaı ı 'nı abluka a ltına alma lı ve İ stanbul 'a bu yoldan zah ir e ulaş
masını önlemeliydi. Eflak ve Bağdan'dan da ls tanbu l'a zahire git.

ve Rus filoları arasında ehe mmiyetaiz bir çatışma oldu. Pozzo di
Borgo, Bozcaad a önü ndek i Rus m osu na bu çalışmadan üç giin so nra
ulaştı ve derhal Senla vin ve Kaptan-Paşa vasıtasıyle B übı üll'ye murahh as olarak geldiği ni bildir ip kendisiyle müzakere edecek bir Os manlı murahh asının t!yinini rica et t i. Kabakçı isyanı ve III . Sc'
lim'in hAI'iyle ilgili olaylard an dolayı BAbıAli 'den bir cevap a tamadı . İstanbul 'daki son olaylardan sonra yeni hükümet in yeni bir sı·
yaset ta kip edip Rusya ile tekrar m ün üsebet kurmaya taraftar ola cağını sanıyordu . 9 Haz iran 'da Reis Efendi'ye te krar yazdığı bir
mektupta Osmanlı-Rus harbinden Bii bıii li'nin sorum lu olduğunu ve
BablAli ead ület yolunu terk ettt ğindens Rusya'nın bir sa vunma tedbiri olarak Efliik ve Boğdan 'ı işga l ettiğin i iddia etti. Osmanlıları
sü lha teşvik am acıyle Fran sız ların BAbıiili'yi destekteme ğ e arzu la rı
olmadığını, olsa bile kaabiliye tleri olmad ığından bahlsl e, hakika tte
Fransızlann Osmanlı lmparatorluğu'na bir tehlik e teşkil ettikteri ni
ileri sü rd ü. Bu kadarla da yetinmeyip , Osmanlı İ mparatorl u ğu'nun
varlığını Çar Aleksander'in iyi niyetine borçlu olduğunu sözlerine
ilave ett i',
Pozzo di Borgo, Osm anlı hükümetini tahr ik eden bu mekt uptan
müsbet bir netice bekl eyemezdi. BAbı A1i'nin Rusya 'ya hiç itimadı
yoktu. Nitekim yeni Osmanlı hükümeti Babıa li 'nin dış siyas eti nde
bir deği§ik lik olmayacağına, Osmanlı-Fransız dostluğunun muhllfazasiyle Osmanlı-Rus ha rbine devam edil eceğin e dAir Fransız elçisi
Sebastiani'y e teminat vermekte geci kmemişti. Osmanlı hük umeti
Pozzo di Borgo'nun mektubunu cevapsız bıraktığı gibi, bu mektubun muhtevasından Sebastiani'yi de hab erd ar etti. Hükumeti ne yazdığı bir rapord a Osman lı gö r üşünden bahs eden Sebastlani, Osmanlı ların , İmparatorluğun büsb ütün yıkıl m asını Ruslarla eski anlaş 
maların ı yenilem eğe te rcih ettikleri ni ve Rusya ile anlaşabilrnek için
Rusların Osmanlı İmparatorluğu 'nun iç Işl erine ka rışmamaların ı ;
gaspettikleri Güreü topraklarını iade etınelerini ve Yedi Ada 'yı tah liye etınelerini şart koştuklarını bildird i" . " etic ede Tilsi t an laşması
imzalanıp görevine son verildiği zam an Pozzo di Borgo henüz Osmanlılarla müzak erelere başlamağa muvaffak olarnamı ştı .
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med iği için Rus hükümeti nin hesabına gör e Osmanlı lar kısa bir
zamanda Rusla rla anlaşmağa mecbu r kalacaklardı'.
Sir John Duckworth'un İstanbul önündeki muvaffak iyetaiz liğin i Viya na'dan ayrı lmadan haber alan Pozzo di Borgo, İstanbul'da
Fransız nüfuzunun hala çok büyük olduğuna , üs tün as keri kuvv etten başka hiç bir şeyin Osmanlı ları s ülha ikna edem iyeceği ne ve
bunun için de Rusların İngil izlerle işbirliği yapmaları gerektiğine
inanıyordu. İ stanbul 'a veya Boğazl ara karşı kuvv et kulla nma k gere kirse, ku llanı lab ilecek kuvv et sadece Ingiltere'de vardı. Pozzo di
Borgo İstanbul'da Fransız nüfuzunun mutlaka k ırıl ması gerektiği
ka naa tindeydl. Herşeyden evvel İngi l tere'nin bu husus ta ısra r ede ceğine inanıyordu. Bundan başka Fransızlar nüfuzlarını muhafaza
ettikleri müddetçe Rua hükü metinin arzu ettiğ i şekil de bir anlaş
maya varılamıyacağına, bir anlaşmaya varı lsa bile Bab ıA l i'ye itimad
olunamıyacağına inanıyordu . Rus ve İngili z hükümetleri arasında
hiç bir görüş ayrılığı ol madığını gösterme k de çok müh imdI. Bu
duru mda Pozzo di Borgo Akd eniz' deki Rus amirali Sevlavln'e gerekirse İngilizlerle iş birliği yapabilmek için geniş salahiyet ver ilmesini, Tuna ordusu kumandanı General Michelson'a da savaşa devam
etmesi için emir verilmes ini, anca k Osmanlılara da harbin devam
edip etmemesi kendilerine bağlı olduğu duyurulmasını tavsiye ediyordu'.
Budberg, Duekworth'un başarısızlığını haber alı nca Seniav in'e
Çanakkal e-Boğazı 'nı a blüka altına alm ak la yetinmesini emretti, fakat Pozzo di Borgo'ya daha önce verdiği talimatı değiştinneyip sa.
dece İngilizlerl e birlikte bir anlaşma yapması , İngilizler ayrı bir anlaşm a yapma k isterlers e, Pozzo di Borgo Osm anlı larla ayrı bir an.
la şma yaparak ln gilizlerle Osman lı lar arasında tavassut teklifinde
bu lunm a sı hususunda ta limat verdi'.
ıngilizl erin başarısızlığını m üteükıbcn Rus amir ali Seniavin,
st rateji k bak ımdan büyük önemi olan Bozeaada'yı işgal edip Ça.
nakka le-Bo ğası'nı a blüka altına a lm ıştı . 21 Mayıs 1807 de Osman lı
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FEHM I ıS M A I L

Ingiliz hükümeti Osmanlı-Rus harbinin uzamasından end işe du yuyordu. Bir In giliz filosunun Ç anakkale-Bo ğaaı'nı yarıp İ stanbul'u
tchdi t etmesi de Osm anlı- Rus h a r binin uzamasını önle yip, Osm an lı .
Rus münasebe tl erinin yen id en tesis ini sağlamak içind i. In gilizlerin
bu teşebbüsleri başarısız kalm ı ştı ; fak a t Avrupa'daki tehli ke li d u.
rum ka rşısında Rusların Osmanlılarla yeniden mii nasebet kurma
ihtiyaçları artmıştı. Ingiltere'nin ise BAblAli'yl e arasının açı k kal.
masını gerektirecek bir seb ep yok tu. Bu sebeplerden dolayı Babı
a li'y le münüsebet kurmaya büy ük önem veren Ing iliz h ükümeti Ma.
yıs 1807 d e tecrilbeli bir diplom at olan Si r Arthur Paget'i mu rahhas
tAyin edip Çanakkale'ye gönderdi. Yen i Ingiliz Dışişleri Bakan ı
George Canning , Paget 'e verd iği talima t ta , Avrupa'daki si)'iisi ve
askeri durumun sebatsızlığı yüzünde n, ileride meydana gelebilece k
h er durumu önceden kestirmen in mümkün olamıyacağını belirtip
Ingiltere'nin Osmanlı Imparatorluğu ile ilgili siy5.setinin prerısiple
r ini ortaya koydu.
Canning, Osm anlı Imparatorluğu 'nun yıkılması ih timali ne ka d ar kuvvetli olursa olsun, Ingi liz hükümetinin buna a let olmayı arzu
etmediğini ve bunu menfaatine uygun bulmadığını kesinlikl e ifade
etti. Ayrıca Avru pa 'ya ve bütün dünyaya Fransa'nın büyük bir teh Iik e teşkil ettiği o a nda, bütün devletleri n Fransa aleyhine güçler in i
birleştirip, bütün gayretlerini sarietmeleri gerekirken , Rusya'nın
toprak ka zan ma k eme liyle kuvv etl erini n mühim bir k ısmını Osmanlı lara karşı k u llanmasına , Ingi liz hü kümetinin mütees sif olacağını
belirtt i. Osm anlı Im paratorluğu 'ndan elde edeceği ye rl er Rusya'nın
gücünü pek arttırmıyacağı gibi, topra k kazanmak için sarf edeceği
gayret de Rusya 'nın Fransa a leyh inde ki çabalarına tesir edecek ve
belki de on lara blisbütün son verecek ti . Böy le bir gelişmenin ise çok
mühim neticeleri olacaktı. Büyü k bir ih timalle Rusya ve İsveç , Fransa ilc ayrı ayrı sülh yapacak. Avust urya da Rusya'ya harb açaca ktı. Neticed e Almanya hürriyetine kavuşma imkanı ndan yo ks un ka.
lacaktı. Rusya Osmanlı Imparatorluğu 'nun mlilk i tamarniyeti esas ı
üzerine Babıa li'yle sülh yapm ağa h azır olduğunu belirtmişti , fakat
Ingiliz h ükümeti Rusya'nın Osmanlı Imparatorluğu' nu parçalamak
emelinde olduğunu biliyordu. Paget'e, R us murahhasısının bu konu.
dan bahs et mes i halinde, İngiliz hükümetinin ilerideki tutumu h a k.
k ınd a ka t ' I bir şey söylememesi, o anda orta Avrupa 'da kendilerini
çok da ha yakından ilgi len diren şeyleri Ihm Al ed ip di k ka tler in i doğu
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Avrupa üzerinde topl am anın za man ı olmadığını ifade etmesi tali·
m atı verildi tl.
Ingiltere Mısır'da işgal ettiği ye rleri Osmanlıla ra iade etmey e
hazırdı . Amacı Osmanlı Impara torluğu 'nun tarafsı zlığını t em in ile
Rus la ra, bütün güçler ini Fransa'ya karşı ku lla nma im kimını vermek
ve hem kendilerinin hem de Rusların Boğazları serbestçe kull an abilme lerini temin etmekti. Anca k Pag et 'e verdiği talı m atta Canning ,
İskenderiye'nin tah liyesine karş ılık , ya Osm a nlıların m üsüd ere etm iş
oldukları İngiliz mallar ını iiıde etmelerini veya bunlar için t azminnt
vermelerini şart koşm asını t en bih etm işti " .
Çanakkale-Boğazı 'nın ve ızmir'in a bluk a altına a lınışı Osmanlı la rda sülh y apma t emayülü uya n dırm ı ş , Canning de sülhun kol ayca yapılabileceğine inanm ıştı. Bu durumda Pa get , Rusl arın Babıali ·
den taleplerini çoğaltmamak için bütün gayretini sarf etmeliyd i.
Boğazların abluka altına alınışı Osmanlıları da h a faz la direnmeğe
meyl ettirmesi halinde, Paget, o a na kadar Rusya 'nın taleb ettiği
şeylcrd en daha az ma kanaat etmesi için Pozzo di Borgo'yu ikna ya
çalışm alıydı. Sir John Duc kworth'un silAh gü cüyle Osm an lı l ara ka bül ettiremediği Osmanlı donanm asının t eslimi şartının kabülü imk Ansız O lduğundan t erk ed ilmeliydi. Sebastiani'nin mutla ka ısta n 
bu l'dan k o vulm ası nı taleb etmeğe de lüzum yoktu" .
Canning, Osmanlı Im paratorluğu 'na karş ı kuvv et kullanmanın
blisbütün al ey h inde d eğildi. Paget'e, Rusla rın mutlaka elde etmek
isted ik ler i şeyl e r va rsa , on ları destekley ip • bun l a r ın tem ini içi n
doğrudan doğruya impa ratorlu k me r kezine veya I m paratorl uğun
daha başka naz ik noktalarına karşı kuvvet kullanma k m ümk ünse
razı olmasi> tAlimatını verdi. Ancak Canning, Paget'e, ba şa r ıyl a sonuçlanacağı önced en k esinlikle bilinmiyen h erhangi bir ha re kata
yanaşmarnasını da s ı k ı sık ı tenbih ctt i. Canning, Rusya'nın umduğımdan daha azını kabüle ikna edilmes ini h er şeye te rcih ed iyordu" .
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RUS - INGILIZ VE OS MANlı M01<AsEBETI

Kısacası onun için een mühim şey sulh. sonra da Rusya 'yı tatmin
edecek şartların te mini> idi" .
Canning'in, Paget 'e tavsiye ettiği harek et tarzı nda n . Onun s ülhun t emin i için bir müd det bek lerneğe dizı olduğu a nlaşılıyor. Eğer
Osmanlı kıyıları abluka altına a lı nmış ve ablu ka bekl enen tesi ri
yapmı şsa, Paget derh a l sul h mlizak er eleri ne gi rişebili rdi. Abl uka
beklen en tesiri yapmam ışsa, P aget yine hiç beklemeden milza ker eye
gi rrşmellydi. Fa kat Ç anak kale-Bo ğası ve İzmi r limanı abl uka a ltına
al ınmarnışsa , bu hareket derhal tatbik edilmeli ve sul h müzak ereler Ine, abluka t es irini gösterdiği zam an başlanmalı yd ı ".
Sir Arthur Paget , Bozcaada önleri nd e bulunan İngiliz filosuna
ancak 28 Haziran'da vasıl oldu. Bu a rada Kaba kçı isy üm Ve III . Selim 'in hal'i dolayısıyle İstanbul 'da h ük ümet değişmiş , Avru pa'da ise
Fransızların Friedland'da Rusları yenm esiyle yepyeni bir durum
meyd ana gelmişti. P aget Bozcaad a önler ine geld iğinde Rus yen ilgis inde n haberdardı , fakat Rusya ile Fransa'nın Tilsit 'te sulh yapm ış olmalarında n henüz haberi yoktu. İngiliz ve Rus d onanm al a rı
nı n Os manlı sah illert ni abluka altına a lış la rı beklenen tesiri ya ratmamı ş t ı . Paget daha fazla beklemenin manas ı olma d ığ ı kana a ti ne
varıp derhal Babıiili ile milzakereye girişrneğe karar verdi. Anca k
Fransız ların Friedland'd a kazandıkları zafer , kendinin sü lh yapma
i m k an lan nı aza lttr ğ ına , ve Os ma nlıl arı den izde . mlikemmel bir daya katan baş ka birşeyin s ülha ikn a edemiyeceğlne inandırmı ş t ı , Neticede Rus ve İ ngiliz filolarının bir likt e Osmanlı donanmasına sald ırmalan nı ve bu ma ks atla Çan akk a l e-Boğaz ı ' na ya klaşınal ar m ı
tavs iye etti. Pozzo di Borgo da bu t avaiyeye iştira k etti. Seniavin ile
Ingiliz amira li Martin bu tavsiyey i kabul edip ta t bik ine razı oldular, fa kat daha sonra Çanak ka le-Bo ğ aaı'nı yarma nın bir fa yd ası olm ıyacağı kanaatine vardıl ar".
Rus lar la ayn su lh yapm ıyacağın a dair O sm anlı l ara defalarca
verdiği t eminata rağmen, Napoleon'urı THs it 'te Rus tarla sulh yap ışı
O sma n lı larda büyük bir hoşnutsuzlu k yaratmış ve onlarda artı k

Napo leon 'a hi ç güv en il emiyec eği kanaati ni iyi ce yerleş tirmişt i , Fa·
kat Os manlılar Fra n sı zl arı gücendirmemeği ve t eklif ettikleri t avassutu kabul edip bir an önc e Rus larl a sulh yap mayı me nfaatlerine uygun buluyorlardı , Aynı zam anda Osm anlı ve Ingiliz rnenfa atleri arasında esasen bir ihtilaf olmad ığını , ıngilizlerin sadece Rus lan deste klem ek amacıyle Çana kkale-Boğazı 'na sald ı rm ış ve İstarı 
bul'u t ehd it etm iş olduk l a r ı nı b iliyorl a rd ı . Oysa şi md i Rus lar , Fransızlarla su lh yapmı şlard ı , Rus-İngiliz ili şk ileri nin ak ıbeti ise meçhul dü. Bu du rumda Osm anlı lar ıngilizlerle yeniden münas ebet kur m ayı cidden arz u ediyor, üstelik Ingiliz deni z gücünden de ür kiiyor lard ı. Anca k İngiliz lerle yeniden m ürıüsebet ku rmak için yapacaklan herhangi bir tcşcbbüaü Frans ızların h oş k arşıla m ı ya ca ğı aşikar·
dı . Sebastiani bir Frans ız-Ingiliz anlaşmasının muhtemelolmadığını
söylüyor , Fransa'nın Ingiltere a leyhine BabııHi'nin de da h il olacağı
bir ittifa k kurmayı tasarladığından bahs ediyord u. Aynı zamanda
Fransa'nın Hind istan'a saldırmak ama cıyle Osman lı Im paratorluğu
ve İran yoluy le as ker sevk etmes i söz konusu id i. Bu durumda Osmarılıların ıngilizlerle müza kere etmesi, Frans ızların Osm anlı topra klan na s ald ı rma la nna bir vesHe olabilird i. Os m a nlıl a r hem Frans ız larla ha r be girmeyi ar zu etmiyor, hem de Ruslarl a sulh yapma
imkanlarını tehlikeye koymaktan korkuyorlardı ".
Neticede P aget ile gizllee müz akere edip İngiltere ile yeniden
münüs ebet kurmayı cidden arzu ettikleri ne, İ ngiliz hü kümeti ni iknaya ça hşma ğ a karar verd iler. Böylece hem bir İngi liz saldırıs mı
önlemek, hem de , Frans ı z tavassutuy!e Rus ya ile su lh yapm ak mümkün olmazsa , İngiltere ile m üstakbel bir dostluğun temelleri nt atmış
olma k istiyorlard ı . An cak müzaker eleri Sebastiani'den büs bütü n
giz li tut man ın mümkün o l am ıyaeağ ın ı göz önü nde tutara k Paget 'in
ilk mekt ubu nu Sebas ti ani'ye gösterere k c evap l a rını onu nla birlik t e
yazmağa karar verdiler " .
P agct, Babıal! ile müs ükereye Pozzo d i Borgo ile bera ber giriş
rn eğe kararlı id i. 10 A ğustos 1807'de Reis Vekili, Halet E fendi, kendisine hangi esaslar üzerine müzakere t ek lif e ttiğ ini so rd u ve. aynı
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zamanda, Rusların Osmanlı karargahında ayrı s ülh müzakerelerine
girişmiş olduklannı bildirdi. On Ingiliz harb gemisinin Çanakkale
Boğazı'nda bulunduğunu ve yirmi tanenin de bun lara katı lmak üzere
yolda olduklarını öğrenen Halet Efendi , bir Ingiliz taa rr uzundan
korkuyor , Osmanlı donanmasının ' arabumu'nun arkas ında toplanabilmesi için vakit kazanmak istiyord u. Paget, s ülh esasla rı nı n kaide
üzere iki taraf murahhasları tarafından kararlaştırılm ası gere ktiğini bildirip, bir Osmanlı murahhas ıs ını n tayinini ri ca etti . Bunun
üzerine Osmanlı hükümeti Boğaz muhafızı sabık sadrazam Hafız
İsmail Paşa'yı Paget ilc müzak er e için görevlendi rd i" .
Rusların Osmanlı larla ayrı müz üker elere girişmiş olmaları haberi ne rağmen , Paget, Pozzo di Borgo ilc beraber müzaker e isteğin
de ısrar etti ve 19 Ağustos'da Kaptan Paşa Cezzar Ali Paşa ile yaptığı bir mülak atta Ali Paşa'nın destiğini sağladı . 21 Ağustos 'da TiIsi t'ten gönderilen bir Rus memuru Ti ıSit anlaşmas ını n yapıldığını
Seni av in'e resmen tebliğ et ti . Bunun ilzerine P aget Osmanlılarla
hemen ayrı müzak creye girişti ; 30 Ağus tos'da Hafız İsmai l Paşa ile
yaptığı bir mül ükatta İsmail Paşa' yı bir Osma nlı murahhassının tayinin i tavsiyeye ikna ett i. K ısa bir müddet sonra da ısmail Paşa
kend isinin Pa get 'le müza kereye girişmekl e görevlend i rild iğini bildir di. ısmail Paşa iki devle t harb halinde olmadığından ıngilizl erin ablukayı kaldı rıp ıskenderiye'yi tahliye etıneleriyle iki devlet münasebetleri nin yeniden tesis edil eceği görüşünü s avu ndu . Paget ise bu
görüşe iştirak etmeyip iki devlet münasebetler i kesilmiş olduğun
da n r esmen -senet imzasıyle- yeniden tes isi gerektiğini belirtti ve
Osmanlılann bir mu rahhaa tayin etm eler i hususunda ısrar ett i. isteğini elde edebilmek için de ıngiliz hü kü metinin ıskenderiye'yi tahliye edip ablukayı kaldırmağa hazır olduğunu belirtti" .
ıngilizler her ne ya psalar Osmanlıları kendileriyle sü lh yapmağa ikna ed emezlerdi. Aslında Çanakkale Boğazı'na tekrar saldır
mamağa karar verdik ten sonra yapabil ecekl eri bir şey de yokt u.
Osmanlılar en çok böyle bir saldırıdan korkuyorl ard ı , 1 07 yazında
bir Ingiliz saldırısını Fransızlan gUcendirip Ruslar la sü lh yapmak
imkanlarını azaltmağa t ercih ediyorlardı . Eyıuı başla rında Fransız20 HlIet Efendi'nin mektubu P.:ıı;c fin , n umaralı raporuna i1i)iktir, PRO.FO. ii/!ö6;
Ka) mtb mO
dan
drazam'a. il C. ıı:U/ 16 AiU$lOl, 1807, K c~i Tasni!i, 60/' . 17.
ıı P&;t ı'd e n Canninl 'C'. 23 ve 30 A tu stos. 1807, PRO.FO. 78 /~ 6 . er. S ve 6.
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teklifine Os-

marılılarm canı sıkı lıp, bir a ra ıngilizlerle cidden müzakere etm eyi
düşUnmü şlerse

de, az s onra

Fransız

tavassut uyle Rus larla s ülh yapOskadar ehemmiyetli değildi. ıngi liz ler zaten ıSk enderiye'nin tahliyes ine
karşılı k Osmanlılardan birşey talep edebilecek durumda değildiler.
Canning, Paget 'e Osrnanlt larla yapacağı mUz8.kerelerde ~lısı r'ın tahliyesini bir koz olarak kullanması talimatını verm işt i. Fa kat ı ngiliz
hü kümeti Reşit'te Ingiliz ku vvetinin uğradığı felaketi haber alınca .
~lısır'dak i Ingiliz konsotosu ~ıajor Miss etl'in Reşit elde olmadan
ıSkenderiye'nin muhafazası müm kün olm ıyacağına da ir yazdıkl arı 
na uyarak , Mıaır' m tahliyesini emretınişti. Paget Çanakkale Boğ a 
zına gitınek üzere Sicilya 'ya vard ığı zaman , Mısır'daki Ingiliz ku vvetlerin in durumu epeyce d ü zetmi ş olduğundan General ~ıoore , Paget'in bir müddet için ~tı sır'ın tahliyesini tehir etmesi hususundak l
ricasını kabu l etm işti, Fak at Tilsit anlaşması ile durum yeniden
mayı düş ündüler, İskenderiye hahi ı n gi lizlerin elindeydi, fakat
manlılar için ıSkenderiye'yi kurtarmak Rus lar la sülh ya pmak

d eği şm i şt! ",

Tilsit anlaşması üzerine ıngilizler kuvvetlerini Sicilya'da toplayıp, herşeyden evvel ln gilt ere'n in müdafaas ına bakmak zorunda
kalm ışl ardı". Bunun üzerine 30 Ağustos'da Paget, M ıs ı r'ın tahliyesini emretınek zorunda kalmış tı . Aynı s ebepten dolayı Amir al COIlingwood lngi liz deniz kuvvetl eri nin Sicilya önleri nde topl a nması
gerektiğinc inanıyordu. Çanakka le Boğazı yak ın larında bek lemekte bir man a görmüyo rdu . Boğaz 'ın abluka altına alınışı bir i şe ya ramamıştı , çün kü Osmanlılar Is tanbul 'un ih tiyaçlarını kerva n yoluyle karşı lıyorlardı . A ynı zamanda Osman lılar Bo ğ azı takviye ediyorlardı , Collingwood bun a karş ı hiç bir şey yapamıyordu" . COI·
Jingwood mü zak erelerin barışla netl cclenmesini beklemiyordu, bunun için Osmanlılardan kes in bir cevap istem enin vakt i geldiğine
Ka)mU.m'dan Sadra,zam'a. ::!1 C. 1222/1 E)'lül. 1807. Kerec l TıwıiCl, 60 /5 , 1o-2.=!:
CoJlingwood'a, M .~sina. 10 Temmuz, IS07, TL" Pat"ı PatH'" II, 300; Pa, cf d::n
Canning'C, II.M .s . -Oueen-, S k üı.:rı ön!rr i. ıı Temmw, UI01, PRO.FO. 78 /$6. nt. i ;
M adi c'ış, P.• Th~ ıVa, in tht' Mtdllt'rdn~ 180J.1810, ( Londra. 1957), 209.
23 M ıd.CS)" A y", eset, 210.
24 Collinpood'dan Purets'e, 30 Atu!>t 05ı. 1807. Ye yine a)-nı c.arihtc Ouke of ~ o rthınn·
be r~_nd ', Pm'il" Co"t sponJm u 0/ AJmlrtJl
ColJinp 'ood, E. Huahn ta rafı ndan ~t
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inanıyordu.
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Eyıul'de

Paget'e

danışmadan
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Kaptan

Paşa'ya yazıp

Babıali'den ka t'i bir cevap ist edi. Paget, ara sıra , Osmanlılarla giriştiği müzakerelerfn başarıyle neticeleneceğ i ni taha yyU! etm i ş olmakla bera ber, hakikatt e mUz8.kerelerin başar rs ız kalacağına in anı
yordu. Fakat Collingwood'un müzükerelere karı şm asına çok k ızmi ş
U. ~ıuzakerelere kendisinin değil Osmanlıların son vermesini istiyordu" . Buna rağmen Paget 'in sabrı tükenip 14 EylUlde Bab ıaliye
bir Ultimatom verdi, On gün içer isinde Osmanlılar kendisiyle mü za-

kereye memur bir murahhas tayin etmezlerse mem uri yetinc son ver eeekti.
15 EylUlde İsmail Paşa İngiltere ile Babıali arasındaki müna sebetl eri gizlice yenid en kurmakla g örevlendlrtldl. Paget gizli bir
anlaşmayı ka bul etmezse, İsmail Paşa aşikar bir anlaşma yapınağa
salah iyetl olmadığını ifade edip t ekrar Babıali 'ye mü racaat edecek.
ti, Osmanlı hükumeti İsmail Paşa'ya maksadın va kit kaz anmak olduğunu hatırlatı p, Babıali'n in gerçek ten silih istediğine İngilizleri
ikna etmeğe çalı şmasını emretti" . Neticede, 18 EylUl'de İsmail Paşa,
Paget 'e, Babıali 'nin Rusya ile Isl aboz ia'da imza ladığı m ütareke sona
erinceye kadar gizli tutulacak bir anlaşma imzalamayı t eklif etti .
Bu müddetin sonunda Rusya ile s ülh yapı ls ın yapılmasm Osmanlı
Ingi liz anlaşması a çı klanacaktı . Bu müdd et doluncaya kadar da Pag et İstanbul'a gitmeyip adalardan birinde ikamet edecekt i. Paget
bu teklifler i hi ç tereddütsüz reddedip altı hafta sür ecek bir müta re ke t eklif etti. Bu mü ddetin sonunda nihai bir anlaşma müza ker e
etmek için İstanbul'a davet edilmesi ni şart koştu". Neticede Osmanlı-Ingiliz mUz8.kereleri çıkınaza girdi.
30 E ylül'de Canning'in 14 ve 15 Ağustos tarihli talimatları ve
bun larla birlikte gönderdiği T ilsit muahedesinin açık şartları Paget 'in elin e geçti ve Osmanlılarla anlaşmaya varmak için son bir
teşebbüste bulunmasına vesile oldu . Canning, Paget'e Rus larla Fransızla rın Osma nlı l arı Avrupa 'dan kovma k niyetinde olduklarını belirtip, Osmanlı h ükümeti , Osmanlı toprak larının her neres inde ika ·
ı s C oIlingwood'dlD Pas et'e, ol E)'lüI, ıs 07, ve Pı ,el'den C ıı nn in,i"e 30 Aju~to!> ,"
C,
EylüL. uı 07. Th~ "ar~' Pa["rJ. II, ıikr edi :dikJ~ ri sı n )'l a 343. H)·)", \ C 348.
26 Kaym.al am'dan L IIıLLULL P ~)"&, I .. D. 1212/ 17 F.) 'liii, ı807 , K. Kep«i T u.ftm. 601!O.
n-ı .

27 Pııenen Cann.inı'c, 24 E.rlill, 1S07. PRO.fO. " 1,6. nt. 10.
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met ederse etsin, Ingiliz h ük ümet ini n kendisiyle . yakın dostluk ve
ilişki . k uracağı nı ifad e etti . Canning Ingi lt er e'nin Fransızlarla Rus lara mukavemet edebilecek paşa ları himaye edip destekl emesi gerektiğini ifade edip , Paget'e, Tepedelenli Ali Paşa ve İzm i r Va lisiyle
irtibat kurması nı ve gerekirse İngi liz donanmasının kendilerini d estekliycceğin i ifade etmesi ta li matını verdi" .
Paget , 5 Ekim'd e İsmail Paşa ile mülakat yapıp, Fransız larla
al eyh ine bazı proj eler hazırlamış olduklarını fakat
bunları şimdilik fiil e irca etmedikle rini ifade ett i. Ona gö re , Tils it
anlaşmasının 22 nci maddesi Eflak ve Bo ğdan 'ı Osm an ha kimiyetinden çıkarıp Rusya ile Fransa 'nın müdah alelerine maruz bırakıyor
du. Bundan başka T ilsit anlaşmasının gizli maddeleriyle Fransa ile
Rusya'nın Avrupa'daki Osmanlı toprakla rını payl aşmaya karar verd iklerine dai r İngiliz hükümetinin kat'i malil m at ı olduğunu belirtti.
Paget, bütUn bunl arı Halet Efendi'ye yazdığı bir mek tu pta tekrarlayıp h ük üm etinin Su ltan'ı tanıyıp kendisiyle dostane münüsebet
kurmak isteğini belirtti. Su ltan'a, İskenderiye'ye muh afız asker
göndermesini tekl if etti, ve Mısır'ı Frans ı z tecavüzüne karşı ko ruma k için İngiliz deniz kuvvetl erinin d esteğini vad et t l. İngi ltere sadece ik i devlet arasındaki s iya si ve ticari münasebetler tn yenilenm esini istiyordu. Bu son teşebbüsü de Babı ali üzerinde bir etki yapmayınca, Pagct, 7 E kim'den baş l ayı p 12 güne kadar Babıali'den tatmin
edici bir cevap almadığı takdirde göre vine son vereceğini belirtti".
Rusların Bab ıali

Osman lı hükümeti Fransa aracı lı ğ r yl e Rusya ile sulh yapmağa
kesinlikle karar vermiş olduğundan yeni bir gelişmeye imkan yok tu. Neticede 19 Kas ı m 'd a Ka ptan Paş a'", P aget'e, hükum etinin bir takım gü çlük lerden dolayı miizdkerelere so n vermek zorunda old uğu nu,
fak at Babıali kendisini İngiltere ile harb ha linde sayma dığını ve İn
giltere ile miln as ebe tle einl yeniden tesisi cidd en arzu et ti ğ ini s ôyledi. Hük ümet inin g elecek dört ay içeris inde İngiltere ile mü zakere
için yeni tekli fte bulunacağını sözlerine ilave etti".
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Osmanlı hü kümeti vakit kazanabilmek için Paget 'le yaptığı müm üzükerelere son vermek zorunda kalışı, kısm en Divan Tercüm anı
Alcksan der Sutzo 'nu n ihaneti yüzü ndendi. Osmanlı-İngiliz müzaker eleri Sebastiani'den gizli tutulmuştu. Frans ız taraftarı olan Su12o,
Sebas tiani'yi müzakerelerden ha berd ar edince Osmanlı hüküme t i
Sutzo 'yu idam ed ip müzakerelere so n vermek t en baş ka çare görmemişti". Böylece, Pozzo di Borgo'nun fa a liyetl eri gi bi, Paget'in de
Babıaıl 'y!e miln üsebe t kurmak teşcbbüs!cri müspet bır sonuç vermedi,

AŞ IK

Ç E LE Bı

Orhan

Şa Lk

TE ZKıREsı

Gökyay

ı.

Kanad a'd a, Toro nt o üniversitesi, Islam Tedk ikler i bölUmünd e
profesö r olan G.M. Mercdlth-Owens , daha çok A şı k Çelebi Tezk iresi
diye bilinen Mcşd irU'ş-şua r<i 'yl , Londra'da. Briti sh Museum 'da, Or .
6434 numarada kayıtlı yazmanın tıpk ıbas ımını yayımlamış olmak la
Tü rk Edebiyatına yararlı bir hizmet t e bulunmuştur' .
Baş ına koyd uğu ön sözde (s. ıx-XXV ) , Meredilh-Owens, t Ur lU
bölUmler allında bize kitabın yazarı Aşık Çelebı'yi ve onu n tezkiresini tanıtıyor. Bilindiği gi bi, Aşık Çele bi ve onun eser i üzerinde en
geniş ve elraflı bilg i, rah metli Fual KöprülU'nün ıslam Ansiklopedisine yazdığı Aşık Çelebi ma ddesinde verilm iştir. P rof. MeredithOwens de, önsö zünde, bUyü k ölçüde Fuat KöprülU 'nü n bu incelemesin e d ayandığını belirtiyo r. Gerçekten, Fuat KöprülU , Tez klreyi baş
tan sona ok uya rak, A şık Ç el eb i' n ın yaşayış m ı ayrıntılarıyla anlatm ı ş , onun eksiksi z bir portresini ç lzm i ş ti r, Bununla birlikt e o bu
m addeyi ya zdığ ı sı rada, tezkire hen üz yazmala r halinde bul und uğundan, verd iği bilgilerin ge<;tiği yer ler i görmek ok uyucu için imkans ız gibi kal m ı ş t ı r, Şim di elim izdeki t ıpk ı bas ım . verilen bilg iler in, t ezkir eni n hangi yaprağının hang i yüzünde bulunduğunu görebileceği için okuyucuya daha d a çok k ol aylı k sağlam ış bulunmaktadır .

Mercdith-Cwcns, Fuat KöprülU 'nü n Aş ı k Çelebi madd esin i ya zmasından so nra çıka n birkaç incelemeyi de eklemişti r. Bunlardan
bir tanesi L. Begojevle'in 'Atti d el Seeondo Congresso Inlerna ti ona32
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