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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Diplomasinin tarihi gelişimini, uluslararası ilişkiler çerçevesinde ele almak mümkündür.
Diplomasi anlayışının kurumsallaşması ise uzun zaman içerisinde gerçekleşmiştir. Tarih boyunca
devletler, çıkarlarını belirlemek, korumak, bunlara ulaşmak, kendileri dışındaki devletleri belli
davranışlara

yöneltmek

veya

olası

davranışlardan

caydırmak

için

çeşitli

yöntemlere

başvurmuşlardır. Bu yöntemler arasında propaganda, ekonomik yaptırım, silahlı güç kullanma
tehdidi ve şüphesiz diplomasi en önemli argümanlar arasında yer almıştır.
Tarihteki büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı, 14. Yüzyılda kuruluşundan itibaren
önce bölgesinin ve bir buçuk asır içerisinde de dünyanın en önemli aktörlerinden biri haline
gelmiştir. Bu yükseliş sadece imparatorluğun sahip olduğu büyük siyasal, askeri ve ekonomik güçle
açıklanamaz. Kuşkusuz bu başarının altında diplomasiyi kullanma becerisi de yatmaktadır.
Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş dönemlerinde, yani klasik çağında tek taraflı (Ad Hoc)
diplomasi anlayışı hâkim olmuştur. Özellikle İstanbul’un 1453’te fethi sonrasında başlayan zirve
döneminde (Fatih-Yavuz-Kanuni) tek taraflı diplomasinin tavizsiz uygulandığı anlaşılmaktadır.
Osmanlı’nın Avrupa karşısındaki askeri ve siyasi üstünlüğü, bu dönemlerde şartları ve içeriğini
Osmanlı’nın belirlediği bir diplomasi anlayışını mümkün kılmıştır.
Osmanlı’nın 17. Yüzyıldan itibaren eski gücünü koruyamaması ve bir buhran döneminin
başlaması, Avrupa karşısında gerilemeye sebep olmuş ve doğal olarak diplomasi anlayışı da
değişme uğramıştır. Nitekim Osmanlı diplomasi tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan
1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması, böyle bir sürecin sonucu ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma
sonrasında tek taraflı diplomasiden taviz verilmeye başlandığı görülmektedir. Özellikle 1683’te
yaşanan II. Viyana bozgunu sonrasında imzalanan 1699 Karlofça Antlaşması, her alandaki
gerilemenin adeta tescili olmuştur. Buna rağmen Osmanlı’nın tek taraflı diplomasi anlayışını devam
ettirmeye çalıştığı dikkati çekmektedir.
Osmanlı’nın buhran dönemlerinde doğal olarak uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin
ağırlığı artmıştır. Biraz da şartların zorlamasıyla tek taraflı (Ad Hoc) diplomasi anlayışı terk edilmiş
ve 1793’te Londra’da ilk daimi ikamet elçiliği açılmak suretiyle sürekli diplomasiye geçişin ilk
adımı atılmıştır. Bu süreçte Avrupa’nın önemli başşehirlerinde daimi elçiliklerin açılması, Japon,
Çin ve İran örneklerinde olduğu gibi, Osmanlı’nın Avrupa diplomasi geleneğine entegrasyon
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gayretlerini gösterme açısından önem taşımaktadır.
Sürekli diplomasiye geçiş döneminin yenilikçi Padişahı III. Selim (1789-1807), Nizam-ı Cedit
reformlarını tamamlayamadan tahtını yitirdi. Böylece sürekli diplomasinin ilk aşaması kısa süre kesintiye
uğradı. Modern Osmanlı diplomasisinin önemli kurumsallaşma süreci Sultan II. Mahmut (1808-1839)
devrinde önemli ivme kazandı. Bu dönemde açılan Tercüme Odası sayesinde Avrupa lisanlarını bilen
diplomat ve idarecilerin yetişmesi sağlandı. Daha da önemlisi 1836 yılında Osmanlı klasik hariciye
teşkilatı yeni baştan şekillendirildi ve Hariciye Nezareti kurularak, bugünkü Dışişleri Bakanlığı
kurumunun temelleri atılmış oldu.
Türk yenileşme tarihinin önemli aşaması olan 1839 Tanzimat Fermanı sürecinde de Osmanlı
diplomasi anlayışındaki köklü değişimler sürdü. Öncelikle hariciyede, Tercüme Odası’ndan yetişen yeni
nesil diplomatlar istihdam edilmeye başlandı. Böylece Osmanlı dış politikasının belirlenmesinde uzun
süre etkili olacak önemli bir ekolün doğması mümkün oldu. Hükümet idaresinde Mustafa Reşit, Mehmet
Emin Ali ve Keçecizade Fuat paşalar gibi diplomat kökenli yöneticilerin ağırlık kazanması ise hariciyede
kurumsallaşmayı hızlandırdı.
Osmanlı diplomasi geleneğinde önemli kırılma dönemlerinden biri II. Abdülhamit
saltanatında yaşandı (1876-1909). Sultan, devlet idaresini Babıâli’den Yıldız Sarayı’na taşıdı ve
diplomasi politikalarını bu çerçevede şekillendirdi. Bu dönemde özellikle teşrifat (protokol)
alanında önemli yeniliklere gidildi.
Sultan Abdülhamit sonrasında Osmanlı devlet idaresi parti ve hükümet çekişmeleri
ekseninde gelişti. Diplomaside kurumsallaşma devam etmekle birlikte savaşlarda alınan yenilgilerin
faturası, yeni dönem diplomatların gündemine çok zorlu ve kronik sorunları getirdi. Bu sorunlar
içerisinde Ermeni ve Ege meselesi gibi bazıları günümüze kadar intikal etti.
Kuşkusuz Osmanlı gibi üç kıtada asırla boyu hâkimiyet kurmuş, sayısız ülke ve toplumla
ilişki geliştirmiş büyük bir imparatorluğun diplomasi tarihini her yönüyle ve ayrıntılı biçimde bir
ders kitabı içeriğnde ele almak, bazı konulara ana hatlarıyla değinilmesini zorunlu kılmıştır. Bu
eksiklik, mümkün olduğunca özgün ve güncel kaynakların önerilmesi ile giderilmeye çalışılmıştır.
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
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KISALTMALAR
AÖF: Açık Öğretim Fakültesi
AUZEF: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
BOA: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
c.: Cilt
Çev.: Çeviren
DİA: Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
İÜ: İstanbul Üniversitesi
MÖ: Milattan Önce
MS: Milattan Sonra
Nşr.: Neşreden
OTAM: Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi
s.: Sayfa
sa.: Sayı
TAD: Tarih Araştırmaları Dergisi
TD: Tarih Dergisi
TİD: Tarih İncelemeleri Dergisi
Trc.: Tercüme eden
TTK: Türk Tarih Kurumu
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YAZAR NOTU
Devletlerarası ilişkilerin yürütülme biçimi olarak tanımlanan diplomasi kavramı, tarihi
süreç içerisinde çeşitli değişimlere uğrayarak ve birçok birikimi bünyesine katarak günümüzün
etkili bilim dallarından biri haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti, Doğuda ve Batıda geliştikçe diplomasi önem kazanmaya başladı.
Özellikle 15. Yüzyıldan sonra Akkoyunlular, Memluklar, Safeviler, Hindistan’da Babürler,
Avrupa’da Avusturya, Macaristan, Venedik, Ceneviz, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz
Hollanda, İsveç, Rusya ve Prusya gibi ülkelerle diplomatik ilişkiler gelişti. İlk dönem
münasebetleri tek taraflı diplomasi kuralları çerçevesinde şekillenirken, III. Selim döneminden
itibaren Avrupa diplomasi geleneğine uyum sağlanmaya başlandı ve Avrupa’da daimi elçiliker
açıldı.
Dünya tarihinin sayılı imparatorluklarından olan Osmanlı tarihinin birçok yönü tam
manasıyla aydınlatılamamıştır. Osmanlı tarihinde yeteri kadar bilinmeyen alanlardan biri de
diplomasidir. Altı asrı aşan bir süre dünyanın en önemli coğrafyasında hüküm süren bir devletin
oldukça hareketli diplomasi faaliyetlerinin öğrenilmesi, hiç şüphesiz günümüz ilişkileri
bakımından da önem kazanmaktadır.
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
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1. TARİHTE DİPLOMASİ KAVRAMI ve UYGULAMALARININ
ORTAYA ÇIKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Diplomasi Kavramının Doğuşu
1.2. Diplomasi-Dış Politika İlişkisi
1.3. Diplomasinin Tarihsel Gelişimi
1.3.1. Antik Çağda Diplomasi ve Kurumları
1.3.2. Roma İmparatorluğu’nda Diplomasi
1.3.3. Eski Türklerde Diplomasi
1.3.4. Çin ve Japon Diplomasisi
1.3.4.1. Çin Diplomasisi
1.3.4.2. Japon Diplomasisi
1.3.5. İslamiyetin Doğuşu Sonrası Diplomasi
1.3.6. Selçuklu Devri Diplomasisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Diplomasi kavramının ortaya çıkışını hangi şartlar tetiklemiştir?

•

Diplomasi dış politika ilişkisinde farklılıklar nelerdir?

•

Diplomasinin kurumsallaşmasında Antik dönemden itibaren önemli dönüm

noktaları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği

Diplomasi

Kavramının

Doğuşu

Diplomasi

kavramının

içeriğini ve ortaya çıkışını
kavrayabilmek.

Ders

notu

ve

önerilen

bilimsel kaynaklar.

Siyaset bilimcilerin görüşleri
Diplomasi-Dış

Politika doğrultusunda diplomasi dış Ders notları ve verilen özgün
politika

İlişkisi

ilişkilerini literatür.

değerlendirebilmek.
Antik Çağ, Roma dönemi,
Eski Türkler ile Çin ve
Japon diplomasilerinin genel
Diplomasinin
Gelişimi

Tarihsel

gelişim

dönemlerini;

İslamiyetin doğuşu sonrası
diplomasi

anlayışını

ve

Selçuklu

döneminde

diplomasi

kurumlarını

Ders

notları

ve

bilisel

kaynaklar.

öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Diplomasi: Diplomasi kavramı eski Yunan dilinde (Grekçe) “di-polama”dan

türetilmiştir. Kavram üzerinde imza bulunan ikiye katlanmış kâğıt anlamı taşımaktadır. Zaman
içinde el yazısıyla kaleme alınmış ve ikiye katlanmış kağıt ve belge manasında kullanılmıştır.
•

Elçi: Elçi (ilçi) kelimesi halk, ülke, devlet anlamına gelen Türkçe el (il) isim

kökünden türetilmiştir. Bu şekliyle ve özel isim olarak ilk defa Uygur metinlerinde rastlanan
kelime haberci, peygamber manasına da gelmektedir. Bir hükümdarın ya da bir devletin bir
başka hükümdara ya da devlete gönderdiği kişiye sefir (elçi); elçinin yönetiminde çalışan
diplomasi temsilciliği ise sefaret (elçilik) olarak tanımlanmaktadır.
•

Sefarethane: Diplomasi görevinin uygulandığı yapıya sefarethane (ikamet

elçiliği) denilmektedir. Osmanlının son asırlarında elçinin Arapça karşılıklarından olan sefîr,
özellikle elçilerin kaleme aldığı eserler olan sefaretname yanı sıra, sefir-i kebir (büyükelçi),
sefir-i murahhas gibi tabirler ile de kullanılmıştır.
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Giriş
Uluslararası ilişkiler ve bu ilişkilerin temel tanımı olan diplomasi, devletlerin
tarihlerinde önemli yer işgal eder. Siyasi, askeri ve sosyal birçok olayın tam olarak
anlaşılması, diplomasi tarihinin doğru bir şekilde bilinmesiyle mümkündür. Bu durum
günümüz gelişmelerini doğru kavrayabilmek için daha da önem kazanmıştır.
Şüphesiz diplomasiyi dış politikayla özdeşleştiren bir yaklaşım ile dış politikayı
sadece bir araç sayan görüş arasında net bir ayırım yapmak zordur. Ayrıca, bu tanımı daha da
karmaşık hale getiren bir diğer husus ise milli (ulus) devletlerin uluslararası ilişkilerin yegâne
aktörleri olamaması, özellikle Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi yapıların
dünya siyasetine etkilerinin artmasıdır.
Sonuç olarak genel olarak diplomasiyi ya da diplomasi tarihini, devletlerin birbiriyle
nasıl ilişki kuracaklarına dair kararlar bütünü ya da farklı çıkarları temsil eden dış politikaların
etkileşimi içeriğinde değerlendirmemiz mümkündür.
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1.1. Diplomasi Kavramının Doğuşu
Diplomasi, genel olarak devletlerin aralarındaki ilişkileri barışçıl yollarla yürütmeye
çalışmalarını tanımlayan bir kavramdır. Eski Yunan (Grek) dilinde di-polamadan türetilmiştir
ve üzerinde imza bulunan ikiye katlanmış kâğıt anlamı taşımaktadır. Bu kavram zaman
içinde el yazısıyla kaleme alınmış ve ikiye katlanmış kağıt ve belge manasında
kullanılmıştır.
Antik Yunan ve Roma’da bazı imtiyazları içeren ve yabancı toplumlarla ilişkileri
düzenleyen belgelerin katlanması diploma kelimesiyle tanımlanmaktaydı. Daha sonraları bu
belgelerle ilgilenecek, bunları koruyacak ve düzenleyecek, gerektiğinde çözümleyecek
görevlilere ihtiyaç duyuldu. Bu türden işlerin artması ve özel görevlilerin ortaya çıkmasıyla
doğal olarak diplomasi alanı oluşmaya başladı. Böylece diplomasi kavramı belgeleri
inceleme bilimi anlamını kazanmış oldu.
Bu haliyle diplomasi, 18. Yüzyıla gelininceye kadar resmi belgelerin korunması,
imzalanan antlaşmaların arşivlenmesi ve gerektiğinde belgelerin incelenmesi bilimini ifade
etmeye başlamıştır. Diplomasinin bu anlamı, günümüz uluslararası ilişkilerinde ve diplomatik
faaliyetlerinde taraflar arasında bir anlaşma yapıldığında ortaya çıkan yazılı ve imzalı
metinlerin tanımlanmasıyla uyum göstermektedir. Söz konusu yazılı metinler, diplomasi
tarihinin en önemli materyalleri olma özelliğini taşımaktadırlar.
Diplomasinin lügat anlamına baktığımızda Türk Dil Kurumu sözlüğünde
“uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü; yabancı bir ülkede ve uluslararası
toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı; bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği; bu
görevlilerin oluşturduğu topluluk” ibareleriyle yer almaktadır. Aynı sözlük diplomasi
sözcüğünün mecazî anlamını “güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik”
olarak tanımlamaktadır. Sözlük diplomatça sözcüğüne ise yine mecazî olarak “açık
gözlülükle” tanımını getirmektedir. Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre diplomasi tabiri
“uluslararası ilişkilerin müzakerelerle yürütülmesi; bu ilişkilerin büyükelçi ve elçilerle
yürütülmesi ve yönetilmesinin yöntemi; diplomatın işi ve sanatı”dır.
Tarihte ve günümüzde diplomasi sanatının uygulayıcı unsuru olarak elçiler yani
diplomatlar öne çıkar. Türkçe’de elçi (ilçi) kelimesi, halk, ülke, devlet anlamına gelen el (il)
isim kökünden türetilmiştir. Bu şekliyle ve özel isim olarak ilk defa Uygur metinlerinde
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rastlanan kelime haberci, Peygamber manasına da kullanılmıştır. Türk tarihinin en önemli
yazılı kaynaklarından olan Orhun Abideleri’nde elçi karşılığında yalabaç kelimesi yer
almıştır. Kaşgarlı Mahmut’un Dȋvȃn-ı Lugȃt’it-Türk adlı eserinde elçi, yalafar olarak
zikredilir. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde ise yalavaç şeklinde yazılmıştır.
Bu anlamda elçinin Arapça karşılığı resuldür. Arapça’da vefd kelimesi elçi
göndermek anlamında olduğu gibi elçilik heyeti manasına da kullanılır. Bir hükümdarın ya
da bir devletin bir başka hükümdara ya da devlete gönderdiği kişiye sefir (elçi); elçinin
yönetiminde çalışan diplomatik temsilciliğe ise sefaret yani elçilik denilmiştir. Bu diplomasi
görevinin gerçekleştiği yapıya sefarethane yani ikamet elçiliği tabiri kullanılmaktaydı.
Osmanlının son asırlarında elçinin Arapça karşılıklarından olan sefîr ise özellikle
sefarethane, sefir-i kebir (büyükelçi), sefir-i murahhas ve sefaretname gibi tabirler de
kullanılmıştır.
Tarihi çok eskilere dayanan elçilik kurumu, zamanla sağlam bir gelenek ve hukuki
statü kazanmıştır. Bu statü “elçiye zeval olmaz” Türk atasözüyle veciz biçimde ifade edildiği
gibi milletlerarası imtiyazlara ve dokunulmazlığa sahip olmak şeklinde de özetlenebilir.
İslam’dan önce Mekke şehri, diplomasi ve yabancılarla ilişkiler konusunda asırlık gelenek ve
teamüllere sahipti. İslamiyet sonrası elçilik kurumu bizzat Hz. Peygamberin uygulamalarıyla
çok daha fazla önem ve statü kazanmıştır.
Avrupa’da 12. Yüzyıl sonundan itibaren ilk defa İtalya’da ambaciatore yani büyükelçi
unvanı kullanılmaya başlanmıştır. Latince, bir göreve gitmek anlamı olan ambactiare
kelimesinden çıkışlı bu terim, çeşitli elçilik görevlerini ifade ediyordu. Tabir, sadece
hükümdarların elçileri için değil prensler veya herhangi iki farklı ülkede yaşayan kişilerin
aracıları için de kullanılıyordu. 13. Yüzyılda İtalya ile birlikte Fransa’da da ambassadeur
tabiri yaygınlaşmıştı. 15. Yüzyıl sonuna gelindiğinde bu terim seküler hükümdarların elçileri
için kullanılırken, Papalığın elçileri ise legate olarak adlandırılıyordu.
Diplomasi bakımından elçiler (sefirler) ile konsoloslar (şehbenderler) arasında görev
tanımı bakımından fark bulunmaktadır. Bir devletin diğer bir devlette daha çok idari hizmetler
görmek üzere görevlendirdiği, diplomatik niteliği kısıtlı resmi görevlisine konsolos adı
verilmekteydi. Konsoloslar, meslekten konsoloslar (consuls de carriere) ve fahri
konsoloslar (consuls honoraires) olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Fahri konsoloslar,
genellikle konsolosluğun bulunduğu şehirde yaşayan iş adamları ve tüccar arasından seçilirdi.
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17. Yüzyıldan itibaren Avrupalılar, yetkilerini genişlettikleri ve devletin resmî ajanı haline
getirdikleri konsolosları çoğunlukla limanlarda bulundururlardı. Bunlar gemilerin seferlerini
düzenlemek, gemi yüklerini onaylamak, mürettebatın sağlık koşullarını kontrol gibi denizcilik
işlerinden de sorumlu olurlardı. Budapeşte ve Varşova gibi imparatorluk taşra başkentlerinde
açılan konsolosluklar siyasi ve askeri istihbarat da toplardı.
Çin ve Osmanlı imparatorluklarında olduğu gibi yabancıların özel imtiyazlardan
yararlandığı yerlerdeki konsoloslar, kendi uyruklarının ceza ve medeni hukuk davalarına da
bakarlardı. Balkan ülkeleri ve Latin Amerika’da görev yapan konsoloslar doğrudan yerel
makamlarla ilişkide bulundukları ölçüde diplomatik role sahiptiler.

1.2. Diplomasi-Dış Politika İlişkisi
Diplomasi kavramının içeriği ve ilgi alanı hakkında siyaset bilimciler arasında
zamanla çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Örneğin Harold Nicolson diplomasiyi dar ve geniş
olmak üzere iki manada ele alır. Dar anlamda diplomasi, hükümetlerin resmi temsilcileri olan
diplomatlar vasıtasıyla yürütülen karşılıklı haberleşme ve görüşme sürecidir. Geniş anlamda
ise bir devletin dış siyasetinde kullandığı çok çeşitli siyasal etkileme yöntemleri ve
teknikleridir. Ernest Satow’a göre diplomasi, bağımsız devletlerin hükümetleri arasındaki
resmi ilişkilerin yürütülmesinde uygulanan zeka ve inceliktir. Siyaset bilimci Ömer
Kürkçüoğlu diplomasiyi teorik anlamda ele alarak “devletlerin dış ilişkilerinin yürütülmesi
biçimine ilişkin kaidelerin tümü” şeklinde tarif etmektedir. Bir başka siyaset bilimci Albert de
Broglie için diplomasi “devletler arası ilişkilerde sadece gücün hâkim olmasını önlemek için
medeniyetin yarattığı en iyi şeydir”. Keith Hamilton ve Richard Langhorne’e göre
“diplomasi siyasi birimler, bu birimleri yönetenler ve ajanları arasındaki ilişkilerin barışçıl
yönetimidir”.
Ambrose Bierce diplomasiyi olumsuz yönüyle tanımlamaktadır. Ona göre diplomasi
“ülkesi için yalan söyleme sanatıdır”. Fransız siyaset adamı ve diplomaside entrika denilince
ilk akla gelen isimlerden Charles-Maurice de Talleyran da aynı düşüncededir. Ona göre
“diplomasi yalan söylemek ve inkâr etmektir”.
Diplomasi bilimine dair mevcut algı, İngiliz yazar ve devlet adamı Edmund Burke ile
köklü değişime uğramıştır. Burke, 1796 yılında yaptığı tanımlama ile diplomasi kavramını
“uluslararası ilişkileri yürütme sanatı”, yani devletlerarası ilişkileri ve görüşmeleri yürütme
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anlamında kullanmaya başlamıştır. Bundan böyle kavram bu yeni içerikte kabul görmüştür.
20. Yüzyıl uluslararası ilişkiler teorisyenlerinden Hans J. Morgenthau diplomasiyi
“uluslararası

atmosferi

zehirleyen

ve

savaş

tohumlarını

besleyen

uyuşmazlıkları

keskinleştiren propaganda, çoğunlukla karar verme ve bölünme günahlarını aşma sanatı”
olarak tanımlar.
Günümüzde diplomasi, uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika kavramları ile iç
içe kullanılmaktadır. Mesela Tayyar Arı bu hususta şu görüşlere yer verir:
“Diplomasi, uluslararası politika ve dış politikadan farklı olarak, bunların içeriğinden
ziyade bunların yürütülme biçimiyle ilgilidir. Başka bir deyişle bu uluslararası politikanın
resmi yollarla uygulamaya aktarılması sürecidir. Bazen diplomasi daha da sınırlayarak
hükümetlerin Dışişleri Bakanlığı ve bu birime bağlı diplomatlar aracılığıyla yürütülen bir
uygulama bir haberleşme ve görüşmeler süreci olarak da tanımlanmaktadır”.
Bu görüşü destekler mahiyette olmak üzere İngiliz diplomat Victor Wellesley
diplomasi ve dış politika kavramları arasındaki ayırımı şu şekilde özetler:
“Diplomasi politika değil politikayı uygulayan araçtır. Bu iki unsur birbirini
tamamlar. Zira biri diğerinin işbirliği olmadan harekete geçemez. Diplomasi dış politikadan
bağımsız bir mevcudiyete sahip değildir; fakat her ikisi birlikte tek bir icra politikası
oluşturur. Politika stratejiyi saptar, diplomasi ise taktikleri”.
Görüldüğü gibi diplomasiye dair yapılan tanımlama ve deyişlerin bir kısmında
müzakere ve ilişkileri yürütme kavramı öne çıkmakla birlikte, işlevi hakkında tam bir görüş
birliği bulunmamaktadır. Kimisi diplomasiyi “savaşın bittiği yerde barış başlar” diyerek barış
zamanıyla

özdeşleştirirken,

diğeri

diplomasiyi

“barış

zamanında

savaş”

şeklinde

tanımlayabilmektedir. Ama sonuçta diplomasinin uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde
vazgeçilemez bir araç olduğu ortak kanaattir.
Bu durumda diplomasi için bir tanımlama denemesine girişmek yerine, bu kavramın
tarih boyunca geçirdiği gelişmelere değinmek, bugünün diplomasisinin ulaştığı içeriği çeşitli
araç ve işlevleri bağlamında incelemeye çalışmak daha uygun bir yöntem olacaktır.
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1.3. Diplomasinin Tarihsel Gelişimi
1.3.1. Antik Çağda Diplomasi ve Kurumları
Diplomasi tarihini, devletler arasında ortaya çıkan ilişkiler çerçevesinde ana hatlarıyla
iki döneme ayırmak mümkündür. Bunlar geçici ve sürekli diplomasi dönemleridir. Kuşkusuz
insanlık tarihinin önemli aşamalardan bir yerleşik hayata geçiştir. Yerleşik hayatla birlikte
zamanla kavimler arasında diplomasi de önem kazanmaya başlamıştır. Şu an mevcut bilgilere
göre diplomasinin günümüzdeki anlamına yakın ilk örnekleri Eski Mezopotamya’da ortaya
çıkmıştır.
Tarihin bilinen ilk yazılı barış anlaşması Hititler (MÖ. 1650-MÖ. 1180) devrine aittir.
Hititler ve eski Mısırlılar (MÖ. 3000-MÖ. 670) arasındaki savaşı sona erdiren Kadeş
Antlaşması, diplomasi tarihinin bilinen ilk belgesi olma özelliğini korumaktadır. MÖ. 1280
tarihini taşıyan ve Akadca kaleme alınan bu antlaşma, kil bir tablete yazılıdır ve bir kopyası
1906 yılında Hitit İmparatorluğu’nun başşehri Hattuşa’da keşfedilmiştir.
Kadeş

anlaşmasının

diplomasi

tarihi

bakımından en önemli maddesi “İki ülkeden birine
iç veya dış yapılacak her türlü saldırıda ülkeler
birbirlerine yardım göndereceklerdir” ibaresidir.
Antlaşmadaki bu husus günümüz modern barış ve
ittifak

antlaşmalarından

farklı

bir

içerik

taşımamaktadır (Nitekim bu hüküm, asırlar sonra
imzalanacak

olan

NATO

antlaşmasının

5.

maddesinin içeriğiyle aynıdır).
Kadeş Antlaşması’nın metninde II. Ramses
ve Hitit Kralı III. Hattuşili kardeş olarak anılır.
Böylesine bir metninin ortaya çıkışı öncesi
tarafların diplomatik temaslarda bulunmuş olması
gerekmektedir. Yine bu dönemde bölge devletleri
arasında mektuplaşmaların olduğu bilinmektedir.
Siyasi özelliği bulunan bu mektuplara Amarna adı

Resim-1: Kadeş Antlaşması. İstanbul Arkeoloji
Müzesi (Anonim)

verilmektedir. Bunlar eski çağa ait en önemli diplomatik belgeler olarak günümüze intikal
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etmiştir.
Geçici diplomasi tarihinin bilinen en mühim aşaması ise Antik Grek (Yunan)’de
gerçekleşmiştir. Bugünkü Mora Yarımadası ile etrafındaki adalardan oluşan Antik Grek
dünyasında (MÖ. 800-MÖ. 323) diplomasinin gelişmesini Atina ve Sparta gibi şehir
devletlerine bölünmüşlük etkilemiştir. Şehir devletleri halindeki Grekler, kendi aralarındaki
çekişmelerde etkin olabilmek ve birbirlerine karşı varlıklarını sürdürebilmek için diplomasiyi
önemli bir araç olarak kullanmışlardı. Aynı şekilde dışarıdan gelen daha büyük tehlikeler
nedeniyle komşu devletlerle diplomatik temasları sıcak tutmak, şehir devletleri için hayatî bir
önem taşıyordu.
Antik Yunan ekonomisinin ticarete dayalı yapısı da diplomasinin gelişiminde rol
oynamıştır. Bir site devletine gelen tüccarın ticari haklarının yurttaşlık bağıyla bağlı oldukları
site tarafından korunması gerekli görülmüştür. Bu gereklilik konsolosluğun ilk örneğini
oluşturan Proksenos kurumunun oluşmasına yol açmıştır.
Yunan site devletlerinin ortak dile, dine, kültüre ve benzer siyasal sisteme sahip
olmaları diplomasinin gelişimini etkileyen önemli faktörlerdendir. Devletler arasında uyumlu
bir sistemin kurulması ve işlemesinde, bahsi geçen ortak noktaların fazlalığı büyük bir avantaj
olmuştur. Çünkü uyum, ortak bilinç anlayışının gelişmesine yardımcı olurken, çatışmaların da
diplomasi yoluyla ve uzlaşmayla çözümüne zemin hazırlamıştır.
Antik dönem olimpiyatları da diplomasi tarihi açısından değer taşır. İlk olimpiyatlar
ve diğer festivaller sırasında ilan edilen genel barış, devletlerarası iş birliğine iyi bir örnektir.
Olimpik Mütareke (Ekecheria) denilen bu gelenek MÖ. 9. Yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Bundan başka MÖ. 432’de Sparta ve diğer site devletlerinin Atina’nın güçlenmesine karşı bir
çare aramak için bir araya geldikleri Sparta Konseyi antik dönem diplomasisinin diğer
önemli örnekleri arasında yer alır.
Diplomasi tarihine Yunanlıların (Greklerin) getirdikleri yenilikler arasında, açık ve
çok taraflı diplomasi uygulamaları, diplomatik dokunulmazlık hakkının tanınması ve bugünkü
konsolosluk kurumunun ilk örnekleri olan ve ticari menfaatleri gözeten proksenosların
ortaya çıkması gösterilebilir. Greklerde diplomatik temaslar ve görüşmeler halka açık
yapılırdı. Bundan dolayı bu dönemdeki diplomasiye Açık Diplomasi adı verilmiştir.
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1.3.2. Roma İmparatorluğunda Diplomasi
Antik Yunan mirası kısmen Roma İmparatorluğu (MÖ. 750-MÖ. 476)’na intikal
etmiştir. Bununla beraber hüküm sürdüğü uzun zaman dilimine rağmen Roma, diplomasinin
gelişmesine kayda değer katkılarda bulunamamıştır. Romanın diplomasi alanında geri
kalmasının sebepleri arasında dinamik bir askerî yapıya sahip olması önemli bir etkendi.
Şöyle ki Roma İmparatorları, komşularıyla olan sorunlarını çözmede diplomasi yerine askeri
gücünü kullanmayı tercih etmiştir. Ayrıca çevredeki devletler Roma ile eşit görülmediği için
diplomasiye ihtiyaç duyulmamıştır. Klasik Roma yönetim algısına göre, diplomasi zayıfların
işiydi. Roma İmparatorluğu, Pax-Romana’yı yani Roma barışını askerî güçle zaten
sağlıyordu. Aşağıda ilgili kısımda ele alacağımız üzere, benzer duruma yani askeri güce
dayalı diplomasi stratejisine Osmanlı’nın klasik çağında da rastlamaktayız.
Roma’da diplomasinin gelişmemesindeki ikinci neden, imparatorluğa hâkim olan
ekonomik sistemle ilgiliydi. Roma’nın iktisadi yapısı ticaretten ziyade tarıma dayalıydı.
Ayrıca İtalya Yarımadası MÖ. 10. Yüzyıldan itibaren yoğun bir göçe sahne olduğundan,
yerleşen halklar yarımadada farkı uygarlıklar oluşturmuştu. Bu durum Roma’yı da
etkilemiştir. Yani Eski Yunan’ın aksine burada ortak dilin ve kültürün ortaya çıkışı doğal bir
süreçte olmamıştır. Roma büyüyüp yayıldıkça kendi dilini ve kültürünü dayatmıştır. Bu
durum bölgedeki diğer uygarlıkları olumsuz etkilemiş, asimile etmiş ve onları Roma’nın bir
parçası haline getirmiştir. Dolayısıyla diplomasinin gelişimi de yavaşlamıştır.
Fakat Roma zayıflamaya başlayınca şartlar değişmiş ve diplomasinin önemi artmıştır.
Özellikle Milatan Sonra 150-500. yılları arasında kuzeyden gelen Germen kavimlerinin
saldırıları karşısında diplomasinin kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu süreçteki en
önemli diplomasi yeniliği, görüşmelere belli bir zaman kısıtlamasının getirilmesidir. Diğer bir
yenilik ise Fetialis Kurulu’dur. Roma’daki bu kurul, diplomatik görüşmeler sonucunda
imzalanan antlaşmaların saklanması, protokol sorunlarının çözüme ulaştırılması ile savaşın
ilan edilmesi ve barışın yapılması gibi belli işlerle uğraşırdı. Dışarıya gönderilecek elçiler
büyük bir özenle seçilirdi. Bunlar daha ziyade senatörler ve askeri yetkililerden üst düzey
komutanlar arasından tercih edilirdi. Bu şekilde Roma’nın gücü ve kudreti ilgili devlet
üzerinde bir kez daha gösterilmek isteniyordu.
Roma İmparatorluğu MS. 395’de yıkılıp ikiye bölündü. yeni dönemde bilhassa Doğu
Roma (Bizans) İmparatorluğu (395-1453) içe dönük ve dış dünyayı umursamaz tutumunu
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sürdüremedi.

Bilakis

dış

baskıların

artması

Bizans’ın diplomasiye

bakışında ve

uygulamalarında devrim niteliğinde çok önemli değişimlere yol açtı. Diplomasiyi büyük bir
maharetle kullanan Bizans İmparatorlarının geliştirdiği yöntemler ve oluşturdukları kurumlar,
modern diplomasinin gelişmesine de önemli katkılar sağladı.
Bizans’ın diplomasiyi kurumsal ve üslup boyutlarında geliştirmesinin en önemli
sebebi askeri yetersizlik ve politik koşulların zorlayıcılığı olmuştu. Ayrıca Doğu Roma’nın
doğu ve güney sınırlarında güçlü devletler ve çok farklı milletler yer alıyordu. Nitekim
Doğuda Sasani İmparatorluğu (205-651), güneyde gittikçe güçlü Emevi Devleti (661-750),
Abbasî Devleti (750-1258) ve Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti (1077-1308) Bizans’ı
diplomasiyi etkin kullanmaya zorlamıştır. Çok geçmeden bu güçlü ülkeler kervanına Osmanlı
Devleti de katılacaktır.
Doğu Roma’da diplomasinin kurumsallaşmasında en önemli yenilik, dış ilişkilerde
kullanılacak diplomatların özelliği olmuştur. Bilhassa elçilerin niteliğindeki değişim göze
çarpmaktadır. Nitekim bu dönemde hatip diplomatın yerini gözlemci diplomat tipi almıştır.
Bunun nedeni ise Bizans’ın komşu ülkelerin zayıf yönlerini, kaynaklarını, amaçlarını,
politikalarını öğrenip ona göre politika üretme isteğidir. Ayrıca, dış ilişkileri düzenlemek ve
yürütmekle yükümlü hükümete bağlı bir birim kurularak, yabancı ülkelere gönderilecek
elçiler iyi bir eğitime tabi tutulmuştur. Bu uygulama diplomasi tarihinde bir ilktir. Bizans,
protokol konusuna da önem vermiştir. İmparatorluk dışına yollanacak elçilere, protokol
kurallarında dikkat edecekleri hususlar ve görüşme metotları gibi konularda da ciddi eğitim
verilmekteydi.
Bizans, diplomasi araçlarından biri olarak dini inanışları başarıyla kullanmıştır.
Özellikle doğudan ve güneyden gelen İslâm saldırılarına karşı Katolik Batı Avrupa’dan
askeri yardım alabilmek için Hristiyanlığın savunuculuğu söylemini öne çıkarmıştır. Teolojik
açıdan aralarında önemli ihtilaflar olmasına rağmen Papalık ve Katolik devletler, mümkün
olduğunca Ortodoks Doğu Roma İmparatorluğu’na yardım etmişlerdir. Nitekim bu maksatla
yıkıcı Haçlı Seferleri de düzenlenmiştir.
Doğu Roma diplomasisi hakkında belirtilmesi gereken son husus hukuki ve ahlaki
olmayan yolların uluslararası ilişkilerde bir metot olarak yaygınlaştırılmış olmasıdır. Düşman
devletler arasında rekabeti kışkırtmak, yabancılara rüşvet vermek, entrika planlamak,
aldatmak, yalan söylemek ve suikast yapmak, Bizans’ın diplomaside sıkça müracaat ettiği
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araçlar olmuştur. Yabancı devlet adamlarının veya elçilerin satın alınması, devletin yüksek
menfaatleri için meşru görülmekteydi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Bizans
entrikaları tabiri, Doğu Roma İmparatorluğu diplomasisinin bu özelliklerini yeterince
açıklamaktadır.

1.3.3. Eski Türklerde Diplomasi
İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde, yaşanan coğrafyadaki gelişmelere uygun olarak
diplomasiye önem veriliyordu. Siyasi ittifak gerçekleştirebilmek, anlaşmalar yapmak, devleti
yönetenlerin isteklerini diğer devletlere iletmek, siyasi amaçlı gerçekleştirilen evliliklerde
aracı olmak, yas törenlerinde bulunmak gibi nedenlerle komşu ülkelerle diplomatik ilişkiler
kurulurdu. Eski Türk geleneğinde yabancı ülkelerden gelen elçilere, casusluk yapmadıkları
sürece rahat hareket etme izni verilirdi.
Türklerde diplomatik temaslar bitikçi, ılımgacı ve tamgacı diye adlandırılan
görevliler tarafından yürütülürdü. Türkler, İslâmiyet öncesi kendi kurumlarını geliştirdikleri
gibi hâkim oldukları coğrafyalarda ilişki kurdukları Çin, Hint ve İran gibi ülkelerin
teşkilatlarından da etkilenmişlerdir. Orta Asya’daki Türk hanedanların yoğun diplomatik
münasebet içerisinde bulunduğu devletler arasında Çin başta gelmektedir. Karşılıklı olarak
pek çok elçi gönderilmiştir.
Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ. 220-46) döneminde Çin ile yapılan elçi teatileri
dikkate alındığında söz konusu ağırlık ve yoğunluk açıkça anlaşılmaktadır. MÖ. 110. yılında
Hun Hakanı Wu-wei’ye Çin İmparatoru Wu tarafından gönderilen elçinin kabulüne dair
bilgiler, eski Türk diplomasi geleneğine dair önemli ipuçları vermektedir. Elçi, görüşme
isteğini bildirip hakanın huzuruna çıktığında getirdiği tehdit mesajını iletmiş ve onu bağlılığa
davet etmişti. Bu olaya şahit olan devlet adamlarını öldürten Hakan Wu-wei, elçiye
dokunmayarak gitmesine izin vermiştir. Bu davranış elçilerin dokunulmazlığı ilkesinin
uygulandığını göstermekteydi. Bu olaydan kısa bir süre sonra MÖ. 107. yılında Çin
İmparatoru, Hunlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla bir elçilik heyeti göndermişti.
Hun geleneklerine göre elçiler, getirdikleri mektup veya itimatnameyi vermeden
hakanın huzuruna çıkamazdı. Ayrıca hakanın çadırına girmeden önce elçinin yüzünü örtmesi
gerekiyordu. Elçilerin yüzünü örtme uygulaması Avrupa Hun Hükümdarlığı (MS 370-469)
devrinde de devam etmiştir. Attila (434-453)’nın huzuruna çıkan Bizans elçisi Priskos,
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eserinde onun yüzüne bakılamadığını nakletmektedir.
Eski Türklerde elçilerin kimliği ve statüsüne çok önem verilirdi. Çin İmparatorları,
Hunları daha aşağı mevkide gördüğünü, alt tabakadan insanları elçi olarak göndererek
gösteriyorlardı. Atilla, Roma ve Bizans’tan kendilerine her sınıftan olur olmaz kişilerin elçi
olarak gönderilmesini hakaret olarak görmekteydi. Kendisi zengin ve önemli kişilerin
yollanmasını dikkat eder, onlara her türlü imkânı sağlardı.
Göktürkler (552-744) devrinde Çin İmparatorluğu ile yoğun elçilik teatisi
görülmektedir. Göktürkler bulundukları konum itibarıyla Sasaniler ve Bizanslılarla da temas
içindeydiler. Mesela Göktürk hükümdarı İstemi Han (552-575) Kafkasya üzerinden Bizans’a
Maniakh adında bir elçisini göndermişti. Heyet Türk hakanının cihan hâkimiyetini
tanımlamak üzere “Yedi milletin efendisi ve yedi memleketin hâkimi büyük kagandan
Romalıların kralına” diye başlayan mektubunu değerli hediyelerle birlikte İmparator II.
Iustinos’a sunmuştu. Tarihte ilk kez Türkistan’dan Bizans ülkesine bir elçilik heyeti
geliyordu. Bunu önemseyen imparator karşılık olarak Zemarkos adlı elçiyi görevlendirdi
(569). İstemi Yabgu, Bizans elçisini üç ayrı otağda üç kez karşıladı. Zemarkos, İstemi
Yabgu’nun huzuruna çıktığında imparatorun, “Türk Kavimleri ve Türklere bağlı olan
devletler bizim dostumuzdur siz de bizim dostumuz olmak istemez misiniz?” şeklindeki
mesajını iletti. Bizans’ın “Türkler’in dostuna dost düşmanına düşman olacaklarını” da
belirtti. Elçinin getirdiği hediyeleri takdim etmesinden sonra Bizans ile anlaşma sağlandı.
Bizans elçileri orada iken Sasani Hükümdarı’nın elçisi de gelmiş; ancak ona iyi
davranılmamıştı. Bu şekilde farklı davranışlar, doğal olarak elçilerin şahısları ile değil,
devletin dış politikası ile ilgiliydi.
Uygurlar (742-840)’da yabancı elçilerin kabulünde büyük törenler düzenlenir, bir
bakıma protokol kuralları uygulanırdı. Hatta elçileri kabul etmek için dini günlerde olduğu
gibi özel bir gün belirlenirdi. Uygurlar da elçileri huzura kabul etmeden önce bekletme
geleneğini uyguluyorlardı. Mesela Çin elçisi Vang Yentö, 981-984 yılları arasında geldiğinde
7 gün sonra hakanla görüşebildi. Uygur Hakanı elçiyi oğulları ve muhafızlarıyla birlikte at
üzerinde kabul etti. Selamlama töreni sırasında bir müzisyen taşa vurarak tempo tuttu. Hakan
müzik merasiminden sonra elçinin getirdiği hediyeleri at üzerinde kabul etti. Hediye alma
sırası oğulları ve kızlarına geldiğinde hepsi tek tek attan inmiş ve elçiyi selamladıktan sonra
hediyelerini almışlardı.
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Türk yurdunda cenaze törenleri diplomatik ilişkileri yoğunlaştırmaktaydı. Cenazeler
yabancı elçilerin geçit yeri gibi olur, adeta uluslararası bir tören mahiyetini alırdı. Cenazelere
komşu devletlerin elçileri katılır bu vesile ile diplomatik temaslar olurdu.

1.3.4. Çin ve Japon Diplomasileri
1.3.4.1. Çin Diplomasisi
Diplomasi tarihinde kadim geleneğe sahip devletlerden biri kuşkusuz Çin’dir. Milattan
Önceki devirlerde Çin coğrafyasında çok sayıda bağımsız devlet bulunmaktaydı. Bu
devletçikler arasındaki iktidar ve güç mücadelesi, Antik Yunan dünyasında olduğu gibi,
diplomasinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yaklaşık olarak MÖ. 3. Yüzyıldan itibaren başlatılan Çin diplomasi geleneği, özde
Roma’daki diplomasi pratiğine benzemektedir. Çin, bu dönemden itibaren kendi kültürünü
dünyanın en üstün kültürü olarak görmeye başlamıştır. Dünyanın merkezi olma anlayışı,
Çin’in diplomasi algılamasını doğrudan etkilemiştir. Bu anlayışın somutlaşmış biçimi, haraca
dayalı sistemdir.
Çin diplomasisinin gelişiminde Asya Türk devletleriyle olan ilişkiler etkili olmuştur.
Diğer ülkelere elçi görevlendirmedeki amaç, savaş ve barış diplomasisi yapmak, hanların
tahta çıkışlarını bildirmek, muhatap devletteki benzer hükümdar değişikliğini tebrik etmek ve
ticaretten kaynaklanan bazı sorunları çözmekti.
Çin, dış ilişkilerini ve diplomasisini, özellikle 13. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar geçen
Ming ve Mançu hanedanları döneminde en gelişmiş biçimde kurumsallaştırmıştır. Çin’in
Doğu Asya’da çok uzun süre tek büyük güç olması ve bölgenin dış etkilerden uzak kalması
bu sistemin işlemesini sağlamıştır. Çin’in merkezilik konumunu kabul eden ve bunu periyodik
elçilik ziyaretleriyle somutlaştıran ülke ve topluluklar (barbarlar), Çin nezdinde meşruiyet
kazanmakta ve desteğini alabilmekteydi.
İnanışlar ekseninde gelişen Çin diplomasisi aşağıda ayrıntılı olarak göreceğimiz Çok
Tek Taraflı Diplomasi anlayışı çerçevesinde de açıklanabilir. Çevre devletlerden elçiler sık
olarak Çin’e gelseler de Çin’in buralara elçi göndermesi nadirdir. Çin diplomasisi
kurumlarından resepsiyon bölümü dikkat çekicidir. Bu kurum, dışarıdan gelen elçi heyetlerin
kabul edilmesi, hediyelerin ve vergilerin verilmesi gibi hususlarla ilgilenirdi.
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Çin’deki bu klasik diplomasi anlayışı, 17. Yüzyıldan itibaren Avrupalılarla ilişkiler
artınca sorun olmaya başlamıştır. Örneğin eski Çin diplomasisinde yabancı elçilerin
imparatorun huzura çıktıklarında giymek zorunda oldukları ve imparatorun gelenleri
aşağılaması anlamına gelen kotow adlı giysinin kullanımı ciddi sorun kaynağı olmuştu.
Avrupalıların tepkisine rağmen Çin geri adım atmamaktaydı. Fakat Çin, Avrupa karşısında
askeri mağlubiyetler alıp sömürge haline gelince bu gibi kurallar esnemeye başladı. Mesela
1839-1842 tarihlerindeki Afyon Savaşları’nda Çin’i mağlup eden İngiltere’nin elçisi bu
kıyafeti giymemiştir. İngiltere’yi diğer Avrupa devletleri takip etmiştir. Nihayetinde Çin,
Avrupalıların zorlamasıyla modern diplomasiye geçmiştir. Çin’in yaşadığı bu süreç Osmanlı
Devleti’ndeki gelişmelere benzerlik göstermektedir.

1.3.4.2. Japon Diplomasisi
Japonya’da feodal nitelikte siyasal ve toplumsal örgütlenme aslında MS. 2. ve 3.
Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Her ne kadar 7. Yüzyıldan itibaren imparator unvanını kullanan
bir merkezi otorite varlığını sürdürdüyse de 19. Yüzyıl sonuna kadar ülkede merkezi birliğin
tam anlamıyla sağlandığı dönemler istisnai olmuştur. Güçlü feodalizm, Japonya’nın Osmanlı
İmparatorluğu, Çin ve İran’dan farklı bir tarihsel süreç yaşamasına neden olmuştur. Merkezi
birliğin tam olarak kurulamaması, Japonya’nın diplomasi anlayışında ve uygulamasında
önemli farklılıklar ortaya çıkarmıştır.
Japonya, Çin’in kültürel ve siyasal üstünlüğünü ve merkezi konumunu kabul ederek,
haraca dayalı sistemin bir parçası olmuştur. Böylece Çin tarafından ileri sürülen, uygar dünya
ve barbarlar ayrımı benimsenmiştir. Ülkeye Çin yoluyla giren Konfüçyüs inancının
yaygınlaşması ise bu anlayışın derinleşmesinde etkili olmuştur.
Japonya diplomasisindeki Çin etkisi, 16. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıl
ortalarında Portekizli denizcilerin Japonya’ya gelerek ticari ilişkiler kurma girişimi ilk
aşamada olumlu karşılanmıştır. Japonya, haraca dayalı sistem çerçevesinde Batılılarla ticari
ilişkileri sınırladıysa da Çin’den farklı olarak bu ilişkileri daha eşit bir temelde yürütmeyi
tercih etmiştir. Fakat 17. Yüzyılda Avrupa etkisiyle misyonerlik faaliyetleri artıp,
Hıristiyanlık isyanları çıkınca Japonya’da yeni bir dönem başlamıştır. Yeni sürece damgasını
vuran olgu, Japonya’nın dış dünyayla ilişkilerinin en aza indirilmesi olacaktır. Japonların
Avrupalılarla bireysel temasları kesilmiş ve Batı düşüncesini taşıyan her türlü sanat eserinin
ve yayının ülkeye sokulması yasaklanmıştır. Japon yöneticiler, bu kararı alırken, içte ve dışta
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barış ile istikrarın sürdürülmesinin, ülkenin mümkün olduğunca dış etkilerden korunmasıyla
mümkün olacağına inanmışlardı.
Japonya’nın yaklaşık 250 yıl boyunca izlemeye çalıştığı ve sakoku olarak adlandırılan
bu inziva politikası, aslında dış ilişkilerin, dolayısıyla diplomasinin geri plana itilmesi
anlamına gelmemekteydi. Bu durum 18. Yüzyılda yeniden değişime uğramıştır. Nitekim Çin
zayıflayınca Japonya’da Batı etkisi tekrar canlanmaya başlamıştır.

1.3.5. İslamiyet’in Doğuşu Sonrası Diplomasi
Ortaçağın kuşkusuz en önemli gelişmesi İslamiyet’in doğuşu ve yayılması olmuştur.
İslam dini gerek insanlar arası, gerekse toplumlar arası ilişkilerde adalet ve ahde vefa
ilkelerine önem vermekteydi. Adalet ilkesi, kişiye nasıl davranılıyorsa onun da o şekilde
karşılık vermesi şeklinde yorumlandığından devletlerarası ilişkilerde de mukabele-i bi’l-misl
(aynıyla karşılık verme) ilkesi kabul görmüştür. Yine devletlerarası ilişkilerde barışın devamı
için ahde vefa prensibi temel alınmıştır. Sözünde durmak, yapılan antlaşmalara riayet etmek
dinî bir gereklilik olarak kabul edilmiştir. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim, çoğu kez bütün
insanlara hitap eden ayetlerden oluşur. Esasen İslam bütün insanlığı bir topluluk olarak alır ve
Müslümanlara kötülüğü dokunmayan Gayrimüslimlerle iyi ilişkiler kurulmasını engellemez.
Farklı dönemlerde tarih sahnesine çıkan İslâm devletlerinde diplomasiye önem
verilmiştir. Özellikle savaş ihtimali ortaya çıktığında veya savaşa son verilmek istendiğinde
diğer toplumlarla bir şekilde ilişki kurmak, bu çerçevede yabancı elçilere Müslüman
topraklarından güvenli geçiş sağlamak gerekiyordu. Barış zamanlarında, darülharp denilen
Müslüman olmayan ülkeler ile ilişkiler bilim, tıp ve edebiyat alanında bilinçli olarak
geliştirilmeye çalışılmış, bu çerçevede İslâm elçilerinden gittikleri yerlerdeki toplumların
gelişmişlik düzeyi ve kültürleri hakkında bilgi getirmeleri istenmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’in barışı teşvik etmesi ve diğer toplumlarla ilişkileri geliştirmekle
ilgili ayetleri İslam diplomasinin gelişmesinde önemli bir teorik zemin oluşturmuştur. Pratikte
ise Hz. Muhammet’in bizzat uyguladığı ilk örnekler, İslâm devletlerinde diplomasinin
gelişmesini sağlamıştır. İslâm öncesinde Araplarda, özellikle de Mekke’de gelişmiş bir
diplomasi geleneğinin bulunması ayrıca etkili oluştur.
İslâm tarihinde diplomatik faaliyetler bağlamında ilk örneklerden biri Hz.
Muhammet’in 622 yılında Medineli müşrikler, Yahudilerle ve Müslümanlar arasında yaptığı
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antlaşmadır. Medine Vesikası denilen bu antlaşmayla, aralarında çatışma bulunan toplumlar
barıştırılmış ve yeni bir toplumsal düzen inşa edilmiştir. Yine Hz. Muhammet, 628 yılında
Medine toplumu adına, Mekke’deki Kureyş yönetimini temsil eden Süheyl bin Amr’la
bizzat müzakere yaparak Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamıştır. Dokuz maddelik bu
antlaşma İslâm tarihinin ilk diplomatik metni olma özelliğini taşır. Bunların yanı sıra Hz.
Muhammet,

önce

Medine

çevresindeki

kabilelere,

ardından

Bizans

ve

Sasani

imparatorlukları dâhil diğer komşu devletlere elçiler göndermiş, gelen elçileri de kabul
etmiştir. Duruma göre yalnız veya heyet olarak gönderilen bu elçiler daha ziyade ilgili
kabileleri ve hükümdarları İslâm’a davet ediyorlardı. Bunlara bir örnek olarak, Bizans
İmparatoru Herakleios (610-641)’a gönderilen Amr b. Ümeyye ed-Damri gösterilebilir.
Hz. Muhammet, görevlendireceği elçileri seçerken bunlarda bir takım özelliklerin
bulunmasına dikkat ederdi. Elçiler liyakatli, muktedir, ahlâklı ve yüz olarak güzel, dürüst,
bilgili ve hitabet yeteneği olanlar arasından seçilirdi. Gelen yabancı elçiler ise belli protokol
kuralları çerçevesinde kabul edilirdi. Hâcib denilen bir kişi, kabul edilecek elçiye bu kuralları
anlatırdı. Elçilerin dokunulmazlığı garanti altındaydı; öldürülmeleri, hırpalanmaları ve
hakarete uğramaları yasaktı.
Hz. Muhammet’in yalancı peygamber Müseylime’nin elçilerine söylediği, “eğer elçi
olmasaydınız başlarınızın kesilmesini emrederdim" sözü, elçilerin dokunulmazlığı konusunda
İslâm hukukunun verdiği güvencenin açık delilidir. İran’a gönderilen elçi Abdullah b.
Huzafe es-Sehmi’nin Kisra tarafından iyi karşılanmaması ve bilhassa İslam’a davet
mektubunun devletlerarası kurallara aykırı olarak parçalanması karşısında Hz. Muhammet,
“Allah da onun mülkünü parçalasın” şeklinde ağır bedduada bulunmuştu.
Elçilere, ibadet etmek ve dinî âyin yapmak hususunda serbestlik tanınmıştı. Hz.
Peygamber, Necranlı Hıristiyanların elçilerine Mescit-i Nebevi’de ibadetlerini yapmaları için
izin vermişti. Elçiler geliş gidişlerinde tam bir emniyet içinde olurlar, ancak olağan üstü
hallerde gözaltına alınabilirlerdi. Örneğin Hz. Muhammet, Hudeybiye Antlaşması’ndan önce
Mekke’ye gönderilen elçinin öldürüldüğü yolunda çıkan söylenti üzerine, İslâm
ordugâhındaki Mekkeli delegeleri, elçisi geri dönünceye kadar alıkoymuştur. İslâm’a göre
mütekabiliyet çerçevesinde elçilerin malları gümrük vergisinden muaftı. Eğer yabancı
devletler Müslüman elçileri gümrük ve diğer vergilerden muaf tutarlarsa bu devletlerin elçileri
de İslâm ülkesinde aynı imtiyazlardan faydalanırlardı.
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İslâm tarihinde Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan Hz. Ebubekir (632-634), Hz.
Ömer (634-644), Hz. Osman (644-656) ve Hz. Ali (656-661) dönemlerinde aynı şekilde
İslam’a davet ve barış antlaşmaları yapmak üzere elçiler görevlendirilmiştir. Sonraki süreçte
Emevi Devleti, Abbasi Devleti ve Endülüs Emevi Devleti (756-1492) gibi devirlerde komşu
devletlerle diplomatik faaliyetler yoğunlaşmıştır. Özellikle de Abbasiler döneminde Bizans
İmparatorluğu ve Avrupa’daki diğer krallıklarla barış antlaşmaları yapılmış, sınır
anlaşmazlıkları halledilmiş ve savaş esiri değişimi gerçekleştirilmişti.

Harita-1: İslamiyetin yayılması (UNAT, 1989, 22)

1.3.6. Selçuklu Devri Diplomasisi
Ortaçağ İslâm dünyasının en önemli siyasî gücü olan Büyük Selçuklular devrinde
(1038-1157) dış ilişkilerin yoğunluğu diplomasinin gelişmesine etki etmiştir. Bu dönemde
komşu devletler, bağlı (vasal) devletler ve halifelik makamı ile ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla elçiler gönderilmiş ve gelen elçiler kabul edilmiştir. Selçuklular, ilk dönemlerinde
protokol ve törenlerde eski Oğuz geleneklerine bağlı kalmışlardı. Ancak topraklarının
genişlemesiyle temasta bulunulan devletler artmış ve doğal olarak bu devletlerle kurumsal
etkileşim yaşanmıştır. Örneğin Karahanlı ve Gazneliler’den bazı kurumlar alınmıştır.
Selçuklular, Abbasi ve Büveyhi uygulamalarından da etkilenmişlerdi. Dolayısıyla bu
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etkileşim zamanla Anadolu Selçukluları, Eyyubiler ve Memlüklular gibi diğer Türk
hanedanlarına da örnek olmuştur.
Selçuklular’daki diplomasi anlayışını ünlü vezir Nizamülmülk (1018-1092),
Siyasetnâme adlı eserinde veciz bir şekilde ifade etmiştir. Ona göre elçiler, hükümdarlara
hizmet kurallarını bilen, az konuşan fakat sözlerini cesaretle söyleyen, çok seyahat etmiş,
Kur’an-ı Kerimi ezbere bilen, akıllı, ileri görüşlü ve fizikî güzelliğe sahip, tercihen olgunluk
çağına gelmiş bilgin kişiler arasından seçilmelidir. Nizamülmülk, hükümdar nediminin bir
süvari veya Hz. Peygamber’in soyundan gelen bir şerifin elçi olarak gönderilebileceğini
belirterek, bu vazifenin belli bir zümreye tahsis edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca
eserinde Selçuklu ülkesine gelen elçilerin karşılanma ve misafir edilmeleri konularında da
bilgiler vermiştir. Nizamülmülk, hükümdarlar arasında elçi teatisinin nezaket gereği
olmadığını, asıl maksadın diğer devletlerin tarihi, coğrafi, askeri, siyasi, dini durumları,
halklarının refah seviyesi ve devletlerine olan bağlılıklarının derecesi hakkında bilgiler
toplamak olduğunu etraflıca anlatmıştır. Onun elçiler için açıkladığı bu hususlar Sultan
Alparslan (1029-1072) ve Melikşah (1055-1092) devirlerinde titizlikle uygulanmıştır.
Nizamülmülk’ten başka devrin siyaset bilimcisi Ebu’l-Hasan Ali el-Maverdi ve devrin
önemli şahsiyetlerinden Muhammed b. Ali er-Ravendi’nin eserlerinde de elçilerin vasıfları
belirtilmiştir.
Selçuklularda elçi seçiminin hükümdarın yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Normal
bir devlet memuru elçi olarak gönderilmediği gibi seçilecek olanların hükümdarın güven
duyduğu kişilerden olmasına dikkat edilirdi. Bu nedenle Büyük Selçuklularda elçilik
heyetlerine genellikle kadılar başkanlık etmiştir.
Elçi, devleti temsil ettiğinden, gittiği yerdeki ilk izlenimi önemliydi. Yukarıda sayılan
özellikler dışında ata iyi binen, iyi silah kullanan, cesur ve savaşçı kimseler tercih ediliyordu.
Elçi eğer Peygamber ailesinden olursa (Şerif veya Seyyid) nesebi nedeniyle daha çok saygı
görürdü. Bunlardan başka elçilerin gereksiz yere konuşmaması, kumarbazlık gibi kötü
alışkanlıklarının olmaması gerekirdi. Meşhur ve saygın olmayan kimselerin elçi olarak
gönderilmesi ise uygun görülmüyordu.
Selçuklu elçilerinden yaptıkları temasları ve edindikleri bilgileri kaydetmeleri
isteniyordu. Bu diplomasi tarihi bakımından önemli bir uygulamaydı. Elçilerin bu görevleri
dolayısıyla maaş aldıklarına dair herhangi bir bilgi olmasa da ihtiyaçlarının devlet tarafından
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karşılandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Nizamülmülk’ün naklettiğine göre sınırda
görevli memurlar elçileri karşılayıp devletin merkezine kadar onlara eşlik etmekle yükümlü
idiler. Bu bakımdan elçinin sınırdan girdiği andan itibaren devletin koruması altında
bulunması, onun memnun edilmesi ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması devletin görevi
sayılmaktaydı. Gelen elçilere değerli hediyeler takdim edilmesi de bir gelenekti.
Selçuklular ülkelerine gelen elçileri muhteşem törenlerle karşılamaktaydılar. Elçi
kabul töreninde hükümdarın yanında süslü elbiseli ve silahlı yirmi köle (gulam) yer alırdı.
Selçuklu hükümetinin başında bulunan vezir de kabul törenlerinde, elçi ve bağlı
hükümdarlarla görüşmelerde sultana vekâlet edebilmekteydi.
Selçukluların çağdaşı olup İslam diplomasi geleneğinde önemli yere sahip
Karahanlılar (840-1212) döneminde elçilerin kabulü ve her türlü ihtiyaçlarının
giderilmesinden hâcibler sorumluydu. Karahanlılar devri diplomasisi hakkında Yusuf Has
Hâcib, Kutadgu Bilig’de önemli bilgiler aktarır. Eserde elçilerin yetişmesi, vasıfları ve
kusurları hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre elçi, seçkin, akıllı, bilgili ve cesur olmalıdır.
Allah’ın kulları arasında en seçkinleri ve insanların en iyileri elçilerdir. Pek çok iş elçilerle
görülür, iyi neticeler onlar vasıtasıyla alınır. Başarılı olması için elçinin sözün içini ve dışını
bilmesi gerekir. Elçi gözü, gönlü tok, doğru, hayâ sahibi, nazik olmalı, çok okumalı, çok dil
bilmeli, güzel söz ve şiir söylemelidir. Hükümdar bu vasıflara sahip kimse bulursa onu elçi
seçmelidir. Çünkü bu vasıflara sahip olmayan elçi vazifesini yapamaz ve insanları ve
toplulukları birbirine düşürür.
Yine Selçuklunun çağdaşı Gazneliler (961-1186)’de elçilerle ilgilenen saray
görevlisine resuldar adı verilmişti. Elçilerin karşılanması, kalacağı ikametgâha götürülmesi,
sultanın huzuruna çıkarılması işi onun tarafından yapılırdı. Gazneliler’den başka Fars
Atabegleri, Salgurlular ve muhtemelen Kirman Selçukluları’nda da saray görevlileri
arasında bulunan resuldarın elçilerin ağırlanması, hediye ve takdim ettiği mektubun ilgililere
ulaştırılması yanında başka ülkelere gönderilecek elçilerin de her türlü hazırlığının
yapılmasıyla görevli olduğu anlaşılmaktadır.
Büyük Selçuklunun dağılmasıyla tarih sahnesine çıkan Türkiye (Anadolu) Selçuklu
Devleti (1077-1308) diplomasisi, Osmanlı geleneklerini etkilemesi bakımından önem
taşımaktadır. Anadolu Selçuklu Sultanları başta Abbasi halifesi olmak üzere çeşitli
hükümdarlar ve Bizans İmparatorlarıyla elçi teatisinde bulunmuşlardı.
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Doğu toplumlarında diplomasiyi önemli bir araç olarak kullanan ülkelerin başında
İran gelmektedir. İran’ın, Avrupa ile Asya arasında bir köprü ve kadim İpek Yolu’nun en
önemli noktalarına da sahip olması aktif diplomasi için önemli bir zemin oluşturmuştur.
MÖ. VI. Yüzyılda Pers İmparatorluğu ile başlayıp Safevî ve devamındaki devletlere
(1501-1925) kadar bölgede kurulan bütün devletler, diplomasiyi önemli bir devlet geleneği
olarak uygulamıştır. Özellikle Osmanlı-Safevî mücadelesinde diplomasi önem kazanmıştır.
Safevi Devleti ile Osmanlı arasındaki ikili ilişkiler modern zamanlara kadar ihtiyaca göre
geçici diplomasiyle yürütülmüştür. Hatta Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ile rakibi Safevî
hükümdarı Şah İsmail (1501-1524) arasında doğrudan Türkçe yazışmalar yapılmıştır.

Harita-2: Selçuklu sınırları (UNAT, 1989, 23)

33

Uygulamalar
Bu bölüm konularının daha detaylı kavranabilmesi için Mehmet Emin Dağ’ın
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, (Anka Yayınları, İstanbul 2004) ile Temel
İskit’in Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, (Bilgi Üniversitesi Yay.,
İstanbul 2007) adlı eselerini okununuz.
•

Ayıcıca şu hususlara dikkat ediniz:

•

Diplomasi tarihi, kavimler arasında ortaya çıkan ilişkiler çerçevesinde iki

önemli döneme ayrılmaktadır. Bunlar gecici ve sürekli diplomasi dönemleridir. Yerleşik
hayatla birlikte kavimler arasında diplomasi önem kazanmıştır. Şu anki bilgilere göre
diplomasinin günümüzdeki anlamına yakın ilk örnekleri Eski Mezopotamya’da bulunmuşur.
•

İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde diplomasiye önem veriliyordu. Siyasî

ittifaklar gerçekleştirebilmek, anlaşmalar yapmak, devleti yönetenlerin isteklerini diğer
devletlere iletmek, siyasî amaçlı gerçekleştirilen evliliklerde aracı olmak, yas törenlerinde
bulunmak gibi nedenlerle komşu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulurdu. Yabancı ülkelerden
gelen elçilere casusluk yapmadıkları sürece rahat hareket etmeleri izni verilirdi.
•

Farklı dönemlerde tarih sahnesine çıkan İslâm devletlerinde de gelişmiş bir

diplomasi geleneği oluşmuştur. Müslümanlığın tüm dünyada sağlayacağı sulh ve nizamın,
yani darülislamın gerçekleşme süreci sırasında dünya İslamiyetin hüküm sürdüğü ve hâkim
olmadığı yerler yani darülharp diye ayrılıyordu.
•

Ortaçağ İslâm dünyasının en önemli siyasi gücü olan Büyük Selçuklularda dış

ilişkilerin yoğunluğu diplomasiyi geliştirmiştir. Komşu devletler, bağlı devletler ve halifelik
makamı ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla elçiler gönderilmiş ve kabul edilmiştir.
Selçuklular, ilk dönemlerinde protokol ve törenlerde eski Oğuz geleneklerine bağlı
kalmışlardır.
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Uygulama Soruları

•

İslam dünyasında ve Avrupa’da diplomasi ve elçi (sefir) kavramlarının ortaya

çıkışını değerlendiriniz.
•

Diplomasinin tarihsel gelişiminde Antik Yunan dönemi uygulamalarının

etkisini açıklayınız.
•

Eski Türklerdeki diplomasi geleneğini değerlendiriniz.

•

İslamiyetin doğuşu sonrası diplomasi anlayışını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde diplomasi ve elçilik kavramlarının ortaya çıkışını, siyaset bilimi açısından
diplomasi-dış politika ilişkilerindeki benzerlik ve farklılıklarını öğrendik. Ayrıca diplomasinin
tarihsel gelişiminde Antik Yunan, Roma, Bizans uygulamaları yanı sıra eski Türk, Çin ve
Japon, İslamiyet sonrası ile Selçuklu devri diplomasi geleneklerini değerlendirdik, örneklerle
açıkladık. Diplomasinin tarihi gelişiminin öğrenilmesi, özellikle Bizans ve İslam devletleri
diplomasi geleneğinden büyük ölçüde etkilenen Osmanlı diplomasisini anlamada yararlı
olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Diplomasi kavramı ilk olarak aşağıdakilerden hangi manada kullanılmıştır?
a) Uluslararası ilişkiler

b) Belgeleri inceleme c) Sefarethane

d) Coğrafi değerlendirme

e) Elçi özellikleri

2) Arapça “sefir” kelimesi aşağıdaki hangi anlamda kullanılır?
a) Elçi

b) Merasim

c) Protokol

d) Divan üyesi

e) Kâtip

3) Diplomasi bilimine dair algı hangi İngiliz yazar ve devlet adamı ile 1796’da köklü bir
değişime uğramıştır?
a) Hans J. Morgenthau

b) Charles-Maurice de Talleyran

d) Ambrose Bierce

c) Keith Hamilton

e) Edmund Burke

4) Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hudeybiye b) Vestfalya

c) Kadeş

d) Viyana

e) Amarna

5) Eski Türklerde diplomatik ilişkiler aşağıda gösterilen hangi sebeple kurulmazdı?
a) Siyasî ittifak gerçekleştirebilmek b) Dini telkinde bulunmak c) Antlaşmalar yapmak
d) Siyasî evliliklerde aracı olmak e) Yas törenlerinde bulunmak
6) İslam dini gerek insanlar arası, gerekse toplumlar arası ilişkilerde aşağıdaki hangi ilkelere
önem vermekteydi?
a) Adalet ve ahde vefa

b) Hile ve huda

d) Münakaşa ve münazara

c) Savaş ve üstünlük

e) Çok ve tek taraflı diplomasi

7) Hz. Muhammet’in Medineli Müşrikler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaptığı Medine
Vesikası denilen antlaşmayla hangi tarihi taşımaktadır?
a) 1622

b) 422

c) 622

d) 1422

e) 220
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8) Selçuklu diplomasi anlayışını gösteren ünlü vezir Nizamülmülk’ün eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tevarih-i Âl-i Selçuk

b) Nizamname

d) Divan-ı Lugati’t-Türk

c) Kutadgu Bilig

e) Siyasetname

9) Karahanlılar döneminde elçilerin kabulü ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesinden kimler
sorumluydu?
a) Hâcibler

b) Divan memurları

c) Kâtipler

d) Vezirler

e) Sultanlar

10) Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti Sultanları aşağıdaki devletlerden hangisi ile
diplomatik ilişki kurup elçi teatisi yapmışlardır?
a) Hitit

b) Urartu

d) Çin

c) Grek

e) Bizans

Cevaplar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

e

c

b

a

c

e

a

e
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2. DİPLOMASİ TÜRLERİ VE TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Diplomasi Türleri
2.1.1. Geçici/Tek Taraflı Diplomasi: Ad Hoc
2.1.2. Sürekli Diplomasiye Geçiş ve Modern Diplomasinin Doğuşu
2.1.3. Zirve Diplomasisi
2.1.4. Çok Taraflı Diplomasi
2.1.5. Konferans Diplomasisi
2.1.6. Parlamenter Diplomasisi
2.2. Diplomasi Teorileri
2.2.1. Niccolo Machiavelli ve Makyavelizm Teorisi
2.2.2. Francesco Guicciardini’nin Prensler ve Elçiler Teorisi
2.2.3. Hugo Grotius ve Teorisi
2.2.4. Armand Jean du Plessis de Richelieu
2.2.5. Abraham de Wicquefort
2.2.6. François de Callières
2.2.7. Ernest Satow
2.2.8. Harold Nicolson
2.2.9. Hans J. Morgenthau ve Gerçeklilik Teorisi
2.2.10. Henry Kissinger ve Çağdaş Diplomasi Teorisi
40

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Geçici/Tek Taraflı Diplomasi hangi şartlarda ortaya çıkmıştır?

•

Avrupa’da sürekli veya modern diplomasiye geçişi etkileyen faktörler neledir?

•

Diplomasiyi anlamada teorilerilerin nasıl bir etkisi olabilir?

•

Niccolo Machiavelli ve Makyavelizm teorisinin günümüze kadar etkili olan temel

dayanağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Tarihi

süreçte

diplomasi

yöntemlerinin ve buna bağlı
ortaya çıkan geçici, sürekli,
Diplomasi Türleri

zirve, çok taraflı, konferans
ve

parlamenter

türlerinin

diplomasi

Ders

notu

ve

ikincil

kaynaklar.

özelliklerini

öğrenmek.
Dünyada
geleneğinin
Diplomasi Teorileri

diplomasi
yaygınlaşması

ve ilkelerinin oluşumunda Ders notları ile önerilen
öncü olan teorisyenler ile birincil ve ikincil literatür.
diplomasi

teorilerini

değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Ad Hoc: “Bunun için ve bu amaçla” manasına gelen Ad Hoc, sürekli olmayıp,

sadece beli bir görevin yerine getirilmesini ifade eden diplomasi kavramıdır.
•

Bailo (Balyos): İtalyan şehir devletleri zamanla Filistin’de, Suriye’de, Mısır’da

ve İstanbul’da ticari faaliyet gösteren konsoloslara potestas ve bailo denilirdi.
•

Klemens von Metternich: Prens unvanlı Avusturya Başbakanı ve meşhur

diplomat.
•

Avrupa uyumu (Le Concert Européen): Avrupalı devletler, aralarındaki belli

başlı meseleleri başşehirlerinde topladıkları konferanslar yoluyla çözmeye çalışmışlardır.
Konferans diplomasisinin uygulanmasında Avrupa uyumu ve menfaatler dengesi önemli bir
kıstas haline gelmiştir.
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Giriş
Diplomasinin tarihi gelişimi iki temel dönemde değerlendirilmektedir. Birinci dönem
Geçici/Tek Taraflı Diplomasi olarak adlandırılmaktadır. İkinci evre ise Sürekli Diplomasi
dönemidir. Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren yeni diplomasi türleri de ortaya çıkmıştır. Bunlar
arasında Zirve Diplomasisi, Çok Taraflı Diplomasi, Konferans Diplomasisi ve
Parlamenter Diplomasisi’ni sayabiliriz.
Diplomasi türleri ortaya çıktıkça ve uygulamalar yaygınlaştıkça, çeşitli teoriler de
geliştirilmiştir. Diplomasi teorileri, bugünkü haliyle bildiğimiz modern diplomasinin
temellerinin atıldığı 15. Yüzyıldan başlamak üzere Avrupa’da gelişmeye başlamıştır.
Teoriler, çeşitli yazar, diplomat, hukukçu tarafından yine çoğunlukla dış politika kavramıyla
içiçe ele alınrak ve uluslararası ilişkilerin bir alt konusu olarak değerlendirilmiştir. Diğer
taraftan diplomasi teorilerinin tarihî, aslında diplomasi uygulamalarının gelişimi süreciyle
özdeşleşmiştir. Bu nedenle oluşturulan teorik kavramlar, diplomasinin gelişme dönemlerini
daha iyi kavramada önem taşımaktadır.
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2.1. Diplomasi Türleri
2.1.1. Geçici/Tek Taraflı Diplomasi: Ad Hoc
Geçici veya Tek Taraflı Diplomasi, antik dönemlerinden başlayarak 15. Yüzyıla kadar
geçen sürede uygulanmıştır. Bu dönem diplomasisi için Latince karşılığı olan Ad Hoc ibaresi
de kullanılır. Bunun için ve bu amaçla anlamına gelen Ad Hoc, sürekli olmayıp, sadece beli
bir görevin yerine getirilmesini ifade eden diplomasi türü olarak kavramsallaşmıştır.
Geçici/tek taraflı diplomasinin ilk örnekleri, antik dönemlerden itibaren insanların
kendi aralarında ortaya çıkan çatışmalara son verebilmek ve çeşitli sorunlarını çözebilmek
amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu amaçla karşılıklı olarak elçi sıfatı verilebilecek, özel yetkileri
bulunan kişiler görevlendirilmiş ve geçici diplomasi uygulaması başlamıştır. Seçilen bu
elçiler, çeşitli meseleleri çözebilmek için geçici olarak bir araya gelmişler ve genel manada
bir tür diplomatik icraat yapmışlardır. Burada ilgili elçi bu iş için kendi kabilesinin bölge
sınırlarının dışına, yani ülke dışına çıkmış, görevlendirildiği sorunu çözdükten sonra tekrar
geri dönmüştür. Dolayısıyla geçici diplomaside taraflar arasındaki temaslar kısa süreli ve
geçici, tek yönlü ve dar kapsamlı tezahür etmiştir.
Bu kapsamda bir toplumdan, kabileden veya devletten diğerine belli sorunların
müzakere edilmesi, çeşitli vesilelerle yapılan törenlere katılınması, savaş açıldığını ilan
edilmesi veya idareci (kral, hükümdar vs) değişikliklerinin bildirilmesi gibi çeşitli haberlerin
iletilmesi amacıyla elçi gönderilmesi söz konusudur. Diplomasinin bu aşaması olay ve
gelişme merkezlidir. Bu faaliyet geçici olduğu için, diplomaside her hangi bir
kurumsallaşmadan ve profesyonelleşmeden bahsetmek mümkün değildir. Elçi olarak seçilen
kimseler ise sadece belli özellikler taşımaktadır. Geçici diplomatik görevini yerine getirdikten
sonra asıl işlerine dönmektedirler.

2.1.2. Sürekli Diplomasiye Geçiş ve Modern Diplomasinin Doğuşu
Diplomasi tarihinin ikinci ve önemli devresi Sürekli Diplomasi yani Modern
Diplomasi dönemidir. Modern diplomasinin ilk temelleri Avrupa’da Rönesans döneminde
atılmıştır. Sürekli diplomasi, devletler arasındaki diplomatik temasların yürütülmesi veya
duruma göre sorunların yurt dışında sürekli olarak bulundurulan daimi elçiler tarafından
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çözülmesine

yönelik

faaliyetler

olarak

ifade

edilebilir.

Bu

sürece

diplomasinin

profesyonelleştiği dönem de diyebiliriz. Bu tarz diplomaside diplomatik temaslar her hangi
bir zaman kaydı olmaksızın devam eder ve ciddi bazı siyasi krizler olmadığı müddetçe
ilişkilerde bir kesinti olmaz. Kaldı ki, bu tür nadir durumlarda dahi farklı kanallarla
diplomatik temaslar devam ettirilir.
Modern diplomasi, özel hukuki kurallarla korunan ve sürekli olarak dış ülkelerde veya
uluslararası kuruluşların merkezlerinde ikamet eden büyükelçi ve konsolos gibi diplomatların
oluşturduğu bir ağın, dış politika uygulama faaliyetleri şeklinde doğmuştur. Burada artık
taraflar arasındaki ilişkiler ilgili kurumlar eliyle yürütülmektedir. Dolayısıyla temsilciden
daha çok kurumsallaşma öne çıkmaktadır.
Sürekli diplomasi, yaklaşık olarak 15. Yüzyılda İtalya’da Venedik ve Ceneviz gibi
şehir devletleri tarafından uygulanmaya başlamıştır. 14. Yüzyıl sonları ve 15. Yüzyılda
Kuzey İtalya’da, kendi aralarında ve Papa ile Kutsal Roma İmparatoru nezdinde sürekli
büyükelçi bulunduran Venedik, Milano ve Mantua şehir devletleri tarafından başlatılmış
olan daimi (mukim) büyükelçi değişimi uygulaması, 15. Yüzyılda İtalya’nın diğer
bölgelerinde de kural hâline gelmiştir. Bu gelenek 16. Yüzyıldan itibaren Kuzey ve Batı
Avrupa’da yayılgınlaşmıştır. Fransız Karalı XI. Louis’nin sarayına ilk defa 1463’te Milanolu
bir büyükelçi sürekli olarak atanmış, onu Venedikli bir elçi izlemiştir.
İtalyan şehir devletleri zamanla Filistin’de, Suriye’de, Mısır’da ve İstanbul’da
potestas ve balyos (bailo) denen konsolosluklar açmaya başlamışlardır. Aslında ticari işlev
gören balyos, bugünkü anlamda konsolosluktur. Bu uygulama diplomasi tarihi açısından
oldukça önemli bir yeniliktir.
Sürekli diplomasinin İtalyan şehir devletlerinde başlamasının birçok nedeni
bulunaktadır. Öncelikle bu şehir devletlerinin birbirlerini takip etme ihtiyacı daimi bir
diplomasi canlılığına zemin hazırlıyordu. Kuvvet olarak birbirlerine denk olan bu devletler
için aralarındaki dengenin devam ettirilebilmesi, ancak sürekli diplomasi yoluyla olabilirdi.
Nedenlerden ikincisi, bu devletlerin varlıklarını devam ettirebilmek için aralarındaki savaş
tehlikesini mümkün olduğunca ortadan kaldırabilmek adına sürekli bir diplomasi kanalına
ihtiyaç duymalarıdır. Bu bağlamda zikredilebilecek üçüncü neden, zayıf devletlerin diğer
devletler nezdinde sürekli temsilci bulundurması ihtiyacıdır. İtalyan devletlerin Osmanlı ve
Fransa gibi önemli devletlerin merkezlerinde ilk defa daimi elçilikleri bulundurmaları, bu
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bağlamda zikredilebilecek somut örneklerdir.
Sürekli diplomasinin bu devletlerde başlamasının bir başka önemli nedeni, bunların
eskiden beri yapageldikleri aktif dış ticarettir. İtalyan şehir devletlerinde ticarete dayalı
iktisadî yapıda ciddi bir burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve bu sınıfı oluşturan tüccar zümresi ise
zamanla diplomasinin önemli aktörleri haline gelmiştir. İtalyan ticaret erbabı, dış ticaretle
yabancı devletleri tanıma, buralar hakkında belli kültür ve bilgilere sahip olma ile daha da
önemlisi siyasî müzakere yapma tecrübesine sahiptiler. Bu özellikler elçilik için gerekli olan
en önemli niteliklerdi. Böylece hem tüccar hem de diplomat olarak görev yapabilmekteydiler.
İtalyan şehir devletlerinde sürekli diplomasinin gelişmesindeki son neden ise kadim Roma ve
Doğu Roma diplomasi geleneğinin bu devletleri etkilemesidir.
İtalyan şehirlerinden sonra 16. Yüzyıldan itibaren Avrupalı diğer devletler de sürekli
diplomasiye geçmeye başlamıştır. Avrupa tarihinde 1500'lerden 1815 yılına kadar olan
dönemde sıklıkla savaşlar cereyan etmiş, on yıllık barış evreleri bile nadiren yaşanmıştır. 16.
Yüzyılda Avrupa kıtasında yaşanan tam barış dönemi 10 yıldan daha az, 17. Yüzyılda 4 yıl ve
18. Yüzyılda 16 yıldan ibarettir. Bu durum diplomasi hareketliliğini artırmış, doğal olarak da
kurumsallaşmayı geliştirmiştir. Sürekli diplomasinin Avrupa’nın tamamında yayılması 18.
Yüzyıl boyunca gerçekleşmiştir. 19. Yüzyıl, diplomasi tarihi açısından bambaşka bir yere
sahiptir. Bu yüzyıl, diplomasinin altın çağı olarak adlandırılmaktadır.
Avrupa’da sürekli diplomasi geleneğinin kökleşmesinde Münster ve Osnabrück
Kongreleri (1644-48) ile Vestfalya Antlaşması önemli aşamalardır. Bunları izleyen iki
buçuk asır içinde belirli bir olgunluğa kavuşan Avrupa diplomasisi uygulamaları 1815
Viyana Kongresi ile zirveye ulaşmıştır.
Sürekli diplomasinin doğduğu ve geliştiği Avrupa, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
sonlarına kadar dünya siyasetini de yönlendirmiştir. Sürekli diplomasinin dünyada
yaygınlaşmasında sanayi devrimi sonrasında sömürge politikalarını önceleyen Batı Avrupa
devletleri etkili olmuştur. Bu ülkelerin kendi dışındaki ülkeleri modernleşme baskısı altında
tutmaları ve kendi uygulamalarını dayatmaları bu etkinin kaynağıdır. Modernleşmeden
nalaşılan, Avrupa dışındaki devletlerin sadece bir şekilde kurumsal ve toplumsal olarak Batı
Avrupa’ya benzemeleri değil, aksine her şeyleriyle kendilerini Batı Avrupa medeniyet
sistemine dâhil etmeleriydi. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız gibi, 19. Yüzyıl ortalarından
itibaren Osmanlı da böyle bir etkileşim sürecini yaşayacaktır. Batı Avrupa’nın önemli
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merkezlerinde Osmanlı daimî elçiliklerinin açılması, modernleşmenin aracı olarak
görülmekteydi. Diğer taraftan 19. Yüzyılın ortalarından itibaren Batı Avrupa’da başlayan ve
daha sonra dünyanın birçok bölgesine yayılan iletişim ve ulaşım imkânları sürekli diplomasiyi
daha da güçlendirmiştir.
Sürekli diplomasiye geçişle birlikte 19. Yüzyıl başlarında protokol ve statü
tartışmaları başlamıştır. Belli merkezlerde bulunan daimî (mukim) elçilerin sayısının artması
bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu husustaki en önemli gelişme 1815 Viyana
Kongresi’nde yaşanmıştır. 1815 yılına gelinceye kadar, diplomasi temsilcilerine uygulanan
kurallar geleneksel hukuk kaideleriydi. Bu hukuk kuralları yazılı olmayıp, teamüller
biçiminde bütün ülkeler tarafından kabul edilip uygulanıyordu. Bu tarihten itibaren
diplomatik dokunulmazlık kavramı önem kazanmıştır. Elçi ve elçilik çalışanlarının
yargılanamaması ve haberleşme dokunulmazlığı ile sığınma hakkı gibi hususlar
belirginleşmeye başlamıştır. Ayrıca diplomatlar için vergi ve gümrük ayrıcalıkları da kabul
edilmiştir. Bu kuralları Osmanlı Devleti de zaman içinde kabul etmiştir.
Diplomasi temsilcilerinin sınıfları ve protokol yöntemleri, Viyana’da düzenlenen ve
1818’de Aix-la Chapelle Kongresi’nde yazılı olarak tanımlanan hukuk kuralları olarak
düzenlenmiş ve zamanımıza kadar gelmiştir. Bu kongrede ilgili devletlerin diplomatik
temsilciliklerin sınıf ve dereceleri belirlenmişti.
1815 Viyana Kongresi’nde kabul edilen tüzüğe göre diplomatik temsilciler üçe
ayrılmıştır:
- Hükümdarlar yanına gönderilen Büyükelçiler ve Papa’nın elçisi legalar.
- Hükümdarlar yanına gönderilen ortaelçiler ve diğer temsilciler.
- Dışişleri Bakanları yanına gönderilen maslahatgüzarlar.
Aix-La Chappelle Protokolü ile belirlenen diplomatik temsilciler ise aşağıdaki gibi
dört grupta sınıflandırılmıştı:
- Büyük Elçiler ve Legalar
- Ortaelçiler
- Mukim Elçiler
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- Maslahatgüzarlar
Bu kurallar sayesinde yabancı bir elçinin hükümdar veya devlet başkanı tarafından
kabul edilmesi ve güven mektubunu ona sunması belli bir akışa ve kaidelere bağlanmıştır.
Yine protokolde hangi devletin elçisinin önce geleceği gibi hiyerarşik uygulamalar da
başlamıştır.
1815 Viyana Kongresi'nin diplomatik yararları görülmüş ve Avrupa bu kongre sonrası
kırk yıl kadar savaşlardan uzak kalmıştır.

2.1.3. Zirve Diplomasisi
Devletler arasındaki ilişkilerin elçilerin yanı sıra, duruma göre bunların doğrudan ilgili
devletlerdeki en üst seviyedeki karar alıcıları olan hükümdarlar veya devlet başkanları
tarafından yürütülmesine Zirve Diplomasisi denilmektedir.
Özellikle de 19. ve 20. Yüzyıllarda sıkça müracaat edilen bu tarz diplomaside ilgili
hükümdar, asıl amacını gizleyerek daha ziyade turistik gezi kapsamında yabancı devletleri
ziyaret etmektedir. Ziyaret sırasında gerek ilgili devletin hükümdarıyla ve gerekse geziye
katılan başbakan veya dışişleri bakanları vasıtasıyla diplomatik temaslar yapmaktadır.
Böylece duruma göre hem siyasi hem de ticari hususlar görüşülmekteydi. Zirve diplomasisine
verilecek en güzel örnek, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in 1867 Avrupa seyahatidir. Yine
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı Devleti’ne yaptığı 1898 gezisi bu kapsamdadır.
19. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da ve dünyada gelişen ulaşım alanındaki gelişmeler, zirve
diplomasisini kolaylaştırmıştır.

2.1.4. Çok Taraflı Diplomasi
Aralarındaki bir sorunu çözmek için bütün tarafların bir araya gelmesiyle yapılan
diplomasiye Çok Taraflı Diplomasi adı verilmektedir. Bu diplomasi en etkili biçimde
Münster ve Osnabrück Kongreleri (1644-48) sürecinde yaşanmıştır. Avrupa’da 1618-1648
yılları arasında Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu etkisiyle din ve mezhep
tartışmalarından kaynaklanan Otuz Yıl Savaşları, 1648 tarihli Vestfalya (Westphalıa)
Antlaşması ile bitirilmişti. Bu antlaşma diplomasi tarihinde önemli eşik olarak kabul
edilmektedir. Vestfalya Antlaşması, sanılanın aksine birçok devlet temsilcisinin bir araya
gelip imzaladıkları bir antlaşma değildir. Bu antlaşma Habsburg elçilerinin Fransa ve
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İsveç’le ayrı ayrı imzaladıkları ikili antlaşmaların toplamına verilen genel addır. İlk defa
burada çok taraflı diplomasi uygulanmıştır. Bu haliyle 1815’teki Viyana Kongresi’nde
uygulanacak olan Konferans Diplomasisi için de bir esin kaynağı olmuştur.
Vestfalya düzeni ile birlikte Avrupa’nın Ortaçağ’dan modern zamanlara geçiş yaptığı
kabul edilir. Bugün sıklıkla kullandığımız egemenlik, sınırlar, başka bir devletin iç işlerine
karışmama ve elçilik gibi kavramlar Vestfalya düzeninin getirisi olmuştur. Vestfalya ile
ortaya çıkan teritoryal yani sınırları belli ve dokunulmaz olan egemen devletler, 1648’den bu
yana uluslararası arenada siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal olarak birçok değişiklik yapmıştır
ve yapmaya da devam etmektedirler. Böylece Avrupa’da din ile mesafeli seküler devlet
kavramı da zemin bulmuştur.
Bu tür diplomasiye verilecek ikinci örnek Osmanlı Devleti’nin de katıldığı Karlofça
Kongresi’dir. 1683-1698 Osmanlı-Kutsal İttifak ülkeleri savaşları ardından, Kasım 1698Ocak 1699 arasında bugünkü Sırbistan sınırlarında yer alan Karlofça’da kongre yapılmıştır.
Kongreye mağlup Osmanlı Devleti ile galip devletler Avusturya, Rusya, Venedik ve Polonya
katılmıştır. Kongre iki ay sürmüş ve neticesinde 26 Ocak 1699’da Karlofça Antlaşması
imzalanmıştır.
Çok taraflı diplomasi daha sonraki yüzyıllarda daha ziyade savaşlar ardından yapılan
barış görüşmelerinde uygulanmıştır. 1789 Fransız İhtilali’nin neden olduğu kargaşanın ve
Napolyon Savaşları (1796-1814)’nın sonuçlarının halledilmesi için toplanan 1815 Viyana
Kongresi, çok taraflı diplomasi açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Kongre, 1789
ihtilali fikirlerine karşı olan İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya, Fransa’dan alınacak
topraklar ve yeni Avrupa düzeni için toplanmıştı. Kongre başkanlığına uzun süre Avrupa
siyasetinde etki sahibi olacak Avusturya Başbakanı Prens von Metternich seçilmiştir.
Kongreye bu dört devletten ayrı olarak Fransa, İspanya, Rusya Portekiz, İsveç ile birlikte 36
Alman prensliği de katılmıştır. Davet edildiği halde Osmanlı Devleti yer almamıştır. O
tarihlerde 1804’de başlayan Sırp İsyanı ile meşgul olan Osmanlı, Rus etkisi ile toprak
bütünlüğüne zarar gelir kaygısı taşımaktaydı. Kongre sonunda İngiltere’nin isteklerine uygun
önemli siyasî kararlar alınmıştır (9 Haziran 1815). Viyana kongresi kararları 1822 Verona
Kongresi’nde tekrar gözden geçirilmiştir.

2.1.5. Konferans Diplomasisi
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Avrupalı devletler arasındaki sorunların bir dizi
toplantılar yoluyla çözülmesine Konferans Diplomasisi
denilmektedir. Aslında bu tür diplomasi çok taraflı diplomasi
ile aynı amaca yöneliktir. Bu tür diplomasi 1815 Viyana
Kongresi sonrasındaki süreçte uygulanmaya başlanmıştır ve
öncüsü Avusturya Başbakanı Klemens von Metternich
(1773-1859)’tir. Meternich Fransa’ya karşı Avrupa’daki
yerleşik

düzeni

kurtarma

amacıyla

diğer

devletlerin

hükümdarlarıyla ortak hareket etme amacıyla bu diplomasi
yöntemini uygulamıştır. Bu diplomasi başarılı olmuş,
Napolyon sonuçta mağlup edilerek Avrupa’daki yerleşik
düzen uzun süre korunmuştur.

Resim-2: Meternih (ÖRENÇ,
2012, 85)

Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme kadar devam eden süreçte uygulanan bu
diplomasi biçiminde Avrupalı devletler sistemine dâhil olan ülkeler, aralarındaki belli başlı
meseleleri genellikle kendi başşehirlerinde topladıkları konferanslar yoluyla çözmeye
çalışmışlardır. Konferans diplomasisinin uygulanmasında Avrupa uyumu (Le Concert
Européen) önemli bir kriter haline gelmiştir. Bu kriter günümüzde Avrupa Birliği içerisinde
güncelliğini korumaktadır.
Bilhassa 19. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren pek çok
mesele Avrupa uyumu ve idealleri gözetilmek şartıyla bu devletlerin başşehirlerinde yapılan
konferanslarda ele alınmıştır. Bu görüşmeler protokoller haline getirilip son aşamada
Osmanlı’ya dikte edilmeye çalışılmıştır. Aşağıda yeri geldikçe göreceğimiz gibi özellikle
1856 Islahat Fermanı ve Paris Antlaşması sonrasında Avrupalı büyükelçilerin bir araya
gelerek çeşitli konularda aldıkları kararları nota halinde Osmanlı’ya vermeleri gelenek haline
gelmiştir. Diplomasi yoluyla yapılan bu gibi müdahale ve zorlamalar Osmanlı’nın yıkılışına
kadar devam etmiş ve devletin çözülme sürecini hızlandırmıştır.

2.1.6. Parlamenter Diplomasisi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının ardından oluşan yeni örgütlü sistem
çerçevesinde, sorunların bazı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla görüşülmesine Parlamenter
Diplomasi adı verilmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) ardından ortaya
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çıkan Birleşmiş Milletler (Cemiyet-i Akvam)’e bağlı kuruluşlar ile daha sonraları Avrupa
Birliği gibi teşkilatların ilgili kuruluşları bu diplomaside etkin olmuşlardır.

2.2. Diplomasi Teorileri
Diplomasinin tarihi seyrinde teorilerin ve teorisyenlerin belirleyiciliği olmuştur. 15.
Yüzyıldan itibaren diplomasi teorisyenleri daha ziyade şehir-devlet ve ardından ulus-devletler
arasındaki ilişkilerde diplomatın, diğer bir deyişle resmi aracıların tanımı ve işlevi üzerinde
yoğunlaşmışlardır.
İlk zamanlarda şu soruların cevabı aranmıştır: Büyükelçi kimdir? Farklı güç ve
düzeydeki hükümdarlara çeşitli görevlerle gönderilecek kişiler ve refakatçileri nasıl
olmalıdır? Diplomatların resmi biçimde ve hiyerarşik olarak sınıflandırılması gerekir mi?
Gerekirse bu ne şekilde olmalıdır? Diplomatların ayrıcalık ve bağışıklıklarının dayanağı
nedir? Elçiliğin amacı nedir? Büyükelçi davranışlarını hangi ilkelere dayandırmalıdır ve
özellikle elçilerin sözlerini tutması gerekli midir?
Bu soruların birçoğu bugüne kadar geliştirilen diplomatik teorinin çıkış noktalarını
oluşturmuştur. O çağlarda, diplomasi konusundaki yazıların sahibi diplomatlar, hukukçular
veya Grotius gibi her ikisi birden olanlardı. Diplomasi hakkındaki literatür ise ana hatlarıyla
ikiye ayrılıyordu. Bir bölümde yazar, sadece bir büyükelçinin sahip olması gereken
niteliklerle meşgul oluyor, diğer bir bölüm ise büyükelçilerin statüsüyle ilgili hukuki konular,
ayrıcalık ve bağışıklıklar hususunda fikir yürütüyordu.
Avrupa’da 17. Yüzyıl sonuna kadar kaleme alınan eserlerde büyükelçinin
hükümdarın aynası olması geleneğine bağlı olarak mükemmel elçinin ideal özellikleri
ortaya konulmuştur. O dönem yazarların üzerinde durduğu ikinci konu, elçinin yabancı bir
saraydaki hukuki statüsüdür. Özellikle diplomatın görevini yerine getirirken ne ölçüde
ayrıcalıklardan yararlanması gerektiği hususu çeşitli düşünürler tarafından ele alınan bir
alandır. Bu konu esasen yüzyıllar boyu diplomasinin ana tartışma konularından birini
oluşturmuştur. 1815 Viyane Kongresi’nde hararetlenen bu tartışmalar uzun yıllar sürmüş ve
ancak 20. Yüzyılda, diplomatik ilişkiler kakkındaki 1961 Viyana Sözleşmesi’yle bir sonuca
bağlanabilmiştir.
19. Yüzyıla kadar İtalyan ve Fransız yazar ve düşünürler tarafından teoriler
geliştirilirken bu yüzyıldan itibaren İngilizler ön plana çıkmaya başlamıştır. İslam dünyasında
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da diplomasiye dair önemli eserler mevcuttur. Bunların en önemlileri arasında
Siyasetnâmeleri sayılabiliriz.

2.2.1. Niccolo Machiavelli ve Makyavelizm Teorisi
Dünyada

tanınan

diplomasi

teorisyenleri

arasında Niccolo Machiavelli’yi anmak gerekir.
Floransa Cumhuriyeti’nde 1469’da doğmuş olan
Machiavelli, aslında diplomasiden çok siyaset teorisi
alanında isim yapmıştır. Ancak gerek kariyeri gerekse
yaşadığı dönem onu diplomasi konusunda düşünceler
üretmeye yöneltmiştir. Machiavelli İtalya’nın şehir
devletlerinde

(mukim)

daimi

elçiliklerin

yaygınlaşmaya başladığı bir çağda yaşamış ve bu
kurumun

kökleştiği

bir

dönemde

ölmüştür.

Machiavelli henüz 29 yaşındayken Cumhuriyetin
ikinci şansölyesi olarak atanmış ve bu görevinde sık sık

Resim-3: N. Machiavelli (İSKİT, 2012, 10)

dış temaslarda da bulunmuştur.
Machiavelli ünlü yapıtı Prens adlı eserinde gündeme getirdiği en önemli yenilik
siyaset teorisini etik ve ahlaktan tamamen ayırmasıdır. O zamanlara kadar Batı geleneğinde
olduğu gibi Çin başta olmak üzere Doğuda siyaset teorisi etik kavramına sıkı sıkıya bağlıydı.
Siyaset doğru ve yanlış, kötü ve iyi, ahlaklı ve ahlak dışı gibi kavramlarla değerlendiriliyordu.
Machiavelli için siyasetin tek bir hedefi vardı: Güç veya yetki edinmek ve bunu korumak.
Ona göre genellikle siyasetle ilişkilendirilen din, ahlak gibi kavramların siyasetin temel
yönleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Güç sağlamak ve korumak için önemi olan tek yetenek hesaplı
olmaktı. Tüm yaşamı boyunca İtalya'nın birliği ideali için mücadele veren Machiavelli’nin
fikirleri giderek büsbütün olumsuz ve ilkesiz bir politik hırsın anlatımı olarak yaygınlık
kazanmıştır. Nitekim Makyavelizm terimi bir düşünce sisteminden çok bir amaç için her
yolu mübah gören politikacının tutumunu anlatan suçlayıcı bir sıfat haline gelmiştir.
Hakkındaki tartışmalar günümüzde de süren Machiavelli siyasi ve sosyal olayları etik
veya hukuk içtihatlarına dayanmadan kendi kavramları içinde tartışmayı deneyen ilk düşünür
olmuştur. Machiavelli için Aristo’nun ve İbni Sina’nın katı bilimsel metodunu siyasete
uygulayan ilk Batılı kuramcıdır denilebilir.
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2.2.2. Francesco Guicciardini’nin Prensler ve Elçiler Teorisi
Avrupanın bir diğer diplomasi teorisyeni Francesco Guicciardini’dir. Floransa
Cumhuriyeti’nde 1483 yılında dünyaya gelmiştir. Hukuk eğitimi görmesine ve avukatlık
yapmasına rağmen 1512 yılında Floransa Cumhuriyeti’ni yöneten Signoria tarafından genç
yaşta İspanya’ya büyükelçi olarak gönderilmiştir.
Guicciardini’nin diplomasi konusunda ele aldığı temalardan başlıcası prensler ve
elçileri arasındaki ilişkilerdir. Aslında Machiavelli gibi devletlerarası ilişkilerde prensin silah
gücünün ve servetinin asıl belirleyici unsur olduğunu kabul eden Guicciardini, prensin değeri
gönderdiği elçiyle belirlenir söylemini öne çıkmıştır. Bu çerçevede Guicciardini, bir prens
için büyükelçilerini büyük bir dikkatle seçmesinin, eğitmesinin ve ödüllendirmesinin önemini
vurgular.

2.2.3. Hugo Grotius ve Teorisi
16. Yüzyıla teorisyenleri arasında Hugo Grotius öne çıkar. Hollanda’nın Delft
şehrinde 1583 yılında doğmuş ve 1645’te ölmüştür. Hayata Lahey’de avukat olarak atıldıktan
sonra, başarısı sayesinde Hollanda hükûmetlerinin, daha doğrusu Hollanda Doğu Hindistan
Kumpanyası’nın hizmetine girmiş ve bu kumpanyanın çıkarlarını İspanya ve Portekiz’e karşı
savunmuştur. Bu esnada denizlerde serbestliği savunan meşhur Mare Liberum adlı eserini
kaleme almıştır.
Grotius, eserlerinde hukukun ilahi ve insanın oluşturduğu olmak üzere ikiye ayrılması
gerektiğini savunur. Devletlerarası ilişkilerin her yönünün hukuka tabi olması gerektiğine ve
savaşın ancak kuşkusuz biçimde haklı nedenlere dayanması hâlinde kabul edilebileceğine
inanmaktadır. Bununla beraber Grotius, belirli kurallara bağlanması gereken adil savaşın
hakları korumak ve adaleti sağlamak için gerekli olduğunu ileri sürmektedir.
Grotius, uluslararası toplum kavramını geliştiren ilk yazarlardandır. Ona göre
uluslararası toplum devletlerin ve hükümdarların birlikte uymaları gereken kurallar etrafında
birleşen bir ülkeler topluluğudur. Bütün insanlar ve uluslar bu uluslararası hukuka tabidir ve
uluslararası toplumu gelenekler yerine yazılı anlaşmalar bir arada tutar (Bu kavram bugün bir
ölçüde Avrupa Birliği’nde yaşama geçmiştir).
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2.2.4. Armand Jean du Plessis de Richelieu
Fransız teorisyen Richelieu 1585 yılında Paris’te doğmuştur. Fransız tarihinin en
çarpıcı şahsiyetlerindendir. Richelieu 1624’te 13. Louis tarafından Başbakanlığına atandı ve
1642’de ölümüne kadar bu görevde kaldı.
Aynı zamanda papaz olan Richelieu, başbakan olduğunda çok ciddi sorunlarla
karşılaştı. Avrupada Otuz Yıl Savaşları ile yaşanan kaos dönemi sonrası diplomasinde önemli
etkileri oldu. Richelieu, Avusturya’daki Habsburglar tarafından desteklenen İspanya
tarafından kuşatılmaktan endişe ediyordu. Bu durumda yeni başbakan iki temel amaca
yöneldi. Birincisi Fransa içindeki birliği sağlamak, ikincisi ise bütün Hristiyan devletleri
kalıcı bir barış içinde bir araya getirebilecek bir çerçeve oluşturmak.

2.2.5. Abraham de Wicquefort
Avrupa diplomasi geleneğinin önemli figürlerinden olan Abraham de Wicquefort,
Avrupa saraylarında uzunca bir hayat geçirmiştir (1606-1682). Bu süreçte ulaşabildiği en
yüksek mevki, ikinci sınıf diplomatik temsilciliği olmuştur. Wicquefort’un diplomatlıktan çok
istihbaratçı kimliği öne çıkmaktadır. Bu faaliyetleri yüzünden biri Fransa’da, ikincisi
Hollanda’da olmak üzere iki defa hapse atılmıştır. Wicquefort L’Ambassadeur et ses
Fonctions (Büyükelçi ve Görevleri) adlı eserini hapiste iken yazmıştır (1681).
Daimi büyükelçiyi dış ilişkilerin yürütülmesinde temel kurumsal unsur olarak gören
Wicquefort, büyükelçi profilini de ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Ona göre diplomatik temsilci
seçerken sadakat veya bazı ideallere bağlılık gibi moral değerlerden çok görevindeki etkinliği
kıstasına göre belirleme yöntemi tercih edilmelidir. Bu yaklaşım aslında başarıyı ilkelerin
üstüne çıkarmak gibi gözükse de Wicquefort’a göre “mükemmel büyükelçi vicdansız bir
oportünist değil, kendi devletinin hatta diğer devletlerin uzun dönemli çıkarları hakkında
uzun tecrübelere dayanan bilgiler sahibi ve namus, sadakat, ihtiyatlılık ve sağduyu gibi
nitelikleri olan kişidir”.

2.2.6. François de Callières
Fransız diplomat François de Callières (1645-1717), Diplomasi Sanatı adlı eseri ile
tanınan bir diplomattır. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görev yapan Callières, yaşamının son
döneminde imparator 14. Louis’in hizmetine girmiş, Fransız Akademisi’ne kabul edilmiş ve
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birçok kitap kaleme almıştır. Ancak Callières’in hayatının en önemli aşaması Hollandalılarla
müzakerelerdeki tecrübeleri dâhil olmak üzere diplomatik birikimlerine dayanarak yazdığı
Diplomasi Sanatı adlı eserinin 1716’da yayınlanması olmuştur. Bu tarihten itibaren Avrupa
devletlerarası ilişkiler tarihi alanında isim yapmıştır.

2.2.7. Ernest Satow
19. Yüzyıl ortalarından itibaren diplomasi konusundaki yazarların büyük bir bölümünü
emekli İngiliz diplomatlar oluşturmaktadır. İngiliz diplomasisinin edebiyat geleneğinin en
seçkin temsilcilerinden biri ise Sir Ernest Satow’dur.
Satow, ülkesinin diplomatik hizmetinde olağanüstü bir kariyer yapmıştır. Yaşamı
boyunca Japonya ve Uzakdoğu’ya karşı büyük bir tutku duymuştur. Satow, Almanya’da
Marburg Üniversitesi’nde Roma Hukuku dersleri vermiş, Londra’da Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuştur. Satow’a göre diplomasi, bağımsız devletler arasında resmi ilişkilerin
yürütülmesinde uygulanan zeka ve inceliktir.

2.2.8. Harold Nicolson
İngiliz dışişlerinin yazar yetiştirme geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri Harold
Nicolson’dur. 1886’da doğan ve İngiliz askerî veya sivil devlet hizmeti geleneğine sahip bir
aileden gelen Nicolson, 1912-14 yılları arasında İstanbul’da da görev yapmıştır. Nicolson
diplomasinin “yazılı belge değişimi yoluyla müzakere etmek” olduğunu, “sözlü görüşme
yapmak” olmadığını ısrarla vurgular. Ona göre diplomasinin esas amacı onaylanabilecek ve
güvenilebilecek şekle sokulmuş antlaşmaların müzakere edilmesidir.

2.2.9. Hans J. Morgenthau ve Gerçeklilik Teorisi
20. Yüzyılın uluslararası ilişkiler düşünürleri arasında Hans J. Morgenthau önemli
bir yere sahibidir. Morgenthau’nun Uluslararası Siyaset: Güç ve Barış Mücadelesi adlı eseri
uluslararası siyasette gerçekçilik teorisini tutarlı bir şekilde ortaya koymasıyla ün yapmıştır.
Morgenthau kendisini katı bir gerçekçi olarak tanımlar ve ona göre kişisel etkiler, iyi niyet
veya erdem gibi kavramlar dış politika alanında tamamen geçersizdir. Bir millet veya liderin
Tanrı veya üstün bir kudret tarafından yönlendirilmesi gibi iddialar da baştan aşağı saçmadır.
Morgenthau uluslararası diplomasi alanında aşağıdaki temel kurallarını sıralamıştır:
Diplomasi Haçlı zihniyetinden arındırılmalıdır. Dış politika hedefleri ulusal çıkarlar
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doğrultusunda saptanmalıdır. Uluslar kendileri için yaşamsal olmayan her konuda uzlaşıya
istekli olmalıdır. Değeri olmayan haklar için gerçek avantajların esasından vazgeçmemek
gerekir.

2.2.10. Henry Kissinger ve Çağdaş Diplomasi Teorisi
Son olarak günümüz diplomasi alanında iz bırakmış ve bu alanda sözü hala
dinlenmeye devam eden devlet adamlarından olan Henry Kissinger’a değinmek gerekir.
1943’te ABD vatandaşı olan ve 1973’te Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Kissinger’e
göre bugünkü politikaları geçmiş zaman şekillendirir. Milletler soyut birimler değildir. Bir
milletin tarihten gelen idealleri, kişilik duygusu ve hafızası ulus bilincinin esasını oluşturur.
Öte yandan, tarih sürekli bir değişime tabidir. Buna göre, günün politikaları da bir ölçüde
değişkendir ve tarihe dayansalar da kaçınılmaz şekilde önceden belirlenmiş değildir.
Kissinger’e göre, uluslararası istikrarı sürdürmenin en etkili yolu, işlerliği olan bir güç
dengesidir. Bununla beraber bu dengenin devam ettirilmesinin matematik formüllere
bağlanamayacağını, dengenin temelde psikolojik faktörlere dayandığını ileri sürmektedir.
Sonuçta, güç dengesi devletlerin güçleri arasında klasik siyasi aklın yarattığı karmaşık bir
kurallar manzumesine bağlı bir eşitlik ortamının sağlanmasıyla ortaya çıkcaktır. Diplomasi ise
en iyi böyle bir denge ortamında faaliyet gösterebilir.
Kissinger’in dış politikaya yaklaşımında diplomasi devlet adamının en yararlı aracıdır.
Diplomasi de devlet yönetimi gibi varsayımlar ve hatta duygularla hareket eder. Onun için
diplomasiyi bir sanat olarak niteler. Diplomasiyi devletlerarası ilişkilerin savaşsız yönetilmesi
olarak tanımlamakla birlikte, diplomasinin askerî konulardan tamamen bağımsız olduğunu da
düşünmez. Tarih boyunca ülkelerin siyasi nüfuzunun aşağı yukarı askerî güçleriyle doğru
orantılı olduğunu kabul eder. Kısaca Kissenger teorisinde diplomasi ve askerî strateji birbirini
desteklemelidir.
Kissinger diplomasi uygulamalarında ihtiyat ve pragmatizm tavsiyesinde bulunur. Ona
göre, tek taraflı bir zafer uzun süreli olmaz; zira hiçbir ülke kendi çıkarlarına aykırı olan bir
anlaşmaya sonsuza kadar uymaz. Sonuçta diplomatik zaferler geleceği ipotek altına alır. Bu
nedenle de sessiz diplomasi tercih edilmelidir.
Bürokrasi hakkındaki olumsuz görüşlerine rağmen Kissinger, daimi mukim
büyükelçiler gibi geleneksel diplomatik aktörlerin yararını kabul eder. Bunun yanında
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bürokrasi dışı araçlara gerek olduğunu düşünür ve giderek daha fazla ölçüde özel ve kişisel
temsilciler kullanmayı savunur. Söz konusu çift kanallı diplomasi yanında, zirve
toplantıları vasıtasıyla diplomasi ve asıl mekik diplomasisi Kissinger’in damgasını taşıyan
diplomasi türleri olarak tarihe geçmiştir.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha doğru kavranabilmesi Temel İskit’in Diplomasi

Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, (Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2007) ve Onur
Kınlı’nın, Osmanlı Devleti’nde Modernleşme ve Diplomasi, (İmge Yay., İstanbul 2006) adlı
eserlerini okuyunuz.
•

Ayrıca şu hususlara bilhassa dikkat ediniz:

•

Diplomasinin tarihi gelişiminde Geçici/Tek Taraflı Diplomasi ve Sürekli

Diplomasi en önemli dönemlerdir.
•

Geçici/Tek Taraflı Diplomasi, antik dönemlerinden başlayarak 15. Yüzyıla

kadar olan dönemde uygulanmıştır.
•

Diplomasi tarihinin ikinci ve önemli dönemi Sürekli Diplomasi yani Modern

Diplomasi dönemidir. Modern diplomasi özel hukuki kurallarla korunan ve sürekli olarak dış
ülkelerde veya uluslararası kuruluşların merkezlerinde ikamet eden büyükelçi ve konsoslos
gibi diplomatların oluşturduğu bir ağın dış politika uygulama faaliyetleri şeklinde doğmuştur.
•
hükümdarlar

Devletler arasındaki ilişkilerin en üst seviyedeki karar alıcıları olan
veya

devlet

başkanları

tarafından

yürütülmesine

Zirve

Diplomasisi

denilmektedir.
•

Aralarındaki bir sorunu çözmek için bütün tarafların bir araya gelmesiyle

yapılan diplomasiye Çok Taraflı Diplomasi adı verilmektedir.
•

Avrupalı devletler arasındaki sorunların bir dizi toplantılar yoluyla

çözülmesine, Konferans Diplomasisi denilmektedir.
•

Milletlerarası sorunların bazı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla görüşülmesine

Parlamenter Diplomasi adı verilmektedir.
•

Diplomasinin tarihi seyrinde teorilerin ve teorisyenlerin belirleyiciliği

olmuştur. 15. Yüzyıldan itibaren diplomatisi teorisyenleri daha ziyade şehir-devlet ve
ardından ulus devletler arasındaki ilişkilerde diplomatın, diğer bir deyişle resmi aracıların
tanımı ve işlevi üzerinde yoğunlaşmışlardır.
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Uygulama Soruları
•

Devletlararası ilişkilerde Ad Hoc (geçici) diplomasisi uygulama biçimini açıklayınız.

•

Sürekli diplomasinin Avrupa’da yaygınlaşmasını etkileyen faktörleri değerlendiriniz.

•

Diplomasi teorilerinde ortak nokları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tarih boyunca uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan diplomasi türleri ile
bunların uygulanış şartları açıklanmıştır. Ayrıca diplomasi türleri ile bağlantılı olarak zaman
içinde özellikle Avrupa’da yaygınlık kazanan teoriler ve teorisyenler hakkında bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Ad hoc” tabiri aşağıdaki hangi diplomasi türünü ifade eder?
a) Sürekli

b) Zirve c) Konferans

d) Geçici

e) Parlamenter

d) Osmanlı

e) Fransa

2) Sürekli diplomasi ilk defa nerede uygulanmıştır?
a) İtalya

b) Rusya

c) Almanya

3) Aşağıdakilerden hangisi 1818 tarihinde Aix-La Chappelle Protokolü ile belirlenen
diplomatik temsilciler grubuna dâhil değildir?
a) Büyük Elçi b) Ortaelçi c) Mukim elçi d) Maslahatgüzarlar e) Yalavaç
4) Avrupa diplomasi tarihinde önemli yeri olan 1815 Viyana Kongresi’ni aşağıdaki hangi
devlet adamı yönetmiştir?
a) Napolyon Bonapart

b) Henry Kissenger

d) Klemens von Metternich

c) Otto von Bismark

e) Stradford Canning

5) Avrupa’da 17. Yüzyıl sonuna kadar kaleme alınan eserlerde büyükelçiler nasıl
tanımlanırdı?
a) Hükümdarın aynası

b) Savaşçı ve dirayetli

d) Münakaşacı ve ikna edici

c) Kurnaz ve entrikacı

e) Centilmen ve alımlı

6) Niccolo Machiavelli’nin diplomasi alanındaki ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasetname b) Kutadgu Bilig

c) Prens d) Diplomatica

e) Mare Liberum

7) Diplomasiyi “bağımsız devletler arasında resmi ilişkilerin yürütülmesinde uygulanan zekâ
ve inceliktir” şeklinde tanımlayan İngiliz yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Harold Nicolson

b) François de Callières

d) Armand Jean du Plessis de Richelieu

c) Abraham de Wicquefort
e) Ernest Satow
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8) Aşağıdakilerden hangisi Amerikalı diplomat Henry Kissenger’ın damgasını taşıyan
diplomasi türlerinden değildir?
b) Tek taraflı/geçici diplomasi

a) Sessiz diplomasi

c) Çift kanallı diplomasi

e) Zirve toplantısı diplomasisi

d) Mekik diplomasisi

9) Diplomaside bir düşünce sisteminden çok, bir amaç için her yolu mubah gören politikacı
tutumunu anlatan ve suçlayıcı bir sıfat haline gelen terimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdealizm

b) Oportünizm

c) Feminizm

d) Makyavelizm

e) Liberalizm

10) Avrupa diplomasi geleneğinin şekillendiği süreçte ortaya çıkan Vestfalya (Westphalıa)
Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1918

b) 1815

c) 1648

d) 1948

e) 1878

Cevaplar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

a

e

d

a

c

e

b

d

c
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3- OSMANLI’NIN KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DÖNEMLERİNDE
DİPLOMASİ ANLAYIŞI

64

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Klasik Dönemde Osmanlı Diplomasi Anlayışı
3.2. Kuruluş Devrinde Diplomasi Faaliyetleri
3.3. Yükseliş Dönemi ve İmparatorluk Diplomasisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Osmanlı Devleti’nin kasik çağında diplomasi anlayışının uygulamasında örfi ve

şer’i hukuk dengesi nasıl sağlanmıştır?
•

İslamdaki darülislam ve darülharp kavramları Osmanlı diplomasi anlayışını nasıl

etkilemiştir?
•

Osmanlı’da ticari ahidname verilişinin diplomasiye ne gibi etkileri olmuştur?

•

İstanbul’un alınışı Osmanlı diplomasi geleneğini ne yönde etkilemiştir?

•

Yükseliş döneminde Avrupa ile ilişkiler ve diplomasiye etkileri nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Osmanlı’nın bir uç beyliği
iken
Klasik

Dönem

devlet

yapısına

ve

Osmanlı ardından da imparatorluğa Ders notları ve önerilen

Diplomasi Anlayışı

geçiş

sürecindeki

diplomasi

genel özgün kaynaklar

anlayışının

öğrenilmesi.
Osmanlı’nın
Kuruluş Devrinde Diplomasi
Faaliyetleri

İstanbul’un

kuruluşundan
fethine

kadar

geçen dönemde uygulanan
diplomasi ve gelişmelerin

Ders

notları

ve

ilave

kaynaklar.

değerlendirilmesi.
Osmanlı klasik çağının zirve
Yükseliş

Dönemi

İmparatorluk Diplomasisi

ve

dönemi olan Fatih, Yavuz ve
Kanuni dönemleri tek taraflı
diplomasi

anlayışı

ile

Ders

notları

ve

tavsiye

edilen özgün kaynaklar.

uygumalarının öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

Darülislam: İslam’ın hüküm sürdüğü ve bu nedenle savaş yapılamayıp barış

içinde olan topraklara darülislam (İslam yurdu) denilmektedir.
•

Darülharp: İslam’ın hükmü altında olmayan bütün yerler darülharp (savaş

sahası) olarak tanımlanır.
•

Eman/aman: 18. Yüzyılda sürekli diplomasiye geçilene kadar devletlerarası

ilişkilerde eman/aman sistemi temel prensiplerden biri olmuşmuştur. İslam ülkesine girmek
veya teslim olmak isteyen yabancı bir kimse veya orduya güvence vermek anlamında
kullanılmaktadır. Osmanlı Devletinde eman anlayışı esas itibariyle darülharp ve darülislam
anlayışı içinde uygulanıyordu.
•

Ahidname: İki devlet arasında yapılan antlaşma (muahede) ve barış

(sulh/musalaha) metni anlamında kullanılır. Yabancı devletlerle yapılan barış şartlarını veya
verilen ticari ayrıcalıkları (imtiyaz/kapitülasyon) içerir. Ahidnâme kesinlikle tarafların birlikte
imza koydukları bir belge değildir, yani mütekabiliyet (iki taraflılık) yoktur.
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Giriş
Osmanlı Devleti, kuruluşundan tarih sahnesinden çekilişine kadar diplomasiyi,
topraklarını genişlemek, devletlerarası dengelerin kendi aleyhine dönmesine engel olmak ya
da kendi lehine çevirmek, ittifaklar kurmak ve zayıfladığı dönemlerde varlığını sürdürmek
gibi amaçlar için kullanmıştır. Osmanlı’nın diplomasiyi etkili kullanmasında yöneticilerinin
bu alandaki maharetlerinden çok, devletin içinde bulunduğu coğrafi, siyasal, ekonomik,
askeri, toplumsal ve kültürel koşullar etkili olmuştur denilebilir.
Osmanlı, kuruluşundan itibaren üç asır geçince Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında
egemenlik kuran muhteşem bir dünya gücü haline gelmiştir. Kuşkusuz küçük bir beylikten
büyük bir imparatorluğa geçiş süreci başarılı devlet yönetimi ile mümkün olmuştur. Osmanlı
yönetim sistemi bilhassa Ortaçağ Avrupası’nın çok ötesinde özelliklere sahipti.
Kuruluş döneminde gücü oranında dengeli bir diplomasi takip eden Osmanlı,
zamanla bu alanda da etkisini artırmaya başladı. Güçlenen imparatorluk, önce Doğuda sonra
da Batıda cazibe merkezi haline geldi. Osmanlı artık Doğu (İslam) medeniyetinin her alanda
yegâne temsilcisi durumundaydı. Özellikle Fatih, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde Osmanlı
diplomasisi altın çağını yaşamıştır. Bu dönemdeki başarılar diplomasi alanında
teşkilatlanmayı geliştirirken, Osmanlıya özgü bazı kuralların doğmasına da zemin
oluşmuştur.
Devletin sınırları özellikle Avrupa’da genişleyince Osmanlı dış politikası,
diplomasiye bakış, diplomasiyi kullanma biçimi ve diplomatik örgütlenmesi değişime
uğramıştır. Dolayısıyla, bütün diğer devletlerde olduğu gibi, Osmanlı diplomasisinde de
tarihsel bir değişim süreci yaşanmıştır. Ancak diplomasideki değişim, devletin genel olarak
içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumdan bağımsız olmamıştır.
Osmanlı’nın dış politika yapılanması Büyük Selçuklu, İlhanlı ve Memlukler gibi
büyük devletler ile Selçuklu Devleti ve en son olarak Anadolu beylikleri etkisinde gelişmiştir.
Kuruluştan itibaren diplomatik ilişkilerde Bizans ve İtalyan devletlerinin de önemli yeri
vardır.
Osmanlı Devleti de başlangıçta bütün dünyada olduğu gibi Ad Hoc (geçici)
diplomasiyi kullandı. Devlet zayıflayıp toprak kaybetmeye başlayınca sürekli diplomasiye
geçiş kaçınılmaz oldu.
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3.1. Klasik Dönemde Osmanlı Diplomasi Anlayışı
Osmanlı’nın kuruluşundan 16. Yüzyılın sonuna kadar olan dönemi klasik çağ olarak
tanımlanmaktadır. Bu devir hemen hemen tamamıyla imparatorluğun kuruluş ve yükseliş
dönemlerini kapsar. Osmanlı diplomasi tarihi açısından 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması
önemli dönüm noktalarından biridir. Bu antlaşmaya kadar Osmanlı, genelde tek taraflı
diplomasiyi (Ad Hoc) uygulamaya çalışmıştır. Hatta Osmanlı dünyada bu diplomasi biçimini
en son terk eden devletlerden biri olduğu kabul edilir.
Erken dönem Osmanlı diplomasi anlayışı ağırlıklı olarak İslâmın uluslararası
hukukunun gerektirdiği gaza ve cihat kavramları çerçevesinde şekillenmiştir. İslam’ın siyasal
görüşünün Osmanlı diplomasisi üzerindeki belirleyici etkileri, daha çok Avrupa devletleri ile
olan ilişkilerde görülmüştür. Fakat gaza ve cihat, Gayrimüslim devletlere olduğu kadar
Müslüman Türk beyliklerine ve diğer İslam ülkelerine yönelik politikaların da merkezinde yer
almıştır.
İslam’da vahyin nihai hedefi, bir tek hukuk ve din sisteminin bütün dünyada hâkim
kılınmasıydı. İslamın kendine eşit ve denk bir başka hukukun uygulanmasını kabul etmesi
mümkün değildi. Bu nedenle İslam devletinin lideri olan Halifenin başlıca vazifesini İslam
topraklarının genişletilmesi oluşturur. Bu vazife, yani cihat, sürekli ve mekâna bağlı olmadan,
dolayısıyla her zaman ve her yerde, netice itibariyle İslam inancı bütün dünyaya hâkim
oluncaya kadar devam etmek zorundaydı.
İslamın bu evrensel mesajına rağmen Osmanlı’nın bir cihan imparatorluğu olma
iddiası, yayılma eğilimde olduğu coğrafyada çok çeşitli inanış ve milletle karşılaşmaları, bazı
farklı uygulamaları zorunlu kılmıştır. Böylece Osmanlı diplomasi geleneği bir taraftan devlet
olarak kurumsallaşmaya öncülük eden savaş ve ticari ilişkiler çerçevesinde yani örfi
gereklilikler dairesinde, diğer taraftan İslam tarihi boyunca oluşan uluslararası hukuk
uygulamalarının sentezi ekseninde gelişmiştir.
Dönemlere göre öncelikler farklılaşmakla birlikte Osmanlı diplomasisi şu dört
kaynaktan beslenmiştir: İslam’ın siyasal mirası, eski Türk cihan hâkimiyeti anlayışı,
Roma/Bizans’ın siyasi mirası ve Osmanlı ordusunun başarıları. Bunlardan üçü miras
olarak devralınan siyasal düşüncelerin, dördüncüsü ise bizzat Osmanlı askeri sisteminin
başarısının sonucudur.
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Osmanlı diplomasi anlayışında bazı kavram ve uygulamalar önem kazanmaktadır.
Öncelikle darülharp, darülislam, eman ve ahidname gibi diplomasi geleneğini derinden
etkileyen tabirler üzerinde durmamız gerekmektedir. Tek taraflı diplomasinin uygulandığı
klasik devirde Osmanlı ilişkilerini, temas halinde bulunulan devletlerin dost veya düşman,
Müslüman yahut Gayrimüslim olmaları, mezhep durumları (Sünni-Şii/ Protestan-Katolik)
gibi bazı hukuki, dini ve siyasi anlayışlar belirlemekteydi.
İslam’ın uluslararası hukukla olan ilişkisi savaş ve barış konularında kendini bariz
olarak gösterir. İslam’ın hüküm sürdüğü ve bu nedenle savaş yapılamayıp barış içinde olan
topraklar darülislam (İslam yurdu) ve İslam’ın hükmü altında olmayan bütün yerler
darülharp (savaş sahası) olarak tanımlanır. Bu iki dünya arasındaki savaş durumu, klasik
İslam hukukçulara göre ancak tüm insanlığın İslamı kabulüyle son bulabilir. Bu yaklaşıma
göre bir Müslüman devletle bir Gayrimüslim devletin anlaşma yapması imkânsızdır. Fakat
sınırların genişlemesiyle diplomatik ve ticari ilişkilerin artması bu iki durum arasında yeni bir
statüyü doğurmuştur. Şöyle ki antlaşmalar yoluyla barışın sağlanması adına darüssulh ya da
antlaşma yapılması manasına kullanılan darülahd statüsü, Müslüman ve Gayrimüslim
ilişkilerinin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. Darüssulh, İslam hâkimiyetine girmemiş
olmakla beraber serbest iradeyle Müslüman bir devlete vergi ve anlaşmalar yoluyla bağlanmış
Hıristiyan devletleri ifade ediyordu. Böylece iki taraf arasındaki antlaşmalar Roma
Hukuku’ndaki pacta sunt servanda (ahde vefa) ilkesine karşılık gelen Kur’an-ı Kerim’de
İsrâ suresindeki “verdiğiniz sözü de yerine getirin” prensibine bağlanmış ve uzun soluklu
barışların yapılmasının önü açılmıştır.
Osmanlı diplomasi geleneğinde 18. Yüzyıl sonlarında sürekli diplomasiye geçilene
kadar devletlerarası ilişkilerde eman/aman sistemi temel prensiplerden birini oluşturmuştur.
Arapça emn kökünden gelen ve güven/güvenlik anlamına gelen kelime, terim olarak İslam
ülkesine girmek veya teslim olmak isteyen yabancı bir kimse veya orduya güvence vermek
anlamında da kullanılmıştır. Osmanlı Devletinde eman sistemi esas itibariyle darülharp ve
darülislam anlayışı içinde uygulanıyordu. Osmanlı öncesi İran ve Türkiye Selçukluları
dönemlerinde de aynı prensip etkili olmuştur.
Eman

sistemi,

Avrupa

devletlerin

Osmanlı

İmparatorluğu’ndaki

elçi

ve

konsoloslukları ile tüccarlarının statü ve faaliyetlerini doğrudan etkilemekteydi. Buna göre
Osmanlı topraklarına diplomatik bir görevle, ticaret ve ziyaret amacıyla gelen Gayrımüslimler
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misafir kabul ediliyor, can ve mal güvenlikleri sağlanıyor ve yanlarına mihmandar verilerek
her türlü masrafları da devletçe karşılanıyordu.
Osmanlı eman anlayışının yaygın uygulama alanı bir şehrin veya kalenin fethi
öncesinde veya sonrasında verilmesidir. Buna örnek olarak Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethinden hemen sonra Galata Cenevizlileri’ne bir emanname vermesi gösterilebilir. Fatih
imtiyazları daha sonra Latinler için de geçerli kılınmıştır. İstanbul’da ilk daimi elçilik ise
Venedik tarafından açılmıştır (1454). Ardından Lehistan 1475’de, Rusya 1497’de,

Napoli

1498’de, Fransa 1525’de, Avusturya 1528’de, Floransa 1538’de, İngiltere 1581’de, Felemenk
1602’de, İsveç 1737’de, Prusya 1739’da, Danimarka 1756’da ve Sicilyateyn 1740’da elçilik
ya da maslahatgüzae seviyesinde temsilci bulundurmaya başladılar.
Osmanlı diplomasisinde uluslararası ilişkilerin önemli argümanlarından bir diğeri
ahidname verilmesi hususudur. Aslında ahidname eman sistemi ile iç içedir. Ahidname tabiri
iki devlet arasında yapılan antlaşma (muahede) ve barış (sulh/musâlaha) metni anlamında
kullanılır. Yabancı devletlerle yapılan barış şartlarını veya verilen ticari ayrıcalıkları
(imtiyaz/kapitülasyon) içerir. Ahidname, tarafların birlikte imza koydukları bir belge değildir
yani mütekabiliyet (iki taraflılık) yoktur. Osmanlı yöneticileri tarafından ilgili devletlere
ihsan edilen tek taraflı bir lütuf olduğu hususu hissettirilmeye çalışılmıştır. Sistem, dayandığı
bu üstün gücün verdiği lütuf anlayışına rağmen, klasik dönemde Osmanlı’nın Avrupalılarla
siyasal

ilişkilerinin

geliştirilmesinde

önemli

rol

oynamış,

diplomasi

alanında

kurumsallaşmanın hızlanmasını sağlamıştır. Ahidnamelerde tek taraflılık ilkesine rağmen bir
barış antlaşması söz konusu olduğunda, tarafların delegeleri ayrı ayrı şartları tesbit edip
imzaladıkları senetlere göre ilgili maddeleri belirlemekteydiler. Son hali oluşan bu metnin baş
kısmına Padişahın tuğrası çekilerek diplomatik belge oluşturuluyordu.
Ahidnameler sadece bağımsız devletlere verilmezdi. Osmanlı hâkimiyeti altında
bulunduğu dönemde Macar Kralı’na ahidname verilmiştir. Ahidname verme sadece
Padişahlara münhasır bir yetki de değildi. Şehzadeler de taşra valilikleri sırasında bazı
gruplara ahidname verebilmekteydiler.
Ahidnameler, İslam hukukunun prensiplerine, özellikle de Hanefi mezhebi esaslarına
göre düzenlenirdi. Bir ahidname verilirken fıkıh prensipleri, talepte bulunan devletten siyasi
beklentiler, ekonomik çıkarlar, Hıristiyan dünyasında müttefik edinme, zor bulunan ham
madde veya eşya temini gibi hususlar göz önünde bulundurulurdu. Ayrıca gümrük gelirlerinin
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arttırılması, hazineye sağlam nakit para temini konularına da dikkat edilirdi. Ahidnamenin ile
kanun, ferman ve nizamname arasında bir çelişki olduğunda ahidname esas alınırdı. Bu
durum ahidnamelerin diplomasi açısından değerini daha da artırmaktadır.
Yeni bir ahidname verileceğinde Şeyhülislamdan fetva istenirdi. Bu şart yerine
getirildiğinde Padişah emanı yeminle taahhüt eder, böylece kapitülasyon tek taraflı olmak
üzere bahşedilirdi. Ahidname şartları Osmanlı yetkililerine (kadı, naip, sancakbeyi,
beylerbeyi) gönderilen fermanlarda açıkça bildirilir ve uyulması emredilirdi. Diğer bütün
beratlar gibi ahidnameler de onu veren Padişahın şahsıyla kaimdi. Daha sonra gelen
hükümdar yenilerse şartlar geçerli olurdu.
Osmanlılar ahidnameleri çoğunlukla bir berat (nişan) formatında düzenlenmiştir.
Ahidnamelerin davet denilen ilk kısmı Allah'ın adı ile başlar, O’nun yardımı istenir; Hz.
Peygamber ve dört halifenin adları zikredilir ve Peygamber’in şefaati talep edilirdi. Bunun
altında ise Padişahın tuğrası yer alırdı. Ardından unvan denilen, Padişahın sıfatlarının
sayıldığı kısım gelmekteydi. Unvandan sonra karşı tarafın sıfatlarının kısaca sayıldığı elkap
ve dua kısmı bulunurdu. Dua ardından dibace (giriş) kısmında ahidnamenin veriliş sebebi ve
şartları izah edilirdi. Bu kısmın içeriği, ahidnamenin türüne göre farklılık gösterirdi. Yeni
tahta geçen bir hükümdar kendisinden önceki Padişah zamanındaki barışın yenilenmesi isteği
üzerine ahidnameyi verdiği hususunu zikrederdi. Eğer varsa, daha önce ihlal edilen antlaşma
maddelerine bundan böyle uyulması şartıyla barışın yenilendiği belirtilirdi. Ahidnamenin
yenilenmesini isteyen taraf, daha önce yapılan barışta Osmanlı Devleti’ne vergi veriyorsa
barışın verginin zamanında ödenmesine bağlı olduğuna da işaret edilirdi. Mesela III. Murat
tarafından 1576’da Avusturya’ya verilen ahidnamede bu durum zikredilmiştir.
Bir savaş sonrasında verilen barış ahidnamesinde giriş kısmında bazı sebeplerden
dolayı iki devletin bir süredir düşmanca ilişkiler içerisinde oldukları, fakat artık iki tarafın
vatandaşlarının refahları için dostluğun yeniden kurulmasının istendiği vurgulanırdı. Eğer
barışı sağlamak üzere başka bir devlet aracılık etmişse bu devlet ile ara bulucu rolü oynayan
elçinin adı, barış görüşmelerinin kimler arasında ve nerede yapıldığı, antlaşmanın kaç madde
üzerine oluşturulduğu, hangi tarihten itibaren, ne kadar süreyle yürürlükte kalacağını
belirleyen senetler (temessük) teati olunduğu belirtilirdi. Kararlaştırılan maddelerin kabul ve
uygulanmasının taraflarca tayin edilen süre içinde tasdik edileceği konusunda antlaşmaya
varıldığı da vurgulanırdı.
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Barış ahidnamelerinde şartlar özel durumlara göre belirlenmekle birlikte genellikle son
olarak kararlaştırılan sınır hattı zikredilir; nerelerin, ne gibi şartlarla hangi tarafa ait olacağına
işaret edilir; kale ve bina inşası ve tamirleri ile istihkâmların durumu bir prensibe bağlanır;
savaş esirlerinin iadesi, savaş tazminatı gibi hususlarla daha önceki antlaşmalardan
hangilerinin yürürlükte olduğu, hangilerinin hükümsüz kaldığı belirtilirdi. Bazılarında dinî
konulara da temas edilirdi. Örneğin kiliselerin korunması, Osmanlı sınırları içinde belirlenen
yerlerde yeni kilise inşası veya tamirine müsaade edileceği, isteyenlerin Kudüs vb. yerlere
gidebileceği gibi maddeler yer alırdı.
Osmanlı diplomasisinin önemli kaynakları arasında ticari içerikli ahidnameleri
saymamız gerekir. Bunlar aynı zamanda ekonomik tarihe de ışık tutan belgelerdir. Bu tür
ahidnameler, eman sistemine dâhil olan yani müste’min statüsü kazanmış devlet
vatandaşlarına tanınan haklar ve bağlı olacakları şartları içeren diplomatik belge özelliği
taşımaktaydılar. Ticari ahidnamelerin giriş kısmında kimin tarafından istendiği, yenileme
mahiyetinde mi olduğu, yeni maddeler içerip içermediği gibi hususlar yer alırdı.
Hangi tür ahidname olursa olsun, giriş kısmının sonunda, ahidname şartlarına
uyulacağına dair söz verilirdi. 15. ve 16. Yüzyıl ahidnamelerinde bu husus daha kuvvetli bir
şekilde vurgulanmıştır. Bu tarza 18. Yüzyıl ahidnamelerinde rastlanmaz. Fakat şartların kabul
ve tasdik edildiğine dair Padişah onayı (Hatt-ı Hümayun), yani bir ferman-ı âlî çıkarılmasının
ardından tuğra-yı garra-yı cihan-ârâ ile müşerref ahidname-i hümayunun verildiği
belirtilirdi.
Ahidnamelerde belirtilen imtiyazların geçerlilik süresi, eman hükümleri gereği dört ay
ile bir yıl arasında değişmekte ise de bu süre on yıla kadar çıkabilmekteydi. Klasik dönemden
itibaren Osmanlı’nın ahidname verdiği devletlerin diplomatları imparatorluğun himayesi
altında olduklarından, hiçbir şekilde hapsedilemezler ve evleri mühürlenemezdi. Elçi ve
konsoloslar istedikleri şahısları yasakçı ve tercüman olarak kullanabilirlerdi. Ayrıca
ahidnameli devletlerin bayraklarını taşıyan gemiler Osmanlı sularında serbestçe sefer yapar ve
yine Osmanlı limanlarına sorunsuz girip çıkabilirlerdi. Bunların girdikleri limanlarda herhangi
bir saldırıya uğramayacakları taahhüt edildiği gibi, fırtınanın gemilerini karaya atması halinde
yerel idarecilerin ve kadıların yardımda bulunacağı, kurtulan mallarının kendilerine teslim
edileceği gibi hususlarda da garanti veriliyordu.
Ahidnameler tek taraflı olarak verildiği için istenildiğinde uygulanmayabiliyor veya
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değiştirelebiliyordu. Örneğin II. Bayezit devrinde (1482) verilen, Yavuz Sultan Selim
(1513) ve Kanuni Sultan Süleyman’ın cüluslarından sonra (1521) yenilenen ahidnamelerde
müste’min tüccarın Karadeniz’de ticaret yapabileceği vurgulanırken, 1540 tarihli Venedik
Ahidnamesi’nde Karadeniz limanları zikredilmemiştir.
Osmanlı ahiddameleri yaygın olarak ticaretle ilgili gibi görülse de aslında
imparatorluk toprakları üzerindeki bütün yabancıların varlıklarının ve faaliyetlerinin hukuki
çerçevesini oluşturan çok daha geniş kapsamlı diplomatik belgelerdir. Dolayısıyla, Ad Hoc ya
da sürekli olsun, uzun yıllar yabancı ülke tebaası kişilerce yürütülen bütün diplomatik
faaliyetler bu kapitülasyon sistemi çerçevesine oturtulmuştur.
Ahidname uygulaması yüzyıllar içerisinde devletin gücüyle doğru orantılı olarak
değişime uğramıştır. 19. Yüzyıla kadar barış antlaşmaları olsun, ticari imtiyazlar ahidname
adıyla anıldıkları halde, gerileme başlayınca tek taraflı imtiyaz özelliği kaybolmaya ve
karşılıklı yapılan antlaşma hüviyetine bürünmeye başlamışlardır. Ahidname metinlerinde yine
eskisi gibi, en üstte Padişah tuğrası olmakla beraber, giriş kısmının (dibacenin) sonlarına
doğru ahidnâme kelimesinin yerine muahede tabiri kullanılmaya başlanmıştır. 18. Yüzyıl
ortalarından itibaren ise mümkün olduğunca mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde ticaret,
dostluk ve seyrüsefer antlaşmaları yapılmaya başlanacaktır.

3.2. Kuruluş Devrinde Diplomasi Faaliyetleri
Osmanlı

kuruluşundan

itibaren

bulunduğu

coğrafyanın

zorlukları

nedeniyle

uluslararası dengeleri gözetmiş; gücü oranında ve menfaatleri doğrultusunda realist bir
diplomasi politikası takip etmiştir. Anadolu beyliklerinin tamamında önemli bir motivasyon
unsuru olan gaza fikri Osmanlıda biraz daha farklı idealize edilmiş; özellikle Bizans sınırına
dayanınca çok daha etkili kullanılmaya başlanmıştır.
Osmanlı, genişlediği alanlarda sürekli bir savaş hali yerine, daha yumuşak bir tarzda
istimalet denilen ısındırma politikasını uygulamıştır. Osmanlı’nın diplomasideki bu denge
politikası 1453’te İstanbul’un fethine kadar sürmüştür. Bu tarihe kadar Osmanlı
başkentlerinde daimi elçilik açan ülke de olmamıştır. 1454’te Venedik ilk elçiliği açmıştır.
Fethin ardından Avrupalılar imparatorluk başkenti İstanbul’da peş peşe daimi elçi
bulundurmaya başlamışlardır.
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Osmanlı’nın kuruluş devri diplomasisi önce Anadolu birliğinin sağlanması maksadıyla
beyliklerle mücadelede, sınırlar genişledikçe Bizansla ilişiklerde, Ceneviz ve Venedik gibi
şehir devletleriyle ticari ilişkilerde, Safevi, Memluk ve ilhanlılar gibi İslam devletleriyle
ilişkilerde etkili oldu. Ahidname verme ve elçi teatisi gibi genel politikalar yanında
Osmanlılar izdivaç yolu ile ittifak sağlama, asker yardım ve taht kavgalarında taraf olma gibi
etkili diplomasi faaliyetlerinde bulundular.
Osmanlı, sadece Gayrimüslim devletlerle savaşlarda değil Müslüman devletler ve
beyliklerle mücadelelerde de gaza ilkesini meşrulaştırabilmişti. Şeyhülislamdan fetva almak
şartıyla İslam ülkelerine sefer düzenlenebiliyordu. Bu tür savaşlar mâni-yi gaza kavramıyla
izah edilmiştir. Yani Osmanlılar, mesela Karamanoğulları gibi beylikleri kendilerinin
Balkanlardaki gaza faaliyetine ayak bağı olmakla suçlamaktaydılar. Timurlular ve
Akkoyunlular gibi devletler de bu açıdan Osmanlı hükümdarları tarafından tenkit edilmiştir.
Bütün bu yoğun ilşkilere rağmen Osmanlı’nın kuruluş döneminde diplomasi alanında
dikkate değer bir kurumsallaşma ve bürokratik yapı oluşturulamamıştır. Bunun en önemli
nedeni toplumsal örgütlenme ihtiyacının kısıtlı olması, devletin temel kurumlarının dar bir
çevre tarafından yürütülmesi zorunluluğuydu. Yönetici zümreyi ise devletin kurucusu Osman
Bey (1299-1326) ve çevresindeki savaşçı reisler oluşturmaktaydı. Bürokratik yapının kısıtlı
olması, Osman Bey ve çevresindeki dar kadroyu beyliğin dış ilişkilerinin yürütülmesinde tek
yetkili duruma getirmiştir. Dolayısıyla ilk dönemde Osmanlı diplomasisinde karar verme
makamı ile yürütücü makam arasında büyük oranda bir özdeşlik bulunmaktadır.
Osman Bey’in bir siyasi oluşumun lideri haline gelişinden Orhan Bey (1326-1359)’in
1326’da Bursa’yı alışına kadar geçen süre içinde ilk ilişkilerin yakın çevredeki
Çobanoğulları, Bolu yöresindeki Umurlu beyliği, Germiyanoğulları ve Karesi beyliği ile
gerçekleştiği görülür. Orhan Bey’in kazandığı şöhret, komşu beyliklerle ilişkileri etkilemiştir.
Aynı bölgede bulunan Karesioğulları ile Osmanlılar iki rakip beylik olarak sivrildiler.
Karesi-Osmanlı rekabeti, ilginç bir şekilde iki beyliğin birbiriyle bütünleşmesini sağlamıştır
(1345-1346). Karesi’nin alınmasının ardından Rumeli’ye geçişe kadar Osmanlılar’ın komşu
Türkmen beylikleriyle olan ilişkileri, belirli bir anlaşma zemininde yürümüştür. Elbette bunda
Anadolu’daki mevcut statüye dikkat eden İlhanlılar’ın tehdidi hesaba katılmalıdır.
Osmanlı Beyliği’nin kuruluş aşamasındaki en önemli hamlesi ve onu diğer beyliklerin
önüne geçiren gelişme Rumeli’ye, yani Bizans’ın Avrupa kıtasındaki topraklarına geçişidir.
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Böylece gaza anlayışında çok daha geniş Müslüman kitleleri etkileyen bir motivasyon
oluşmuştur. Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa 1352’de Çimpe Kalesi’ni savaşla
değil diplomasiyle ele geçirmiştir.
Osmanlı bu dönemde Bizans’taki tahta kavgalarından ustaca yararlanmıştır. 1345’te
Bizansta Yoannis Kantakuzenos (Cantacuzene) ile İmparator Yoannis Paleologos
arasındaki taht kavgasında Kantakuzenos, Orhan Gazi’den askeri yardım istemiş, karşılığında
kızı ile Orhan Gazi’nin izdivacını önermiştir. Böylece Osmanlı hükümdarı müstakbel Bizans
imparatoruyla akraba olacaktı. Orhan Gazi teklifi kabul etti ve Kantakuzenos’un tahta çıkışını
sağladı. 1352’de Sırp Kralı’ndan gelen tehdide karşı zayıf Bizans doğudaki akrabasından bir
kez daha yardım istedi. Bu kez karşılık olarak Süleyman Paşa Rumeli’de Çimpe Kalesi’ni
aldı. Etkin diplomasi yoluyla Çimpe’yi alan Osmanlılar burasını sadece bir askeri üs olarak
değil, Rumeli’ye yayılmak için bir sıçrama tahtası olarak gördüler.
Bizans ile ittifakta etkili olan evlilik diplomasisi
Müslüman beylik ve devlet hanedanlarıyla ilişkilerde de
yararlı olmuştur. Örneğin I. Murat (1362-1389) devrinde
Karamanlı tehlikesinden çekinen Germiyan Beyi, kızını
Şehzade Bayezit ile evlendirmiş; karşılığında Kütahya,
Simav, Emet ve Tavşanlı’yı Osmanlılara çeyiz olarak
vermiştir. Osmanlı hanedanından kızların da siyasi ilişkileri
düzeltmek maksadıyla başka beyliklere gelin gittiği
görülmektedir. Mesela I. Murat’ın kızı Nefise Hatun,
Karamanoğlu Alaeddin Bey ile evlenince (1387) iki güç
arasındaki mücadele bir süreliğine ertelenmiştir.

Resim-4: Sultan I. Murat
(Anonim)

Orhan Bey döneminde bir taraftan Bizans ile ittifak içerisinde hareket edilirken diğer
taraftan Cenevizliler ile diplomatik ilişki kurulmuştu. 1351’de başlayan Venedik-Ceneviz
savaşı esnasında Cenevizlilerle antlaşma yapılmıştır. Hatta 13 Şubat 1352’de Boğaz’da
yapılan savaşta Venedik-Katalan-Bizans donanmasına karşı Cenevizlilere destek verilmiştir.
Savaş sırasında Galata’dan gelen Ceneviz elçileri Orhan Bey ile anlaşıp gemilerinin Osmanlı
limanlarına yanaşmasını sağlamışlardı (1352).
Ceneviz ile ilişkiler Rumeli'ye geçişten sonra yoğunlaşmıştır. Bunun sonucu olarak ilk
Osmanlı kapitülasyonu Cenevizlilere vermiştir. Bu gibi faaliyetler Osmanlılar’ın Bizans ve
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Latinler arasında dengeli bir diplomasi siyaseti güttüğüne işaret eder. Erken dönemde
kazanılan tecrübeler, Osmanlı beyliğinin kısa sürede aldığı mesafeyi de göstermektedir.

Harita-3: Osmanlı Devleti (1355) (UNAT, 1989, 28)
Erken dönem Osmanlı diplomasisinin şekillenmesinde Venedik ile ilişkilerin önemli
rolü olmuştur. Venedik elçilerinin Osmanlıda kalış sürelerinin diğer devlet elçilerinden uzun
oluşu ve kabul törenlerine önem verilmesi Venedik’in Osmanlı diplomasisinde ne derece
etkili olduğunu göstermektedir. Avrupa devletleri ile Osmanlı arasındaki ilişkileri Venedikli
elçileri (balyos) aracılığı ile yürütülmeye başlandı. İlişkilerin yoğunluğunu göstermesi
bakımından Osmanlı’nın 1384-1762 yılları arasında çeşitli amaçlarla 178 elçisini Venedik'e
gönderdiğini belirtmek yeterli olacaktır. Bu elçilerin bir kısmının sıfatları belirtilmemiş
olmakla beraber aralarından 55 tanesi çavuş statüsünde gösterilmiştir. Bundan başka
ulufecibaşı, kâhya, sipahi oğlanı, kapıcıbaşı, subaşı, sipahi, tercüman, müteferrika,
emin, hekim (Sokullu’nun adamı Salomon Eşkanazi), reis, ulema, çaşnigir, bölükbaşı,
silahdar, hazinedar, dizdar, yeniçeri, kapıcı, yasakçı, ulak ve telhisçi gibi unvanlarla
anılanlar da bulunmaktaydı.
Osmanlı Beyliğini Anadolu’da ve Balkanlar’da büyüterek bir devlet haline getiren I.
Murat devrinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, devlet teşkilatında önemli değişikliklere yol
açmış, merkezi bir yapının temelleri atılmıştır. Bu durum diplomasi alanına fazlasıyla
yansımıştır.
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I. Murat’ın yerine geçen Yıldırım Bayezit
(1389-1403) merkezi devleti güçlendirme faaliyetlerini
sürdürmüştür. Nitekim 1389-1390 kışında Saruhan,
Aydın,

Menteşe,

Hamid,

Germiyan

beylikleri

doğrudan idare altına alınmıştır. Bu arada 1396’da
Niğbolu önlerinde kazanılan bu büyük zafer, Osmanlı
gücünün

Balkanlar’da

kesin

olarak

yerleşmiş

bulunduğunu gösterdiği.
Yıldırım Bayezit devrinde devlet idaresinde
kurumsallaşma artmış ve imparatorluğun temelleri
atılmaya başlanmıştır. Bizansla yapılan 1397 tarihli
antlaşma,

bu

dönem

göstermesi

bakımından

diplomasisinin
güzel

bir

başarısını

örnektir.

Bizans

İmparatoru Yoannis Paleologos ölünce Bursa sarayında

Resim-5: Sultan Yıldırım
Bayezit (Anonim)

rehin bulunan oğlu Manuel, Sultan Bayezit’e haber vermeden kaçıp İstanbul’a geldi ve
Bizans tahtına oturdu. Bu esnada Manuel’in teşviki ile büyük bir Haçlı ordusu oluşturuldu.
Osmanlılar Niğbolu’da Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Sultan Bayezit, Bizans tahtına
geçmek üzere Andronikos’un oğlu genç Yoannis ile bir antlaşma yaptı. Şartlar yerine
geldiğinde Bizansta, Rumlarla ticaret yapan Türklere mahsus olmak üzere bir mahalle
kurulacak ve burada bir Osmanlı mahkemesi faaliyet gösterecekti. Bu mahallede bir cami de
olacaktı. Bizans senelik 10.000 Düka haraç verecekti.
Bu durumda İmparator Manuel, Osmanlı ordusu ile beraber olan Yoannis’e tacını
terkedip Mora’ya çekilince antlaşma yürürlüğe girdi. Oluşturulan mahalleye Müslüman nüfus
nakledildi. Mahkemeye bir kadı tayin edildi. Ancak Anadolu’da Timur tehlikesinin ortaya
çıkışı bütün sistemi altüst etti (1402). Böylece Osmanlı’da Fetret Devri başladı. Bu güçsüz
dönemde Bizans Osmanlı taht kavgalarından yararlanmaya çalıştı. Mesela Bizans İmparatoru
ile anlaşan Şehzade Mustafa, Edirne’de hükümdar ilan edildi. Fetret devrinde Emir
Süleyman Çelebi (1402-1411), taht kavgaları sürerken stratejik antlaşmalara imza atmıştır.
Fetret devri ardından I. Mehmet (1413-1421) ve II. Murat (1421-1444/ 14461451)’ın ilk yıllarında Rumeli güven altına alındıktan sonra Anadolu’nun siyasi birliği önemli
ölçüde sağlanmıştır. Bu esnada II. Murat, Karamanoğlu Mehmet Bey ile evlilik yoluyla
akrabalık kurmuştur. Karaman Beyliği’nin ilhakı ile Osmanlılar Memluklular ve
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Akkoyunlularla doğrudan komşu olmuştur. Osmanlıların genel olarak dostça ilişkiler içinde
bulundukları Memluklularla ilişkiler zamanla bozuldu. İslam dünyasının liderliği mücadelesi
ilişkileri daha da bozmuştur.
Görüldüğü gibi kuruluş döneminde Osmanlı diplomasi faaliyetlerinin genel özelliğini
barış, ittifak ve ticari imtiyazlar oluşturmaktadır. Padişahlar tahta çıktıklarında eski
antlaşmaları yenilemekteydiler. Mesela Orhan Bey zamanında Bizans ile 1325 Bursa’nın
Osmanlıya terki muahedesi, 1328 İzmit Barış Antlaşması, 1329 İznik’in Osmanlıya terki,
1346 Kantakuzenos ile ittifak antlaşması yapılmıştır.
I. Murat devrinde ise 1362’da Filibe’nin alınışı sonrası barış antlaşması; Ragusa
(Dubrovnik) Cumhuriyeti’ne 1365’de ticari ahidname verilmesi (senelik 500 dükalık vergi
şatıyla); 1375’te Sırbistan barış antlaşması; 1365 Bulgaristan ile barış; 1386’da Karamanoğlu
Beyliği ile barış; 1387’de Ceneviz ile ticaret muahedesi yapılmıştır.
I. Bayezit dönenimde 1375’te Sırbistan Prensi ile sulh antlaşması; Bizans Prensi
Andronikos ile ittifak antlaşması (taht kavgasına müdahale amacıyla); 1390’da Karamanoğlu
ile barış antlaşması; 1391’de Bizansla ittifak (saldırmazlık); 1393’te Eflak Prensi Mircea ile
vergi karşılığı himaye antlaşması; 1397’de yine Bizans ile antlaşma gerçekleşmiştir.
Fetret

dönemindeki

bütün

karmaşaya

rağmen

diplomasi faaliyetleri devam etmiştir. Emir Süleyman Bizans
Prensi Manuel Paleologos ile 1403 tarihli İstanbul ittifak
antlaşmasını;

Ragusa

Cumhuriyeti

ile

1365

himaye

antlaşmasının yenilenmesi (1408); 1408’te Venedik ile
himaye antlaşmasını imzalamıştır.
Anadolu birliğini sağlayan ve adeta Osmanlının ikinci
kurucusu kabul edilen I. Mehmet (Çelebi) döneminde
1410’da Bizans İmparatoru ile Üsküdar ittifak antlaşması
(Osmanlı murahhası Gebze Kadısı Fazlullah’tır); 1411’de
Aydınoğlu Cüneyt Bey ile barış antlaşması; 1413’te Bizans ile

Resim-6: Sultan I. Mehmet
(Çelebi) (Anonim)

ittifak antlaşmasının yenilenmesi; 1413’te Venedik ile himaye antlaşması; 1414’te Ragusa ile
himaye antlaşması; 1415’te Karamanoğullları ile barış antlaşması; 1416’da Yeni Foça’daki
Ceneviz kolonisiyle vergi verme şartıyla antlaşma; 1416’da Venedik ile barış; 1416’da Eflak
Voyvodası ile antlaşma; 1419’da Bizans ile Şehzade Mustafa hakkında şartname yapılmıştır.
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II. Murat saltanatında diplomasi bir hayli hareketlenmiştir. Nitekim bu dönemde
1421’de Kutsal Roma İmparatorluğu ile 5 sene geçerli mütareke yapılmıştır. Ayrıca 1424’te
Bizans ile antlaşma; 1424 Sırbistan ve 1424 Eflak ile barışın yenilenmesi; 1425’te Kutsal
Roma İmparatorluğu ile 2 senelik mütareke; 1425’te Midilli Prensliği, Sakız Adası
Cenevizlileri ve Rodos Saint Jean Şövalyeleri ile antlaşma; 1426’da Karamanoğlu ile
antlaşma; 1428’te Macar Kralı ile ateşkes; 1428’te Sırbistan ile barış; 1430’da Venedik ile
barışın yenilemesi; 1442’de Eflak ile barış; 1433’te Kutsal Roma İmparatorluğu ile Bale
Antlaşması (mütareke); 1443 Karaman Beyliği ile barış; 1443’te Atina Dükası ile vergi
karşılığı itaat antlaşması; 1444 Macaristan ile 10 sene geçerli Segedin Barış Antlaşması
(Osmanlının ilk önemli barış antlaşmasıdır); 1444’te Sırbistan ile antlaşma; 1448’de Eflak,
1445’te Ragusa ile himaye antlaşması; 1445 Bizans ile barış; 1445’te Mora Prensi ile
antlaşma; 1449’da Macaristan ile mütareke imzalanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet saltanatının ilk dönemi olan İstanbul’u fethine kadar 1451’de
Eflak ile itaat antlaşması, Midilli Adası Prensi ile antlaşma, Sakız Cenevizlileri, Rodos
Şövalyeleri, Ragusa, Mora Prensi, Bizans ve Karaman Beyliği ile antlaşmalar yenilenmiştir.

Harita-4: Kuruluş devrinde Osmanlı Devleti (UNAT, 1989, 32)
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3.3. Yükseliş Dönemi ve İmparatorluk Diplomasisi
Osmanlı’nın yükseliş çağı İstanbul’un fethiyle başlar ve Kanuni saltanatı sonlarına
kadar sürer. Bu dönemde Osmanlı, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline
dönüşmüştür. Bu devrin sona ermesiyle özellikle 16. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı
devlet sisteminde ve sosyal yapısında birtakım aksaklıkları yaşanmaya başlanmış ve sorunlu
döneme girilmiştir.
Osmanlılar güçlerinin zirvesine ulaştıkları 15. ve 16. Yüzyıllarda uluslararası
diplomatik sistemin çok önemli bir parçası, hatta çekirdeği haline gelmişti. Bu süreçte
Osmanlı tek taraflı diplomasi kurallarını sorunsuz uygulamıştır. Artık verilen ahidnameler
bir imparatorluğun beklentilerine uygun şekilleniyordu. Bu dönemde mücadele edilen
İspanya, Portekiz ve Avusturya gibi büyük imparatorluklar, Osmanlı politikalarının ve doğal
olarak diplomasisinin uluslararası yönünü daha da güçlendirmiştir. Osmanlıların, Orta
Avrupa’ya kadar yayılması Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki ilişkileri de etkilemiştir.
Avrupa

devletler

dengesinin

oluşumunda

Osmanlı’nın

imparatorluk/emperyal

diplomasisinin etkisi bulunmaktadır. Nitekim İstanbul’un fethi ardından önemli devletler yeni
başkent İstanbul’da daimi (mukim) elçi bulundurmaya başlamışlardır.
Diplomaside başarı, siyasi istikrarın yanı sıra ekonomik ve askeri güçle doğrudan
ilişkili olduğundan Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) ile yeni bir döneme adım atıldı.
Bizans’ın tarih sahnesinden çekilmesi, Balkanlar, Ortadoğu ve Avrupa diplomasisini
etkilemiştir. Bulunduğu bölgede lider konumunu alan ve devletlerarası ilişkileri yönlendirme
gücünü arttıran Osmanlı, kısa sürede dünya siyasetinin önemli bir aktörü haline gelmiştir.
Fetihle birlikte İstanbul dünyanın en önemli ticaret ve diplomasi merkezi olmuştur. 1454’te
Venediklilerle başlayan ticarî temsilcilikler bulundurma geleneğini daimi elçiliklerin açılması
takip etmiştir.
Yeniçağ Avrupası’nda Ortaçağdakinden farklı olarak diplomasinin daimi, dünyevi ve
gizli olması gibi önemli esaslar kabul edilmişti. Bu yeni ilkelere uygun olarak Venedik’in
Osmanlı’daki ticari ve siyasi çıkarlarını korumak ve daha fazla imtiyazlar elde etmek için
İstanbul’da balyos (baylos) adı verilen elçilikler açıldı. Bartelemi Marsello da balyos
unvanını taşıyan ilk elçi oldu.
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Harita-5: Fatih’in ölümünde Osmanlı sınırları (UNAT, 1989, 29)
Osmanlı Devleti’ni tam manasıyla bir imparatorluğa dönüştüren Fatih Sultan Mehmet
oldu. Kendisini Roma’nın varisi olarak gören sultan, nemli devlet görevlilerini çoğunlukla
doğrudan kendisine bağlı kul sınıfından atadı. Etkili diplomasinin en önemli unsuru olan
orduyu büyüttü; bürokraside köklü değişiklikler yaptı. Sultanın önemli icraatlarından biri
devlet sistemini istikrara kavuşturan bir Kanunname hazırlamak oldu. Devlet idaresinde
İslam hukukunun yanında örfi hukuk (örf-i Sultani) etkili kılındı. Padişahın emriyle,
dönemin Nişancısı Leyszade Mehmet Efendi tarafından o zamana kadar oluşan kurallar yeni
ihtiyaçlarla tamamlanmak suretiyle derlenmiş ve Padişah adına kaleme alınmıştır. Üç bölüm
halinde düzenlenen kanunnamede protokole dair bilgi ilk iki bölümde yer almıştır. İlk
bölümde merkez ve taşra üst düzey görevlilerinin bürokrasi içerisindeki konumları ve
protokoldeki yerleri, ikinci bölümde arz, divan, bayram ve sefere çıkışa dair temel kurallar
belirlenmiştir.
Fatih döneminde yapılan antlaşmalar ve verilen ahidnameler imparatorluğun
üstünlüğünü pekiştiren içerikteydi. Fetih sonrası ilk ahidname Galata’daki Cenevizlilere
verildi (1453). Aynı yıl vergi vermek şartıyla Mora’daki Paleologoslarla, Sakız ve Limni
adalarındaki Cenevizlilerle; Trabzon Rum İmparatorluğuyla ve Ragusa Cumhuriyeti ile
antlaşmalar yapıldı; 1454’te Sırbistan’ın vergisi artırıldı. Ertesi yıl Mora ve Limni; 1456’da
Sakız Cenevizlileri ve Boğdan Voyvodalığı; 1458’de Mora Prensliği; 1460’da İtalyan şehir
devleti Toskana ile ahidname yapıldı. 1460’da Eflak Voyvadalığı ile 1461’de Trabzon Rum
İmparatorluğu’nun teslimi yanı sıra Arnavutluk Beyi İskender Bey ile mütareke için Rodos
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şövalyeleriyle; Akkoyunlu Devleti (barış için) ile 1462’de adanın terki için Midilli
Cenevizlileri ile 1463’te Bosna Kralı ile 1471’de Ragusa ile 1474’te kırım Hanı Mengli Giray
ile 1478’de barış için Venedik ile 1479’da dostluk amacıyla Napoli Krallığı; ticaret ve
mütareke içerikli Rodos Şövalyeleri ile 1480’de ticari imtiyazların yenilemesi için Venedik
ile 1481’de Katalonya (ticari) ve Ragusa (yenileme) ile antlaşmalar yapılmıştır.
Sultan Fatih’in 1481’deki ölümünden sonra tahta
geçen

II.

Bayezit

(1481-1512)

devrinde

Osmanlı

diplomasisi çok önemli sınavlarla karşı karşıya kalmıştır.
Özellikle taht kavgasından yenik ayrılan Şehzade Cem’in
önce Rodos Şövalyeleri’ne sığınması sonra da Papanın
eline düşmesi diplomasiyi etkilemiştir (1489). Sultan
Bayezit, Cem için şövalyelere yılda 45 bin altın ödüyordu.
Bu para daha sonra Papaya ödenmeye başlandı. Sultan
Cem’in Avrupa’da esareti boyunca II. Bayezit dış
politikada Venedik ve Macaristan’la antlaşmalar yaparak
barışçıl politika takip etmek zorunda kaldı.
Şehzade Cem’in ölümünden sonra II. Bayezit tekrar

Resim-7: Sultan II. Bayezit
(Anonim)

yönünü İtalya’ya döndü. Güçlü bir donanma oluşturdu.
Doğuda Memlükler’le 1491’de barış antlaşması yapılınca, iki cepheli savaş tehlikesi ortadan
kalkmıştı. Öte yandan Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı bazı Haçlı projeleri
hazırlanıyordu. Üstelik Fransa’nın İtalyan devletleriyle savaşı sırasında bazı devletler
Osmanlı ile ittifak yapmak istiyorlardı. Böylece Osmanlı Devleti’nin Avrupa iç siyasi
çekişmelerinde taraf olma dönemi tekrar başlamış oldu.
Bu arada 1499’da Venedik’le başlayan savaş 1502’de barış ile sonuçlandı. Venedik
savaşları, Osmanlı Donanması’nın Akdeniz’de ciddi bir güç haline geldiğini ve Avrupa
güçler dengesinin önemli bir unsuru olduğunu gösteriyordu. II. Bayezit devrinin en önemli
girşimlerinden biri İspanya baskısı altındaki Endülüs Müslümanları’na yardımı oldu. Yine
1492’de Ispanya’dan kovulduklarında Yahudiler’in imdadına II. Bayezit yetişmiştir. Bu
politikalar Osmanlının artık okyanus ötesi bir güç haline gelmeye başlamasının işaretleriydi.
Bilinenin aksine diplomasi faaliyetleri oldukça yoğun geçen II. Bayezit devrinde ilk
olarak 1482’de Venedik ile ahidname yenilenmiştir. Ardından Rodos Şövalyeleri ile biri Cem
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Sultan hakkında gizli şartname olmak üzere iki antlaşma yapıldı. Ertesi sene barış için
Toskana ve Napoli, mütareke için Macaristan ile 1488’de ateşkesin uzatılması için
Macaristan ile 1489’da Lehistan ve Cem Sultan hakkında Papalık ile 1490’da sınır çizimi
maksadıyla Venedik ile; 1491’de barış için Mısır Sultanı ile; 1493’te Lehistan ile (barış);
1495’te Macaristan ile (3 sene mütareke için); 1498’te Napoli, 1499’da Venedik, 1500’de
Lehistan ve 1502’de Venedik ile barış amacıyla; 1503 ve 1510’da Macaristan ile mütareke;
1510 Venedik ve 1510’da Lehistan ile barış için antlaşmalar yapılmıştır.
II. Bayezit ardından Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde Osmanlı
diplomasisi yönünü Doğu’ya çevirmiştir. Yeni tehdit Safevi Devleti’ydi. Şah İsmail 1501’de
tahta geçtiği andan itibaren Anadolu’da mezhep sorunları rahatsız edici boyutlara ulaştı. İran
bir yandan da Venedik’le ittifak arayışlarına girdi. 1502 ve 1507’de iki kez Osmanlı
topraklarına saldırdı. Nihayet Sultan Selim, Şah İsmail’in üzerine yürüdü ve Ağustos 1514’de
Çaldıran’da yendi.
Aslında, Osmanlı-Safevi mücadelesi Türk
dünyasının bir iç savaşı niteliğindeydi. Sultan
Selim’in bundan sonraki hedefi Memluklar oldu.
Hilafetin Memlukların kontrolünde olması, bölgesel
liderlik

mücadelesinde

kendilerine

üstünlük

sağlamaktaydı. Osmanlı ordusu ilk olarak Suriye’de
bulunan Mercidabık’ta Memluk ordusunu ağır bir
yenilgiye uğrattı (1516). Sultan 1516-1517 kışını
Suriye’de

geçirdi.

1517’de

Filistin

ve

Sina

yarımadası üzerinden Mısır’a girildi. Memluklar
Ridaniye’de mağlup oldu ve Osmanlı ordusu kısa
sürede tüm Mısır’ı kontrolü altına aldı.
Memluk devletinin ortadan kaldırılmasıyla,
Mekke ve Medine’nin yeraldığı Hicaz bölgesi Osmanlı

Resim-8: Yavuz Sultan Selim
(Anonim)

topraklarına katıldı. Kutsal emanetler Osmanlıların eline geçti ve son Arap halifesi İstanbul’a
getirildi. Sultan Selim’den itibaren Osmanlı Padişahları Hadimü’l-Haremeyn (Mekke ve
Medine’nin hizmetkârı) unvanını kullanmayı tercih ettiler.
Memluk topraklarının ele geçirilmesi Osmanlı İmparatorluğu’nu aynı zamanda bir
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Levant (Akdeniz) imparatorluğu haline getirdi. İmparatorluğun İslami devlet kimliği daha da
pekişti. İslam’ın Osmanlı toplumsal yaşamındaki ve kamu idaresindeki etkisi arttı. Fatih
döneminde güçlenen örfi hukuk, şer’i hukuk karşısında gerilemeye başladı. Aşağıda yeri
geldikçe değineceğimiz gibi Hilafet makamı 18. Yüzyıl sonlarına doğru devletin gücünü
kaybetmesiyle birlikte Osamanlı diplomasisinde önemli bir argüman olmaya başlayacaktır.
Osmanlılar'ın Suriye ve Mısır'ı alması, ahidnamelerin de değerini artırmıştır.
Yavuz’un kısa saltanatında ortaya çıkan diplomasi metinleri şunlardır: 1511’de
Venedik ile barış; 1512’de Ragusa ile imtiyaz yenilemesi ve Toskana ile barış; 1513’te
Venedik ile barış ve Macaristan ile mütareke; 1514’te Ankona ile ticari imtiyaz; 1515’de
Rusya ile ticaret; 1516’da Macaristan ile Lehistan barışı için mütareke ve Eflak ile bağlılık;
1517 ve 1519’da Macaristan ile mütareke ve 1517’de Venedik ile barış için antlaşma.
Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nin her yönüyle
zirveye çıktığı devir Kanuni Sultan Süleyman (15201566) dönemidir. Tahta çıktığı tarihten itibaren 46 yıllık
saltanatı boyunca Sultan Süleyman’ın içte ve dışta izlediği
başarılı politikalar nedeniyle muhteşem (magnificient)
sıfatıyla anılmasını sağlamıştır.
Avrupa’da 16. Yüzyılla Rönesans, coğrafi keşifler
gibi önemli değişimler yaşanmış, Avrupa siyaseti allak
bullak olmuş, yeni güç odakları ortaya çıkmıştır. Kanuni,
bu dönemde Fransa ile açık bir ittifak yaparak Avrupa’da
güç dengesini kontrol altında tutmuştur. Kanuni’nin
Fransa’yı destekleme politikası 1536’da verilen ahidname
ile kalıcı hale gelmiştir.

Resim-9: Kanuni Sultan
Süleyman (Anonim)

Kanuni, Katolik Kilisesi’nin parçalanmasına yol açan Almanya merkezli reformasyon
hareketlerini de yakın izlemiştir. Padişah Kilisenin ve dolayısıyla Kutsal Roma
İmparatorluğu’nun zayıflamasının, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini artıracağını biliyordu.
Nitekim 1550’lerde Katolik Habsburglara karşı, Protestan Alman prensleriyle işbirliği
yapmaya başladı. 1552’de onlara bir mektup göndererek Protestanları imparatora ve Papa’ya
karşı teşvik etti. Bu arada yine Katolik olan Fransa’yla işbirliği devam ettiriliyordu. Sultan
Süleyman’ın Avrupa devletleri arasındaki bu mücadeleye taraf olduğu dönem, Avrupa
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siyasetinin din kardeşliği yerine çıkarlar üzerinden
kurgulanmaya başlandığı bir süreç olmuştur.
Osmanlı diplomasisinin bu zirve döneminde
şu önemli antlaşmalar yapılmıştır: İlk olarak
1520’de Anona tüccarının ticari imtiyazları ve
Ragusa’ya

Mısır

yenilenmiştir.

Ertesi

için

verilen

imtiyazlar

yıl

Venedik

ahidnamesi

yenilenmiş; Ragusa ile gümrük-ticaret ve Boğdan ile
antlaşma yapılmıştır. 1522’de fethedilen Rodos
Adası’nın teslimi için şövalyeler ile; 1525’te
mütareke için Lehistan ile; 1528’de ittifak için
Macar Kralı atanan Zapolay Yanoş ile; 1528’de
Mısır’da imtiyaz için Fransız ve Katalonlar ile; ticari

Resim-10: Kanuni’nin Erdel Prensi’ni
kabulü (İ. YILDIRIM, 2012, 84)

imtiyaz için Toskana ile; 1529’da Boğdan ile; 1532’de Fransa ile dostluk; Lehistan ile barış;
1533’te ilk defa olarak barış için Avusturya ile; 1534’te ahidname yenilemesi için Venedik
ile; 1536’da ilk defa olarak ahidname için Fransa ve barış için İran ile; 1536’da ittifak
amacıyla yine Fransa ile; 1540’da Venedik ile barış; 1541’de Macaristan’ın üçe ayrılması
sonrası Osmanlıya bağlanan Erdel Prensi ile; 1542’de ittifak için Fransa ile; 1547’de beş
yıllık ateşkes için İspanya ile; 1553’de Şarlken’e karşı ittifak için yine Fransa ile; 1553 ve
1562 senelerinde barış için Avusturya ile; 1555’te İran ile
barış

için

Amasya

Antlaşması

(ilk

Osmanlı-safevi

antlaşmasıdır); 1563’te imtiyaz yenilemesi için Toskana ile
antlaşmalar yapılmıştır. Kanuni son seferine 1566’da çıktı ve
Zigetvar

önünde

vefat

etti.

Böylece

Macaristan’daki

ilerlemeler durdu.
Kanuni sonrası tahta çıkan II. Selim (1566-1574)’in
ilk önemli başarısı 1571’de Kıbrıs Adası’nın alınması
olmuştur. Ayrıca Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın
politikaları sayesinde Portekiz ve İspanyollarla mücadele
devam ettirilebilmiştir. Bu dönemde 1567’de Venedik ile
ticaret ahidnamesi yenilenmiştir. 1568’de Lehistan ve İran ile

Resim-11: Sultan II. Selim
(Anonim)
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barış; 1569’da Fransa ile ikinci ahidname; 1570’de dostluk için Rusya ile; 1571’de barış ve
1573’de sınır mukavelesi için Venedik ile; 1573’te Avusturya ile barış antlaşmaları
imzalanmıştır.
II. Selim ardından tahta çıkan III. Murat (1574-1595) döneminin en önemli
diplomatik gelişmesi Avrupa’nın yükselen gücü İngiltere ile ilişkilerin gelişmesi olmuştur.
İngiltere Levant’taki ekonomik çıkarlarını sağlam temellere dayandırmak istiyordu. Bu
amaçla Doğu Akdeniz’de seyreden gemilerine daha önce Venedik ve Fransa gemilerine
tanınan hakların sağlanması için Osmanlı’ya başvurdular. Önce üç İngiliz tüccara verilen
imtiyazlar, III. Murat devrinde genişletilmiştir. Bu arada Osmanlı ise İngilizler ile iyi ilişkiler
kurarak Habsburglara karşı ittifak cephesini büyütmek istiyordu.

Resim-12: Safevî Elçisi Şahkulu Han’ın

Resim-13: Sultan III. Murat’ın Arz

Edirne Sarayı’nda Sultan II. Selim’in

Odası'nda Yabancı Elçi Heyetini Kabulü

Huzuruna Kabulü

(İ. YILDIRIM, 2012, 86)

(İ. YILDIRIM, 2012, 85)
III. Murat dönemi ilk diplomasi faaliyetleri arasında 1575 ve 1589 senelerinde
Venedik ticari ahidnamesinin yenilenmesi sayılabilir. Ayrıca 1576’da barış ve sınır
antlaşmaları yapılmıştır. Aynı yıl Avusturya ile mütareke 8 yıl uzatılmıştır. 1577’de Lehistan
ile sulh; 1578’de Toskana ile ticari kapitülasyon; 1580’de İngiltere ve 1581’de Fransa ile
antlaşma; 1581, 1584 ve 1587’de İspanya ile mütareke; 1584’te Avusturya ile; 1589’da barış
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için İran ile (Ferhat Paşa Muahedesi); 1591’de Avusturya ve Lehistan ile barış antlaşmaları
ortaya çıkmıştır.
III. Mehmet (1595-1603) saltanatı ardından Osmanlı diplomasisinde yeni bir dönem
açılmıştır. İlk olarak Venedik ve Ceneviz ahidnameleri (1595), Fransa ile de kapitülasyonlar
yenilenmiştir (1597). En önemlisi 1596 Eğri Seferi 1596 sırasında İngilizlerle ilişkiler daha da
yoğunlaştı ve 1603’de ticari ahidname yapılmıştır. 1598’te Hollanda tüccarına imtiyaz kabul
edilmiş ve Lehistan ile barış yapılmıştır.

Resim-14: Sultan III. Murat
(Anonim)

Resim-15: Sultan III. Mehmet
(Anonim)

III. Mehmet ardından tahta çıkan Sultan I. Ahmet (1603-1617)’in dönemi diplomasi
tarihi bakımından Zitvatorok antlaşmasının yapılmasıyla öne çıkmaktadır. Aşağıda ilgili
bölümde bu antlaşma ve dönemin şartları detaylı olarak incelenecektir.
Klasik dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa'nın merkantilist devletleriyle olan
ilişkilerde geleneksel tavrını sürdürmüştür. Tek taraflı olarak eman anlayışı içerisinde ticari
imtiyazlar verilerek dengeli bir siyaset takip edilmiştir. Zaman içinde Avrupa ile diplomatik
ilişkiler geliştikçe Osmanlı anlayışında da farklılıklar gözlenmeye başlanmıştır. Osmanlı
diplomasi anlayışındaki değişimi görmek için Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın bu
konudaki bir tesbitine bakmak açıklayıcı olacaktır. Sokollu, Avrupalı bir elçi ile göçüşmesi
sırasında söz devletlerarası antlaşmalardan açılınca elçiye hitaben sarf ettiği “ahidnamelerin
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cansız birer vücut oldukları, onlara hayat verecek unsurun milletlerin güç ve iradeleri
olduğu” ifadesi dikkate değer bir tesbittir. Bu anlayışa örnek olarak Kıbrıs’ın fethi
gösterilebilir. 1570 yılında Osmanlı Devleti hazırlıkları tamamlamış, adayı elinde tutan
Venedik'e daha önce verilen ahidname (emanname) sorun olmuştu. Bu durumda Venedik'e
karşı sefer düzenlemesinin şeriat kurallarına göre nasıl mümkün olacağı dönemin
şeyhülislamı Ebussuud Efendi’den sorulmuştur. Şeyhülislam verdiği gerekçeli fetvada
“Kefere ile sulh eylemek ol zaman meşrû olur ki kâffe-i müslimîne menfa'at ola, olmayıcak
aslâ şer'î değildir” şeklinde başlayarak olayı Hz. Peygamber’in Mekke'yi fethi ile mukayese
etmiş ve devletin menfaatleri doğrultusunda savaşa cevaz vermiştir.
Sonuç olarak 15. ve 16. Yüzyıllarda güçlü Osmanlı ordusu, parlak askeri zaferlerle bir
imparatorluğun temellerini atarken, devletin teşkilatı da gelişmiş ve Osmanlı diplomasisi bu
sağlam zeminde yürütülmüştür. Askeri üstünlük, dış politikada barışçıl diplomatik temaslar
yerine askeri faaliyetlerin tercih edilmesine sebep olmuştur. 1453’ten itibaren neredeyse bir
buçuk asırlık bir süre için denilebilir ki Osmanlıda diplomasi savaş ile eş anlamlı olmuştur.
Bu durum elbette tek taraflı diplomasi anlayışını güçlendirmiştir.
Yükseliş döneminde üstün Osmanlı askerî gücünün pratikte ve İslami referansların
teoride desteklediği imparatorluk diplomasisi, pratiğin işlerliğini kaybetmesi nedeniyle ilk
olarak 1606 yılındaki Zitvatorok antlaşmasıyla ciddi bir değişim görüntüsü verecektir.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha doğru kavranabilmesi Gül Akyılmaz’ın, Osmanlı

Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, (Gül Yay., Konya 2001) ve Halil İnalcık’ın, Kuruluş ve
İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, Devlet, Kanun, Diplomasi, (Timaş, İstanbul 2014) adlı
eserleri okuyunuz.
•

Ayırıca aşağıdaki şu hususlara bilhassa dikkat ediniz:

•

Osmanlı, kuruluşundan tarih sahnesinden çekilişine kadar diplomasiyi genel

olarak topraklarını genişlemek, devletlerarası dengelerin kendi aleyhine dönmesine engel
olmak ya da kendi lehine çevirmek, ittifaklar kurmak ve zayıfladığı dönemlerde varlığını
sürdürmek gibi amaçlarla için kullanmıştır.
•

Osmanlı’nın kuruluşundan 16. Yüzyılın sonuna kadar olan dönemi klasik çağ

olarak tanımlanmaktadır. Bu devir hemen hemen tamamıyla imparatorluğun kuruluş ve
yükseliş dönemlerini kapsar. Osmanlı bu süreçte tek taraflı diplomasiyi (Ad Hoc) sorunsuz
uygulayabilmiştir. Hatta Osmanlı dünyada bu diplomasi biçimini en son terkeden
devletlerden biri olduğu kabul edilir. Dönemlere göre öncelikler farklılaşmakla birlikte
Osmanlı diplomasisi dört kaynaktan beslenmiştir: İslam’ın siyasal mirası, eski Türk cihan
hâkimiyeti anlayışı, Roma/Bizans siyasi mirası ve Osmanlı ordusunun başarıları. Bunlardan
üçü miras olarak devr alınan siyasal düşüncelerin, dördüncüsü ise bizzat Osmanlı askeri
sisteminin başarısının sonucudur.
•

Osmanlı diplomasi anlayışında bazı kavram ve uygulamalar önem

kazanmaktadır. Öncelikle darülharp, darülislam, eman ve ahidname gibi diplomasi
geleneğini derinden etkileyen kavramlar üzerinde durmamız gerekir. Osmanlı kuruluşundan
itibaren bulunduğu coğrafyanın zorlukları nedeniyle uluslarası dengeleri gözetmiş; gücü
oranında ve menfaatleri doğrultusunda realist bir diplomasi politikası takip etmiştir.
•

Osmanlı, genişlediği alanlarda sürekli bir savaş hali yerine, daha yumuşak bir

tarzda istimalet denilen ısındırma politikasını uygulamıştır. Osmanlı’nın diplomasideki bu
denge politikası 1453’te İstanbul’un fethine kadar sürmüştür. Bu tarihe kadar Osmanlı
başkentlerinde daimi elçilik açan ülke de olmamıştır.
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Uygulama Soruları

•

Klasik dönem Osmanlı diplomasi anlayışını etkileyen İslami kaideler nelerdir?

•

Osmanlı diplomasisinin önemli faaliyetlerinden olan ahidnameler, hangi maksatla
verilmekteydi?

•

Osmanlı başkentinde ilk daimi elçilikler hangi dönemde açılmaya başlandı?

•

Cem Sultan hadisesi dönemin Osmanlı diplomasisini nasıl etkilemiştir?

•

Kanuni’ni dönemi diplomasisinde genel anlayış nasıl gelişmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı’nın kuruluşundan başlayarak yükseliş döneminin sonlarına
kadar diplomasi anlayışı ve uygulamalarını değerlendirdik. İlk olarak beylikten devlet
yapısına geçişte, sonrasında İstanbul’un fethi ile devletten imparatorluğa yöneliş sürecinde ve
nihayet Kanuni Sultan Süleyman saltanatındaki zirve döneminde diplomasinin etkin
kullanımını ele aldık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı diplomasi anlayışında yer almaz?
a) Darülharp

b) Temettüat c) Darülislam d) Eman

e) Ahidname

2) Osmanlı ticari ahidnamelerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek taraflı oluşu

b) Dua kısmı

d) Dibace kısmı

c) Kısa oluşu
e) Elkap kısmı

3) Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa Rumeli’de diplomasi hangi kaleyi ele
geçirmiştir?
a) Vidin

b) Belgrad

c) Çimpe

d) Gelibolu

e) Mora

4) İstanbul’daki Venedik elçileri aşağıdaki hangi isimle anılırdı?
a) Katip

b) Çavuş

c) Sefir

d) Murahhas

e) Balyos

5) 1492’de İspanya’dan kovulan Yahudileri 1492’de kabul eden Padişah hangisidir?
a) Yıldırım Bayezit

b) I. Murat

d) II. Bayezit

c) Osman Gazi

e) Fatih Sultan Mehmet

6) III. Murat döneminde hangi ülke ile diplomatik temaslar gelişmiştir?
a) Habsburg b) Venedik

c) İran

d) Ceneviz

e) İngiltere

7) II. Selim dönemi politikalarının belirlenmesinde aşağıdaki hangi devlet adamı etkili
olmuştur?
a) Sokollu Mehmet Paşa

b) Çandarlı Halil Paşa

d) Kavalalı Mehmet Ali Paşa

c) Mustafa Reşit Paşa

e) Melek Ahmet Paşa

8) Taht kavgasından yenik ayrılan Şehzade Cem nereye sığınmıştır?
a) Girit Adası

b) Santorin Adası c) Sakız Adası

d) Meis Adası e) Rodos Adası
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9) Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumunda şer’i hukuk yanında aşağıdakilerden hangisi de
etkili olmuştur?
a) Ticaret hukuku b) Amme hukuku c) Örfi hukuk d) Ahidname e) Kanunnname
10) Fransa kapitülasyonları aşağıda verilen hangi tarihte başlamıştır?
a) 1835

b) 1536

c) 1355

d) 1453

e) 1299

Cevaplar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

a

c

e

d

e

a

e

c

b
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4. OSMANLI KLASİK ÇAĞINDA DİPLOMASİ TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Divan-ı Hümayun ve Nişancı
4.2. Osmanlı Diplomasisinde Reisülküttaplık Kurumu
4.2.1. Reisülküttap ve Görevleri
4.2.2. Reisülküttaplık Bürokrasisi
4.3. Divan-ı Hümayun Tercümanları
4.4. Klasik Dönem Diplomasisinde Protokol Görevlileri
4.4.1. Teşrifatçı
4.4.2. Teşrifat Kalemi ve Tutulan Kayıtlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Osmanlı diplomasisinde Reisülküttaplık kurumunun ön plana çıkışı

hangi şartlarda olmuştur?
•

Klasik dönemde Divan-ı Hümayun Tercümanları hangi görevleri

üstlenmiştir?
•

Klasik devir Osmanlı diplomasi geleneğinin oluşumunda teşrifatçının

yerini değerlendiriniz.
•

Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi hangi ihtiyaçtan dolayı

kaleme alınmıştır ve eserin özelliklerini nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Kazanım

Konu

edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı
Divan-ı Hümayun ve
Nişancı

diplomasisinin

kurumsallaşmasında ilk aşama
olan Divan kurumu ve burada
Nişancının faaliyeteri hakkında

Ders notları ve önerilen
bilimsel kaynaklar.

bilgi sahibi olabilmek.

Klasik Osmanlı diplomasisinde
en üst birim olarak faaliyet
Osmanlı Diplomasisinde

gösteren

Reisülküttaplık Kurumu

kurumunun

Reisülküttaplık Ders notları ile önerilen
ve bilimsel kaynaklar.

oluşumunu

teşkilat

özelliklerini

açıklayabilmek.
Diplomasi

teşkilatının
unsurlarından

vaz

Divan-ı Hümayun

geçilmez

olan Ders notları ile tavsiye

Tercümanları

tercümanların seçimi, eğitimi ve edilen kitap ve makaleler.
görev alanlarının öğrenilmesi

Klasik Dönem

Klasik dönemde teşrifatçılığın

Diplomasisinde Protokol

doğuşu ve faaliyet alanlarının

Görevlileri

anlaşılması.

Ders notları ile önerilen
kitap ve makaleler.
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Anahtar Kavramlar
•

Nişancı:

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Divan-ı Hümayunda diplomasi

kurallarını uygulayan memur.
•

Reisülküttap:

17.

Yüzyıldan

itibaren

Nişancı’nın

yerine

diplomasi

bürokrasisinin başı durumuna gelen devlet görevlisi.
•

Tercüman: Padişahın mektuplarını yabancı dile, yabancı dildekileri Osmanlı

Tükçesine çevirmek, İstanbul'daki elçilerle Divan arasında aracılık etmek, İstanbul’da yabancı
görevlilerle yapılan görüşmelerde hazır bulunmak, gerektiğinde yabancı ülkelere gitmek ve
burada sultanının yazılı ve sözlü mesajlarını iletmek gibi vazifeleri yerine getiren görevliler.
•

Teşrifatçı: Osmanlı’da protokol kurallarını uygulayan memur.
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Giriş
Osmanlıların dış politika yapılanması ve diplomasi teşkilatının kavranmasında
Padişah denetiminde olmak üzere Divan-ı Hümayun’dan başlayarak en alt seviyedeki
memura kadar hangi büroların nasıl işlevler yürüttüğü; Osmanlı elçilik sistemi ve İstanbul’da
bulunan yabancı elçilerin dış politikadaki rolleri ile bu dönemlerdeki teşrifat kurallarına
bakılması gerekir.
Yukarıda da gördüğümüz gibi Osmanlı ilk 150 yıllık dönemde çok hızlı büyümüş ve
devletlerarası sistemin en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum
imparatorluğun çok sayıda ülkeyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurmasına neden
olmuştur. Diplomatik ilişkilerdeki nicelik ve nitelik artışında hiç kuşkusuz Batılı ülkelerin
Osmanlı İmparatorluğu’yla siyasal ve ekonomik ilişkilerini geliştirme doğrultusundaki
politikaları ile bu maksatla İstanbul’da ikamet elçilikleri açmalarının büyük payı
bulunmaktadır. Dolayısıyla, imparatorluğun dış politika ve diplomasi gündemi yoğunlaşmış
ve çeşitlilik kazanmıştır.
Klasik dönemde Osmanlı diplomasinin kurumsal gelişimini sağlayan birkaç etken
bulunmaktadır. Öncelikle, 1453 sonrası dönem devletin bir imparatorluğa dönüştüğü,
siyasetten ekonomiye, dinden kültüre kadar tüm toplumsal alanlarda büyük bir atılımın
gerçekleştiği görülür. Bu çerçevede, çok geniş bir coğrafyada büyük ve heterojen bir nüfus
barındıran imparatorluğun yönetimi, çok daha geniş kapsamlı bir kurumsallaşmayı
gerektirmiştir. Bu da bütün bürokratik yapıda olduğu gibi, diplomasinin yürütülmesiyle ilgili
bürokratik birimlerde gelişmeye zemin hazırlamıştır. İkinci olarak, bu dönemde
imparatorluğun siyasal yapısının, oluşan yeni koşullar nedeniyle geçirdiği genel değişim,
özelde diplomasinin yürütülmesiyle görevli bürokratik yapıda da görülmüştür.
Üçüncü olarak, genişlemesi ve gücünün artması sonucunda, imparatorluğun diğer
ülkelerle ilişkileri artmış, siyasal ve ekonomik bağlar kuvvetlenerek daha gündelik bir nitelik
kazanmıştır. Dolayısıyla diplomatik faaliyetler Osmanlı merkez bürokrasisinin görev
sahasında çok daha büyük bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bu da bürokrasinin nitel ve nicel
olarak -özellikle Batı’da 15. ve 16. Yüzyılda görülen gelişmeyle mukayese edildiğinde sınırlı
da olsa- kurumsal bir gelişme göstermesini sağlamıştır. Böylece Divan-ı Hümayun’da
Nişancı tarafından organize edilen diplomasi kısa süre sonra Reisülküttap (Reis Efendi) ve
bürokratik bir kadro tarafından yürülmeye başlanmış, kurumsallaşma gelişmiştir.
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Son olarak, 15. Yüzyıldan itibaren Batılı ülkelerin sürekli diplomasiye geçmeleri
sonucunda Osmanlı topraklarında da mukim elçilikler açmaları, Osmanlı diplomasisinin
dolaylı da olsa sürekli diplomasiyle tanışmasına yol açmıştır. Bu gelişme, esas etkisini
özellikle 18. Yüzyılda göstermeye başlayacaktır. Fakat yine de yabancı elçilerle kurulan
diplomatik bağların süreklilik taşımaya başlaması, Osmanlı diplomasisinin kurumsal anlamda
gösterdiği sınırlı değişime etkide bulunan bir olgu olmuştur. Söz konusu dönemde
diplomasinin kurumsal boyutu açısından en ağırlıklı kurum Divan-ı Hümayun olmaya devam
etmiştir.
Devletlerin gerek birbirleriyle olan ilişkileri ve gerekse kendi içlerindeki düzenini bir
ahenk içerisinde yürütebilmeleri, zamanla bazı kuralların ortaya çıkmasını zorunlu hale
getirmiştir. Kurallar oluşunca da bunların uygulanması için bir memura, hatta bir kuruma
ihtiyaç duyulmuştur. Böylece Teşrifatçılık ortaya çıkmıştır.
16. Yüzyıl sonlarından itibaren, İmparatorluğun siyasal, ekonomik ve askeri yönden
duraklama dönemine girmesi ve bunun sonucunda savaş meydanlarında başarısızlıklarla karşı
karşıya kalması, diplomasinin daha yoğun ve etkin bir biçimde kullanılmasını gerektirmiştir.
Bu da Reisülküttabın diplomasiyle ilgili görevlerine daha fazla zaman ayırmasına neden
olmuştur. Fakat Reisülküttaplığın yetkileri, görevleri, sorumlulukları ve işlevleri açısından en
gelişmiş biçimde ortaya çıkışı 18. Yüzyılda olacaktır.
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4.1. Divan-ı Hümayun ve Nişancı
Osmanlı bir uç beyliği halinde iken dış politikada en önemli belirleyici Osman Bey idi.
Ardından Orhan Gazi döneminde toprakların genişlemesi, başka ülkelerle ilişkilerin başlaması
ve devlet bürokrasisinin artması nedeniyle idarede kurumsallaşma başladı. Bu dönemde
vezirlik müessesesinin ortaya çıktığı ve devletin önemli işlerinin görüşülerek karara
bağlandığı bir de Divan’ın oluşturulduğu görülmektedir. Böylece Osmanlı’nın kuruluş
döneminde dış politika Padişah, Sadrazam ve Divan ekseni oluşmuştur. Diplomasi teşkilatı
sarayda filizlendiği için de büyük ölçüde sarayın bürokratik yapısından etkilenmiştir.
İlk dönemlerde bir devletle siyasi ilişki kurulması Divan’da karara bağlanmakta,
oradan çıkan bir İcazet-i Hümayun ile de hukuksal anlamda tanıma gerçekleşmekteydi.
Ülkeye gelen elçilerin güvenlik içinde seyahat edebilmelerinin sağlanabilmesi için alınması
gereken tedbirler Divan’da görüşülür ve uygulanacak protokole dair ilgililere talimat verilirdi.
Elçilere geldikleri ülkeye verilen önem ve değer doğrultusunda takınılacak tutum, bu
çerçevede nasıl bir protokole tabi tutulacakları da Divan’da belirlenip, ilgililere bildirilirdi.

Resim-16: Nişancı (sağdan ikinci) (Mushir Arif Pacha, 1863)

Klasik dönemde Divanın işleyişinde önemli görevlilerden biri Nişancı’ydı. Nişancı,
kalemiye sınıfından yetişirdi ve protokolde Beylerbeyine eşitti. Nişancının emri altında
Divan-ı Hümayun’un bütün yazı ve evraklarının işlerini bir kâtipler ve memurlar heyeti
yürütmekteydi. Bu kalemiye kesiminin temel dört birimi vardı. Bunlar Beylik, Tahvil, Ruus
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ve Amedi kalemleriydi. Nişancıya bağlı memurlar içinde bulunan Reisülküttap (Reis
Efendi) daha sonra dış politika işlerinde en üst seviyeye gelecektir.
Divan-ı Hümayun’un adeta genel sekreteri durumundaki Nişancı’nın pek çok
sorumluluğu vardı. Mesela onun onaylamadığı hiçbir ferman ya da kanun yürürlüğe
konulamazdı. Bu durumda dış politika ile ilgili bütün resmi belgelere, örneğin ahidnamelere
Padişahın mührünü basarak son tasdik formalitesini yerine getiren de Nişancı oluyordu.
Nişancının diplomasideki etkisi 17. Yüzyılın ortalarından sonra azalmıştır. Bu
dönemde Divan toplantıları için Sadrazamlara mahsus sürekli bir konak tahsis edilmiş,
yürütme organının sarayla bağı azalmıştır. Bu tarihten itibaren Nişancı, protokolde
Reisülküttaptan önce gelmekle beraber, Divanda dış politikaya ait işler tamamen
Reisülküttaba bağlanmıştır.

4.2. Osmanlı Diplomasisinde Reisülküttaplık Kurumu
4.2.1. Reisülküttap ve Görevleri
Reiüsülküttaplık, Osmanlı diplomasi tarihinin en önemli kurumlarından biridir.
Reisülküttaplar (Reis Efendiler), 15. Yüzyıldan itibaren Nişancının görev yükünü artması
sonucu özellikle diplomasi alanında ön plana çıkmışlardır. Böylece dış ilişkilerde 1836
yılında Hariciye Nezareti kurulana kadar neredeyse iki asır boyunca Osmanlı diplomasi
geleneği ve birikimi Reisülküttaplık bünyesinde oluşmuştur.

Resim-17: Reisülküttabın elçi kabulü (Mushir Arif Pacha, 1863)
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16. Yüzyıl başlarında Reisülküttap, Nişancı’nın emrinde çalışan, Divan-ı Hümayun’da
görevli bir grup kâtibin yöneticisiydi. 17. Yüzyıl ortalarında artık Sadrazamın ikamet yerinin
sabit hale getirilmesiyle yani Paşa Kapısı (Babıâli)’nın şekillenmesiyle ilgili bürolar gibi
Reisülküttap ve yanındaki kâtipler de buranın daimî kadrosunu oluşturdular. Böylece Reis
Efendi’nin merkez bürokrasisinin birinci halkasını oluşturan kâtiplerin başı sıfatıyla devlet
işlerindeki önemi ve ağırlığı artmaya başlamıştır.

Resim-18: Reisülküttap (Reis Efendi) (Fenerci Mehmed Albümü, 1986, 12)

17. Yüzyılın sonlarında diplomasi yoğunluk kazanınca Reisülküttaplık ile bağlı
kalemleri dışişleri bürokrasisinin tek yetkili makamı haline gelmiştir. Böylece buraya
yapılacak atamalarda bazı tercihleri de oluşmaya başlamıştır. Önceleri Divan-ı Hümayun
Kalemi’nde Tezkirecilik’ten Reisülküttaplık makamına yükselme genel kariyer çizgisini
oluşturmaktaydı. Fakat 18. Yüzyılda Sadaret Mektupçuluğu ve yine yüzyılın sonuna doğru
Amedi Kalemi içerisinde yetişmiş olmak Tezkireciliğin yerini almaya başladı. Özellikle
dışişleri açısından oluşan bu tercih, zamanla Hariciye Nezareti’nin kurulmasına zemin
hazırladı.
17. Yüzyılın ortalarından itibaren Reisülküttap fiilen Divan-ı Hümayun üyesi değildi.
Fakat kendisine yazışma ve Divan işlerindeki bilgisi itibariyle önem veriliyordu. Reisülküttap
ve maiyetinin başlıca görevleri arasında dışarıya gönderilecek namelerin hazırlanması, gelen
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namelerin tercüme edilmesi, yol emri, izin ve berat gibi belgelerin oluşturulması veya
bunların denetimi yer almaktaydı. Bunlardan başka ahidnameler kendisine bağlı kalemde
saklandığından, bu hususta gerektiğinde sorulan sorulara cevap vermek ve meclislerde ilgili
maddeleri okumak veya ahidnameler hakkında bilgi vermek görevleri arasında yer alıyordu.
Reisülküttabın vazifeleri arasında elçilere teslim edilecek Name-i Hümâyun’u
hazırlayıp Sadrazama vermek, Şeyhülislamın katıldığı törenlerde ona mihmandarlık yapmak,
Kırım Hanları’nın orduya katılmalarında veya İstanbul’a geliş gidişlerinde gerçekleştirilen
törenlerde mihmandarlık da bulunuyordu. Reisülküttap ayrıca Kırım Hanları’nın Babıâli ’de
Kapıkethüdalığını yapardı. Osmanlı tebaasından olan Gayrimüslimlerin veya dışarıdan gelip
Osmanlı topraklarında izinli (emanlı) olarak ikamet etmekte olan müste'men kişilerin hukuki
meselelerini de Reisülküttap takip ederdi.
Reisülküttapların Babıâli’nin yabancı elçilikler ile olan bağlantısını sağlama görevi
bulunduğu gibi zamanla elçiler ile görüşme vazifesini de üstlenmişlerdir. Elçilerle sürekli
temas halinde olmaları ve çoğunlukla görüşmelere devlet adına katılmaları, bu görüşmeler
esnasında devleti zor duruma düşürmeyecek ince anlayış, kıvrak zekâ, iyi bir kültür ve siyasi
tarih bilgisini gerektirdiğinden bu özelliklerin Reisülküttaplarda bulunması önemliydi.
Osmanlı’ya gelen daimi ikamet elçilikleri veya özel olarak görevlendirilmiş çeşitli
rutbelerdeki geçici elçiler devletin bütün ilişkilerinde öncelikle Babıâli’ye, dolayısıyla
Reisülküttaba müracaat etmek zorundaydı. Sadece diplomatik konular değil diplomasi dışı
özel isteklerin Osmanlı bürokrasisine iletilmesinde Reisülküttaplar aracılık etmekteydi.
Devlet nezdinde görev yapan daimi elçilerle Osmanlı’nın ilişki kurma talebi çoğunlukla
Reisülküttap veya konunun diplomatik önemine göre Reisülküttap ya da Sadrazam tarafından
görevlendirilen Divan-ı Hümâyun Tercümanı vasıtasıyla olurdu. Daha az önemli ya da rutin
işlerde ise hükümetle elçiler arasındaki bağlantıyı tercümanlar sağlardı. Elçi bizzat
Sadrazamla görüşmek istediğinde, bu isteğini tercümanı aracılığıyla bildirir, elçiye uygun bir
zamanda randevu verilirdi.
Devletlerarası ilişkilerin 18. Yüzyılda hızlı bir biçimde gelişme göstermesi,
Reisülküttaplık kurumunun işleyişinde değişimlere neden oldu. İlk olarak Reisülküttap olacak
kişilerin seçiminde temel alınan kıstaslar farklılaşmıştır. Genelde 18. Yüzyıla kadar
Reisülküttaplar iç bürokrasinin gerektirdiği uzmanlık ve bir takım siyasi odaklaşmaların
tesiriyle seçilmekte iken dışişlerinin artan önemi Reisülküttap olacak kişilerde yeni özellikler
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aranmasına sebep olmuştur. Reisülküttapların seçiminde, uluslararası görüşmelerde görev
alabilecek birikime sahip olmak, beylik kaleminin dışişleriyle ilgili birimlerinde çalışarak
yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve nameleri kaleme
alabilecek kadar tecrübe kazanmış bulunmak gibi özellikler aranmaya başlanmıştır. Bundan
dolayı hariciye ile ilgili kalemler arasında uzmanlaşmış olmak Reisülküttaplık yapan kişilere
ilerlemek için daha fazla imkân sağlanarak, vezirlik rütbesine kadar yükselmelerinin önünü
açılmıştır.

19.

Yüzyılda

Osmanlı

diplomasi

teşkilatı

Avrupa’da

olduğu

gibi

profesyonelleşmeye başlayınca 1836’da Hariciye Nezareti kurulmuş ve böylece asırlık
Reisülküttaplık kurumu tarihe karışmıştır.

4.2.2. Reisülküttaplık Bürokrasisi
Yukarıda belirtilen diplomasi uygulamaları Reisülküttaba bağlı Beylik ve Amedi
kalemlerinde yürütülürdü. Beylik Kalemi devletin ana kayıtlarını tutmakla mükellefti ve bu
özelliğinden dolayı da Divan kalemi olarak da bilinmekteydi. Buranın amirine Beylikçi
denilirdi. Beylikçi Kalemi’nde yabancı devletlerle yapılan antlaşma, kanun, berat ve ferman
kayıtları ile imtiyaznamelerin kayıtları, Gayrimüslim cemaatlerin hukuki durum belgelerinin
kaydı tutulmaktaydı. Diplomasi değeri çok yüksek bu belgeler aynı zamanda burada
muhafaza edilmekteydi. Ayrıca Divan’ın diğer üç kaleminden gelen yazıları görmek,
üzerlerine kendi onaylarını gösteren sahh işaretini koymak ve Reisülküttabın isteklerine hazır
bir şekilde yürütüp, saklamak Beylikçi kaleminin görevlerindendi.
Beylikçi, Reisülküttabın azlinden hemen sonra yeni bir tayin yapılmadığı, hastalık
veya uzun süreli görevlendirmeler gibi makamın boş kaldığı zamanlarda Reisülküttaba en
yakın kişi olarak ona vekâlet ederdi. Bundan dolayı atanan Reisülküttaplardan birçoğunun
Beylikçilikten geldiği görülmektedir.
Klasik devirde Reisülküttabın özel kalem müdürlüğü gibi olan Amedi Kalemi’nin
amirine ise Amedci denirdi. Amedi Kalemi’nde genellikle devletin gizlilik özelliği içeren
yazıları hazırlanmaktaydı. Bu yazılar tek bir sahayı kapsamayıp, hem iç hem de dış işleriyle
ilgili çeşitli konulardı. Dış ilişkilerle alakalı olanlar, murahhas, geçici ve daimi elçi
yazışmalarıydı. Amedi Kalemi’nin görevleri arasında daimi elçiler ve başka nedenlerden
dolayı resmi olarak farklı statülerde atanan diplomatik temsilciler ile haberleşmeyi sağlamak,
oralardan gelen raporları Sadrazama ve onun talimatıyla Padişaha arz etmek de

107

bulunmaktaydı. Yazışmalar çok gizlilik taşıyor ise gönderilecek temsilcilere Amedi Kalemi
tarafından şifre verilirdi.
Amedi Kalemi’nin hariciye ile alakalı bir görevi de yabancı elçilerle yapılan resmi
görüşmeleri, elçilikler tarafından görevlendirilen tercümanların Reisülküttap ile yaptıkları
görüşmeleri zabta geçirmekti. Mükâleme Mazbatası adı verilen bu zabıtlar daha sonra
Amedi Kalemi’nde temize çekilerek Sadrazama, talebi halinde Padişaha sunulurdu. Gerek
Osmanlı elçileriyle, gerek diğer elçiler ile olan yazışmalar, gerekse mükâleme mazbataları
Amedi Odası’nda bulunan ceridelere (defterlere) kaydedilirlerdi.

Resim-19: Büyük tezkireci (en sağda), Amedi Efendi, Beylikçi Efendi,
Çavuşbaşı Ağa, Babıâli Alay Başçavuşu (en solda) (Mushir Arif Pacha, 1863)

Reisülküttap, Sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte Padişahın yanına,
Rikap Reisi unvanıyla bir kaymakam tayin edilirdi. Bu göreve Rikab-ı Hümayun Riyaseti
denilirdi.

Rikap

reisleri,

seviyeleri

göz

önünde

bulundurularak,

genelde

Büyük

Tezkireciler’den seçilirdi. Ayrıca Rikab-ı Hümayun Reisliği’nden asaleten Reisülküttaplığa
geçilirdi. Reisülküttap, seferde bulunduğu zamanda Sadrazamın dışişlerindeki yetkilerinde
herhangi bir sınırlama mevcut olmadığı için hariciyeyle ilgili bütün gelişmeler hakkında
mümkün olan en kısa zamanda Sadrazamı bilgilendirirdi. Gelişen olaylar hakkında Padişah
karar vermemiş ise karar Sadrazama bırakılır, karar vermiş ise verdiği kararlardan Sadrazam
ve Reisülküttap mutlaka haberdar edilirdi.
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Zaman içinde Sadrazamla saray arasındaki normal yazışmaların Reisülküttap
vasıtasıyla yürütülmesi, bu makamı Sadrazamın saraya açılan gözü haline getirdi. Bunun
sonucu olarak Reisülküttaplar devletin her türlü gizli bilgilerine vakıf oldular. Bu durum
onlara ayrı bir sorumluluk yüklediği gibi diğer bürokratlardan farklı bir özellik de kazandırdı.

4.3. Divan-ı Hümayun Tercümanları
Osmanlı’da diplomasinin yürütülmesinde önemli rol üstlenen bir başka grup Divan-ı
Hümayun Tercümanları’ydı. Bunlar Padişahın mektuplarını yabancı dile, yabancı dilde
olanları Osmanlı Türkçesine çevirmek, İstanbul'daki elçilerle Divan arasında aracılık etmek,
İstanbul’da yabancı görevlilerle yapılan görüşmelerde hazır bulunmak, gerektiğinde yabancı
ülkelere gitmek ve burada Sultanının yazılı ve sözlü mesajlarını iletmek gibi görevleri yerine
getiriyorlardı.
İlk dönemlerde Osmanlı’ya gelen elçilerin veya yabancı misafirlerin hizmetlerinin
görülebilmesi için lisan bilen görevli eksikliği nedeniyle Çavuşbaşı ve diğer görevlilerin
üstlendiği vazifelerin üçüncü şahıslara havale edildiği görülmektedir. Çavuşbaşı ile teşrifatçı
arasındaki görev dağılımında Çavuşbaşı’nın Doğu, teşrifatçının ise Batı dilleri hususunda
bilgi sahibi olması gerekmekteydi. Ancak uygulamaya bakıldığında teştifatçılar arasında da
Farsça ve Arapça gibi dilleri bilenler görüldüğü halde, Batı dilleri hususunda aynı şeyi
söylemek zordur. Bu yüzden 18. Yüzyıl ortalarında Çavuşbaşı’nın görevleri devam etmekle
birlikte, Teşrifatçının Doğudan gelen elçiler için yapmakla mükellef olduğu bazı görevleri,
Batı devletleri elçileri için uygulama görevi Divan-ı Hümayun Tercümanı’na verilmiştir.
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Resim-20: Reisülküttapın elçi kabulünde Babıâli Tercümanı (en solda)
(Mushir Arif Pacha, 1863)
İster Padişaha isterse de Sadrazama ve Reisülküttaba Avrupa devletlerinden gelen
yazılar tercümanlar tarafından çevrilirdi. İslam ülkelerinden gelenler Farsça ve Arapça ise
Divan-ı Hümayun kalemindeki bu dilleri bilen kâtiplere tercüme ettirilirdi. Tercüme edilen
yazılar Reisülküttap tarafından Sadrazama sunulurdu.
Tercümanlar İstanbul’daki elçilerle sıkı ilişki içerisindeydiler. Onlarla politika
konularını konuşurlar ve bunları Sadrazama aktarırlardı. Bunun yanında tercümanların bir
görevi de Divan veya Padişahı ziyarete gelen elçileri karşılamak ve görüşmelerde
tercümanlık yapmaktı.
Başlangıçta başta Rumlar olmak üzere diğer Balkan kökenli mühtedi (din değiştiren)
Osmanlı vatandaşları tercüman olarak kullanılmıştır. Bunlara maaş olarak tımar geliri
bağlanmıştı. 16. Yüzyılın ortalarına doğru Divan-ı Hümayun’da yabancı dil bilen Rumlar
ağırlık kazanmaya başladı. İstanbul Rum Patrikhanesi’nin yönetiminde Kuruçeşme’deki
bir okulda Rum gençler bu görev için yetiştirilmekteydi. Onlara Rumca ve Fransızca’nın
yanı sıra Osmanlı Türkçesi de öğretiliyordu. Zamanla Batılıların Feneryot, Osmanlıların ise
Fener Beyleri dedikleri Divan-ı Hümayun Tercümanları’na bazı ayrıcalıklar verildi.
17. Yüzyılın ortalarından başlayarak Fenerli Rum aileleri arasında önde gelenleri
tercümanlık görevini üstlendiler. Bu ailelerden en bilinenleri İskerletzade, Yanokizade,
Drakozade, Kalimakizade, İpsilantizade, Mikalzade ve Sarıbeyzadeler idi. Bunlar
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doğrudan Divan tercümanı olabildikleri gibi genellikle önce Tersanede (donanmada) bir süre
çalıştıktan sonra Divan-ı Hümayun Tercümanlığı’na atanırlardı. Başlangıçta Divan
tercümanlarının sayısı azken, imparatorluğun gelişmesiyle bunların sayıları da çoğaldı.
Divan’da görevli tercümanlar arasından en çok ve en iyi dil bilen birisi Baştercüman olurdu.

4.4. Klasik Dönem Diplomasisinde Protokol Görevlileri
4.4.1. Teşrifatçı
Bazı İslâm devletlerinde hil‘atle aynı anlama gelen teşrif kelimesi Osmanlı’da da
benzer manada kullanılmıştır. Zaman içinde teşrifin protokol/merasim anlamında kullanımı
yaygınlık kazanmıştır. Protokol kurallarını uygulayan memurlara ise Teşrifatçı denilmiştir.
Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyıl başlarından itibaren bilinen
Teşrifat

Kalemi,

18.

Yüzyıl

sonlarına

kadar

Şıkkıevvel

Defterdarlığı'na bağlı malî bir kurum olarak faaliyet göstermiştir.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde oluşturulan ve Divana bağlanan
bu kalem, önceleri

Teşrifatî/Teşrifatçı

(Teşrifatî-i

Divan-ı

Hümayun/Teşrifatî-i Divan-ı Ali) yönetiminde malî bir büro idi.
Bu dönemde Başdefterdarlığa bağlıydı ve görev yeri Defterdarın
Konağı idi. Defterdara bağlı diğer kalemler gibi Teşrifat Kalemi
çalışanları da mutlaka her gün sabah namazından sonra gelip
akşama kadar Defterdarın hizmetinde bulunurlardı. Ayrıca Divan-ı
Hümayun’un toplandığı günler Teşrifatçı emrindeki halife ve
şakirtleriyle

hazır

bulunur,

gerektiğinde

malî

işlemlerle

ilgilenirlerdi. Diğer hazine kâtipleri gibi hacegandan sayılan
Teşrifatçı, Divanda onlarla birlikte otururdu.
Teşrifatın maliye kalemi olduğu dönemde protokol kuralları
örfî kanunlar çerçevesinde ve Nişancı’nın sorumluluğundaydı.

Resim-21: Teşrifatçı
(Mushir Arif Pacha, 1863)

Teşrifati/Teşrifatçı adlı bir Hazine-i Amire Kâtibi’ne ilk defa II.
Beyazıt devrine ait defterlerde tesadüf edilmektedir. Bu kâtibin görevlerinde ve konumunda
17. Yüzyıl sonları ile 18. Yüzyıl başlarında meydana gelen değişim, ismin ifade ettiği manayı
da etkilemiştir. Değişim sürecinin tamamlanmasından sonra Teşrifatçı artık Başdefterdara
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bağlı bir hazine kâtibi değil doğrudan Sadrazama bağlı ve protokol işlerinden sorumlu Babıâli
görevlisi haline gelmiştir.
Başlangıçta teşriflerle ilişkili görevleri bulunduğu anlaşılan Teşrifatçı’nın maliye
masrafları hususundaki vazifeleri 17. Yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu görev
1687-1694 yılları arasında hemen hemen tamamen Ruznamçe ve Başmuhasebe kalemlerine
devredilmiştir. Bundan böyle Teşrifatçının tuttuğu masraf ruznamçelerine ise Defter-i
Teşrifat denilmiştir.

Resim-22: Divan’da kâtiplerinin çalışma düzeni (K. GİRGİN, 1992, 95)

4.4.2. Teşrifat Kalemi ve Merasim Kayıtları
Osmanlı protokol uygulamaları ve teşkilatı bakımında büyük önem taşıyan Teşrifat
Kalemi'nde tutulan deflerler diplomasi tarihi için birincil kaynak olmaları nedeniyle önem
taşımaktadır. Bu kalemde çeşitli teşrifat muamelelerine dair yevmi, mufassal ve müteferrik
adı verilen defterler tutuluyordu. Yevmiye defterler gün ve tarih sırasıyla tutulan defterlerdi
ve Padişahın huzuruna çıkan şahısların isimleri, giydikleri hil’atlerin türleri, kürk masrafları
ve ziyafetler dolayısıyla yapılan giderleri, elçilerin kabulleri sırasındaki düzen ve masrafları,
Divan toplantıları zamanlarında bulunan üyelerin isimleri ve diğer bütün merasimler gibi
hususları içermekteydi. Bu defterlere Teşrifat Yevmiye Defterleri denilmekteydi. Kalemde
tutulan Mufassal Defterler’de ise Padişahın cülusunda yapılacak törenler başından sonuna
kadar ayrıntılı olarak yazılırdı. Ayrıca elçi kabulü, bayram tebrikleri, mevlit alayı, kılıç alayı,
surre alayı, Padişah ve Sultan ve Kadın efendilerin cenaze alayı, Sadrazam, Kaymakam ve
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Reisülküttap, Kazasker ve Nişancı'ya ait teşrifat kanunları, Divan merasimi ve ulufe ve arz
divanları ayrıntılı olarak kaydı tutulurdu. Müteferrik defterlere bunların dışındaki çeşitli
uygulamalar kaydedilirdi.
Zaman içinde kazandığı öneme uygun olarak Teşrifat Kalemi personelinin sayısının
arttığı görülmektedir. Kalemin şefi konumundaki Teşrifati’den sonra kıdem sırasıyla yardımcı
olarak Teşrafat Kesedarı, Teşrifat Halifesi, Kaftancıbaşı ve Teşrifat Kesedarı Yamağı
gelmekteydi. Teşrifaçının muavini pozisyonunda olan Teşrifat Halifesi veya Kalfası ve
Kesedarın en önemli görevi, saray ve diğer törenlerinin kayıtlarını muhafaza etmekti.
Kaftancıbaşı, Padişah veya Sadrazamın huzurlarına kabul edileceklere giydirilecek hil’atleri
korumak ve gerektiğinde kullanıma sunmakla görevliydi. En son olarak, kalemde teşrifat
şakirtleri ismiyle kâtipler yer alıyordu. Bunlar, gerekli olduğunda Kesedar Yamağı atanırlardı.

Resim-23: Reis Kesedarı (sağdan ikinci) (Mushir Arif Pacha, 1863)

Defterlere kaydı yapılan teşrifat kuralları örfi kanunlar gibi Padişahın iradesiyle
kesinlik kazanmaktaydı. Padişahın tasdikinden geçip kural halini alanlar Sadrazamın
buyrultusu ile uygulanmak üzere teşrifata kaydedilirdi. Teşrifat Defterleri’nin eski tarihlileri
hazinede muhafaza edilir, gerektiğinde veya bir tereddüt ortaya çıktığında bunlara müracaat
edilirdi. Ancak zamanla bu usul de gevşemeye başlamış ve kayıtlar düzensizleşmiştir.
Aşağıda iligili kısımda daha ayrıntılı ele alacağımız üzere 1836’da Hariciye Nezareti
kurulunca Hariciye Teşrifatçılığı tekrar önem kazanmış ve düzenli kayıtlar ortaya çıkmaya
başlamıştır.
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Aslında 16. ve 17. Yüzyıllardan itibaren devlette aksayan yönleri gidermek amacıyla
kaleme alınan teşkilat eserlerinde teşrifata dair bölümler bulunmaktaydı. 17. Yüzyıl
sonlarında yoğunluk kazandığı gözlenen bu eserler genellikle şahsi uğraşıların bir ürünüydü.
Ancak, bu yüzyılın bitimine doğru teşkilata ait eserlerin sayısı artmış ve içerik bakımından da
değişikliğe uğramışlardır. Eserlerde merasimler daha ayrıntılı ele alınmakla kalınmayıp, bir
müddet sonra Teşrifat Defterleri üslubuna yakın bir içerik oluşmaya başlamıştır.
17. Yüzyılın ortalarından itibaren merasim ve
protokollere dair kanunları bilenlerin azalması nedneniyle
sıkça sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Bu sebeple IV.
Mehmet

zamanında

Sadrazam

Merzifonlu

Kara

Mustafa Paşa (1676-1683)’nın emriyle Tevkiî (Nişancı)
Abdurrahman Abdi Paşa, doğrudan merasimleri konu
olan

ilk

müstakil

Osmanlı

protokol

mecmuası

sayılabilecek Kanunnameyi hazırlamıştır. Divanlar, arz,
bayram, mevlid, sefere çıkış, elçi kabulü, ulufe dağıtımı
ile devlet ricali ve üst düzey görevlilerle ilgili kanunların
yer aldığı Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi,
protokole dair bir Nişancı’nın yaptığı son kanunname
olmuştur.
dâhilindeki

Bu

Kanunname
kanunlardan

Nişancının

sorumluluğu

hangilerinin

teşrifata

bırakıldığını belirlemiş ve teşkilat defterlerinin içeriğini de
etkilemiştir.
18.

Resim-24: 1757 tarihinde Sultan III.
Mustafa’nın tahta çıkış hakkında

Yüzyıla

gelindiğinde

Teşrifat

Kalemi

kayıtlarında değişim başlamıştır. Bizzat Teşrifatçıların

Teşrifat Defteri’nin ilk sayfası
(KARATEKE, 2004, 15)

tuttuğu defterler, bu yüzyılın ortalarına kadar oldukça düzenli sürmüş, fakat kayıtlar arttıkça
uygulamalara esas alınmak üzere bunlara müracaat zorlaşmıştır. Bu nedenle bütün hadiselerin
günlük olarak (yevmi) ve ayrıntılarıyla kaydedildiği tek tip defterler tutulmuştur. Zorluklar
devam edince kanunnamelerde olduğu gibi esas kuralı bildiren kayıtlara ihtiyaç duyulmuş ve
bu eksikliği gidermek için teşrifatı konu alan eserler kaleme alınmaya başlanmıştır.
Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nin yazılışının ardından Nişancının protokol
hususundaki sorumluluğu, malî görevlerinin önemli kısmı üzerinden alınmış olan Teşrifatçıya
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devredilmiştir. Görev değişimiyle birlikte teşrifatçının tuttuğu Defter-i Teşrifatların içeriği
değişmiş ve protokole dair derlemelere dönüşerek kanunnamelerin yerini almaya başlamıştır.
Teşrifatı konu alan bir diğer eser ise Nimeti Ahmet Efendi Kanunnamesi'dir. Nimeti
Efendi müstakil olarak oluşturulan Teşrifat Kalemi’nin maliye ile ilgili görevlerini terkedip,
merasimlerle alakalı vazifeleri üstlenmeye başladığı dönemde 28 yıldan fazla teşrifatçılık
hizmetinde bulunmuştur. Nimeti Efendi'nin kaleme aldığı kanunnamenin Abdurrahman
Paşa'nın kanunnamesiyle çok yakın içeriği olduğu görülmektedir.
17. Yüzyıl sonları ile 18. Yüzyıl başlarında Osmanlı teşrifat kanunlarının derlendiği
Defter-i Teşrifat adlı eser Teşrifatizade Mehmet Efendi tarafından kaleme alınmıştır.
Mehmet Efendi Divan-ı Hümayun’da Nimeti Ahmet Efendi’nin oğluydu. Eserin girişinde
Osmanlı adet ve usullerinin, teşrifat kayıtlarının müracaata elverişli olmayan durumu
dolayısıyla unutulmasına gönlünün razı gelmediğini belirten Mehmet Efendi, 1695’te II.
Mustafa’nın cülusu merasimiyle başlamak üzere eserini kaleme almıştır. Eserini hazırlarken
teşrifat defterleri, kanunnameler ve tarih kitaplarından faydalandığı gibi Divan-ı Hümayun’un
kanunları iyi bilen görevlileriyle de görüşmüştü.
Eserde

önce

cülus

münasebetiyle

yapılan

merasimler ele alınmış, Sultan II. Ahmet (16911695)’in vefatı üzerine II. Mustafa’nın tahta çıkışı, eski
Padişahın defni, yeni Padişahın Eyüp Türbesi’nde kılıç
kuşanması anlatılmış, sipahi, silahtar, yeniçeri, cebeci,
topçu ile top arabacı ocaklarına verilen bahşişler
anlatılmıştır. Daha sonra bizzat Padişahın sefere çıkması
durumunda tuğ ve otağ ihracı münasebetiyle yapılan
törenlerden söz edilerek sefere katılanların düzeni
hakkında bilgiler verilmiştir.
Divan-ı

Hümayun

ve

arza

dair

teşrifat

kanunlarının derlendiği kısımda ise Divan günü sarayda
kimlerin

toplandığı,

Divanhane’de

bulunanların

tertipleri, toplantı sırasında kimlerin hangi işle meşgul

Resim-25: Sultan II. Ahmet (Anonim)

olduğu ve kurulan sofralar, arza girme yetkisine sahip olanların belirlenmesi gibi konulara yer
verilmiştir. Ayrıca üst düzey devlet görevlilerinin özel günlerdeki kıyafetleri ve bunların
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maiyetindeki hizmetliler hakkında da bazı bilgiler verilmiştir. Ramazanın yirmi beşinden
bayram gününe kadar olan tebrik ve ziyaretler, bayram günü yapılan merasimler, Padişahın
cuma selamlığı ve türbe ziyaretleri, mevlit meclisi, şehzade doğumları, sultanların nikâh akdi,
Sadrazam ve Padişah huzurlarına kabuller de eserde anlatılan diğer konuları teşkil eder.
Eserde yabancı elçilerin karşılanmasına ve özellikle merasimlerde zaman içinde yapılan
değişikliklere yer verilmesi önemli bir yeniliktir.
18. Yüzyıl ortalarına gelindiğinde Osmanlı teşrifat kurallarını konu alan Mukaddimei Kavanin-i Teşrifat adlı eser eski Sadrazamlardan Naili Abdullah Paşa tarafından kaleme
alınmıştır. Naili Paşa'dan sonra Rikab Teşrifatçılığı hizmetine getirilen Mustafa Münif
Efendi ise Defter-i Teşrifat isimli eseri kaleme almıştır.
Kadim Osmanlı teşrifatına dair Sahaflarşeyhizade Esat Efendi’nin kaleme aldığı
Teşrifat-ı Kadime adlı eserde önemli bilgiler bulunmaktadır. Eserde devlete ait çeşitli
toplantı, merasim ve ziyaretlerde uyulan adetler, verilen hediyeler konu ediliyordu. Eserin
1870’de İstanbul’da basılan nüshasında Usul-i Atika-i Teşrifat-ı Devlet-i Aliyye-i
Osmâniyeye Dair Risale başlığının bulunması sebebiyle Teşrifat-ı Kadime diye tanınmıştır.
Eserde diplomasi bakımından elçilerin mektup teslim merasimleri yanı sıra Rusya, İspanya,
Avusturya (Nemçe), Felemenk, İngiltere, Fransa, Saksonya devletleri elçilerinin
kabullerinde uygulanan törenler de zikredilmektedir. Ayrıca mevlit kandilinde ve hacıların
dönüş haberi alındığında yapılan işler, hırka-i şerif ziyareti, sürrenin uğurlanması, ramazan
ayındaki iftar davetlerinin ne şekilde gerçekleşeceği, bayramlaşmanın nasıl yapılacağı, bu
esnada verilecek hediyeler, ulufe dağıtımı sırasındaki uygulamalar, divan günlerinde
uygulanan tören, donanmanın İstanbul’dan çıkışında ve dönüşünde düzenlenen merasim,
sultan, şehzade ve ileri gelen devlet adamlarının vefatlarında yapılan işler gibi devletin resmî
teşrifatı bazan yeri ve zamanı belirtilen olaylardan hareketle anlatılmaktadır. Esat Efendi eseri
için kendi gözlemleri yanında teşrifat defterlerinden de yararlanmıştır.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha doğru kavranabilmesi Recep Ahıshalı’nın, Osmanlı

Devlet Teşkilatında Reisülküttâblık (XVIII. Yüzyıl), (Tarih ve Tabiat Vakfı Yay., İstanbul 2001) ve
Onur Kınlı’nın, Osmanlı Devleti’nde Modernleşme ve Diplomasi, (İmge Yay., İstanbul 2006)
adlı eserlerini okuyunuz.
•

Ayırıca şu hususlara dikkat ediniz:

•

Osmanlı bir uç beyliği halinde iken dış politikada en önemli belirleyici kişi

Osman Bey idi. Ardınan Orhan Gazi döneminde toprakların genişlemesi, başka ülkelerle
ilişkilerin başlaması ve devlet bürokrasisinin artması nedeniyle idarede kurumsallaşma
başladı. Böylece Osmanlı’nın kuruluş döneminde dış politika Padişah, Sadrazam ve Divan-ı
Hümayun ekseninde gelişti.
•

Diplomasi teşkilatı sarayda filizlendiği için de büyük ölçüde sarayın

bürokratik yapısından etkilenmiştir.
•

Klasik dönemde Divanın işleyişinde en önemli görevlilerden biri Nişancı’ydı.

Nişancı, kalemiye sınıfından yetişirdi ve protokolde Beylerbeyine eşitti. Nişancının emri
altında Divan-ı Hümayun’un bütün yazı ve evraklarının işlerini kâtipler ve memurlar heyeti
yürütmekteydi. Bu kalemiye kesiminin temel dört birimi vardı. Bunlar Beylik, Tahvil, Ruus
ve Amedi kalemleriydi. Nişancıya bağlı memurlar içinde bulunan Reisülküttap (Reis Efendi)
daha sonra dış politika işlerinde en üst seviyeye gelecektir.
•

17. Yüzyılın sonlarında diplomasi yoğunluk kazanınca Reisülküttaplık ile

bağlı kalemleri dışişleri bürokrasisinin tek yetkili makamı haline gelmiştir. Buraya yapılacak
atamalarda bazı tercihler de oluşmaya başlamıştır.
•

Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyıl başlarından itibaren bilinen Teşrifat Kalemi,

18. Yüzyıl sonlarına kadar Şıkkıevvel Defterdarlığı'na bağlı malî bir müessese olarak var
olmuştu. Kanuni Sultan Süleyman devrinde oluşturulan ve Divana bağlanan bu kalem,
Teşrifatî/Teşrifatçı yönetiminde mali bir büro iken, Başdefterdarlığa bağlıydı ve görev yeri
Defterdarın konağı idi.
117

Uygulama Soruları

•

Reisülküttaplık kurumu bürokrasisinin oluşumu hakkında bilgi veriniz.

•

Klasik dönemde Divan Tercümanları nasıl görevlendirilirdi?

•

Teşrifatçının Osmanlı diplomasisindeki yerini değerlendiriniz.

•

Teşrifat Defterlerinin özellikleri hakında bilgi veriniz.

118

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı klasik döneminde diplomasi teşkilatını oluşturan kurumlar ile bu
kurumların işlevleri ele alındı. İlk olarak Divan-ı Hümayun’da Nişancı eliyle yürütülen
diplomasi faaliyetlerinin Resisülküttaba devri süreci değerlendirildi. Ardından diplomasinin
vazgeçilmez unsurlarından olan tercümanlar ile protokolden sorumlu teşrifatçıların görevleri
öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)

Osmanlı’nın

kuruluş

döneminde

diplomasi

hangi

Divan

görevlisi

tarafından

yürütülmekteydi?
a) Çavuşbaşı

b) Şeyhülislam

d) Nişancı

c) Sadrazam

e) Tercüman

2) Aşağıdaki Divan kalemlerinden hangisi Nişancının emri altında değildir?
a) Defterdar

b) Beylik

c) Tahvil

d) Amedi

e) Ruus

3) Aşağıdakilerden hangisi Reisülküttabın görevlerinden biri değildir?
a) Elçiler için Name-i Hümayun hazırlamak b) Şeyhülislam mihmandarlığı
c) Kırım Hanları kapıkethüdalığı

d) Gayrimüslimlerin hukuki meseleleri

e) Divanda güvenliği sağlamak
4) Mükâleme Mazbatası aşağıdaki hangi manada kullanılır?
a) Yabancı elçilik itimatnamesi

b) Reisülküttap emri

c) Yabancı elçiler ile resmi görüşme kayıtları

d) Elçi protokol kuralları

e) Elçilik görev yazısı
5) 16. Yüzyıldan itibaren Divan’a tercüman yetiştiren Kuruçeşme’deki okul hangi kurumun
yönetimindeydi?
a) Fransız Elçiliği

b) Reisülküttap

c) Nişancı

e) Divan-ı Hümayun

d) Rum Patrikhanesi

6) Teşrifat Kalemi, 18. Yüzyıl sonlarına kadar aşağıdaki hangi Deftarlığa bağlı olmuştur?
a) Anadolu

b) Şıkkıevvel c) Rumeli

d) İrad-ı Cedid

e) Tersane

7) Aşağıdakilerden hangisi Teşrifatçının yardımcılarından biri değildir?
a) Reisülküttap

b) Teşrifat Kesedarı

c) Teşrifat Halifesi
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d) Kaftancıbaşı

e) Teşrifat Kesedarı Yamağı

8) Nailî Abdullah Paşa’nın kaleme aldığı eserin ismi hangisidir?
a) Nişancı Kanunnamesi

c) Mukaddime-i Kavanin-i Teşrifat

b) Defter-i Muhasebat

d) Ruus Defteri

e) Tahvil Defteri

9) Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi aşağıdaki hangi Sadrazamın emriyle kaleme
alınmıştır?
a) Sokollu Mehmet Paşa

b) Fazıl Ahmet Paşa

d) Keçecizade Fuat Paşa

c) Mustafa Reşit Paşa

e) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

10) Reisülküttap Sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte Padişahın yanına
aşağıdaki hangi görevli kaymakam tayin edilirdi?
a) Tezkireci

b) Tercüman

c) Nişancı

d) Rikap Reisi

e) Kavas

Cevaplar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

a

e

c

d

b

a

c

e

d
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5. OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE DİPLOMATLAR: ELÇİLER
VE MAİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Osmanlı Fevkalade Elçilik Heyetleri
5.1.1. Osmanlı Elçilerin Özellikleri
5.1.2. Osmanlı Elçilerinin Diplomatik Faaliyetleri
5.2. Osmanlıya Gelen Yabancı Elçiler
5.2.1. Yabancı Elçilerin Statüleri
5.2.2. Yabancı Elçilerin Diplomatik Faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Klasik dönemde Osmanlı fevkalade elçileri hangi özellikleri

taşımaktaydı?
•

Yurt dışına görevlendirilen Osmanlı elçilerinin diplomatik faaliyetleri

hangi alanlarda yoğunlaşmaktaydı?
•

Osmanlı’ya gelen elçiler nerede ve hangi şartlarda ağırlanmaktaydı?

•

Yabancı elçilerin saraya kabul merasimi nasıl organize edilmekteydi?

•

Osmanlıya gelen yabancı elçilerin diplomatik faaliyeteri nelerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Kazanım

Konu

edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı klasik döneminde ülke
Osmanlı Fevkalade Elçilik
Heyetleri

dışına geçici görevle yollanan
diplomatların
gittikleri

vasıfları

ülkedeki

ile

faaliyetleri

Ders notları ile tavsiye
edilen kaynaklar.

hakkında bilgi sahibi olmak.
Avrupa ve Doğu’dan Osmanlıya
gelen

geçici

veya

mukim

Osmanlıya Gelen Yabancı elçilerin kabul ediliş şartları, Ders notları ile önerilen
Elçiler

statüleri
diplomatik

ve

Osmanlı’daki kitap ve makaleler.
faaliyetlerinin

öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

İtimadname: Elçilerin gittikleri ülkede faaliyete başlaması için gerekli olan o

ülke en üst idarecisine hitaben kaleme alınan diplomatik belge.
•

Elçi Hazinesi: Osmanlı elçileri ülke dışına gittilerinde hem pahalı takılar takar

hem de yabancı hükümdarlara pahalı hediyeler götürürlerdi. Bu takı ve hediyeler Elçi
Hazinesi’nden verilirdi.
•

Elçi Hanı: Osmanlı’ya gelen yabancı elçilerin ikametgahına tahsis edilen ve

Çemberlitaş’ta yer alan bina.
•

Misafiret: Bir devlet ile Osmanlının ilişkileri bozulduğu hallerde ahidnameye

göre ve aman ile gelmiş olan yabancı elçinin misafirlik statüsü iptal edilirdi. Hatta eğer savaş
ilanı varsa elçi Yedikule zindanlarına hapsedilirdi. Elçilerin gözaltında tutulmaları
uygulamasına misafiret denilir. Hapis uygulaması, savaş açılan ülkedeki Osmanlı tüccar ve
uyruklarının iadesini sağlamak için de başvurulan bir yöntemdi.
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Giriş
Klasik dönem Osmanlı diplomasisinin kurumsallaşmasında, elçiliklere dair hukuki
statünün bütün kurum ve kurallarıyla belirginleşmesi önemli katkı sağlamıştır. Böylece
protokol, yabancı elçilerin çalışma ve görev sahalarının belirlenmesi, diplomatik yazışmaların
standartlaşması, yazışmaların korunması gibi hususlarda ciddi bir gelenek ortaya çıkmıştır.
Osmanlı diplomasi geleneğinde hem Doğu’nun hem de Batı’nın etkisini görmek mümkündür.
Bu nedenle klasik dönemde çeşitli vesilelerle Avrupa’ya gönderilen Osmanlı elçileri
karşılaştıkları diplomasi yapısına yabancı değillerdi. Aynı durum Doğuda mesela Memluk ile
ilişkilerde de geçerlidir.
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5.1. Osmanlı Fevkalade Elçilik Heyetleri
5.1.1. Osmanlı Elçilerin Özellikleri
Osmanlı

klasik

döneminde

tek

taraflı

diplomasi

uygulandığı

için

elçiler

fevkalade/olağanüstü yani geçici görevle yurtdışına gönderilmekteydi. 16. Yüzyıldan
itibaren görevleri ile sorumlu bulundukları hizmetin türüne veya gönderildikleri devletin
önemine göre büyükelçi veya ortaelçi olmak üzere iki sınıfa ayrıldıkları anlaşılmaktadır.
Bunlardan başka nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle
yollananlara Nameres denilmekteydi. Bazen de ikinci derecede hizmetler için Çavuş, Ağa ve
Müteferrika adı altında memurlara da diplomasi görevi verilmekteydi. Gönderilen ilk
Osmanlı elçileri daha ziyade Çavuş sıfatını taşımıştır. Bunlar Dergâh-ı Ali Çavuşu olarak
anılmıştır. Koçi Bey risâlesinde çavuşlar, “umûrdîde ve maslahatgüzâr mülûk-i etrâfa elçiliğe
kadir kimseler” şeklinde tarif etmektedir. Bunlar da dönüşlerinde genellikle sadece temasları
ve sürdürdükleri görüşmeleri aksettiren takrir tanımlamasına uygun raporlar sunmaktaydılar.

Resim-26: Çavuşbaşı (Fenerci Mehmed Albümü, 1986, 35, 11)

128

Osmanlı Devlet’inde elçilerin seçiminde Avrupa’da olduğu gibi diplomatik deneyim
ve tecrübe gibi kıstaslar aranmamaktaydı. Çeşitli meslek ve memuriyetlerden alınarak
kendilerine elçilik görevi verilen bu kişiler geçici (muvakkat) memuriyetlerinin önemine
uygun bir biçimde belirlenmekteydi. Bununla birlikte ilk dönemlerde elçilerin genellikle saray
okulu Enderun’dan yetişmiş bilgili kişilerden olmasına dikkat edilirdi. Ayrıca elçi seçiminde
şahsiyete önem verilmekle birlikte yabancı dil bilen kişilerin tercih edildiği dikkati
çekmektedir. Elçilerde aranan vasıflar arasında Hıristiyanların siyaset ve hilelerini iyi bilmesi
de bulunuyordu. Bu yüzden 16. Yüzyılda Polonyalı (Leh) ve Alman asıllı kişilerin elçi olarak
tercih edildiği de olmaktaydı.
Elçi tayin edilen kişi yola çıkmadan önce Sadrazam ve Şeyhülislamla birlikte
Padişahın huzuruna çıkar ve hilat giyerdi. Elçinin götüreceği itimat mektubu Sadrazam
tarafından Padişahtan alınarak elçiye verirdi. Elçi huzurdan çıkınca bunu Divan kâtibine
teslim ederdi.
Elçi olarak görevlendirilecek şahsın statüsü gideceği ülkeye ve görevinin önemine
uygun hale getirilirdi. Görevleri süresince çeşitli mülki, askeri ve idari rütbe, paye ve yetkiler
de verilmekteydi. Örneğin Ortaelçilere,

Defterdarlık, Nişancılık, Mekke

payesi;

Büyükelçilere Rumeli veya Anadolu Beylerbeyliği payeleri verilirdi. İlmiye sınıfı
mensupları sık sık elçi olarak İran, Türkistan Hanlıkları, Hindistan ve Fas gibi Müslüman
ülkelere gönderilmekteydiler. İran’a gönderilen elçilerden ilmiye sınıfından olanlara Anadolu
Kadıaskerliği payeleri verilmekteydi. Bu biçimde paye verilen elçiler memuriyetlerine uygun
bir maiyete sahip olmalıydılar ve bu maiyeti gerektiği şekilde teşkil etmek ve onları
donatmakla da sorumluydular.
Osmanlı elçileri bir heyet eşliğinde göreve giderdi. Bu heyete maiyet denirdi. Elçilik
heyetlerinin sayısı bin kişiyi aşabilmekteydi. Özellikle Beylerbeyi statüsünde elçilik görevi
alanların, kapı halklarını beraberlerinde götürdükleri görülmektedir. Bazı elçilik heyetlerine
müsteşar-ı sefaret veya tahrir-i vakayie memur gibi unvanlarla hükümet tarafından
memurların atandıkları olmaktaydı. Bunlar tayin edilen elçinin bazı eksik yönlerini
tamamlayacak nitelikte kişiler arasından seçilmekteydiler. Duruma göre elçilerin maiyetleri
arasında Divan Tercümanları da bulunurdu. Padişah, alay halinde İstanbul’dan hareket eden
heyeti Topkapı Sarayı’ndaki Alay Köşkü’nden izlerdi.
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Elçilerin kendilerinin ve maiyetinin masrafları ve hediyeler için devletçe hiç bir maddi
fedakârlıktan kaçınılmamaktaydı. Elçi göndermede, görkem ve gösteriş çok önemliydi. Bu
devletin gücünü ve zenginliğini gösteriyordu. Bu nedenle elçiler hem pahalı takılar takar hem
de yabancı hükümdarlara pahalı hediyeler götürürlerdi. “Elçi Hazinesi” adı verilen hazineden
zengin ve gösterişli eşyaların çıkartılarak; hem gidilen yerlerin ileri gelenlerine hediyeler
götürülmekte, hem de elçi ve maiyetindekilerin kullanımı için ihtişamlı, kıymetli, giyimkuşam, eşya ve aksesuarlar temin edilmekteydi. Döndüklerinde geri alınmak üzere süslü
hançer, kılıç, kaftan gibi kıymetli eşyalar verilirdi.
Osmanlı elçileri 18. Yüzyıl başlarına kadar sarık takardı. Elçilerin iç elbiseleri çeşitli
renkte olurdu. Üstlerine giydikleri kaftanlar ise çoğunlukla kırmızı ve mavi renkteydi.
Bazıları kürk giyer, kuşaklarında hazineden emanet olarak verilen mücevher kakmalı hançer
taşırlardı. 19. Yüzyılda elçiler fes ve siyah çuhadan elbise giymeye başladılar. Üniforma
olarak da elbiselerde rütbelerine göre tel ile işlemeler bulunur, bunların üzerine sahip
oldukları nişanlar takılırdı. Örneğin 1774’de Rusya’ya geçici elçi olarak gönderilen
Abdülkerim Efendi, son derece değerli bir eşya olan II. Bayezit’in murassa hançerini beline
takarak gitmişti. Genellikle kara yoluyla seyahat eden elçi, hinto denilen ve atla çekilen binek
arabasına veya lostorya denilen yine atlar tarafından çekilen bir çeşit karavana binerdi.
Muhtelif görevlerle ülke dışına çıkan Osmanlı elçilik heyetleri Avrupa, Asya ve Afrika
ülkelerine yaptığı yolculukları kara veya deniz yoluyla gerçekleştiriyorlardı. Gidilen ülkenin
konumuna ve dünyadaki siyasal gelişmelere göre elçilik güzergâhları tespit edilirdi.
İstanbul’dan karayolu ile Orta ve Batı Avrupa’ya gidecekler genellikle Edirne üzerinden
Sofya, Belgrad, Budin güzergâhını, Doğu Avrupa için ise Edirne, Rusçuk, Bükreş, Hotin
güzergâhını kullanmaktaydılar. Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yollananlar ise İstanbul’dan
hareketle orta Akdeniz güzergâhında Fransa veya İspanya limanlarından birisi üzerinden
yolculuklarına devam ederdi. İran’a gidecekler genelde Üsküdar, Bolu, Merzifon, Erzurum
güzergâhını takip ederlerdi. Bazen bu ana güzergâhlar savaş, kuraklık, salgın hastalık veya
isyanlar dolayısıyla değişebilmekteydi.

5.1.2. Osmanlı Elçilerinin Diplomatik Faaliyetleri
Yabancı devletlere gönderilen Osmanlı elçilerinin görevlendirilme sebeplerinden
başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Osmanlı Padişahının tahta çıkışını (cüluslarını) tebliğ
etmek; yabancı bir hükümdarın tahta çıkışını tebrik etmek; kazanılan zaferleri diğer devletlere
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duyurmak; yapılan bir antlaşmanın (muahadenin) tasdikli metnini onaylamak; barış
antlaşmalarının imzasından sonra dostluk ilişkilerini yeniden pekiştirmek; ihtilaflı sınır
sorunlarını görüşmek ve iki ülke arasında bir ittifak imkânını araştırmak; bir savaşın barışla
sonlandırılması teklif edildiği takdirde görüşmeler yapmak; Avrupalı devletlerin bilim, teknik
ve medeniyetlerine dair gözlem yapmak; devlet alacağını istemek ve ödeme şartlarını
kararlaştırmak; yabancı hükümdar nezdinde nezaket ziyareti yapmak ve yabancı bir devletin
talebi üzerine elçi göndermek; ölüm durumunda taziye bildirmek; Sadrazamın mektubunu
yabancı devletin ilgili makamına götürmek.
Osmanlı elçisine yabancı hükümdara hitaben yazılmış Name-i Hümayun veya
Hümayun-nâme adında bir belge verilirdi. Bugün bu belgeye itimadname denilmektedir.
Eğer elçi hudutları belirlemek için görevli (muhaddi) ise böyle bir belge verilmezdi. Her ne
kadar Osmanlı Padişahı kendisini Hıristiyan hükümdarlarla eşit statüde görmüyorsa da
yabancı elçilerle Osmanlı elçileri arasında yapılan görüşmelerde diplomatik eşitliğe dikkat
edilirdi.
Osmanlı elçilerinin yollandıkları ülkeye ulaştıklarında görevlerini yerine getirmelerine
ait en önemli kısım, düzenledikleri gösterişli bir alayla ellerindeki nameyi o ülke
hükümdarına sunmalarıydı. Bu tören yanı zamanda Osmanlı’nın ihtişamını göstermek için bir
fırsat olarak görülüyordu.

Resim-27: 1792’de Viyana’ya gönderilen
Ebubekir Ratıp Efendi’nin alayla şehre girişi (UNAT, 2008, Ekler)
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Elçi ve maiyetleri bulundukları ülkede saray dışında önemli devlet adamları ile temasa
geçerlerdi. Örneğin 1669’da Fransaya gönderilen Müteferrika Süleyman Ağa’nın faaliyeteri
bu ülkede büyük yankı uyandırmıştı.
Savaş veya barış görüşmeleri yapmak üzere
elçilik heyetleri sınırda buluşurlardı. Bu amaçla sınırda
toprak yığınlarından küçük bir tepe oluşturulur ve
üzerine

bir

çadır

kurulurdu.

Tepenin

Osmanlı

topraklarına bakan tarafına bir çam direği (veya bir taş
direk), karşı ülkeye bakan tarafına yine beş adam
boyunda bir başka çam direği (veya taş direk) dikilirdi.
Direklerin arasındaki mesafenin ortasında dikilen daha
uzun bir çam direğinin (veya taşın) bulunduğu yere
hudut mili denirdi. Elçiler taşın yanına at üzerinde
gelirdi. Kural olarak savaştan mağlup olmuş olan devletin
elçisi önce attan inerdi. Çünkü bu tavır diğerinin ayağına

Resim-28: 1669’da Fransaya gönderilen
Müteferrika Süleyman Ağa (UNAT,2008,
Ekler)

gitmek anlamına gelirdi.
Görevden dönen elçilik heyetine Osmanlı topraklarına girişinden başkente ulaşmasına
kadar ilgi gösterilmesi hususunda güzergâhtaki memuriyetler fermanlarla uyarılmaktaydı.
Elçilerin görevi, başkente gelip Padişahın huzuruna çıkarak faaliyetleri hakkında bilgi
vermelerinden sonra biterdi.
Osmanlı elçilerinin görevleri süresince yolculuklarını, gözlemlerini ve faaliyetlerine
dair bilgileri başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Reisülküttaba bildirmek amacıyla kaleme
aldıkları name, risale, takrir havadisname ve seyahatname gibi raporlara genel olarak
sfaretname denilmektedir. Osmanlı sefaretnameleri 15. Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak
19. Yüzyılın sonlarına kadar gelen bir süreçte kaleme alınmıştır. Aşağıda ilgili bölümde bu
önemli eserler hakkında bilgi verileceğiz.
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Resim-29: 26 Ocak 1699 Karlofça Antlaşması dolayısıyla
Osmanlı ve Kutsal İttifak elçilerinin buluşması, 1702 (KARATEKE, 2004, 125)

5.2. Osmanlıya Gelen Yabancı Elçiler
5.2.1. Yabancı Elçilerin Statüleri
Osmanlı başkentinde faaliyette bulunan ilk daimi diplomatik temsilciliklerin statüsü
kapitülasyon sistemi çerçevesinde oluşmuştur. Yabancı elçiler çeşitli

gerekçelerle

gelmekteydi. Cülus tebriki, düşmanlarına karşı yardım talebi, yıllık cizyenin takdimi,
antlaşma şartlarının müzakeresi gibi vesileler bunlar arsında zikredilebilir. Özellikle
İstanbul’un fethinden sonra Doğu ve Batı devletlerinden gelen elçi trafiğinde büyük artış
görülmektedir. İstanbul’a gelen elçilerin bir kısmı daimi (permanent) iken bir kısmı da geçici
(Ad Hoc) statüde idiler. İlk zamanlar genelde balyos veya kapıkethüdası olarak adlandırılan
yabancı elçiler, daha sonraları ülkelerinin Osmanlı ile olan ilişkilerinin durumuna göre
büyükelçi, ortaelçi veya küçükelçi (envoy) ve maslahatgüzar seviyesinde devletlerini
temsil etme statüsü kazanmışlardır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Osmanlı ülkesinde ilk daimi elçilik Venedik tarafından
1454’te açılmıştı. IV. Haçlı Seferi’nden sonra İstanbul’da hem Katolik misyoner okulu
olarak, hem de ticari çıkarlara hizmet eden Orient Akademi faaliyete başlamış ve burada
Doğu dilleri öğretilmiştir. Bu sayede dil bilen Venedikli diplomat ve konsoloslar yetişmiştir.
İstanbul’da elçilik açtıktan sonra da Venedik’te Doğu dillerini öğreten okullar varlığını devam
ettirecektir.
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Başkent İstanbul’a görevli elçilerden Venedik, Ceneviz, Hollanda, İngiltere ve Fransa
elçileri deniz yolunu; Avusturya, Rusya, Polonya, İsveç ve İran gibi elçiler ise kara yolunu
tercih ediyorlardı. Elçilerin kara yolu ile gelmeleri devlet için çok daha fazla masraf demekti.
Elçilik heyetleri sınırda karşılanırdı. Deniz yoluyla gelişlerde ise Çanakkale Boğazı’na
gemiler yollanarak orada karşılama yapılırdı. Karşılama esnasında heyet hakkında bilgi alınır
ve bazı kurallar kendilerine bildirilirdi. Elçiler ve maiyetleri Osmanlı sınırlarından içeri
girdiklerinden itibaren İslamî eman ilkesine göre misafir olarak görülür ve yol güvenlikleri
başta olmak üzere her türlü yiyecek, yatacak, at ve araba masrafları devlet tarafından
karşılanırdı. Elçilik heyetini sınırda karşılamak üzere rütbesi uygun bir mihmandar tayin
edilirdi.
Osmanlıya gelen elçilik heyetlerinin maiyetleri hakkında da bazı bilgiler mevcuttur.
Buna göre heyette tercümanlar, kâtipler, mektupçu, tabip, cerrah, dini temsilci, berber,
aşçı ve çeşitli hizmetkârlar yer alabiliyordu. Ayrıca bunların yanında bazen bir kısmı kendi
isteğiyle ve masraflarını kendileri karşılamak suretiyle heyete katılan ressam, seyyah, âlim
ve tüccar da bulunuyordu. Osmanlı idaresi de misafir elçilik heyetlerinin hizmetine
Müslüman tercüman, birkaç Yeniçeri, çavuş ve başka görevliler tahsis ederdi. Elçilik maiyeti
arasında sefaret tercümanlarının önemli yeri vardı. Elçiler beraberlerinde tercümanlar
getirirlerdi ve bunlardan biri baştercüman olurdu.
15. Yüzyıl sonları ile 16. Yüzyıl başlarında
Avrupa’dan gelen elçiler, saraya da yakın olduğu için
Eminönü’nde

Bizans’ın

son

dönemlerinde

Venediklilerin oturduğu mahallede ağırlanmışlar,
sonraları ise Çemberlitaş’taki Elçi Hanı ya da
Balyos Hanı adı verilen binada misafir edilmişlerdir.
Doğu ülkelerinden, özellikle de İran ve
Hindistan’dan gelerek uzun zaman maiyetleriyle
İstanbul’da kalan elçilere ise At Meydanı’ndaki
İbrahim Paşa Sarayı, Kadırga’daki Mehmet Paşa
Sarayı gibi kamu binaları tahsis ediliyordu. 1646
yılından sonra Elçi Hanı, devlete vergi vermekle
yükümlü
Resim-30: Elçi Hanı
(SELÇUK, 2009, 21)

Eflak,

Boğdan,

Erdel

ve

Raguza

hükümetlerinin kapı kethüdalarına tahsis edildi.
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Venedik, Fransa ve İngiltere elçilikleri Karşıyaka denilen Galata ve Pera (Beyoğlu)
semtine yerleşmiş bulunuyordu. 17. Yüzyılda Pera’da sefaret binası olan devletler Fransa,
İngiltere, Venedik, Hollanda ve Cenova idi. 18. Yüzyıla doğru elçiler, Boğaziçi’nde,
Yeniköy, Tarabya ve Büyükdere’de yazlıklar edindikleri gibi, geniş ve bakımlı bahçelerine
şapeller, elçilik okulları, ikametgâhlar yaptırmaya başladılar. İstanbul tarafındaki yani
günümüzde sur içi, tarihi yarımada içindeki tek elçilik binası İran’a aitti. İran elçiliğinin
yazlık sefarethanesi ise İstinye’de bulunuyordu.
İstanbul’a antlaşmaların tasdiki veya yenilenmesi, cülus tebriki gibi görevlerle gelen
fevkalade elçiler, görevlerinin önemine ve kendi rütbelerine uygun olarak âlâ (üst), evsat
(orta) ve edna (alt) seviyelerde kabul görürülerdi. Elçiliklerin koruma görevi devlet tarafından
sağlanırdı. Bu görev yasakçı olarak adlandırılan Yeniçeri Ocağı’ndan ayrılan kolluk güçlerine
aitti. Elçilerin mühürleri görevli bulundukları ülkenin lisanındaydı ve Osmanlı hükümeti yani
Babıâli ile olan yazışmalarda bu mühürleri kullanırlardı. Mesela Fransa elçisi Sefaret-i
Padişah-i Fransa der-Âsitane ibaresini kullanırdı.
Elçiler İstanbul’a geldiklerinde Elçi Alayı denilen
geleneksel bir törenle karşılanırlardı. Bu tören elçilerin ikamet
edecekleri elçiliğe yerleşmeleri, Paşa Kapısı’nda Sadrazamın,
sarayda Padişahın huzuruna çıkmalarını kapsayan bir törendi.
Huzura çıkma merasimi sırasında elçiler sadrazam ve Padişaha
ülkelerinden değerli hediyeler sunmaktaydılar. Elçilerin İstanbul’a
gelmeleri gibi dönüşleri sırasında bazı kurallar geçerliydi. İlk
olarak elçinin ülkesine dönmesi Padişahın izniyle olmaktaydı.
Yabancı elçilerin Osmanlı’da kalış süreleri genellikle
ahidnamelerin süresine uygun belirlenirdi. Daimî elçi ile
muvakkat elçilerin kalma süreleri farklıydı. Daimî elçiler
genellikle 3 yıl civarında ikamet ettikleri halde fevkalâde elçilerin
İstanbul’da işlerini tamamlayıp dönmeleri farklı süreler içinde
olurdu. Bazen süresi biten elçi ile yeni gelen elçinin son merasim
ve ziyaretleri birlikte ifa edilirdi. Ayrıca Avrupa devletlerinin
İstanbul’da ikamet elçileri varken ortaya çıkan bir meseleyi acilen

Resim-31: Alay Çavuşu
(Mushir Arif Pacha, 1863)

görüşmek üzere bir fevkalâde elçi gönderdikleri olurdu. Gerekli
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hallerde elçilerin devlet nezdindeki işlerini takip etmek ve haberleşmeyi sağlamak üzere yani
sekretarya için birer kapıkethüdası görevlendirilirdi.

5.2.2. Yabancı Elçilerin Diplomatik Faaliyetleri
Gerek ikamet elçilikleri veya gerek ise özel durumlarda
görevlendirilmiş

olan

elçiler

Osmanlı

nezdinde

bütün

ilişkilerinde ilk olarak Babıâli’yle, dolayısıyla Reisülküttapla
muhatap oluyorlardı. Elçilerin geliş-gidişlerinde Reisülküttap
bütün protokol kurallarının uygulanmasını sağlardı. Ayrıca
gerekli hallerde elçilerin devlet nezdindeki işlerini takip etmek
ve haberleşmeyi sağlamak üzere yani sekretarya için birer
Kapıkethüdası görevlendirilirdi.
Osmanlı Sultanının bir elçiyle görüşmesi ve görüşme
şekli o sırada yürütülen dış politikaya doğrultusunda
şekilleniyordu. Elçi kabul merasimleri, devleti hukuken
bağlayan uluslararası yazılı antlaşmalardan ziyade teamüllere
göre gerçekleştiğinden, kabul töreni o esnada Osmanlı ile

Resim-32: 19. Yüzyılda Fransız
elçisi (Fenerci Mehmed Albümü,
1986, 88)

gelen elçinin mensup olduğu ülkenin ilişki seviyesine göre önem kazanıyordu. Nitekim eğer
ilişkiler sorunlu ise elçi günlerce, haftalarca Padişahla görüşmek için bekletilebiliyordu.
Yukarıda da değindiğimiz gibi elçi İstanbul’a geldiğinde
Babıâli’nin haberi olsa dahi bazı kuralları yerine getirmek
zorundaydı. Önce o elçinin sırkatibi (chief secretary) veya
tercümanı bir iki gün içinde Babıâli’ye gelerek Sadaret
Kethüdası ve Reisülküttabı odasında ziyaret ederdi. Ardından
Sadrazama çıkıp elçinin geldiğini resmen haber verirdi. Elçinin
Babıâli’de ve eğer uygun görülürse daha sonra Divan-ı
Hümayu’nda kabulü için Reisülküttap Sadrazamdan münasip
günü öğrenir ve sırkatibini veya tercümanını Babıâli’ye davet
ederek tarihi bildirirdi. Bir gün sonra, gelen elçiye genellikle
Divan-ı Hümâyun tercümanı vasıtasıyla Sadrazam tarafından
çeşitli hediyeler gönderilerek hoş geldin merasimi yapılırdı. Bu

Resim-33: Osmanlı’da
İskemlecibaşı (Fenerci
Mehmed Albümü, 1986, 35)
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merasimler, elçinin büyükelçi veya ortaelçi oluşlarına göre farklılık göstermekteydi.
Elçi, Saraya kabul edileceği gün İstanbul tarafında yani Eminönü kısmında kalıyorsa
ikamet ettiği konağına, Galata'dan geliyorsa Bahçekapı’da iskeleye geceden atlar
gönderilirdi. Elçi maiyetiyle birlikte Alay Köşkü önünden geçerek güneşin doğması
sırasında, eğer İran, Özbek ve Fas gibi Müslüman bir ülkenin elçisi ise sabah namazını
Ayasofya Cami'nde kıldıktan sonra saraya gelirdi. Karşılama merasiminin ardından elçi orta
kapıya, burada Fetih suresinin okunması ve diğer olağan merasimin yapılmasından sonra
ikinci avludan Divan-ı Hümayun’a getirilirdi. Elçi Müslüman veya Hıristiyan olmasına göre
hazırlanan yerde bir iskemleye oturtulurdu. Bu iskemle Sadrazamın oturduğu yerden aşağıda
olmak zorundaydı.
Elçilerin Divan-ı Hümayun’a kabulü, arkasından
Padişahın huzuruna çıkarılacaklarından dolayı daha büyük bir
merasimle olurdu. Elçinin hükümdarından getirdiği mektubu
(itimatname) takdimi yani Padişahın huzuruna çıkış merasimi
genellikle Galebe Divanı da denilen ve Kapıkulu Ocakları’na
maaş verilmesi dolayısıyla yapılan ulufe divanına veya
elçiye mesaj olacak önemli bir kararaın uygulandığı güne
denk getirilirdi. Eğer bu mümkün olmuyorsa ayrı bir Galebe
Divanı düzenlenirdi. Galebe divanı elçinin kabulüyle ilgili
merasimi içine almaktaydı. Bu merasim çerçevesinde Divan-ı
Hümayun ve diğer ziyaret yerlerine halılar döşenir; altın,
gümüş eşya ve mücevherlerle süslenirdi. Bu gelenek ile aynı
zamanda Osmanlı Devleti’nin güç ve kudretini gösterme Resim-34: 19. Yüzyılda Fransız elçisi
tercümanı (Fenerci Mehmed Albümü,
amacını taşımaktaydı.
1986, 89)
Elçinin hükümdarından itimatname getirmesi esastı. Bu itimatnamede elçinin sıfatı,
rütbesi ve vasıfları belirtilir, kendisine güvenilip inanılması istenirdi. Aksi takdirde huzura
kabul edilmezdi. Elçilik heyetinin Padişahın huzuruna çıkılması için önce silah araması
yapılırdı. Bu uygulamaya I. Murat’ın Kosova’da şehit edilmesinden sonra başlanmıştır.
Yeniçeri Ağası ve Divan üyelerinin Arz Odası’na girişleri bitinceye kadar beklenirdi. Daha
sonra elçi ve maiyetinden önde gelen birkaç kişinin koltuklarına ikişer Kapıcıbaşı girerek
Padişahın huzuruna çıkartırlardı.
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18. Yüzyılda yeni gelen elçinin Divan-ı Hümayun’da itimatnamesini teslimi veya
İstanbul’dan ayrılırken Name-i Hümayunu teslim alması merasimi ikramla başlardı.
Ardından Arz Odası’nda huzura giren elçi, eğer namesini teslim edecekse konuşmasını
okuduktan sonra namesi elinden Miralem Ağa veya Hıristiyan elçilerin tercümanları
tarafından alınarak vezirlere ulaştırılırdı. En son olark Sadrazama gelen name, Padişahın
tahtının yanındaki bir mindere konulurdu. Sultanın bu anda konuşma yapıp yapmaması
elçinin özel dururmuna göre değişmekteydi. Eğer elçi Name-i Hümayun teslim alacaksa yine
Arz Odası’nda bu sefer tahtın yanında minder üzerindeki namenin önce Sadrazam tarafından
alınarak diğer vezirler vasıtasıyla elçiye ulaşması sağlanırdı.
Dönemin genel diplomasi uygulamasında olmayıp Osmanlı’ya özgü bir uygulama ise
Padişah huzuruna çıkarıldıklarında elçilere zorla yer öptürülmesiydi. Bazen bu zoraki
uygulamanın şiddet derecesine vardığı da olurdu. Elçiler Padişah huzuruna kabul edilip
mektuplarını sunduktan sonra cevabi mektubu alıncaya kadar bazen 4-5 aya varan uzun bir
süre başkentte bekletilirdi. Sadrazam ve devlet erkânının bu süre içinde kendilerini ağırlaması
ise gelenekti.
İslam ülkelerinden gelen elçiler protokoldeki birkaç küçük ayrıntı dışında Avrupa’dan
gelen geçici elçiler ile benzer uygulamalara tabiydiler. Batılı elçilerin iskemleye, İran
elçisinin mindere oturduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Elçiler Divan-ı Hümayun’a
geldiklerinde vezirlerin ayağa kalkması kanundu ve onlara uyarak kazaskerler de ayağa
kalkardı. Elçiye hatırı sorulduktan sonra normal divan toplantısı yapılır, sonunda yemek
yenilirdi. Yemekten sonra elçi ve maiyetine Babüssaade’de hediyeler takdim edilirdi.
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Resim-35: Kanuni’nin İran elçisini kabulü (ATIL, 1986, 162)
Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi’nde Kanun-ı Elçiyan başlığı altında
elçilerin arz ve ulufe günlerinde Divân-ı Hümâyun’a kabul edilecekleri belirtilmekte ve
bununla ilgili merasimin Müslüman ve Hıristiyan elçiler için gösterdiği farklılıklar
vurgulanmaktadır.
Topkapı Sarayı Arşivinde Doğu ve Batı ülkelerinden gelmiş elçilere yapılan
masraflarla Muhasebe Defterleri bulunmaktadır. Bu defterlerde, mesela Ağustos 1573-23
Mart 1574 tarihleri arasında İstanbul’da kalan Avusturya elçilik heyetine verilen 22 çeşit
yiyeceğin karşılığı olarak hazineden 258.323 akçe gibi büyük bir meblağın ödendiği
görülmektedir. Bu masraf içinde ekmek, şeker, bal, tavuk ve koyun eti, şarap, çeşitli baharat
ve hububat gibi yiyecek bedelleri ile saka ve hamal ücretleri yer almaktadır. Ayrıca aynı
elçilik heyetine verilen bir ziyafette de otuz iki çeşit yiyecek için 22.855 akçe ödenmişti.
Padişahın sefer münasebetiyle veya başka bir sebep nedeniyle başkent dışında
bulunması halinde elçilik heyeti oraya kadar giderdi. Bunun birçok örneği bulunmaktadır.
Mesela Alman İmparatorunun elçisi sıfatıyla İstanbul’a gelen Flaman asıllı diplomat Ootgeer
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Giselijn van Busbeke, Amasya’da Kanunî Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkmıştı. II. Selim
1567-1568 kışını Edirne'de geçirdiğinden Alman İmparatorluğu’nun, Fransa ve Lehistan
krallıklarının, Venedik ve Raguza cumhuriyetlerinin, Osmanlı’ya bağlı Eflak, Boğdan ve
Erdel prensliklerinin elçileri burada huzura kabul edilmiştir. Şah Tahmasb’ın göz kamaştırıcı
hediyelerle yolladığı Revan Valisi Şah Kulu Han başkanlığındaki çok kalabalık İran elçilik
heyeti de Edirne’ye gelmişti. II. Selim, Safevî elçilik heyetinin ve hediyelerinin ihtişamını
görmeleri için o sırada Edirne'de bulunan elçilerin geçit alayını seyretmelerini istemişti.

Resim-36: Klasik dönemde elçinin huzura kabulü (D’OHSSON, 1787, 233)
Ülkelerinden name getiren, ancak Padişaha hitaben yazılmış mektubu olmayan elçiler
huzura çıkamaz, sadece Sadrazamla görüşebilirdi. Elçi sadrazamın huzuruna alındıktan sonra
mektubunu takdim eder, görüşmelerden sonra kendisine ikramda bulunulur, hilatler giydirilir
ve yine belirli bir merasimle ikametgâhına uğurlanırdı. Elçi daha sonra Sadrazam ve devlet
adamları için getirdiği hediyeleri gönderirdi.
Padişahların çeşitli sebeplerle elçileri huzura kabul etmedikleri olurdu. Örneğin
Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi sonrasında Amasya’da iken Şah İsmail’den gelen bir
İran elçilik heyetini kabul etmemiştir.
Elçiler, siyasi duruma ve üzerinde durdukları konunun önemine göre ülkelerinden
değerli hediyelerle gelirlerdi. Hediyelerin değerine ve miktarına önem verilirdi. İngiltere,
Fransa, Hollanda gibi ülkeler, kapitülasyonların yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi
münasebetiyle gönderdikleri elçilerle birlikte ekonomik çıkarlarının pekiştirilmesi için
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kıymetli hediyeler yollamışlardır. Ayrıca Avusturya ve İran da münasebetlerin düzgün
gitmesi için değerli hediyeler sunardı. Bu gibi devletlerin dış işleri yetkilileri Padişah ve
devlet erkânının hoşlandığı şeyleri bilir, ona göre hediye seçerlerdi. 18. Yüzyılda İstanbul’a
gelen İngliz elçiler Sultanla görüşmelerinde ortalama 500 Sterlin tutarında hediye vermek
zorundaydılar.
Doğu’dan gelen hediyelerle Batı’dan
gelenler çok farklı idi. Doğu’dan genellikle
başta Kur’an olmak üzere kitap, halı, ipek,
ayrıca fil ve gergedan gibi Anadolu’da
bulunmayan hayvanlar gelirken, Batı’dan
özellikle saat, kumaş ve çeşitli gümüş eşya
gönderiliyordu. 159l’de Avusturya elçisi
Padişah dışında Sadrazam ve diğer devlet
görevlilerini ziyaretinde de çeşitli hediyeler
sunmuştur. Sadrazam Ferhat Paşa’ya 3000
kuruş, iki takım gümüş su testisi, leğen,
maşrapa, iki gümüş kaplama kova, iki
büyük sürahi ve altısı Türk süvarisi şeklinde
çeşitli çalar saatler takdim etmiş, vezirlere
de benzer hediyeler vermişti. Bu hediyeler
arasında özellikle çalar saatler ağırlıktaydı.

Resim-37: Topkapı Sarayında elçi kabul
merasimi güzergâhı (GİRGİN, 1992, 95)

Avusturya elçilerinin yıllık vergi ödemeleri sırasında ayrıca yol üzerindeki beylerbeyi, bey ve
diğer önemli görevlilere de hediye vermeleri gelenekti. Elçilerin getirdikleri hediyeleri bir gün
önceden saraya takdim edilir ve Teşrifatçı tarafından defterlere kaydedilirdi.
Bir devlet ile Osmanlının ilişkileri bozulduğu hallerde ahidnameye göre ve eman ile
gelmiş olan yabancı elçinin misafirlik statüsü iptal edilirdi. Hatta eğer savaş ilanı varsa elçi
Yedikule veya Tersane zindanlarıına hapsedilirdi. Elçilerin gözaltında tutulmaları
uygulamasına misafiret denilir ve burada da masrafları karşılanmaya devam edilirdi. Elçi
hapsi uygulaması, savaş açılan ülkedeki Osmanlı tüccar ve uyruklarının iadesini sağlamak
için de başvurulan bir yöntemdi.
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Elçiler, ülkelerine dönecekleri zaman izin almaları gerekiyordu. İzin çıktıktan sonra
veda ziyareti maksadıyla Padişah huzuruna kabul edilirlerdi. Bu ziyarette vedanın yanı sıra
hükümdarına götüreceği cevap olarak yazılmış nameyi de (Name-i Hümayun) alırlardı. Daimî
olmayan elçiler küçük elçi statüsünde iseler bazen Padişahın huzuruna kabul olunmazlardı.
Bunlara Padişahın cevapnamesi Divan-ı Hümayun’da Sadrazam tarafından verilirdi.
İstanbul'daki daimi ikamet elçileri
geçici görevleri ötesinde siyasi, ticari, hukuki
ve kültürel pek çok faaliyeti yürütmekteydiler.
Venedik,

İngiltere,

Fransa,

Avusturya,

Hollanda gibi devletlerin yüzyıllardan beri
payitahtta

bulunan

elçileri,

Osmanlı

Devletinin iç ve dış politikasının dayandığı
temel

prensipleri,

kurumlarını,

devlet

adamlarını ve zaaflarını, saray ve dışındaki
etkili

çevreleri,

kimlerle

nasıl

temas

kurulacağını tesbit etmişler ve ona göre
politika üretmişlerdir. Daimi elçiler, Osmanlı
Devleti'nin o günlerdeki durumu hakkında çeşitli
yönlerden düzenledikleri ayrıntılı raporları bazen
şifreli, bazen da normal yazı ile ülkelerine
gönderirlerdi. Venedik ve Avusturya elçilerinin

Resim-38: Klasik dönemde Sadrazamın
Avrupalı elçilere Divan’da ziyafet verişi
(D’OHSSON, 1787, 232)

raporları Türk tarihinin en zengin yabancı kaynakları arasında yer almaktadır.
Elçilik heyetleriyle gelen bazı görevlilerin tutmuş oldukları günlükler ve
seyahatnameler de uygulamalar hakkında önemli detayları öğrenmemizi sağlamaktadır.
Mesela Alman Seyyah Dernschwam, 1553’te bir elçinin İstanbul'da Veziriazam Rüstem
Paşa'ya, Vezir Ahmed Paşa’ya ve diğer yetkililerle yaptığı ziyaretlerden ve sunduğu
hediyelerden bahsetmektedir. Avusturya elçisi Frederik Kreckwitz’in 1591’de Divana ve
III. Murat’ın huzuruna kabulü, aynı heyette bulunan tarihçi B. W. Wratislaw tarafından
hatıralarında bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Müellif hediyelerin önceden gönderilişini,
kendilerinin sarayın birinci ve ikinci avluya gelişlerini, bu avluların ve buradaki görevlilerin
ahenk ve intizamını, özellikle savaş meydanlarında yerlerinde duramayan sert ve hırçın
Yeniçerilerin burada bir mermer heykel gibi sabit ve sakin duruşlarını, ardından her biri birer
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sanat şaheseri olan halılarla döşeli, altın ve mücevherlerle
süslü Arz Odası’na girişlerini, orada diz çökme ve el
öpmelerini geniş biçimde tasvir etmektedir. Bu sırada
görevlendirilen mühtedi bir tercüman elçinin sözlerini
Sultana

aktarmış

ve

elçi

itimatnamesini

Padişaha

sunmuştu. Padişah nameyi Sadrazama verdikten sonra
imparatorun

sağlığını

sormuştu.

Yazar,

huzurdan

ayrıldıktan sonra ikram edilen yemekte pirinç çorbası,
kızartma ve haşlama tavuk eti, fırında pişmiş koyun etiyle
çeşitli

sebze

yemeklerinin,

salata

ve

şerbetlerin

sunulduğunu, yemeği yer sofrasında ve boyalı tahta
kaşıklarla

yediklerini,

sofrada

şarap

ve

bıçak

bulunmadığını anlatmaktadır.
Yabancı elçilik ve konsolosluklarda, ahidnamelerde
verilen imtiyazlara dayanılarak Osmanlı vatandaşı olan

Resim-39: Kanuni’nin Avusturya

şahıslar tercüman olarak veya başka hizmetlerde istihdam

elçisini kabulü (ATIL, 1986, 164)

edilmekteydi. Bu işler için daha ziyade Rumlar tercih ediliyordu. Bu şahıslar bir takım
haklara sahip olmaktaydı. Bu imtiyazlar zaman içinde istismar edilmiş, özellikle 18. Yüzyılda
devleti hayli meşgul eden konulardan birisi olmuştur. Bu yüzyılda büyük devletlerin elçilik ve
konsolosluklarında istihdam ettiği tercümanların sayısı 200’ün üzerindeydi. Herhangi bir
elçilikten böyle bir berat alan bir Gayrimüslim, kayıtlı olduğu konsolosluğun bulunduğu şehre
hiç gitmeden, ahidnamelerin tercümanlara tanıdığı bazı hakları kötüye kullanarak müste’min
tüccar statüsünde ticaret yapabiliyordu. Durumun düzeltilmesi için elçiliklere yapılan resmi
müracaatlar ise fayda vermiyordu. İşte bu durum, devletin Gayrimüslim tebaasına
Müslümanlardan daha fazla haklar tanıyarak Avrupa tüccarı denilen sınıfın ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
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Resim-40:
İstanbul Fransız elçiliği tercümanının
cizye ve diğer verğilerden muaf olduğuna dair
Sultan III. Selim’in 1795 tarihli fermanı (İPŞİRLİ, 1995, 10)
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının ayrıntılı kavranabilmesi için Mehmet İpşirli’nin, “Elçi”,

(DİA, c. 11, (1995), s. 3-15) ansiklopedi maddesi ile İbrahim Yıldırım’ın, Osmanlı
Devleti’nde Elçi Kabulleri, (Kitap Yay., İstanbul 2014) adlı eserini okuyunuz.
•

Ayrıca şu hususlara özellikle dikkat ediniz:

•

Osmanlı klasik döneminde tek taraflı diplomasi uygulandığı için elçiler geçici

görevle yurtdışına gönderilmekteydi. 16. Yüzyıldan itibaren görevleri ile sorumlu
bulundukları hizmetin türüne veya gönderildikleri devletin önemine göre büyükelçi veya
ortaelçi olmak üzere iki sınıfa ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Bunlardan başka nispeten basit bir
memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara nameres
denilmekteydi. Bazen de ikinci derecede hizmetler için çavuş, ağa ve müteferrika adı altında
memurlara da diplomasi görevi verilmekteydi.
•

Osmanlı Devlet’inde elçilerin seçiminde Avrupa’da olduğu gibi diplomatik

deneyim ve tecrübe gibi ölçüt aranmamaktaydı. Çeşitli meslek ve memuriyetlerden alınarak
kendilerine elçilik görevi verilen bu kişiler geçici (muvakkat) memuriyetlerinin önemine
uygun bir biçimde belirlenmekteydi. Bununla birlite ilk dönemlerde elçilerin genellikle saray
okulu Enderun’dan yetişmiş bilgili kişilerden olmasına dikkat edilirdi. Osmanlı elçisine
yabancı hükümdara hitaben yazılmış Name-i Hümayun veya Hümayun-nâme adında bir
belge verilirdi. Bugün bu belgeye itimadname denilmektedir. Osmanlı başkentinde faaliyette
bulunan ilk daimi diplomatik temsilciliklerin statüsü kapitülasyon sistemi çerçevesinde
oluşmuştur. Yabancı elçiler çeşitli vesilelerle gelmekteydi. Cülus tebriki, düşmanlarına karşı
yardım talebi, yıllık cizyenin takdimi, antlaşma şartlarının müzakeresi gibi vesileler bunlar
arsında zikredilebilir.
•

Osmanlı ülkesine gelen elçilik heyetleri sınırda karşılanırdı. Burada heyet

hakkında bilgi alınır ve bazı kuralar kendilerine bildirilirdi. Elçiler ve maiyetleri Osmanlı
sınırlarından içeri girdiklerinden itibaren İslamî eman ilkesine göre misafir olarak telakki
edilerek yol güvenlikleri başta olmak üzere her türlü yiyecek, yatacak, at ve araba masrafları
devlet tarafından karşılanmıştır.
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Uygulama Soruları

•

Klasik dönemde Osmanlı elçilerinin görevleri süresince statüleri neden

değiştiriliyordu?
•

Osmanlı elçilerinin gittikleri ülkede önem verdikleri hususlar nelerdi?

•

Osmanlı’ya gelen yabancı elçilere uygulanan protokolün esasları nelerdi?

•

Yabancı elçilerin gözlemlerinin Osmanlı diplomasi tarihi bakımından önemi

nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde klasik dönemde imparatorluk dışına görevlendirirlen geçici/fevkalade
statüdeki Osmanlı elçilerinin belirlenme şartları ile bunların faaliyetleri öğrenilmiştir. Aynı
şekide Osmanlı’ya gelen Batlı ve Doğulu elçilerin statüleri, bunlara uygulanan teşrifat
kuralları ve elçilerin diplomatik faaliyet alanları hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Klasik dönemde ülke dışına görevlendirilen ilk Osmanlı elçileri daha ziyade hangi zümre
mensupları arasından tercih edilmekteydi?
a) Çavuş

b) Katip

c) Yeniçeri

d) Dil Oğlanı

e) Tercüman

2) İran’a gönderilen Osmanlı elçilerine hangi paye/unvan verilirdi?
a) Defterdarlık

b) Çavuşbaşılık

c) Anadolu Kadıaskerliği

e) Rumeli Kadıaskerliği

d) Hacegan

3) Osmanlı elçilerine görev için verilen değerli eşyalar ve hediyeler aşağıdaki hangi hazinede
muhafaza edilirdi?
a) Elçi Hazinesi

b) Enderun Hazinesi

d) İç Hazine

c) Maliye Hazinesi

e) Tersane Hazinesi

4) Osmanlı’ya gelen elçilere Çemberlitaş’ta tahsis edilen binaya ne ad verilmekteydi?
a) Elçi Hanı

b) Çemberlitaş Hamamı

c) Pera Oteli d ) Sefarethane

e) Kasr

5) I. Murat’ın Kosova’da şehit edilmesinden sonra Saraya elçi kabulünde aşağıdaki hangi
kural uygulanmaya başlanmıştır?
a) İtimatname takdimi

b) Ziyafet verilmesi

d) Yere halı döşenmesi

c) Hediye takdimi

e) Silah araması yapılması

6) Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi sonrasında Amasya’da iken hangi ülke elçisini huzura
kabul etmemiştir?
a) Venedik

b) Avusturya

c) Memluk

d) İran

e) Ceneviz

7) Elçiler, Divan-ı Hümayun’a geldiklerinde vezirler kanuna göre hangi davranışı gösterirdi?
a) Ayağa kalkmaları

b) Hediye takdim etmeleri

d) Alkışlamaları

c) Geri çekilmeleri

e) Dua etmeleri
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8) Savaş durumu ortaya çıkarsa Osmanlı’daki yabancı elçiler geçici olarak nerede
hapsedilirlerdi?
a) Baruthane

b) Davutpaşa

c) Azabhane

d) Yedikule

e) Topkapı

9) Ülkelerinden name getiren, ancak Padişaha hitaben yazılmış mektubu olmayan yabancı
elçiler kiminle görüşebilirdi?
a) Nişancı

b) Teşrifatçı

d) Kapıkethüdası

c) Sadrazam

e) Tercüman

10) Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde elçilerin arz ve ulufe günlerinde Divan-ı
Hümayun'a kabulleri aşağıdaki hangi başlık altında verilmişti?
a) Nişancı

b) Teşrifat Defteri

c) Divan-ı Hümayun

d) Kanun-ı Kadim

e) Kanun-ı Elçiyan

Cevaplar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

a

a

e

d

a

d

c

e
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6. OSMANLI’NIN BUHRAN YILLARINDA DİPLOMASİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Osmanlı’da Buhran Döneminin Başlaması ve Diplomasiye
Yansımaları
6.2. Osmanlı Diplomasi Tarihinde 1606 Zitvatorok Antlaşması
6.3. Osmanlı’nın Gerileme Döneminde Diplomasi
6.4. Karlofça, Pasarofça ve Küçük Kaynarca Antlaşmalarında
Diplomasi
6.4.1. 1699 Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Diplomasisi
6.4.2. 1718 Pasarofça Antlaşması ve Osmanlı Diplomasisi
6.4.3. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve Sonrasında Osmanlı
Diplomasisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Osmanlı’da buhran döneminin başlaması diplomasiyi nasıl etkilemiştir?

•

1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması’nın Osmanlı diplomasi tarihi bakımından

önemini değerlendiriniz.
•

Lale Devrinde Osmanlı diplomasi anlayışı nasıldı?

•

1699 Kalofça Antaşması’nın diplomasi tarihindeki önemi nasıl değerlendirilebilir?

•

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sürecinde Osmanlı ve Rus diplomasilerini

karşılaştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl
elde edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Osmanlı’da Kanuni Sultan Süleyman’ın
Osmanlı’da

Buhran

Dönemi

ve

Diplomasiye

ölümünden sonrasında başlayan buhran
dönemi ile Osmanlı diplomasi anlayışında Ders

ile

yaşanan değişim ile özellikle II. Viyana tavsiye edilen kitap
kuşatması

Yansımaları

notları

ardından

Osmanlı’da

Avrupa’da

diplomasinin

ve ve makaleler.

kazandığı

önemin kavranması.
Osmanlı diplomasi anlayışında dönüm
Osmanlı

Diplomasi noktası olan Zitvatorok Antlaşması’nın

Tarihinde

1606 oluşum

Zitvatorok Antlaşması

şartlarının,

içeriğinin

değerlendirilmesi ve sonrasında yaşanan

Ders

notları

ve

verilen kaynaklar

diplomasi gelişmelerinin anlaşılması.

Osmanlı’nın Gerileme
Döneminde Diplomasi

Osmanlı’da 1699 Karlofça Antlaşması ile Ders

notları

ile

başlayan dönemdeki diplomasi anlayışı ile önerilen kitap ve
teşkilattaki değişimin öğrenilmesi.

makaleler.

Osmanlı diplomasi tarihinde önemli yere
Karlofça, Pasarofça ve

sahip olan Karlofça, Pasarofça ve Küçük Ders

Küçük Kaynarca

Kaynarca

Antlaşmalarında

diplomatlarının

Diplomasi

antlaşmaların uygulanışından kaynaklanan maddeleri.

antlaşmalarında
faaliyetleri

notları

Osmanlı tavsiye

ile

edilen

ile ansiklopedi

sorunların kavranması.
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Anahtar Kavramlar
•

Buhran dönemi: Osmanlı’da 17. Yüzyıldan itibaren başlayan duraklama

dönemi.
•

Avrupa güç dengesi (balance of power): 1648’de imzalanan Vestfalya

(Westphalia) Antlaşması ile Avrupa diplomasisinde oluşan siyasi denge. Böylece
günümüze kadar devam eden Avrupa devletler sisteminin oluşum süreci başlamıştır.
•

Kaiser: Zitvatorok Antlaşması’na göre Osmanlı’nın Avusturya İmparatoru için

tanıdığı unvan.
•

Diplomatik İhtilal: 1748 tarihli Aix-la-Chapelle Antlaşması sonrasında

Avrupa’da ittifaklar önem kazandı. Fransızlarla kolonilerde 1754’den beri savaşan
İngiltere kıta Avrupasında yalnız kalmamak için Prusya ile ittifak yapmaya yöneldi.
Ocak 1756’da İngiltere ile Prusya arasında Westminster Antlaşması ve Mayıs 1756’da
Fransa ile Avusturya arasında Versailes Antlaşması yapıldı. Bu gelişmeler Avrupa
tarihinde diplomatik ihtilal olarak tanımlandı.
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Giriş
Osmanlı devleti, 16. Yüzyılın ortalarında her alanda zirveyi gördü. Yüzyılın sonlarına
doğru dünyadaki önemli gelişmelere de bağlı olarak bir takım sosyal ve ekonomik sorunlar
başladı. 17. Yüzyıl ilk yarısında bu sorunlar devleti sarsıyordu. Bu nedenle 17. Yüzyıl
genellikle duraklama dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bazı uzmanlar süreci Kanuni Sultan
Süleyman saltanatının sonlarına kadar götürmektedir. Fakat her ne kadar belirgin sorunlar
yaşansa da bu dönemde de devletin genişlemesi sürmüştür.
Daha önce de değindiğimiz gibi 17. Yüzyılın hemen başında imzalanan 1606 tarihli
Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı diplomasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası
olmuştur. Duraklamanın diplomasiye yansıması bu antlaşma ile görülmüştür. Osmanlı’nın
gerileme dönemi ise 1699 Karlofça Antlaşması ile başlatılır. Avusturya, Venedik ve
Lehistan ile yapılan ve önemli toprak kayıplarına sebep olan bu antlaşma, Osmanlı
diplomasisi için bir diğer önemli dönüm noktasıdır.
Yaşanan kritik gelişmelere bakıldığında 18. Yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık iki asır
devam eden bu devirleri buhran veya bunalım dönemi olarak adlandırmak daha isabetli
olacaktır.
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6.1. Osmanlı’da Buhran Döneminin Başlaması ve Diplomasiye
Yansımaları
Osmanlı’da sosyal ve ekonomik sorunların derinleşmesinde iç dinamikler kadar
Avrupa’da ortaya çıkan gelişmelerin de etkisi olmuştur. Özellikle Coğrafi Keşifler ve Sanayi
Devrimi gibi asırlar sonrasına etki eden gelişmeler, dünyadaki güçler dengesini altüst
etmiştir. Yeni dönem doğal olarak ülkeler arasındaki ilişki biçimlerini dolayısıyla diplomasiyi
önemli ölçüde etkilemiştir.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi ardından II. Selim saltanatı başladı. Bu dönemde
1571’de Haçlı güçleri karşısında İnebahtı deniz savaşı kaybedilmişti. Ancak bu mağlubiyet
Akdeniz’in stratejik adası Kıbrıs’ın fethiyle unutturulmuştur. Bu başarı sonrasında eski
hızında olmasa da devletin toprak kazanımlarının devam ettiği görülmektedir. Nitekim
1574’te Tunus ele geçirilmiş; 1578’de Fas’ta kazanılan el-Kasrü’l-Kebir zaferi ile Osmanlı
egemenliğini Kuzey Afrika’nın en batı ucuna kadar taşınmıştır. Osmanlı Doğu sınırında İran
ile mücadeleler sürdürmüştür. 1578’de başlayan Osmanlı- Safevi savaşı 12 yıl devam etmiş;
savaş sonunda Osmanlı’nın sınırı Hazar Denizi’ne kadar ulaşmıştır.
17. Yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı, geleneksel Doğu-Batı siyaseti yanında
Kuzey siyaseti de takip etmek zorunda kalmıştır. Devletin buraya yönelmesine 1594’ten
itibaren başlayan Kazak saldırıları neden olmuştur. Kazaklar 1615, 1620 ve 1624 yıllarında
İstanbul’un Karadeniz kıyılarına kadar inmeyi başarmışlardır. Bir süre sonra Osmanlı için
Kazak ve Rus tehlikesi büyümüştür. Böylece Osmanlı diplomasisinin son üç asır boyunca en
büyük mücadeleyi vereceği Rusya sorunu filizlenmeye başlamıştır.
Osmanlı, Avrupa’daki en önemli rakiplerinden biri olan Avusturya ile 1593 yılından
itibaren savaş halindeydi. Bu savaşlar 1606’da imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile son
buldu. Bu arada Avrupa’da yeni dengeler oluşmaktaydı. 1618’de Protestan ve Katolik pek çok
Avrupalı devlet arasında başlayan Otuz Yıl Savaşları, 1648’de imzalanan Vestfalya
(Westphalia) Antlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma Avrupa siyasi ve diplomasi tarihinde
dönüm noktası oldu. Vestfalya’dan sonra Avrupa ülkeleri aralarındaki denge politikası
dolayısıyla ilişkilerini Avrupa devletler düzeni olgusu içinde yürütmeye başladılar. Bu olgu
günümüze kadar devam eden kapsamlı bir ekonomik ve politik ilişkiler ağını oluşturdu.
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Avrupa devletler düzeni, Avrupa’nın batısında 15. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
başlamış ve 17. Yüzyılda büyük ölçüde Orta ve Doğu Avrupa’ya da yayılan milli devletlerin
ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Avrupa devletler düzeni zaman içerisinde milli devletler
arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına yol açılmıştır. Bu yeni devletlerarası düzenin genel
kabul gören başlıca kavramları arasında diplomasiden başka güç dengesi (balance of power),
uluslararası hukuk (international law) ve büyük güçler (great powers) bulunuyordu.
Avrupa devletler düzeni elbette yalnız bu kavramlar içeriğinde izah edilemez. Üstelik bu
kavram ve kurallar zaman içerisinde değişmiştir. Yeni Avrupa düzeninin tarihî gelişimi
içerisinde savaş, ittifak, garanti, vesayet ve tarafsızlık gibi başka kurallar önem
kazanmıştır. Zamanla bu kavramlar da kurumsallaşmaya başlamıştır.
Osmanlı, Avrupa’daki Otuz Yıl Savaşları karmaşasından yararlanmıştır. Kıbrıs’tan
sonra Doğu Akdeniz’in stratejik adası Girit’e 1645’te sefer başlatılmıştır. Uzun
mücadelelerden sonra ada 1669’da fethedilmiştir. Osmanlı Ordusu 1662’de Erdel’e
(Romanya) girmiş, 1663’te Uyvar’ın (Slovakya) fethedince Batıdaki en geniş sınırlara
ulaşılmıştır. Fakat özellikle uzun süren Girit seferi esnasında ordu ve donanmanın Avrupa
teknolojisinin gerisinde kaldığı anlaşılmıştır.
17. Yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’daki bazı gelişmeler Osmanlıların dikkatini
tekrar buraya yönetti. 1672’de Sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Akdeniz ve
Karadeniz bölgelerindeki başarıların ardından, devletin tekrar eski gücüne kavuşacağına
inanmaktaydı. Bunun için beklediği fırsat 1682’de ortaya çıktı. Protestan Macarlar, Kont
Emerich

Tekeli

önderliğinde

Katolik

Habsburg

(Avusturya) yönetimine karşı ayaklandılar ve Osmanlı’dan
yardım istediler. Osmanlı’dan önce Fransa Kralı XIV. Louis
Katolik olmasına rağmen Macarlara yardım etti. Ayrıca
Fransa’nın

bir

Osmanlı-Habsburg

savaşında

tarafsız

kalacağı garantisini verdi. Bu şartlarda Osmanlı ordusu
1683 baharında Avusturya seferine çıktı. Fakat Osmanlı, II.
Viyana Kuşatması’nda çok ağır bir mağlubiyet aldı.
Osmanlıların Viyana’da hezimete uğraması Avrupalılara
moral oldu. Nitekim Viyana sonrası Osmanlı için 16 yıl
sürecek bir yenilgiler dizisi yaşandı. Avusturya, Lehistan ve
Venedik aralarında Kutsal İttifak kurdular. Bu ittifaka

Resim-41: Sultan I. Ahmet
(Anonim)
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1686’da Ruslar da katıldı. Savaş başlayınca 1684’de Preveze ve Mora Venedik’in eline
geçti. Kutsal İttifakla savaş 1699’a kadar sürdü.
Buhran yılları sürecinde artan siyasi ilişkiler ve çeşitlenen sorunlar Osmanlı
diplomasisinin hareketlenmesine sebep oldu. Ancak diplomaside etkili olmak doğrudan
devletin gücüyle bağlantılı olduğundan, sorunlar bu sahada da hissedilmeye başlandı.
Padişahların tahta çıktıklarında sonra yaptıkları ilk işlerden birinin bütün ahidnameleri
yenilemek olması buna güzel bir örnektir. Nitekim Sultan I. Ahmet (1603-1617), 1604’te
Fransa ve Venedik ile ahidnameleri yeniledi ve Transilvanya (Temaşvar ve Erdel) Prensi
ile barış yapıldı. Aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere 1606 tarihli Zitvatorok
Antlaşması ardından süresi dolan İngiltere kapitülasyonları yenilendi. 1607’de Lehistan ile
barış

yapıldı;

1608’de

Avusturya

ile

Zitvatorok’un

yürürlüğü

hakkında

Uyvar

Mukavelenamesi imzalandı. Ertesi yıl Fransa, 1612’de ise Hollanda’nın kapitülasyonları
yenilendi. I. Ahmet, Galata’daki Ceneviz kolonisine 1453’te verilen beratı 1612’de yeniledi.
Ertesi sene İran ile barış yapıldı (Nasuh Paşa Antlaşması); 1614’de Transilvanya Prensi’ne
ahidname verildi. 1615’de Venedik imtiyazları yenilenirken, 1616 ve 1617’de Avusturya ve
Lehistan ile barış antlaşmaları yapıldı.
Devletin kötü gidişini durdurmak için yapmaya çalıştığı
yenilikler uğruna tahtından ve canından olan II. Osman (16181622) da ilk icraat olarak Venedik ve Fransız kapitülasyonlarını
yenilemiştir. Yine bu dönemde Avusturya ile Komorn, İran ile
Serav antlaşmaları yapmıştır. 1620’de Lehistan ile Hotin
Anlaşması imzalanarak barış sağlanmıştır. Bu ülke ile 1623’te
yine barış, 1624’te ise sınır antlaşması
imzalanmıştır. Sultan II. Osman kısa
saltanatında son olarak 1622’de İngiliz
Resim-42: Sultan II. Osman
(Anonim)

kapitülasyonlarını yenilemiştir.
IV. Murat (1623-1640) devrinde

diplomasi yeniden hareketlenmiştir. Sultan, 1624’te Venedik ve
Fransa

kapitülasyonları;

Hollanda

ve

Transilvanya

ile

sınır

antlaşmalarını yenilenmiştir. 1625 ve 1627’de Avusturya ile
Zitvatorok başta olmak üzere bütün barış antlaşmaları yenilenmiştir. Resim-43: Sultan IV. Murat
(Anonim)
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1627’de Transilvanya Prensi Betlen Gabora’ya tahtının eşi Katarin’e intikaline dair ferman
verilmiştir. 1630 ve 1634’te Lehistan ile barış antlaşmaları yapılmış ve 1634’te Hollanda’nın
kapitülasyonları yenilenmiştir. Türk-İran tarihinin en önemli antlaşmalarından olan 1639
tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşması da IV. Murat devrinde imzalanmıştır. Bu sınır antlaşması
uzun yıllar yürürlüğünü korumuştur. Aynı yıl Venedik ile Garp Ocakları hakkında bir
mukavele yapılmıştır.
Sultan I. İbrahim (1640-1648) tahta çıkışı sonrasında
Fransız, Venedik, Lehistan ve İngiliz kapitülasyonları, 1642’de
Avusturya ve İran ile barış antlaşmalarını yenilemiştir.
Çok küçük yaşta tahta geçen Sultan
IV.

Mehmet

(1648-1687),

1649’da

Avusturya ile barış antlaşması; Fransa ile
kapitülasyonları

ve

1662’de

İngiliz

ahidnamesini yenilenmiştir. Bu dönemin
Resim-44: Sultan I.
İbrahim (Anonim)

önemli antlaşmalarından bir de 1664’te
Avusturya ile yapılan Vasvar (Eisenburg)

barışıdır. 1665’te Ceneviz ticari ahidnamesi Edirne’de yenilenmiştir.
1667’de Lehistan ile sınır, 1668’de Hollanda ile kapitülasyon Resim-45: Sultan IV. Mehmet
antlaşmaları yapılmıştır. 1669’da Venedik ile Girit hakkında

(Anonim)

Kandiye Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Kandiye Osmanlı’ya geçmiştir.
Ertesi yıl Venedik ile kapitülasyonlar biraz daha genişletilerek yenilenmiştir. 1671’de
Dalmaçya sınırına dair Venedik ile bir antlaşma yapılmıştır. 1672’de Lehistan ile Bucaş
Antlaşması imzalanırken, 1673’te Fransız, 1675’te İngiliz ahidnameleri yenilenmiş; 1676,
1678 ve 1679’da Lehistan ile barış ve kapitülasyon antlaşmaları yapılmıştır. 1680’de
Hollanda ile kapitülasyon; 1681’de Rusya ve Avusturya ile barış antlaşmaları imzalanmıştır.

6.2. Osmanlı Diplomasi Tarihinde 1606 Zitvatorok Antlaşması
Osmanlı buhran döneminin diplomasiye yansıması Zitvatorok Antlaşması olmuştur.
Avusturya ile senelik vergi ve sınır meselelerinden dolayı başlayan 1593 savaşı 13 yıl
sürmüştü. Bu süreçte Eğri ve Kanije kaleleri zaptedilmiş, Haçova (Kerestez) savaşı
kazanılmıştı (1596). Bu savaş esnasında çıkan Transilvanya, Eflak ve Boğdan isyanları da
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bastırılmıştır. Fakat uzayan savaş her iki tarafı da yordu. Nihayet Avusturya ile bir barış
yapılmasına razı olundu.
Barış için Tuna üzerinde Zitvatorok (Jitvatorok) mevkii seçildi. Osmanlı murahhası
Budin Valisi Ali Paşa idi. İki ülke görevlilerinin uzun görüşmelerinden sonra 11 Kasım
1606’da, 20 yıl geçerli olacak bir barış antlaşması imzalandı. Yeni fethedilen Eğri, Kanije ve
Uyvar kaleleri Osmanlı’da; Raap ve Komorn kaleleri Avusturyada kaldı. Avusturya
Osmanlı’ya yalnız bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 kara kuruş verecekti. Osmanlı da
buna karşılık Avusturya’dan her sene aldığı 30 bin dukalık vergiden vazgeçiyordu. Her iki
taraf, gerek karadan gerek denizden, diğer tarafın topraklara saldırmayacaktı. Yani antlaşma
aynı zamanda bir saldırmazlık hususu içermekteydi. Esirler mübadele edilecek ve yeni esir
alınmayacaktı. Temeşvar, Bosna, Eğri, Kanije ve diğer sınırda barışa aykırı bir fesat olursa
Osmanlı idarecilerine bildirilecek, onlar sorunu çözeceklerdi. Eğer çözmezlerse mesele
Budin Beylerbeyi’ne bildirilecekti. Eğer bu fesat Avusturyalılar tarafından gelirse Yanve
kumandanına, Tuna’nın öbür yakasında olan kumandanlara ve Hırvat idarecilere bildirilecek,
bunlar sorunu çözeceklerdi. İki taraf, ellerindeki kaleleri tamir edebilecek; fakat yeniden kale
ve palanga inşa etmeyeceklerdi. Bu antlaşmadan itibaren üç sene Avusturya’dan hiçbir şey
talep edilmeyecekti. Bundan sonra, eskiden olduğu gibi dostluk için en meşhur elçilerle
hediyeler (peşkeşler) gönderilecekti. Eğri Kalesi’nin Osmanlılar tarafından fethine kadar
Eğri’ye itaat eden ve vergi veren köyler, bundan sonra vergiyi Osmanlıya verecekti.
Estergon (Gran) Kalesi’nin Avusturyalılar tarafından zaptına kadar Estergon’a itaat eden ve
vergi veren köyler, bundan sonra da vergilerini Osmanlıya vereceklerdi. Eskiden beri sınırda
olup her iki tarafa vergi veren köylerde değişiklik olmayacaktı. Kanije Kalesi Osmanlılar
tarafından zaptına kadar Kanije’ye itaat eden köyler, bundan sonra da buraya itaat
edeceklerdi.
Zitvatorok Antlaşması hakkında yapılan yorumların ortak noktası, antlaşmanın
Osmanlı diplomasisi standartlarının dışında bir metin olduğudur. Gerçekten de verilen tavizler
bakımından antlaşma tarihi öneme sahiptir ve verilen tavizler bakımından ilkleri içerir.
Antlaşma ile verilen ilk taviz Osmanlı diplomatik geleneğinin bir parçası olan antlaşmaların
Padişahın bulunduğu yerde düzenlenmesi ilkesinden olmuştur. Müzakereler tarafsız
bölgede yapılmıştır. Bunun yanı sıra Zitvatorok, bir yabancı devletin murahhasları ile uzun
müzakereler sonucunda esasları kararlaştırılan ve her iki tarafın hukuki eşitliğine dayalı
kaleme alınıp imza edilen ilk Osmanlı antlaşması olma özelliği de taşımaktadır. Böylece
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Avrupa diplomasisinin bir prensibi olan eşitlik ilkesi ilk defa kabul edilmiş oluyordu. Daha
önce de belirttiğimiz gibi bundan önce tek taraflı diplomasiye (Ad Hoc) uygun olarak
Osmanlı tarafından belirlenen şartlar yabancı delegelere dikte ettirilir ve imzalattırılırdı.
Zitvatorok Antlaşması’nın diplomasi tarihi bakımından diğer önemli yanı Avusturya
hükümdarları için bundan böyle İmparator manasında Roma Çesarı (kaiser) unvanının kabul
edilmiş olmasıydı. Zitvatorok öncesinde Habsburg hükümdarına Viyana (Bec) Beyi olarak
hitap ediliyordu. Böylece Avusturya idarecisi imparator seviyesine getirilerek Osmanlı
Padişah ile eşit kabul edilmiş oluyordu. Osmanlı diplomasisi bu eşitlik prensibini kolaylıkla
kabul edememiştir. Bu gibi taleplerden ne kadar rahatsız olunduğunu göstermesi bakımından
1634’te Topkapı Sarayı’nda Lehistan elçisi Trzebinski’in onur kırıcı görülen yıllık haracın
kaldırılması ve eşitlik esaslarında muamele edilmesini isteklerine IV. Murat’ın savaş ile
karşılık vermesi iyi bir örnektir.
Klasik Osmanlı diplomasi anlayışı dışına çıkılan bu antlaşmanın uygulamasında doğal
olarak sorunlar ortaya çıktı. Zitvatorok’un da tasdik edildiği Avusturya ile 1608’de imzalanan
Uyvar Antlaşması’nın içeriğinde farklılıklar bulunmaktaydı. Zitvatorok’ta kararlaştırılan ve
son defa olarak ödenecek verginin (haracın) ilk taksitini getiren elçiye, üzerinde uzlaşılarak
imza edilen metinler arasındaki tercüme farklılıklarını aşan boyutlarda yeni içerikli bir
antlaşma metni teslim edilmiştir. Bu metin içeriğinden Zitvatorok metninin karşılıklı olarak
müzakere edildiği görmezden gelindiği, klasik ahidname tarzında kaleme alındığı dikkati
çekmekteydi. Hatta haracın aynen eskiden olduğu gibi yıllık ödemelerle devam edeceği bile
yazılmıştı. Daha da önemlisi, vaadedilen eşitlik ilkesinin tam aksine Bec Imperatoris olarak
adlandırılacak Habsburg tahtına kaiser unvanının fazla olduğu, buna karşılık Osmanlı
Padişahının cihanın hâkimi olduğunu ima eden ibareler açıkça kullanılmıştı.
Zitvatorok Antlaşması ile görülen bir başka yenilik antlaşmanın teatisi esnasında
yaşandı. Gönderilecek Osmanlı elçi daha önce olduğu gibi çavuş, çaşnigir ve ulak gibi düşük
rütbelerdeki Saray hizmetkârları arasından değil, en az Sancakbeyi seviyesindeki yüksek
rütbelilerden seçilmişti. Barış antlaşması, Budin Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa’nın kâhyası
Ahmet Kâhya ile ve 150 kişiden oluşan bir heyet eşliğinde Prag’da bulunan Kaiser II.
Rudolf’a gönderilmiştir (1609). Viyana’ya gelen Ahmet Kâhya belirlenen güzergâhtan
takiben şehre alayla girmiştir. Osmanlı heyetinin Saraya yönelmek üzere geçtiği yollar, onları
görmek iseyen halk tarafından doldurulmuştur. Bu esnada II. Rudolf ile kardeşi Arşidük
Matthias arasında taht çekişmesi bulunuyordu. Ahmet Kâhya önce Viyana’da bulunan
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Matthias’a getirdiği name ve hediyeleri takdim etti (26 Eylül 1609). Ardından elçilik heyeti
yola devam ederek, kaiser unvanına sahip olarak Prag’a çekilmiş bulunan II. Rudolf ile 2
Ekim 1609’da görüştü. Böylece Türk sefaret heyeti iki başşehre birden alayla girip hediyeler
takdim etmek suretiyle Avusturya’da büyük bir propaganda imkânını bulmuş oluyordu.
Zitvatorok’tan sonra Viyana giden heyetlerin sergilediği ihtişam siyasî önemleriyle
örtüşmese de bu tavır Padişahın kendisini takdim edişinin bir göstergesi olarak kabul
edilmiştir. 1609’da 150 kişilik bir heyetle gönderilmişken, 1665’te bu sayı 300’e çıkmıştır.
1700’de İbrahim Paşa heyeti 659 kişiden oluşuyordu. 1739’da Canibi Ali Paşa 922 kişilik
bir heyetle herkesi şaşırttı. 900 at, 170 katır ve 135 deve bu heyeti daha da ihtişamlı hale
getirmekteydi. Bu tarihlerde gelen Avusturya ve Lehistan elçilik heyetlerinin de sayı itibariyle
aşağı kalmadığı görülmektedir.

Harita-6: Klasik dönemde Osmanlı Devleti (UNAT, 1989, 32)

6.3. Osmanlı’nın Gerileme Döneminde Diplomasi
Osmanlı Devleti 18. Yüzyıla girilirken sosyal ve ekonomik sorunlar göz ardı edilemez
boyutlara ulaşmıştı. Devletin içinde bulunduğu durum doğal olarak diplomasideki etkinliğne
de yansımaya başlamıştır. Artık tek taraflı diplomasi yürütülememekte, ittifaklar aranmakta
ve Kırım’da olduğu gibi İslam nüfusu barındıran toprak kayıpları bile onaylanabilmekteydi.
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17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı idarecileri ve aydınları, kendi şanlı mazileri ile
kendilerinden üstün Avrupa gerçeği arasında sıkışmıştı. Bir yandan, mükemmel olarak kabul
ettikleri Fatih-Yavuz-Kanuni dönemlerinin klasik sisteminden kopamıyor ve reformlarla
özlemini duydukları geçmişe dönmeyi ve canlandırmayı istiyorlar; öbür yandan savaş
meydanlarında üstünlüğünü ispat etmiş Avrupa gerçeğini de kabullenmek durumunda
kalıyorlardı. Osmanlı idarecisi ve aydınları bir süre maziye bağlı kalarak, mevcut statüsünün
muhafaza edilmesini böylece psikolojik üstünlüğü sürdürmeyi benimsediler. Bu tavır aynı
zamanda Avrupa karşısında içe kapanma siyasetinin de başlangıcı oldu. Ancak gerileme
süreci devam ettikçe devlet kurumlarının ve toplumsal yapının reforme edilmesi ihtiyacı,
belirgin bir şekilde devlet erkânı tarafından da kabul görmeye başlamıştı. Bu değişimin ilk
emaresi Karlofça’dan sonra askeri zümre yanında sivil kalem ehlinin de devletin iç ve dış
politikalarında etkin olmasını doğurmuştur.
Osmanlı’da yaşanan yapısal sorunların çözümü
için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle bir barış dönemi
arayışı başladı ve diplomasi devreye sokuldu. Böylece
Lale Devri olarak adlandırılan dönem başladı (17181730). Osmanlı idarecileri 1718 tarihli Pasarofça
Antlaşması

ardından

Avrupalıların

üstünlüğünün

nedenlerinin araştırılması gereği üzerinde durdular. Bir
bakıma Avrupa tarzındaki ilk yenileşme hareketi
başlamış oldu. Bu amaçla Sultan III. Ahmet (17031730) ve Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
döneminde

Avrupa’ya

gönderilen

elçilerin

sayısı

artırılmıştır. Bu elçiler diplomatik ilişkileri sürdürmenin
yanı sıra Avrupa’nın kültür, sanat, sanayi, tarım ve askeri
yapısı hakkında incelemeler de yaparak Saraya raporlar

Resim-46: Sultan III. Ahmet
(Anonim)

sunmaya başladılar. 1720-1721 yılları arasında Paris’te elçi olarak bulunan Yirmi Sekiz
Mehmet Çelebi’nin raporu bunlar içinde en dikkat çekenidir.
Lale devri 1730 Patrona Halil ayaklanmasıyla son bulmuştur. 18. Yüzyılın bundan
sonraki döneminde bazı askeri ıslahata girişilmiş, Batı etkileri Osmanlı’ya çeşitli yollarla
girmeye devam etmiştir. Fakat reformalar daha ziyade askeri alanda yoğunlaştığı için kalıcı
çözümler üretilememiştir. Bu sürecin Osmanlı ekonomisi üzerinde en yıkıcı etkisi kuşkusuz
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kapitülasyonlar olmuştur. Devletin güçlü olduğu dönemde ticaret hayatına canlılık
kazandırmak, özellikle siyasi kazanç sağlamak amacıyla tanınan bu imtiyazlar, daha sonra
Osmanlı’nın yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler şekline dönüşmüş ve devletin
istismarı için vesile olmuştur. Başlangıçta Padişahların hayatı ile süreli olan kapitülasyonlar
diplomasi kuralları göz ardı edilerek 1740 yılında sürekli hale getirilmiştir.
Özellikle
döneminde

Sultan

diplomasi

III.
alanında

Mustafa
önemli

(1757-1774)
gelişmeler

yaşanmıştır. Devrin Sadrazamı Mehmet Ragıp Paşa’nın
yürüttüğü dengeli ve tutarlı politikalar sayesinde devlet
toparlanmıştır. Ancak Ragıp Paşa’nın 1763’te ölümünden
sonra 1768 Osmanlı-Rus savaşıyla barış ortamı sona ermiştir.
Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı ile
Rusya’ya arasında savaş başlamıştır. Osmanlı ordusunun
yenilgisiyle biten bu savaş 1774’te Küçük Kaynarca
Antlaşması imzalanmıştır.
Bu dönem antlaşmalarında Osmanlı diplomasisi
Avrupa ile ilişkilerin sıklaşması üzerine klasik dönemden
farklı yeni tanıştığı konuları müzakereye başlamıştır. Mesela
tek taraflı ahidnameler yerine karşılıklı menfaate dayanan
dostluk, ticaret ve seyrisefain antlaşmaları yaygınlaşacaktır.

Resim-47: III. Mustafa’nın Fransa
Selanik Konsolosu tercümanının
bütün vergilerden muaf olduğuna
dair 1758 tarihli beratı (Osmanlı
Fermanları, 1992, 94)

Gerileme dönemi başlarken Osmanlı tahtında bulunan
Sultan II. Mustafa (1695-1703) ilk olarak Rusya, Avusturya,
Venedik, Lehistan ile 1699 Karlofça Antlaşması’nı imzalamıştır.
Ertesi sene devrin yükselen gücü Rusya ile 30 sene geçerli olmak
üzere bir barış antlaşması yapılmış, aynı zamanda Karlofça tasdik
edilmiştir. 1701’de Avusturya ile Karlofça’ya uygun sınır
antlaşması imzalanmış; Venedik kapitülasyonları yenilenmiştir.
Sultan III. Ahmet (1703-1730) devrinde ilk olarak
Lehistan ile 1703’te, Rusya ile ise 1705’te sınır antlaşmaları
imzalanmıştır. Ertesi yıl Venedik ile Karlofça Antlaşması; 1709’da

Resim-48: Sultan II.
Mustafa (Anonim)

Avusturya ile sınır; 1710’da Rusya ile barış antlaşması yenilenmiştir. 1711’de Osmanlı
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diplomasi tarihinin yine önemli antlaşmalarından olan Prut imzalanmıştır. Bu antlaşmada
Rusya’nın iyi bir diplomasi taktiği uygulaması Osmanlı’nın savaş meydanındaki
kazanımlarını yok etmiş, antlaşmayı kabul eden Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ise bu
hatayı canıyla ödemiştir. Dönemin Osmanlı diplomasisi 1712’de Hollanda ve Ceneviz
ahidnameleri yenilemiş, Rusya ile 20 sene geçerli barış antlaşması imzalanmıştır.

Resim-49: III. Ahmet’in Arz Odası’nda elçi kabulünü gösteren bir gravür (İPŞİRLİ, 1995, 8)

1718’de Avusturya ve Venedik ile yapılan Pasarofça Antlaşması ile ciddi kayıplar
yaşanmıştır. Aynı yıl Avusturya ile Ticaret ve Seyrisefain yanı sıra Eflak ve Bosna
sınırlarının tesbitine dair antlaşmalar yapılmıştır. 1720’de Rusya ile barış; 1721’de Venedik
ile sınır antlaşmaları imzalanmıştır. 1724’te Rusya ile İran’dan alınan bazı toprakların taksimi
antlaşması imzalanmıştır. İran ile 1727 Hemedan, 1730 Ahmet
Paşa antlaşmaları yapılarak mütareke sağlanmıştır.
Lale devrinin ardından tahta gecen I. Mahmut (17301754) ilk olarak İran ile 1732’de barış imzalamıştır. Ertesi sene
Venedik’e IV. Murat döneminden itibaren verilen bütün
imtiyazlar yenilenerek bir Nizam-ı Hümayun verilmiştir.
1736’da İran ile barış yenilenirken (İstanbul Antlaşması), ertesi
yıl İsveç ile Ticaret ve Seyrisefain antlaşması; 1739’da Avusturya
ile Belgrad ve Rusya ile barış ve sınır antlaşmaları imzalanmıştır.
1739 Belgrad Antlaşması sayesinde 22 sene Avusturya elinde

Resim-50: Sultan I.
Mahmut (Anonim)
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kalmış olan Belgrad Kalesi tekrar Osmanlı’ya geçmiştir. 1739’da ise İsveç ile saldırmazlık
antlaşması yapılması Osmanlı diplomasi tarihi bakımından ayrıca önem taşımaktadır. 1740’da
Sicilyateyn ile Dostluk ve Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması imzalanmış, Fransa’nın
kapitülasyonları yenilenerek daimi hale getirilmiştir. 1741’de Avusturya ile sınır antlaşması;
1742 ve 1747’de Rusya ile sınır; 1744 ve 1747’de Avusturya ile sınır Ticaret ve Seyrisefain;
1746’da İran ile barış (Kerden Antlaşması); 1747’de Toskana ile dostluk ve ticaret
antlaşmaları yapılmıştır.
III.

Osman

(1754-1757)

döneminde

sadece

Danimarka ile 1756’da ticari kapitülasyon antlaşması
yapılmıştır.
Osmanlı’da yenilikçi Padişahların öncülerinden olan
III. Mustafa (1757-1774) döneminin ilk diplomasi metni
1761’de Prusya ile yapılan dostluk ve ticaret antlaşmasıdır.
1763’te Venedik’in Mısır’daki imtiyazları yenilenmiştir.
Ertesi yıl İsveç gemileri ve tüccarı ayrıcalıklarına dair Tunus
Dayısı’na hitaben ferman hazırlanmı, aynı içerikte Cezayir
Dayısı’na 1766’da ferman yollanmıştır. 1771’de Osmanlı-Rus
savaşında aracılık yapması karşılığında Avusturya’ya nakit
para ve bazı ticari haklar vadeden gizli bir antlaşma yapılmış,

Resim-51: Sultan III. Osman
(Anonim)

fakat tasdik edilmemiştir. 1772’de Rusya ile mütareke
yapılmıştır.
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Resim-52: III. Osman’ın Halep’e İngiliz

Resim-53: I. Abdülhamit’in Avusturya (Nemçe)

Konsolosu tercümanı tayinini gösteren 1755

Narda konsolosluğu tercümanının vergi

tarihli beratı (Osmanlı Fermanları, 1992, 88)

muafiyetine dair 1780 tarihli beratı (Osmanlı
Fermanları, 1992, 121)

III. Mustafa ardından Osmanlı tahtına geçen bir diğer yenilikçi Padişaha I.
Abdülhamit (1774-1789), 1774’de Osmanlı tarihinin en çok tartışılan antlaşmalarından bir
olan Küçük Kaynarca Antlaşması’nı imzalamıştır. Aynı yıl İngiltere’ye Süveyş’te ticaret
yapmak için ferman verilmiştir. 1775’te Ruslarla Kırım’a dair ahidname ve sınır; Avusturya
ile sınır antlaşmaları yapılmıştır. 1779’da Ruslarla Kaynarca’nın bazı maddelerini izah eden
ve Kırım’ın müstakil hale getirilmesine dair maddeleri bulunan Aynalıkavak Tenkihnamesi
imzalanmıştır. Bu arada Osmanlı diplomasisi ilk defa olarak 1780’de İngiltere-Fransa
arasındaki savaşta denizlerde tarafsızlığını ilan etmiştir. 1781 ve 1783’te Ruslarla Eflak167

Boğdan’da konsolos bulundurmaya dair mukavele ve ticaret; 1782’de İspanya ile barış, ticaret
ve tarafsızlık antlaşmaları imzalanmıştır. 1783’te Avusturya vatandaşlarının Garp Ocakları
korsanlarına karşı korunması için senet verilmiştir. 1784’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını
onaylayan antlaşma imzalanmıştır.
Yapılan antlaşmalar Osmanlı’nın eski gücünde olmadığını göstermektedir. Dönemin
devlet adamları sorunların çözümü için reforma yönelmişlerdir. Yeni dönem dipomasi
reformları Avrupa’yı örnek almaktaydı. Bunun için her alanda yetişmiş nitelikli kadrolara
ihtiyaç duyulmaktaydı. Özellikle 18. Yüzyıl başlarında Osmanlı’da değişime ayak
uydurabilecek yetenekte olan tek zümre kalemiye yani bürokrasi sınıfıydı. Bu durum
kalemiyede üst seviyelere gelmiş bulunan Reisülküttabın giderek öneminin ve itibarının
artmasını sağladı.
Özellikleri III. Ahmet ile başlayıp I. Abdülhamit dönemine kadar süren 18. Yüzyıl
Osmanlı yenileşme hareketleri, her ne kadar III. Selim, II. Mahmut ve Tanzimat döneminin
köklü dönüşümlerine ilham kaynağı olmuş ise de kalıcı çözümler üretememiştir. Yapılan
ıslahatlar kişilerle sınırlı kalmış, kurumsallaşma sağlanamamıştır.

Harita-7: Buhran döneminde Osmanlı sınırları (UNAT, 1989, 32)

168

6.4. Karlofça, Pasarofça ve Küçük Kaynarca Antlaşmalarında
Diplomasi
6.4.1. 1699 Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı Diplomasisi
Buhran veya genel kabul gördüğü şekliyle gerileme döneminde Osmanlı diplomasisi
en büyük sınavını 1699 Karlofça, 1718 Pasarofça ve 1774 Küçük Kaynarca antlaşmaları
görüşmelerinde vermiştir. Bu süreçlerde tek taraflı diplomasi geleneğinden önemli tavizler
verilme zorunluluğu ortaya çıkmış, Avrupa sistemine de entegre olunmaya başlanmıştır.
Aslında Karlofça öncesi imzalanan 1664 tarihli Vasvar Barış Antlaşması Osmanlı
diplomasisindeki değişimin habercisi olmuştu. Vasvar’ın tasdikli metni Kapıcıbaşı Yusuf
Ağa tarafından geniş bir maiyet eşliğinde 22 Ekim 1664’te Viyana’ya götürülmüş
bulunuyordu. O ana kadar İstanbul’a tek taraflı elçilik heyetleri gönderilirken, artık Padişah
tarafından da mukabelede bulunulması Avusturya için önemli bir başarı sayılmıştır. Vasvar
Antlaşması’nın 10. maddesinde; yapılan barışın ve aradaki dostluğun halka teselli ve sevinç
kaynağı olması için resmî sefaret heyetleri ve tasdikname suretleri ile gönderilmesiyle ön
görülmekteydi. İmparatorun elçisi 200.000 altın gulden (karakuruş) değerinde hediyeler
takdim edecek, Osmanlı tarafından da resmî elçilik heyetiyle bunun kadar bir değerle
mukabele edilecekti. Böylece Zitvatorok’un tek taraflı hediye takdimi iki taraflı hale
getirilmekte ve iki hükümdar arasında Türkler’in bir türlü benimsemek istemedikleri eşitlik
iddiası ve çekişmelerine son verilmekteydi. Bu durumda Avusturya, Raab’da Osmanlı
ordusu karşısında kazandığı zafer sayesinde (1 Ağustos 1664) artık kesin biçimde haraçgüzar
yani vergi veren statüden çıktığını ve Kaiserin Sultanın dengi olduğunu bütün Avrupa’ya
göstermekteydi. Böylece Zitvatorok’tan itibaren bu konularda süregelen tartışmaları da
bitirmekteydi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya temsilcisi Simon Reniger ile yaptığı
görüşmelerde ortaya koyduğu sert tutumunu bir tarafa bırakmış, Zitvatorok örneğinde olduğu
gibi bir defaya mahsus yapılmasını talep ettiği ödemeden vazgeçmiş, gelecek hediyelere
karşılık vermek üzere büyük bir elçilik heyeti gönderilmesini kabul etmiştir.
Karlofça, tek bir antlaşma olmayıp Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile ayrı
ayrı yapılmış bir dizi antlaşmalar bütünüdür. Bu kapsamda, Avusturya (Habsburglar) ile 25
yıllık bir ateşkes yapılmış; Macaristan ve Transilvanya (Temaşvar ve Erdel)’nın büyük
bölümü Habsburglar’a verilmiştir. Bu arada serbest ticaret antlaşması yapılarak, Avuturya’ya
da ayrıcalıklı statü tanınmıştır. Lehistan’a Ukrayna’daki topraklar bırakılırken, Boğdan
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Osmanlı’da kalmıştır. Lehistan Büyükelçisi’ne Osmanlı topraklarındaki Katolikleri temsil
hakkı tanınmıştır. Venedik’e Mora ve Dalmaçya’nın bir bölümü verilmiş, Rusya’ya Azak
bırakılmıştır. Rusya’yla asıl barış Haziran 1700’de imzalanan İstanbul Antlaşması’dır. Buna
göre Dinyeper boyundaki Osmanlı kaleleri yıkılmış, bir de ticaret anlaşması yapılmıştır.
Ruslara hiçbir engelle karşılaşmadan ve vergi ödemeden Kudüs’e hacca gitme imkânı
sağlanmıştır.
Bu içeriğiyle Karlofça klasik Osmanlı çağının bittiğini açıkça simgeler. Osmanlı
Karlofça ile toprak kayıpları yanı sıra diplomatik literatürde Moskova Prensi olarak
adlandırılan Rusya hükümdarına da Çar unvanı vermek zorunda kalmıştır. Osmanlı bundan
böyle artık savunmaya ağırlık veren bir dış politika izlemeye başlayacaktır ve çok geçmeden
zaten anlamını yitirmiş olan kendini yabancı devletlerle eşit görmeme anlayışı yani tek taraflı
diplomasi uygulaması ortadan kalkacaktır.
Karlofça görüşmeleri Osmanlı diplomasi geleneğinde önemli bir değişime daha sebep
olmuştur. Antlaşmanın imzalanmasında başdelege olarak görevlendirilen Reisülküttap Rami
Mehmet Efendi’nin burada elde ettiği başarı bir bakıma Reisülküttapların bu işlerde
uygunluğunu tescil etmiştir. Mehmet Paşa’nın Reisülküttaplıktan Sadrazamlığa geçmesi ise
diplomat kökenli devlet adamlarının önünü açmıştır. Bu başarı bundan sonraki antlaşma
müzakerelerinde

Reisülküttapların

delege

olarak

tayin

edilmesini

sağlamıştı.

Reisülküttaplığın dışişleri diplomasisindeki artan ağırlığı, Hariciye Nezareti’nin kuruluşuna
doğru kurumsal değişimin de önünü açmıştır. Nitekim Karlofça’dan itibaren hariciye ile
uğraşmakta olan kâtipler, yabancı devletler ile yapılan görüşmeler neticesinde her biri ilgi
alanına giren devletler ve onların meseleleri üzerinde uzman olmaya başladılar. Ayrıca bu
görevleri gereği Osmanlı topraklarında bulunan temsil ettiği devletin vatandaşlarının berat,
izin vs. gibi işlerini takip etmek üzere sürekli Babıâli’de bulunan o devletin kapıkethüdaları,
tercüman ve diğer elçilik personeli gibi kişiler ile de sürekli temasta bulunmaları
uzmanlıklarını geliştirme imkânı bulmuşlardır. Kâtiplerin Avrupa’nın diplomasi kültürüyle
olan bu yakınlaşmalar Avrupalılar hakkında bilgilerini artmıştır. Sonraki süreçte Osmanlıların
askeri sahadaki gerilemesiyle artan diplomasi faaliyetlerinde bu kâtiplerin önemi artmış ve
Osmanlı yenileşme ve reform hamlelerinde ön safta yer almışlardır.
Karlofça, Osmanlı’nın sadece Hıristiyan Avrupa dünyasıyla olan ilişkilerinde bir
dönüm noktası değil, içerde duraklama ve bozukluklar devrinin sona ermesi ve çöküş
döneminin başlangıcı olarak da görülür. Karlofça sonrasında devletin ayrılmaz parçası
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görülen toprakların kaybedilmesi, Osmanlıların maneviyatını olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
Darülislam-darülharp ayrımına dayanan ve Avrupalı güçlerle mutlak bir savaş durumunu
içeren dış politika ilkeleri teoride değişmese de artık uygulamada bir savunma durumu hâkim
olmuştur.
Karlofça Osmanlılar gibi Avrupa devletlerinin eski hasmane tutumlarında değişikliğe
sebep oldu. Büyük devletler arasındaki rekabette Osmanlı hangi Avrupa devleti ile işbirliği
yaparsa o taraf mücadelede rahat bir nefes almaktaydı. Osmanlı diplomatları Avrupa’da öne
çıkan güçlerin rekabetinden istifade ederek siyasi konjonktüre göre Avusturya ve Rusya ile
olan mücadelesinde Fransa ile birlikte, İngiltere, İsveç, Prusya ve Hollanda gibi güçlerle
işbirliği yapmanın gerekliliğine inanarak bunlarla siyasî alanda ilişkilerine daha fazla önem
vermeye başladı. Osmanlıların izlediği bu yeni politikanın etkileri uzun vadede daha yoğun
bir şekilde hissedilmiştir.
Aşağıda ele alacağımız gibi Osmanlı’da Karlofça sonrası dönemin farklılığı, diplomasi
anlayışından değil uygulanan diplomasi tekniğinden ileri gelmektedir. Bu dönemden sonra
imzalanan antlaşmaların görüşme teknikleri değişmiştir. Karlofça’ya kadar Osmanlı’nın
Avrupa devletleri ile yaptığı antlaşmalar hukuken mütareke niteliğinde ve geçici sözleşme
içeriğindeydi. Bunlar Sultan tarafından bağışlanan tek taraflı silah bırakma belgeleridir.
Karlofça Antlaşması’nda taraflar eşit bir şekilde barış masasına oturmuş ve antlaşma ikili
görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Özde tek taraflı dış politika çizgisi terk edilmemiş;
sadece o günün şartlarına göre yapılan değişimle bir parça yumuşatılmıştır. Bu yeni yaklaşım
karşılıksız diplomasi temelinde Avrupalı devletlerle eşit şartlarla barış yapmak olarak
özetlenebilir.
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Harita-8: 16. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti (UNAT, 1989, 34)
Karlofça ile başlayan yeni devir Osmanlı devlet adamlarının siyasi ahlak anlayışında
da değişime neden olmaya başlamıştır. Klasik dönemin aksine bu dönemde yapılan
antlaşmalara tam olarak uyulmasında hayati yararlar görüp siyasi, askeri ve ekonomik zafiyeti
böylece en az zararla atlatmak isteyen Osmanlı tarafı olmuştur. Değişen şartlar karşısında
Osmanlı’ya karşı çıkarcı ve değişken bir politika geliştiren, ahde vefayı önemsemeyen,
verdikleri sözden rahatlıkla dönebilen ve bu nedenle de devamlı şikâyetlere konu edilen
Avrupa diplomasisi karşısında; doğrucu, dürüst namuslu, yalan söylemeyen, aldatmayan,
niyetlerini gizlemeyen, hülasa bireylere mahsus ahlaki değerlerle devlet politikasını
yönlendirmeye çalışan Osmanlı diplomasi anlayışı, devletin içinde bulunduğu zayıf
durumuna en uygun politik davranış olarak yerleşmeye başlamıştır. Osmanlı diplomatlarının
yalan başta olmak üzere diplomaside karşı tarafı yanıltmada her yolun mubah sayıldığı
Avrupa değerler sistemine adapte olmaları için uzunca bir sürenin daha geçmesi gerekecektir.
Son olarak Sultan II. Mustafa’nın Edirne Vak’ası ile devrilip yerine 1703’te III.
Ahmet’in tahta çıkmasında Karlofça ile 1700’de Ruslarla yapılan İstanbul Antlaşması’nın
önemli etkisi bulunmaktadır.
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6.4.2. 1718 Pasarofça Antlaşması ve Osmanlı Diplomasisi
Osmanlı Devleti’nin Karlofça sonrası izlemiş olduğu diplomatik tavır, 1709 yılında
İsveç Kralı XII. Şarl’ın rakiplerine karşı yenilmesiyle zorunlu olarak sona erdi. XII. Şarl,
Temmuz 1709’da Poltova’da Rus Çarı I. Petro karşısında mağlup olup yanında Kazak
Hatmanı Mazepa olduğu halde Osmanlı topraklarına girdi ve Özi’ye sığındı. Böylece yıllar
sonra yaşanacak olan 1848 Mülteciler Meselesi’nde olduğu gibi yeni bir diplomatik kriz
doğdu. Gelişmeler Osmanlı’yı Rusya’ya karşı harbe sürükledi ve 20 Aralık 1710 tarihinde
savaş kararı alındı.
Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Ruslar karşısında büyük bir zafer
kazandı. Fakat savaş meydanındaki bu başarıyı gölgeleyen bir antlaşma imzalandı. Bu
nedenle 23 Temmuz 1711 tarihli Prut Antlaşması çok eleştirilmiştir. Hatta sonuçta Baltacı
Mehmet Paşa’nın azline ve hayatına mal olmuştur. Bu antlaşma çerçevesinde Ruslar işgal
etmiş oldukları tüm topraklar ile İstanbul Antlaşması’yla kaybedilen yerleri Osmanlıya geri
verip, sınır kale ve istihkâmları yıkacaklardı. Rus tüccarın Osmanlı topraklarında serbest
ticaret yapmalarına izin verildi.
Osmanlı’daki savaş taraftarları Silahdar Ali Paşa’nın 27 Ağustos 1713’de
Sadrazamlığa getirilmesiyle tekrar etkin olmuşlardı. Nitekim çok geçmeden Karlofça
hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 8 Aralık 1714’de Venedik’e savaş ilan edildi.
Bu esnada Osmanlı ordusunun Balkanlardaki başarıları Avusturya’yı tedirgin etti ve
Venedik’in yanında savaşa girmesine sebep oldu (15 Nisan 1716). İki cephe karşısında
başarılı olamayan Osmanlı barış istedi.
Aslında tam bu sıralarda Avrupa’daki iç mücadeleler Osmanlıyı çok büyük bir
felaketten kurtarmıştır. İspanya’nın Bourbon kökenli ilk kralı V. Philiph’in Fransa tahtında
gözü olması ve İtalya’nın da Avusturya’ya kaybettiği toprakları geri almak istemesi,
Avrupa’da gergin bir hava oluşturmuştu. Ağustos 1717’de V. Philiph’in Sardinya’yı işgali ve
Utrech Antlaşması’yla kaybettikleri yerleri alacağını beyan etmesi, Avusturya İmparatoru
VI. Charles’ı tedirgin etmişti. Ayrıca yukarıda da değindiğimiz gibi Sadrazamlığa getirilen
Damat İbrahim Paşa reformlar için barış dönemi arzu ediyordu. Böylece 21 Temmuz 1718’de
İngiliz ve Hollanda elçilerinin aracılığı ile Pasarofça Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya
göre ülkeler işgal ettiği toprakları elinde tutacaktı.
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Pasarofça ile Osmanlı Avusturya cephesinde çok önemli lojistik ve stratejik merkezleri
kaybetmiş oldu. Belgrad dâhil Kuzey Sırbistan ve Kuzey Bosna, Temeşvar ile Batı Eflak gibi
önemli topraklar elden çıktı. Ayrıca antlaşmadaki ticari imtiyazlar kapsamında Katolik
papazlara Osmanlı topraklarında geniş ayrıcalıklar tanınması, uzun vadede iç işlerine
müdahale ve daha farklı sorunlara zemin hazırladı. Pasarofça sonrası Osmanlının Batı
sınırlarında yeni bir denge oluşmuştur. Osmanlı, Avrupa cephelerinde kendisini fazlasıyla
yıpratan genişleme siyasetini bırakmış; önce Avusturya, daha sonra Rusya’nın genişlemesini
önleyecek savunma önlemlerine odaklanmaya başlamıştır.
Pasarofça sonrası Avrupa ile diplomatik
ilişkiler gelişmiştir. Damat İbrahim Paşa, Avrupa’yı
tanımanın Osmanlı dış politikası ve ticareti için
önemli

olduğuna

inandığından

İstanbul’daki

diplomatik temsilciliklerle düzenli ilişkiler kurmuştur.
Ayrıca

bu

ilişkileri

güçlendirmek

maksadıyla

Avrupa’ya elçiler yollanmıştır. Dönemin Fransız
Büyükelçisi Bonnac ile Sadrazam yakın dostluk
kurmuştu. Bonnac Padişahın Fransa’ya bir elçi
göndermesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok
gelişeceği telkininde bulununca Yirmisekiz Çelebi
Mehmet

Paris’e

yollandı.

Çelebi

Mehmet’in

seçilmesinde Pasarofça Antlaşması görüşmelerinde

Resim-54: 1720’de Fransa’ya gönderilen
Yirmisekiz Mehmet Efendi (UNAT, 2008)

ikinci delege olarak görev yaparak diplomasi deneyimi kazanması etkili olmuştur. Fransa’dan
başka Avusturya, Lehistan ve Rusya’ya giden bu elçiler yalnızca diplomatik ve ticarî
görüşmelerde değil Avrupa diplomasisi, kültürü, sanatı, sanayisi, tarımıyla birlikte askerî ve
teknolojik gücü hakkında bilgi edinmişlerdi.
Osmanlı, Pasarofça’daki kayıplarının bir kısmı 1739’da imzaladığı Belgrad
Antlaşması ile geri almıştır. 1733’te başlayan Lehistan krallığı mücadelesi Osmanlı ile ittifak
yapan Avusturya ve Rusya’nın savaşmasına sebep olmuştu. 1736’da Rusların Azak Kalesi’ne
taarruzları ve Kırım’a yönelik saldırıları ile başlayan savaşa ertesi yıl Avusturya da katıldı.
Osmanlı, özellikle Avusturya cephesinde üstünlük kurdu. Tuna boyunda Belgrad, Semendire
ve Orsova gibi 20 yıl önce kaybedilen yerler geri alınarak Tuna savunma hattı tekrar
oluşturuldu. Nihayet 18 Eylül 1739’da imzalanan Belgrad Antlaşması’yla Avusturya
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Pasarofça’da kazandıklarını tamamıyla kaybetmiş oldu. Bu durum Rusları tedirgin etti. 3
Ekim 1739’da Fransızların aracılığını ile barış teklif ettiler. İkinci bir Belgrad Antlaşması da
Ruslarla imzalandı. Antlaşmaya göre Ruslar Azak’ı ve diğer işgal ettikleri bütün yerleri geri
verip, Azak Denizi ve Karadeniz’de askerî ve ticarî gemi bulundurmamayı kabul ettiler.
Böylece Osmanlılar Batı cephesinde olduğu kadar Doğu cephesinde de kayıplarını telafi etmiş
oldu.
Yapılan antlaşmalar sonrası ilişkilerin geliştirilmesi için 1740 yılında Canibi Ali Paşa
Viyana’ya ve Mehmet Emni Efendi de Petersburg’a gönderildi. Belgrad antlaşmalarında faal
rol oynayan Fransa elçisi Marquis de Villeneuve Babıâli’deki nüfuzunu artırdı. Elçisi bu
durumdan yararlanarak 28 Mayıs 1740’da Fransız kapitülasyonlarının genişletilerek
yenilenmesini ve sürekli hale getirilmesini sağladı.
Osmanlı idareci ve diplomatları Pasarofça ardından yaklaşık 50 yıl boyunca Avrupa’yı
etkisi altına alan Avusturya Veraset (1740-1748) ve Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) ile
1747’de

İran’da

Nadir

Şah’ın

öldürülmesiyle

süren

karışıklıklardan

yeterince

yararlanmadılar. Bununla birlikte bu süreçte bazı önemli ıslahatların yapılmasına imkân
doğmuş oldu. Avusturya Veraset Savaşı sonucunda Prusya başarılı oldu ve Avusturya
İmparatoriçesi Maria Theressa 1748 tarihli Aix-la-Chapelle Antlaşması’nı kabul etmek
zorunda kaldı. Yeni dönemde Avrupa’da ittifaklar önem kazandı. Örneğin Avusturya
Prusya’dan intikam almak için Rusya ve Fransa ile diplomatik alanda işbirliği yaptı.
Fransızlarla kolonilerde 1754’den beri savaşan İngiltere de kıta Avrupası’nda yalnız
kalmamak için Prusya ile ittifak yapmaya yöneldi. Neticede Ocak 1756’da İngiltere ile Prusya
arasında Westminster Antlaşması ve Mayıs 1756’da Fransa ile Avusturya arasında
Versailes Antlaşması yapıldı. Bu gelişmeler Avrupa tarihinde Diplomatik İhtilal olarak
tanımlanmıştır.
Bu dönemde Osmanlı Avrupa’daki diplomatik denge değişikliklerinden de uzak
kalmış ise de Osmanlı diplomasisinin en büyük kazancı Mehmet Ragıp Paşa’nın politikaları
olmuştur. Paşa 1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bitiren Belgrad Antlaşması görüşmelerinde
mektupçu unvanıyla müzakerecilik yapmıştı. Bu özelliği 1741’de Reisülküttablığa
getirilmesinde büyük rol oynamıştır. Mehmet Ragıp Paşa, savaş yanlısı olan III. Mustafa’yı
birçok kez engellemeyi başarmış, Avrupa’daki değişken diplomasiyi yakından izlemiştir.
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Sadrazam Mehmet Ragıp Paşa’nın 7 Nisan 1763’de
vefatıyla, Osmanlıların izlediği dış politika anlayışında
değişim başlamıştır. III. Mustafa, devlet idaresinde ve dış
politikada tek başına söz sahibi oldu. Lehistan meselesi tekrar
gündeme geldi. Ragıp Paşa’nın diplomatik manevralarla
önlediği Prusya ittifakı görüşmeleri başladı. Padişah bu
maksatla Ahmet

Resmi

Efendi’yi 1763’de Berlin’e

gönderdi. Osmanlı tekrar Avrupa diplomasisi ile temaslarını
hızlandırdı. Fakat Avrupa dengelerinde yer bulan Rusya gibi
yayılmacı ve güçlü bir devletle mücadeleye girişmek
Osmanlı için çok yıpratıcı bir süreci başlatacaktır.
Resim-55: Sultan III. Mustafa
(Anonim)

6.4.3. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve Sonrasında Osmanlı
Diplomasisi
Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskıları II. Katerina döneminde adeta devlet
politikası haline geldi. Gerginleşen ilişkilerde Lehistan meselesi ile Kırım’a yapılan
müdahaleler bahane oldu ve 1768’de Rusya ile savaş başladı. Savaşta Osmanlıların hazırlıksız
ve disiplinsiz olan orduları daha iyi organize olmuş, Rus orduları karşısında hem Balkanlar’da
hem de Kafkas bölgesinde bozguna uğradı. Kırım ve Eflak-Boğdan Rus işgaline girdi. Rus
tehlikesinin geldiği nokta Osmanlı Donanması’nın 1770’de Çeşme’de yakılmasıyla iyice
anlaşılmış oldu.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasıyla son bulacak olan Osmanlı-Rus savaşı
barış görüşmeleri Osmanlı diplomasi tarihinde ilk defa rastlanan yeni bir takım gelişmelere de
sahne oldu. Savaş esnasından başlamak üzere birçok defa müzakere yapılmış ise de ordunun
başarısızlığı Rusya’nın dayatmaları doğrultusunda bir metnin ortaya çıkmasına neden oldu.
Rusya ile ilk mütareke Abdülkerim Efendi ve İvan Simolin arasında Yergöğü’de yapıldı. 9
maddelik bir belge hazırlandı ve taraflarca 30 Mayıs 1772’de kabul edildi. 22 Haziran’da
Akdeniz’de Rus Amirali Spiritov ve Mustafa Bey arasında yine 9 maddelik ayrı bir ateşkes
belgesi düzenlendi. Ardından Fokşan’da barış görüşmeleri başladı. Burada Osmanlı
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Devleti’ni Nişancı Yenişehirli Osman Efendi ve dini konuları müzakere için de Ayasofya
Şeyhi Yasinizade Osman Efendi temsil etti. Rusya’yı Gregor Orlov ve savaşın
başlamasından itibaren Yedikule’de hapiste tutulan ve müzakereler için serbest bırakılan
İstanbul elçisi Obreşkov temsil ediyordu.
Ruslar bu görüşmede Kırım’ın bağımsızlığı ve
tazminat talebi gibi çok ağır şartlar öne sürdüler. Bu
nedenle

görüşmeler

sona

erdi.

Ancak

Sadrazam

Muhsinzade Mehmet Paşa ve Rus Mareşal Mihail
Petroviç Rumyantsov’un girişimleri ile müzakereler
tekrar

başladı.

Osmanlı

delegesi

Reisülküttap

Abdürrezzak Efendi ile Obreşkov Bükreş’te ile bir araya
geldiler (1772). Delegasyon 38 oturum yaparak belli
maddeler üzerinde anlaştı. Fakat sorunlar tamamen
çözülemedi. Böylece görüşmeler tekrar kesildi ve savaş
tekrar başladı (Mart 1773). Ancak Osmanlı ordusu yine
başarısız oldu. Bu sırada Rusya’da bir takım iç sorunların
baş göstermesi ve Osmanlı tahtına da I. Abdülhamit’in
geçmesi üzerine barış görüşmeleri yeniden başladı. Barış

Resim-56: Sultan I. Abdülhamit
(Anonim)

için Osmanlı tarafı 200 kişiden oluşan bir delegasyon hazırladı. Bu heyetin başı olan
Sadrazam Kethüdası Ahmet Resmi Efendi Nişancılık rütbesi ve büyükelçilik payesiyle
birinci, Reisülküttap Münip Efendi yine büyükelçilik payesiyle ikinci delege tayin edildi.
Beylikçi Mehmet Emin Nahifi Efendi görüşme kâtibiydi.
Mareşal Rumyantsov ile Rus delegeleri, yanlarında küçük bir askeri kuvvetle
Silistre’nin 24 km güneydoğusunda Dobruca sınırında yer alan Küçük Kaynarca’ya geldiler.
Osmanlı delegeleri onlarla buluşmak için 15 Temmuz’da Küçük Kaynarca’dan 3-4 km.
uzaklıkta bulunan Büyük Kaynarca’ya geldiler. İlk görüşme 16 Temmuz’da yapıldı.
Osmanlı heyeti görüşmeler esnasında taviz verilecek konularda Şumnu’da bulunan
Sadrazamla haberleşip onay alıyordu. Sonuçta büyük oranda galip Rusya’nın istekleri
doğrultusunda antlaşmanın son taslağı hazırlandı. Antlaşma metni her ki taraf ordularına
yollanıp tasdik edildi. Sonra Türkçe, Rusça ve İtalyanca hazırlanan son metin teati edildi (21
Temmuz 1774). Küçük Kaynarca Antlaşması, 28 esas ve 2 ek maddeden oluşmaktaydı. Bu
son görüşmelerin daha öncekilere göre 3 gün gibi kısa sürede tamamlanmasının nedeni,
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Osmanlı ordusunun kötü durumu ve Rus tarafının önceden belirttikleri şartlar dışında
herhangi bir antlaşmayı kabul etmeyen dayatmacı tavrıydı.
Antlaşma ile Kırım’ın Osmanlı Devleti’yle olan bağlılığı son veriliyor, bağımsız bir
hanlık haline getiriyordu. Kırım Tatarları kendi hanlarını seçebilecekti. Bununla beraber dinî
bakımdan Hilafet kurumuna bağlılıkları ve hutbenin Padişah adına okunması kabul edilmişti.
Her iki devlet Kırım’ın iç işlerine karışmayacaktı. Kılburun Kalesi ve Kerç ile Yenikale,
Küçük ve Büyük Kabartaylar Rusya’ya bırakılmaktaydı. Rusya, Kafkaslar’daki kuvvetlerini
geri çekecek ve bu bölgenin iç işlerine karışmayacaktı. Ayrıca savaş sürecinde ele geçirmiş
olduğu Eflak-Boğdan (Memleketeyn), Besarabya, Akkerman, Kili, İsmail ve Bender
kalelerini, işgal ettiği Akdeniz Adalarını iade edecekti. Rus hükümdarları için resmî
yazışmalarda Rusyalılar’ın Padişahı unvanı kullanılacaktı. İstanbul’da bir elçilik binası
açılıp bir de kilise yapılmasına, ayrıca Beyoğlu’nda ana yol üzerinde Rus itikadınca bir
Ortodoks kilisesi inşasına izin verilecek ve Rusya bu kilisenin himayesini üstlenecekti. Rus
hacıları Kudüs’te kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebileceklerdi. Rus ticaret gemilerinin
Karadeniz ve Akdeniz’de dolaşması serbest olacak ve bunlar diğer devletlere verilmiş olan
imtiyazlardan istifade edeceği gibi gerekli yerlerde konsolosluklar açabileceklerdi. Osmanlı
Devleti üç taksit halinde 15.000 kese (4,5 milyon ruble) tazminat ödeyecekti. Rus kuvvetleri
bir ay içinde Tuna’nın öte yakasına geçecekler ve bunu takip eden iki ay içinde diğer
yerlerden çekilmiş olacaklardı. Aynı şekilde Akdeniz tarafındaki tahliye de üç ay içinde
gerçekleşecekti.
Görüldüğü gibi Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlıların Karlofça’dan sonra
imzalamak zorunda kaldığı en ağır içeriğe sahipti. Antlaşmanın sınırlara ilişkin maddeleri
kısıtlı olmasına rağmen sonraki dönemlere etkisi değerlendirilirse hukuk, ticaret ve diplomasi
bakımından son derece ağır hükümler içerdiği görülür. En önemlisi Ruslar artık bir daha
çıkmamak üzere Karadeniz’e yerleşmiş oluyorlardı.
Antlaşmanın bir başka tartışmalı konusu Osmanlı topraklarındaki Ortodoksların
koruyuculuğunun Ruslara verilmiş olması şeklinde yorumlanan maddeleriydi. Antlaşmada
büyük ölçüde istismara uğrayan husus Ruslar’a Osmanlı Ortodoksları üzerinde himaye hakkı
verdiği iddia edilen 7 ve 14. maddeleri olmuştur. Bu maddeler Rusya tarafından kasıtlı olarak
yanlış yorumlanmıştır.
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Aslında İstanbul’da Rus tüccarlar ve Kudüs’e giden hacılar için Rus-Grek inanışında
bir kilise açılması, 1772-1773 Bükreş görüşmelerinde Obreşkov tarafından ortaya atılmış ve
fakat kabul edilmemişti. Küçük Kaynarca görüşmelerinde bu konu tekrar gündeme geldi.
Kilise için yapılan Rus-Grek veya Dosografa (Rosograka) tanımlaması, Ruslar’a tanınan
himaye hakkının ne ile kısıtlı olduğunu göstermeye ve meseleyi aydınlatmaya yetmektedir.
Buna Rusya’nın Ordodoks kiliseleri ve cemaati üzerinde genel bir himaye ve müdahale
hakkına sahip olduğu gibi bambaşka bir anlam yüklemek mümkün değildir. Fakat
antlaşmanın 1775’te Rusya tarafından hazırlanarak basılan resmî Fransızca tercümesinde bu
can alıcı ibare tahrif edilmiş ve Rusya’nın Rum itikadında halka açık bir kilise (une église
publique du rit Grec) kuracağından söz edilmiştir. Böylece antlaşmada geçen Rus kilisesi bir
anda Rum kilisesi haline sokulmuştur.
Antlaşmanın genelde hep bu resmî Fransızca metninin ve bundan yapılmış olan
İngilizce tercümesinin kullanılmış olması, Rus tahrifatı doğrultusundaki yanlış anlamanın
sorgulanmadan yerleşmesine imkân vermiştir. Rusya’nın Hıristiyanlarla ilgili kayırıcılığının
yalnızca işgale uğrayan bölgeler, Memleketeyn (Romanya) ve Akdeniz Adaları’ndaki ahali
için söz konusu edilmiş olduğu açıktır. Hıristiyan ahali üzerindeki himaye hakkının mutlak
surette Osmanlı Devleti’ne ait olduğu antlaşmada teyit edilmektedir.
Antlaşmaya ile Rus ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçişine müsaade
edilmesi Karadeniz’in kapalılığı prensibine büyük darbe olmuştur. Böylece Boğazlar
uluslararası rekabetin önemli konularından biri haline gelmiş oluyordu. Osmanlı diplomasisi
bu sorunla yıllar boyu uğraşmak zorunda kalacaktır. Kaynarca Antlaşmasında yer alan ve
diplomasi tarihi bakımından önemli bir diğer maddesi ise Rus Çar veya Çariçelerine
gönderilecek namelerde Rusyalıların Padişahı hitabının kullanılmasının kesin olarak teyit
edilmiş olmasıdır. Böylece eski dönemde Rus Çarları Sadrazam seviyesinde protokol
görürken, bundan böylece Padişah seviyesinde muhatap alınacaktı.
Kaynarca Antlaşması ardından Osmanlı diplomasi ve özellikle protokol anlayışındaki
değişimi görmek için Rus Prens Nikolay Vasilyeviç Repnin’in fevkalade elçi sıfatıyla
İstanbul’a gelişine bakmak yeterli olacaktır. Repnin 1775 Ekim ayı ortalarında
Küçükçekmece’ye ulaştı. İki ülke arasındaki gerilim ve Rusya’nın galip olması İstanbul’daki
teşrifata hemen yansıdı. Repnin, tercümanını Reisülküttaba göndererek 1741’de gelen Rus
elçisine yapıldığı gibi kendisine hatır sormak üzere Divan Tercümanı ile birlikte üst rütbeli ve
itibarlı bir görevlinin yollanmasını istedi. Bu talep üzerine Reisülküttap, Teşrifatçı efendiden
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Teşrifat Deftereri’nde böyle bir kayıt olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Faat böyle bir
kayda rastlanmadı. Teşrifatçı durumu o dönem görevlilerine sordurdu. Sonunçta elçinin isteği
kabul edilmedi ve onu Divan Tercümanı Kostaki Musurus tek başına karşıladı. Olağan
teşrifata göre elçinin kabul edieceği gün Davutpaşa bölgesinde Çavuşbaşı Ağa tarafından
karşılanması, burada verilen ziyafet ardından şehre kadar eşlik edilmesi gerekiyordu. Ancak
dönemin Çavuşbaşısı Mehmet Ağa ağır hasta olduğu için Sadrazam bu görev için Teşrifati
Kesedarı’nı yollamak istedi. Elçi bunu hakaret kabul edip itiraz etti ise de bu konuda
araştırma yapan kendi adamlarının ifadleri üzerine ikna oldu.
Kaynarca sonrasında Osmanlı kamuoyu için en sarsıcı gelişme İslam toprağı olan
Kırım’ın tamamen elden çıkışı oldu. Kırım’ı geri almak tek başına Osmanlı’nın üstesinden
gelebileceği bir husus değildi. Bu nedenle Avrupa’da müttefik arandı. Avrupa siyasetini
yönlendiren İngiltere ile Çeşme deniz savaşında Ruslara yaptıkları yardım nedeniyle ilişkiler
iyi değildi. Böyle bir ortamda Fransa tercih edildi. Fransız Elçisi Saint Priest’in aracılığıyla
Ruslarla Kaynarca’nın sorunlu bazı maddeleri ve Kırım’ın nihai statüsüne dair görüşmelere
başlandı. İstanbul’da Aynalıkavak kasrındaki müzakerelere Reisülküttap Abdürrezzak Bahir
Efendi başkanlık etti ve 21 Mart 1779 tarihli Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı. Bu
şartlarda önünde hiç bir engel kalmayan Rusya, Aralık 1783’de Kırım’ı tamamen ilhak etti.
Osmanlı bu oldubittiyi de kabul etmek zorunda kaldı. Nitekim 9 Ocak 1784’de verdiği bir
senetle bu ilhakı resmen tanıdı. Bu senette Osmanlı’nın Kırımla tek bağı Padişahın Kırım
Müslümanlarının dini lideri olarak kalacağının belirtilmiş olmasıydı.
Osmanlı’nın bu zayıf durumu Rusya’yı daha da cesaretlendirdi. Çariçe II. Katerina
genel olarak Grek Projesi adıyla bilinen ve aslında Osmanlı’nın parçalanmasını öngören bir
projeyi ortaya attı. Buna göre eski Bizans canlandırılacaktı. Bu maksatla yeni Avusturya
İmparatoru II. Joseph ile ittifak yolları aradı ve başarılı da oldu. 1780 Haziran başlarında II.
Katerina ve ile II. Joseph Avusturya’nın sınır şehri Mohilev’de Osmanlı’nın paylaşılmasını
konuştular. Alınan kararlar Petersburg’da gizli olarak imzalandı. Bu planın en önemli noktası
İstanbul’un Trakya, Makedonya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan’la birleştirilerek yeni
bir Bizans İmparatorluğu kurulması, başkentin İstanbul olması ve İmparatorluğun II.
Katerina’nın torunu Konstantin’e verilmesiydi. II. Katerina’nın emellerini gerçekleştirmesine
yönelik olan Rusya- Avusturya ittifakı Avrupa’daki statükoyu sarsacak önemdeydi. Prusya bu
durumdan rahatsız oldu ve İngiltere’ye yaklaştı.
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Bu dönemde Amerika’da bağımsızlık savaşı yaşandığı için İngiltere Avrupa iç
siyasetinden uzak kalmıştır. Fransa ise ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle toplumsal bir
patlama noktasındaydı. Tam bu esnada Orta Avrupa siyasetinin diplomasi dehası II.
Friedrich’in ölmesiyle Prusya etkisini kaybetti. Oluşan durumdan en fazla Rusya yararlandı.
Nitekim II. Katerina, II. Joseph ile Herson’da tekrar görüştü (18 Mayıs 1787). Görüşmede
Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açılması gündeme geldi. İki hükümdarın buluşması
Osmanlılar tarafından yakından takip edilmekteydi.
Osmanlı başkentinde de Rusya ile savaş
için gündem oluşmaktaydı. Özellikle Sadrazam
Koca Yusuf Paşa Rusya ile savaş taraftarıydı.
Savaş karşısındaki en büyük engel olan ünlü
denizci Gazi Hasan Paşa, 1786’da Mısır’a
yollanınca, harp kararının önü açılmış oldu.
Sonunda Kırım’ın geri alınması sloganıyla 17
Ağustos 1787’de Rusya’ya savaş ilan edildi.
Avusturya Rusya’nın yanında yer aldı.
Bu savaşta Osmanlı çok önemli toprak
kayıplar yaşamıştır. Ocak 1789’da Rusların Özi
Kalesi’ni ele geçirip buradaki 25 bine yakın
savunmasız Müslümanı kılıçtan geçirdiği haberi
İstanbul’a ulaşınca I. Abdülhamit bu sarsıcı
gelişme

ardından

hastalanmış

ve

fazla

yaşayamayarak 7 Mayıs 1789’da vefat etmiştir.
Dönemin

önemli

özelliklerinden

biri

Resim-57: I. Abdülhamit’in İspanya’nın İstanbul
Ortaelçisi’nin talebi üzerine Seanik konsolusu
tercümanının vergi muafiyetine dair 1784 tarihli
fermanı (Osmanlı Fermanlar, 1992, 126)

Osmanlı diplomasisinin siyasi ve askeri ittifaklara daha fazla önem vermeye başlamasıdır.
Nitekim son savaşta Alemdar Mehmet Ağa Buhara’ya elçi olarak gönderilmiş ve Ruslara
cephe açmak için görüşmeler yapılmıştır. Yine Rus Donanması’nın 1770 Çeşme baskınında
olduğu gibi yine Baltık’tan kalkıp Atlas Okyanusu üzerinden Akdeniz’e geçişini engellemek
için Ahmet Azmi Efendi Fas’a, Ahmet Vasıf Efendi ise İspanya’ya elçi olarak
gönderilmiştir (1787).
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Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanması sürecinde ve sonrasında yaşananlar,
bundan böyle Osmanlı diplomasi ilişkilerinde yeni bir durumu ortaya çıkaracaktır. Bundan
sonraki siyasi gelişmelerde de sıklıkla tesadüf edileceği gibi Osmanlı’nın Avrupa karşısında
güç kaybı diplomatik müzakerelerde ve antlaşmalarda dayatma ile şartların kabul
ettirilmesine yol açacaktır.

182

Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha detaylı öğrenilebilmesi için Gül Akyılmaz’ın

Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, (Gül Yayınevi, Konya 2001) adlı eserini okuyunuz ve
Nihat Erim’in, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, (Ankara 1953) adlı eserini
inceleyiniz.
•

Ayrıca tekrar işaret edilen şu hususlara dikkat ediniz:

• Osmanlıda 16. Yüzyılın sonlarına doğru dünyadaki önemli geleişmelere de bağlı
olarak sosyal ve ekonomik sorunlar başladı. Bu nedenle 17. Yüzyılın sonlarına kadar
yaklaşık bir asır devam eden bu devri buhran veya bunalım dönemi olarak adlandırmak gerekir.
1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı diplomasi tarihi açısından önemli bir dönüm
noktasını oluşturmuştur.
• Osmanlı’nın gerileme dönemi 1699 Karlofça Antlaşması ile başlatılır. Avusturya,
Venedik ve Lehistan ile yapılan ve önemli toprak kayıplarına sebep olan bu antlaşma,
Osmanlı diplomasisinde önemli değişimlere kapı aralamıştır.
• Osmanlı Devleti, 18. Yüzyıla girilirken sosyal ve ekonomik sorunlar göz ardı
edilemez boyutlara ulaşmıştı. Bu durum diplomasideki gelişmelerlerden de açıkça
anlaşılmaktadır. Artık tek taraflı diplomasi yürütülememekte, ittifaklar aranmakta ve
Kırım’da olduğu gibi İslam nüfusu barındıran toprak kayıpları bile onaylanabilmekteydi.
• 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı idarecileri ve aydınları kendi şanlı mazileri ile
kendilerinden üstün Avrupa gerçeği arasında sıkışmıştır. Bir yandan, mükemmel olarak
kabul ettikleri Fatih- Kanuni dönemi klasik sisteminden kopamıyor ve reformlarla özlemini
duydukları geçmişe dönmeyi ve canlandırmayı istiyorlar; öbür yandan savaş meydanlarında
üstünlüklerini ispat etmiş Avrupa gerçeğini de kabullenmek durumunda kalıyorlardı.
Dolayısıyla Osmanlı idarecisi ve aydını zihniyet bakımından maziye bağlı kalarak, mevcut
statüsünü muhafaza etmeyi, böylece psikolojik üstünlüğünü ve kimliğini de sürdürmeyi
benimsemiştir. Bu tavrı ve tercihi aynı zamanda Avrupa karşısında içe kapanma/kabuğuna
çekilme siyasetinin de başlangıcı olmuştur.
• Bu gerileme sürecinde devlet kurumlarının ve toplumsal yapının ıslah edilmesi
ihtiyacı, belirgin bir şekilde devlet erkânı tarafından da kabul görmeye başlamıştı. Bu
değişimin ilk emaresi Karlofça’dan sonra askeri zümre yanında sivil kalem ehlinin de
devletin iç ve dış politikalarında etkin olmasını doğurmuştur.
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Uygulama Soruları

•

Osmanlı duraklama/buhran dönemine girerken Avrupa’da diplomasi anlayışı nasıl
değişmiştir?

•

Belli sürelerde yenilenen Osmanlı kapitülasyonları nasıl kalıcı hale gelmiştir?

•

1648 Vestfalya (Westphalia) Antlaşması Avrupa siyasi ve diplomasi tarihinde ne gibi
değişikliklere sebep oldu?

•

Zitvatorok Antlaşması ardınan yaşanan sorunlar neler olmuştur?

•

1718 Pasorofça Antlaşması’nda Osmanlı’nın diplomasi anlayışı nasıldı?

•

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın uygulamasından doğan sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı’nın 17. Yüzyıl başından itibaren önce duraklama, 18. Yüzyılda
da gerileme dönemine girişi süreçlerindeki diplomasi anlayışı, yaşanan uluslararası
gelişmeler, bu dönemde yapılan antlaşmaların oluşum şartları ve bu antlaşmaların klasik
dönem ile içerik farklılıkları hakkında bilgi verdik. Ayrıca bu dönemde yapılan ve Osmanlı
diplomasi tarihinde dönüm noktaları olan Karlofça, Pasarofça ve Küçük Kaynarca
antlaşmaları ile sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirildik, konuya dair ayrıntılı tahliller
yaptık.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı buhran/duraklama dönemi aşağıdaki hangi antlaşma ile başlatılır?
a) Karloça

b) Pasarofça

c) Berlin

d) Vasvar

e) Zitvatorok

2) Avrupalı diplomasi tarihinde önemi bulunan ve Otuz Yıl Savaşları’na son veren Vestfalya
(Westphalia) Antlaşması hangi tarihte imzalandı?
a) 1648

b) 1815

c) 1699

d) 1878

e) 1774

3) Osmanlı Devleti, 1639 tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşmasını hangi ülke ile imzaladı?
a) Fransa

b) Avusturya c) İran

d) Rusya

e) Lehistan

4) Osmanlı’da Lale Devri (1718-1730), aşağıdaki hangi antlaşmanın imzalanmasından sonra
başlamıştır?
a) Karlofça

b) Pasarofça c) Küçük Kaynarca d ) Vasvar

e) Kasr-ı Şirin

5) Sultan III. Mustafa (1757-1774) döneminde dengeli ve tutarlı politikalar yürüterek devleti
savaştan uzak tutan Sadrazam hangisidir?
a) Mustafa Reşit Paşa

b) Kara Mustafa Paşa

d) Mehmet Ragıp Paşa

c) Damat İbrahim Paşa
e) Fazıl Ahmet Paşa

6) Aşağıdaki devletlerden hangisinin 1699 Karlofça Antlaşmasında imzası yoktur?
a) Venedik

b) Avusturya c) Lehistan

d) Rusya

e) İran

7) Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, 1711 tarihinde Rusya ile hangi antlaşmayı imzalamıştır?
a) Prut

b) Petersburg

c) Paris

d) Aynalıkavak

e) Vasvar

8) 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması hangi Padişah döneminde imzalanmıştır?
a) II. Abdülhamit
d) II. Mahmut

b) III. Selim

c) I. Abdülhamit
e) I. Murat
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9) Osmanlı’nın paylaşılmasını ön gören Grek Projesi ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?
a) II. Katerina

b) I. Petro

c) II. Nikolay

d) I. Aleksandr

e) Anna İvanovna

10) Ruslarla 1779’da imzalanan Aynalıkavak Tenkihnamesi hangi Osmanlı eyaleti
hakkındadır?
a) Eflak

b) Boğdan

d) Kırım

c) Mora

e) Çıldır

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e

a

c

b

d

e

a

c

a

d
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7- OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI:
SULTAN

III.

SELİM

REFORMLARI

VE

MODERN

DİPLOMASİYE GEÇİŞ SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. III. Selim Dönemi Diplomasisinde İttifaklar
7.1.1. Dönemin İlk Diplomatik Faaliyetleri: İsveç ve Prusya İttifakları
7.1.2. Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları’nda Osmanlı Diplomasisi
7.2. Nizam-ı Cedit Reformlarının Diplomasiye Etkisi
7.3. Osmanlı Diplomasisinde Bir Devrin Sonu: Daimi Elçiliklerin Açılması ve
Modern Diplomasiye Geçiş
7.4. İlk Daimi Elçi Yusuf Agâh Efendi’nin Londra’daki Diplomatik
Faaliyetleri
7.5. Avrupa’da Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Yaygınlaşması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

III. Selim döneminde yapılan İsveç ve Prusya ittifaklarının kazanımları neler

olmuştur?
•

Avusturya ile yapılan Ziştovi barışının Osmanlı diplomasi tarihideki önemi nedir?

•

Nizam-ı Cedit reformarı Osmanlı diplomasi anlayışını nasıl etkilemiştir?

•

Avrupa’da ilk daimi elçiliklerin açılmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği

III.

Selim

Dönemi Sultan III. Selim’in İsveç ve Prusya ile

Diplomasisinde

yaptığı ittifakların diplomatik öneminin

İttifaklar

kavranması.

III.

Nizam-ı Cedit
Reformları’nın
Diplomasiye Etkisi

Selim

döneminin

yenileşme

hareketinin

özellikle

ilişkilerde

diplomasinin

Avrupa

ile

etkisinin

değerlendirilmesi.

Ders notu ile önerilen
kaynaklar.

Ders notu yanı sıra
tavsiye

edilen

kaynaklar.

Osmanlı
Diplomasisinde

Bir Osmanlı klasik dönemindeki geçici/tek

Devrin Sonu: Daimi taraflı

diplomasi

anlayışının

terk

Ders notu ile önerilen

Elçiliklerin Açılması ve edilerek Avrupa’da daimi elçiliklerin kitap ve makaleler.
Modern

Diplomasiye açılması sürecinin kavranması.

Geçiş
İlk Daimi Elçi Yusuf 1793’te Londra’da açılan ilk Osmanlı
Agâh

Efendi’nin daimi elçiliğine atanan Yusuf Agâh Ders notu ve tavsiye

Londra’daki

Efendi’nin

Diplomatik Faaliyetleri

öğrenilmesi.

Avrupa’da
Daimi

diplomatik

faaliyetlerinin edilen kaynaklar.

Osmanlı Paris, Berlin ve Viyana’da açılan daimi
Elçiliklerinin elçiliklerin

Yaygınlaşması

kavranması.

diplomatik

temaslarının

Ders notu ile önerilen
kitap ve makaleler.
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Anahtar Kavramlar
•

Nizam-ı Cedit (Yeni düzen): Sultan III. Selim döneminde yapılan reformlara

verilen isim.
•

Doğu

Meselesi

(Eastern

Question):

19. Yüzyıldan itibaren Osmanlı

topraklarının paylaşılması projelerine verilen genel isim.
•

Daimi Elçilikler: İlk defa olarak 1793’te Londra’da olmak üzere Avrupa’da

mukim/daimi elçiliklerin açılması. Londra’dan sonra 1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de
de elçilikler açılmıştır.
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Giriş
18. Yüzyılın sona ererken hem Avrupa’da hem de Osmanlı’da son derece önemli
gelişmeler yaşanmaktaydı. Avrupa 1789 Fransız İhtilali fikirleriyle sarsılıyor, Osmanlı’da
tarihin en kapsamlı reform programlarından biri olan Nizam-ı Cedit’in hazırlıkları
yapılıyordu.
Sultan III. Selim (1789-1807)’in başlattığı Nizamı Cedit döneminde Osmanlı
diplomasisi büyük ölçüde farklılaştı. Savaş meydanlarındaki başarısızlıklar, Avrupa’daki
dengelerin takibini ve ittifakların yapılmasını zorunlu kılmaya başladı. Böylece Avrupa ile
ilişkilerde eşitlik ilkesi kabul edilmeye başlandı. Çok geçmeden de Avrupa’da ilk daimî
elçilikler açıldı.
İlk ikamet elçiliğinin kuruluşuna kadar Osmanlı, istihbarat ve diplomasideki bilgi
ihtiyacının büyük bir kısmını İstanbul’daki Avrupalı diplomatik temsilcileri, Eflak ve Boğdan
voyvodaları, Dubrovnik (Raguza) Cumhuriyeti, Kırım Hanları, sınır valileri, Divan-ı
Hümayun Tercümanı ve zaman zaman ihtiyaca göre yabancı devletlere gönderilen geçici
elçilerin gözlemleri yoluyla karşılamaya çalışmaktaydı. Özellikle de sınır boylarındaki
vilayetler ve bazı liman şehirlerinde bulunan valilere komşu ülkelerden gelen yazılar merkezî
bir politika takibinin sağlanması için gerekli ek bilgi ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka
Babıâli’ye gönderilirdi. Bu tür yazılar ister doğrudan Sadrazama, ister Reisülküttaba
gönderilsin hem saklanması amacıyla hem de dışişleriyle ilgili politikanın yürütülmesi
açısından Reisülküttaba ulaşırdı.
1793’de Londra’dan başlayarak Avrupa’nın çeşitli başşehirlerinde daimî elçiliklerin
açılması, Osmanlı diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu elçiliklerin
açılmasındaki en önemli husus tıpkı Japon, Çin ve İran örneklerinde olduğu gibi, Osmanlı
Devleti’nin modern Avrupa diplomasisine entegrasyonunun başlamasıdır.
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7.1. III. Selim Dönemi Diplomasisinde İttifaklar
7.1.1. Dönemin İlk Diplomatik Faaliyetleri: İsveç ve Prusya İttifakları
III. Selim, daha tahta çıkmadan Osmanlı Devleti’nin son savaşlarda düşman karşısında
uğradığı yenilgiler ve imparatorluğun hantal yapısıyla Avrupa devletleri karşısında varlığını
devam ettiremeyeceğini görmüş, devleti ayakta tutan kurumlarda genel bir düzenleme ve
yeniliğe gidilmesi gereğine inanmıştı. Padişah, şehzadeliği sırasında Avrupa’daki gelişmeleri
yakından takip etmiş, İshak Efendi’yi Fransa’ya göndermiş ve Fransız Kralı XVI. Louise ile
yazışmalar yapmıştı. Sultan Selim 1789’da tahta çıktığında ülke savaş içerisinde olduğundan
reformlarda önceliği askeri konulara verdi.

Resim-58: Sultan III. Selim (ÖRENÇ, 2012, 46)
III. Selim devlet idaresini teslim aldığında Avusturya ve Rusya ile savaş devam
ediyordu. 1789 yılı sonlarına kadar Ruslar bütün Boğdan ve Eflak’ı, Avusturya’da Belgrad
ve Niş’i işgal etmişti. Bu gelişme üzerine savaşa karşı olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Sadrazam atandı (Kasım 1789). Bu esnada Avrupa’da Fransa kaynaklı sorunlar artış
göstermişti. 1789-1790 kışında Avusturya ve Rusya Fransa’daki ihtilal hareketinden tedirgin
olmaya başladılar.
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III. Selim, cephelerdeki yenilgiler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorunlu olarak
ittifak politikasına yöneldi. Osmanlı hem askeri hem de ekonomik alanda gücünü
yitirdiğinden, devletin ayakta kalabilmesi için uluslararası dengelerin takip edilmesi ve
ittifakların yapılması kaçınılmazdı. Bunları sağlamada diplomasinin etkin kullanılması
gerekiyordu.
III. Selim döneminde ilk ittifak İsveç ile yapıldı. Aslında bu ittifakın temeli I.
Abdülhamit döneminde atılmıştı. Rusya’nın genişlemesine karşı İsveç ile Beykoz’da 11
Temmuz 1789 tarihli bir ittifak imzalanmıştır. Bu ittifak görüşmelerinde Osmanlı
delegasyonunu Karadeniz Boğazı kumandanı Mustafa Paşa, Rumeli Kazaskeri Hamitzade
Mustafa Efendi, Anadolu Kazaskeri Abdullah Efendi, Reisülküttap Raşit Efendi
oluştururken, İsveç’i İstanbul elçisi Joh V. Heidenstam temsil etmiştir. İttifak başarılı olmuş
ve İsveç Rusya’ya savaş açmıştır. Böylece Rusya iki cephe arasında sıkıştırılmıştır.
III. Selim devrinin diğer ittifak teşebbüsü Prusya ile olmuştur. Bir kaç yıldan beri
süren

Osmanlı-Prusya

ittifak

görüşmeleri

olumlu

sonuçlanmıştır.

Ardından

İsveç

görüşmelerine katılıp sonrasında Şeyhülislam olan Hamitzade Mustafa Efendi’nin Prusya
ittifakının dinen sakıncası olmadığı yönünde fetvasıyla ittifak gerçekleşmiş ve yürürülük
kazanmıştır. Görüşmeler Rumeli Kazaskeri Mustafa Aşir Efendi ve Reisülküttap Mehmet
Raşit Efendi ile Prusya elçisi Diez arasında olmuştur. Sonunda anlaşmaya varılmış ve 31
Ocak 1790’da beş maddelik Osmanlı-Prusya İttifakı imzalanmıştır. Diplomasinin kullanımı
burada da etkili olmuş, Rusya’dan sonra Avusturya da baskı altına alınmıştır.

7.1.2. Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları’nda Osmanlı Diplomasisi
Avrupa’daki iç karışıklıklar III. Selim’i ümitlendirmiştir. Bu durumda Avusturya ve
Rusya ile barış girişimleri reddedilmiştir. İlk anlarda bu politika başarılı da olmuştu. Nitekim
Yergöğü’nde bulunan Osmanlı ordusu Avusturya’yı yenilgiye uğratmıştır (18 Haziran 1790).
Bu durumda Avusturya İmparatoru II. Leopold Prusya ile Reichenbach Antlaşması’nı
imzalamak zorunda kalmıştır (27 Temmuz 1790). Avusturya bu antlaşma gereğince Osmanlı
ile barış masasına oturmayı kabul ediyordu. Bu karar üzerine hemen müzakerelere başlandı.
Osmanlı Reisülküttap Abdullah Berri Efendi’yi görevlendirdi. Nihayet iki devlet arasında
18 Eylül 1790’da Yergöğü ateşkesi imzalandı. Ateşken ardından Avusturya ile barış
müzakereleri Aralık 1790’da Ziştovi’de başladı. Reisülküttap Abdullah Berri Efendi
başkanlığındaki bir heyet görevlendirildi.
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Tartışmalı geçen müzakereler yaklaşık 9 ay sürdü ve 4 Ağustos 1791’de barış
antlaşması imzalandı. 14 maddelik Ziştovi Antlaşması 50 yıl geçerli olacaktı. Buna göre
Avusturya barış karşılığında işgal ettiği başta Belgrad olmak bütün topraklardan
çekilmekteydi. Buna karşılık Osmanlılar da Küçük Kaynarca’da Ruslara tanıdığı gibi
Hıristiyan vatandaşların Avusturya tarafından himaye görmesini kabul ediyordu. Ziştovi,
Osmanlı ile Avusturya’nın son savaşı ve son barışı olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihten
itibaren Avusturya, Osmanlı Devleti gibi aynı hastalıktan muzdarip ve aynı düşman (Rusya)
tarafından tehdit edilmekte olduğunu anlamıştır. Bundan sonra Balkanlar’da Slav ve
Ortodokslar üzerindeki Rus etkisi ileride milli isyanlara dönüşen ciddi sorunlara sebep
olacaktır. Bu durum şüphesiz Osmanlı gibi sınırları içinde Slav unsurlara sahip olan
Avusturya için de çok ciddi tehdit olmaya devam edecektir.
Osmanlı için Avusturya cephesinde işler iyi giderken Rusya tarafında beklenmedik bir
gelişme yaşandı. Rusya karşısında başarı kazanamayan İsveç, 14 Ağustos 1790’da bu ülke ile
Werela Barış Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. İsveç’in Rusya’yla anlaşması
Osmanlı- İsveç ittifak antlaşmasına aykırıydı. Böylece Batı cephesindeki Rus birlikleri güney
cephesine kaydırıldı. Osmanlı da Avusturya barışı ile tek cepheye yöneldi. Tam bu esnada
Sultan III. Selim yeni bir diplomatik hamle yaparak Prusya’yı Rusya’ya karşı savaşa
sokabilmek amacıyla, Kasım 1790’da Ahmet Azmi Efendi’yi Berlin’e gönderdi. Ancak bu
teşebbüs başarılı olmadı. Prusya, Fransa’daki ihtilal ortamını dikkate alarak Osmanlı’ya
Rusya ile barış yapılmasını tavsiye etti.
Osmanlı ordularının Rus cephesinde peş peşe aldığı yenilgiler üzerine III. Selim
mütareke yapılması için Sadrazam’a yetki verdi. Sadrazamın elçi olarak görevlendirdiği
Ahmet Vasıf Efendi Rus karargâhında Prens Nikolay Vasilyeviç Repnin ile görüşmeler
yaptı. Repnin’in mütareke ve barış için ön koşulları İstanbul’da uzun süre görüşülerek ve
kabul edildi. Önce 11 Ağustos 1791’de Kalas’ta bir mütareke yapıldı. Barış antlaşması için
toplantı yeri olarak Yaş Kasabası belirlendi. Ziştovi Antlaşması görüşmelerini yeni bitirmiş
olan Osmanlı diplomasi heyeti bu sefer Rusya ile de müzakere için görevlendirildi. Kasım
ayında başlayan görüşmeler Ocak 1792’ye kadar devam etti. General Repnin’in barışın
çerçevesini oluşturan dayatmaları zaten önceden kabul edildiğinden, Ziştovi’nin aksine bu
görüşmeler kısa sürdü. Neticede 10 Ocak 1792 tarihinde 14 maddelik Yaş Antlaşması
imzalandı.
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Yaş Antlaşması ile 1774 Küçük Kaynarca yanı sıra 1779 ve 1784’de imzalanan
antlaşmalarının yürürlüğü teyit edildi. Böylece Osmanlılar, Rusların Ruslar’ın Kırım’ı
ilhakını ve Gürcistan’daki hâkimiyet hakkını tanıdılar. Antlaşmayla sınır Turla Nehri’ne
kadar geriye çekildiği için Özi ve çevresi Rusya’ya bırakılıyordu. Küçük Kaynarca
Antlaşması’nın Boğdan’la ilgili hükümleri geçerli olacak, Boğdan’ın Babıâli’ye olan bütün
borçları silinecek, 2 yıl boyunca buradan vergi alınmayacaktı.
Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları’ndan sonra Osmanlı dış politikası ve diplomasi anlayışı
bazı radikal değişimler yaşayacaktır. Öncelikle, Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasının en
önemli gündemi olan Kırım’ın kurtarılması hedefi çerçevesinde oluşturulan diplomatik
vizyona son verilmiştir. Bundan sonra Osmanlı dış politikası yavaş yavaş statükoyu koruma
anlayışına yönelecektir. Babıâli kendisini etkilemediği sürece Avrupa sorunlarına müdahil
olmama ve tarafsızlık (neutrality) politikasını takip etmeye çalışacaktır. Yeni dönemde ittifak
politikaları ve Avrupa’daki dengelerden yararlanma arayışları Osmanlı’nın varlığını
korumada temel araçlarından biri haline geldiği için doğal olarak diplomasi daha da önem
kazanacaktır.
Ziştovi Antlaşması’nı takiben hemen 1791 Ağustos sonlarında Viyana’ya bir elçi tayin
edilmesi diplomasiye verilen önemi gösteriyordu. Elçi olarak atanan Ebubekir Ratip
Efendi’nin görevi, Avusturya’nın durumunu incelemek ve diğer Avrupa ülkeleri hakkında
bilgi almaktı. Yaklaşık 1 yıl kalan Ebubekir Ratip Efendi, dönüşünde ayrıntılı bir rapor sundu.
Bu rapordan Nizam-ı Cedit reform programında da yararlanılmıştır. Ebubekir Ratip Efendi
1795’de Reisülküttaplığa atanmıştır. Bu dönemde Rusya’ya görevlendirilen Mustafa Rasih
Efendi de bir süre sonra Reisülküttap olmuştur.

7.2. Nizam-ı Cedit Reformlarının Diplomasiye Etkisi
Osmanlı’da Batı tarzı bir yenileşme ihtiyacına inanan Sultan III. Selim, Ziştovi
ardından reformlara ağırlık verdi. Padişah 1791 sonbaharında asker ve bürokrat kesimlerinden
seçilen kişilere reformlara dair layihalar hazırlattı. Hazırlanan raporlarda ortak nokta askeri
alanda reformlara öncelik verilmesidir. Sultan bu görüşler çerçevesinde Nizam-ı Cedit adı
verilen reform programını başlatmıştır.
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Nizam-ı

Cedit

hareketiyle

öncelikle

Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı, ulemanın nüfuzunun
kırılması, Avrupa’nın ilim, sanat, askerlik, ziraat
ve

ticaret

hayatında

yaptıkları

yeniliklerin

Osmanlı’da da uygulanması amaçlanıyordu. Bu
dönemde merkezi otoritenin güçlendirilmesi,
devletin sarsılan iktidarının sağlamlaştırılması ve
devlet sisteminin sağlıklı işleyişini sağlamak
amacıyla kanunnameler hazırlanmıştır.
Nizam-ı cedit programı uygulanmaya
başladıktan sonra diplomasideki hareketlilik
sürmüştür. Osmanlı diplomasisini uzun yıllar
meşgul edecek önemli gündem maddelerinden
biri olan Boğazlardan ticari gemilerin geçiş
şartlarına dair İstanbul’daki elçiliklere 1798’de
tebliğat yapılmıştır.
1798 yılının en çarpıcı gelişmesi ise

Resim-59: III. Selim’in İstanbul Fransız
Maslahatgüzarı’nın talebi üzerine konsolos himayesine
dair verdiği 1787 tarihli fermanı (Osmanlı Fermanları,
1992, 136)

Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi olmuştur. Bunun üzerine diplomasi yeniden hareketlenmiştir.
Osmanlı diplomatlarının çalışmaları sonucu Fransa’yı Mısır’dan çıkarmak için ilk olarak
Rusya ile 8 yıl geçerli ittifak ve saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın gizli
maddeleri arasında Boğazlar’dan geçişe ve Karadeniz’e dair maddelere yer verilmişti.
1799’da Fransa’ya karşı İngiltere ve Sicilyateyn ile de ittifaklar yapılmıştır. Ayrıca
İngiltere’nin Karadeniz’de serbest ticaret yapması hususunda bir nota verilmiştir.
Bu diplomatik faaliyetlerde Reisülküttap Ahmet Atıf Efendi ön plana çıkmıştır.
Yapılan ittifaklar semeresini vermiş ve Osmanlı ve müttefikleri Mısır’da Fransa’yı mağlup
etmişlerdir. Mısır’ın tahliyesi için 1800 tarihli El-Ariş Antlaşması yapılmıştır. Ayrıca
Fransızlar’dan alınan Dalmaçya’daki adalara dair Rusya ile mukavele imzalanmış ve Yedi
Ada Cumhuriyeti kurulmuştur.
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1802’de Osmanlı, Fransa ile İngiltere arasında Mısır’ın
tahliyesi için yapılan Amiens Barış Antlaşması’nı tasdik
etmiş; Fransa ile de barış yapmıştır. 1803’te Fransa ile
İngiltere savaşa başlayınca Osmanlı tarafsızlığını ilan etmiştir.
1805 yılında Napolyon’un imparatorluk unvanı tanınmış ve
Rusya ile saldırmazlık antlaşması yenilenmiştir. 1806’da
Prusya’ya Karadeniz’de serbest ticaret hakkı tanınmıştır.
Ertesi yıl Rusya ile savaş başlayınca durum bir nota ile
elçiliklere bildirilmiş ve Boğazlar da kapatılmıştır.
III. Selim dönemi gelişmeleri göstermektedir ki
Osmanlı klasik çağında uygulanabilen tek taraflı diplomasi
anlayışı, 18. Yüzyılın sonuna gelindiğinde tamamen anlamını
yitirmiş durumdaydı. Devlet eski gücünde olmadığı gibi
dünyada güç dengeleri ve diplomasi uygulamaları çok
farklılaşmıştı. Artık sadece savaş meydanlarında alınan
sonuçlar uluslararası ilişkileri yürütmekte yeterli değildi. Yeni
dönemde diplomasi önem kazandı; hatta vazgeçilmez bir
argüman

oldu.

Osmanlı

son

Rus-Avusturya

savaşları

esnasında yaptığı diplomatik manevralarda bunu görmüştü.
Nizam-ı Cedit reformlarının özde Avrupa’dan etkilendiği için
diplomasi alanında yapılan yeniliklerde Avrupa’ya ayak

Resim-60: III. Selim’in İstanbul
İspanya Ortaelçisinin talebi üzerine
tercüman tayinine dair 1791 tarihli
beratı (Osmanlı Fermanları, 1992, 141)

uydurma gayreti kaçınılmaz bir süreç olacaktır.

7.3. Osmanlı Diplomasisinde Bir Devrin Sonu: Daimi Elçiliklerin
Açılması ve Modern Diplomasiye Geçiş
III. Selim reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batıyı daha yakından
takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimî ikamet
elçiliklerinin kurulması zarureti ortaya çıkmıştı. Zaten Avrupa ile diplomatik faaliyetlerin
niteliği eski dönemlerden farklılaşmıştı. Böylece ilk olarak Avrupa başkentlerine öncelik
verilmek üzere daimi elçiliklerin açılması kararı alındı. Bu maksatla 1793’te Londra’ya,
1797’de Viyana, Paris ve Berlin’e de birer elçi gönderildi. Bu elçilikler zaman içinde
Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan penceresi oldular. 1793-1797’de ilk ikamet elçisi olarak
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Londra’ya giden Yusuf Agâh Efendi ardından Londra’ya İsmail Ferruh Efendi (17971800); Paris’e Moralı Esseyyit Ali Efendi (1797-1802); Paris’e Halet Efendi (1803-1806);
yine Paris’e Muhip Efendi (1806-1811); Berlin’e Ali Aziz Efendi (1797-1798) ve Viyana’ya
İbrahim Afif Efendi (1797-1800)’nin gönderilmeleri takip etmiştir.
Daimi elçilik açılmasında ve modern Türk diplomasisinin kurulmasında en büyük
rol şüphesiz dönemin Reisülküttabı Mehmet Raşit Efendi’ye aittir. Devletin bu en zor
dönemlerinde Mehmet Raşit’in dış politikadaki faaliyetleri III. Selim’in takdirini kazanmıştır.
Nitekim 6 Eylül 1792 tarihinde ikinci kez Reisülküttaplığa getirilince Osmanlı diplomasisinin
şekillenmesinde birinci derecede sorumlu olmuş ve Sultan ile birlikte Babıâli’nin
politikalarına etki etmeye başlamıştır. Diplomasi alanındaki ilk yenilik kararıyla, aynen
Avrupa devletleri arasında geçerli olan diplomasideki kural, usul ve ilkeler masaya
yatırılmıştır. Mehmet Raşit Efendi’nin girişimleri ile diplomasi alanında yapılan ve etkileri
günümüze kadar devam eden yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: Avrupa devletleri ile olan
ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi ve Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî
ikamet elçiliklerinin açılması; Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına
uyulması ve tayinat usulünün kaldırılması; dış ilişkilerde tarafsızlık politikası ile güçler
dengesinin göz önüne tutulması ve Kuzey-Batı Avrupa devletleriyle ilişkilerin en üst seviyede
geliştirilmesi.
Bu süreçte ikamet elçilerinin görev süreleri ve maiyetleri hakkında önemli
düzenlemeler de yapılmıştır. Buna göre ikamet elçileri yurt dışında üçer yıllığına görevde
kalacaklardı. Bu sürenin sonunda yerlerine başkaları tayin edilip, görev devir teslimi
gerçekleştikten sonra yurda dönebileceklerdi. Ayrıca elçiliklerin sekretaryası oluşmaya
başladı. Nitekim sefirlerin beraberinde sırkatibi (chief secretary), iki adet Rum tercüman,
hazinedar, ataşe ve hizmetlilerle birlikte çoğunluğu Müslüman olan ve kişizadeler olarak
adlandırılan stajyer gençler de götürülüyordu. Bu gençler gittikleri memlekette dil, bilim,
sanat bilgilerini öğrenmeye çalışacaklardı.
Osmanlı Devleti Avrupa’da faaliyete başlayan bu daimi elçiliklerden genel olarak şu
görev ve faaliyetleri beklemekteydi: Babıâli’yi diplomatik olarak temsil ederek olağan elçilik
muamelelerini yürütmek, maiyet memurlarının görgü ve bilgilerini artırmak. Bu personeli
geleceğin Osmanlı hariciyesi için yetiştirmek; Bulundukları ülkedeki diğer diplomat ve
misyon şefleriyle ilişkileri geliştirmek ve böylece Osmanlı Devleti’nin dış dünyaya açılmasını
sağlamak; görev yaptıkları ülkede Osmanlı aleyhinde yapılan propagandaları etkisiz kılmaya
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çalışmak ve karşı tezler üretmek; Avrupalıların Osmanlı ülkesinde uyguladıkları gibi,
bulundukları ülkelerde faaliyet gösterecek Osmanlı vatandaşı tüccarın haklarını korumak;
gönderildikleri ülkenin yönetim kurumlarını, ekonomisini, asker, siyasi, sosyal, kültürel ve
eğitim sistemi ve kurumlarını incelemek bunları Babıâli’ye rapor etmek; Bulundukları
ülkedeki gelişmeleri yakından gözlemlemek; özellikle basını yakından takip ederek, Osmanlı
hakkındaki haberleri ve söylentileri belirleyerek, çevirilerini düzenli olarak yapıp İstanbul’a
göndermek; bulundukları ülkelerdeki teknolojik yenilikleri takip etmek ve Osmanlı
Devleti’nin hizmetinde bulunmak üzere uzman mühendis ve askeri teknisyenleri tesbit etmek;
Osmanlı donanması ve kara ordusunda kullanılmak için gerekli hammaddeyi sağlamak;
bulundukları ülkenin dilini öğrenmek; Babıâli’nin izlemiş olduğu dış ve iç politika hakkında
gerektiğinde görüşünü bildirmek; elçinin kendisi veya maiyet memurlarından biri, görev
süresince yaptıkları diplomatik faaliyetler ile bulundukları ülkenin sosyal ve ekonomik
durumuna dair gözlemlerini yansıtan bir sefaretname hazırlamak.
Daimi elçilikler açılırken bir taraftan diplomatik faaliyetler yoğunluk kazandığı için
Reisülküttaba bağlı olmak üzere dışişleriyle daha profesyonelce uğraşacak Mühimme Odası
Kalemi kurulmuştur (1797). Tecrübeli kâtiplerin görev yapacağı Mühimme Odası’nın tek
işlevi, gizli ve önemli devlet meseleleriyle ilgili belgelerin kaleme alınmasıydı. Mühimme
Odası’na yabancı elçilik tercümanlarının ve diğer yabancı vatandaşların girmesi yasaklandı.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu oda kurulana kadar, devletin en gizli yazışmaları Beylikçi
ya da ona bağlı olarak çalışan güvenilir birkaç kâtip tarafından yürütülmekteydi. Fakat
Beylikçi Kalemi’ne yabancı elçilerin tercümanları serbestçe girip çıkabiliyorlardı. Mühimme
Odası, kısa sürede büyüdü ve personel sayısı 30’u aştı.
Türk diplomasi tarihinin bu dönüm noktası sürecinde uygulamada bazı zorluklarla da
karşılaşıldı. Önceleri yabancı dil bilen, doğrudan müzakerelerde bulunacak, Avrupa'daki
gelişmeleri takip edecek, Batı kültürü almış temsilci bulunamadığından, elçilerin bu
eksiklikleri Gayrimüslim elçilik tercümanları ile giderilmeye çalışıldı. Fakat devletin
uluslararası ilişkilerdeki çok mahrem bilgilerine bu tercümanlar vasıtasıyla ulaşılması
mümkün olabiliyordu. Örneğin Moralı Seyyit Ali Efendi’nin 1797-1802 tarihlerinde Paris
elçiliği sırasında sefaret tercümanı olan Osmanlı vatandaşı Godrika’nın Babıâli ile Ali Efendi
arasındaki yazışmaları Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand’a verdiği öğrenilmişti. İkinci
önemli zorluk, yabancı devletlere yollanacak diplomatik temsilcilerin ne şekilde ve hangi
seviyelerde gönderileceği hususuydu. Bu konuda İngiltere’nin örnek alınmasına karar verildi.
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Bu maksatla İngiltere'nin İstanbul’daki elçisi Robert Ainslie ile Reisülküttap Mehmet Raşit
Efendi 1793’te Bebek’teki köşkte bir araya geldi. Bu görüşmede Nizam-ı Cedit’e dair layiha
hazırlayan devlet adalarından bir olan Rumeli Kazaskeri Tatarcık Abdullah Efendi de hazır
bulundu. Toplantıda ikamet elçiliğinin gerekliliği, elçi tayininde takip edilecek formaliteler,
elçinin İngiltere hükümeti nezdinde haiz olacağı itibar, taşıyacağı rütbe ve paye gibi konular
müzakere edildi. İngiliz elçisi çeşitli tercih ve ihtimalleri, yapılacak merasimleri, güzergâh
problemlerini, büyükelçi ve ortaelçilerin maiyetleri konularını, diğer Avrupa devletleriyle
mukayeseler yaparak izah etti. Ayrıca çeşitli seviyelerdeki elçiliklerin devlete tahmini
maliyetini de ayrıntılı bir şekilde hesapladı. İngiltere’ye gönderilecek elçinin herhangi bir
protokol hatasına düşmemesi için her türlü yardımı yapacağını da söyledi.

Resim-61: İngiltere’nin İstanbul Konsolosluğu (SELÇUK, 2009, 72)

Babıâli’nin daimi elçilikler açıp Avrupa diplomasisine ayak uydurmaya çalışması, bir
bakıma devletlerarası hukuk ilkelerini ve Batıdaki güçler dengesini anladığını gösterir.
Avrupa’daki açılacak ikamet elçiliklerinin başlıca vazifesi, olağan elçilik işlerini görmek ve
devletlerin durumuna vâkıf adamlar yetiştirmek olacaktı. Olağan elçilik işleri arasında
Osmanlı tüccarlarının haklarını korumak özel bir yer almaktaydı.
Londra, Paris ve Viyana gibi belli başlı Avrupa merkezlerine gönderilen ilk elçilerden
umulan sonuç alınamamıştır. Ancak bunların beraberlerinde götürdükleri genç kadroların
uzun süre Avrupa’da kalıp yabancı dil öğrenmeleri ve birçok yönüyle Batıyı tanımaları, uzun
vadede Osmanlı diplomasisine yön verecek yetenekli diplomatların yetişmesinin önü açılmış
oldu. Daimi elçilik uygulamasına birkaç yıl sonra iç ve dış gaileler sebebiyle ara verilmiş, II.
Mahmut zamanında 1834’te yeniden başlanmıştır.
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7.4. İlk Daimi Elçisi Yusuf Agâh Efendi’nin Londra’daki Diplomatik
Faaliyetleri
Babıâli Avrupa’da kuracağı ilk daimi elçilik için İngiltere’yi seçti. İlk Osmanlı elçinin
faaliyetleri diplomasinin kurumsallaşmasında ayrıca önem taşımaktadır. İngiltere tercihte
Fransız ihtilali sonrası Avrupa’da oluşan yeni dengenin ve bu ülkenin İstanbul Elçisi Robert
Ainslie’nin Babıâli ile ilişkilerinin etkisi olmuştur.
İngiliz Elçisiyle yapılan istişare sonucu eski
Kalyonlar Kâtibi Yusuf Agâh Efendi’nin 23 Temmuz 1793
tarihi itibariyle Londra’ya tayini gerçekleşmiştir. Elçi,
ertesi gün akşamı Sultan’ın huzurunda kaftan giymiştir.
Babıâli, Yusuf Agâh efendi’yi 6 Ağustos tarihinden itibaren
İngiliz elçisinin sahip olduğu rütbe ve statüsü olan
büyükelçi (ambassador) rütbesiyle payelendirdi. Böylece
Osmanlı

diplomasisi

ilk

defa

olarak

mütekabiliyet

(reciprocal) esasını uygulamış oluyordu.
Yusuf Agâh Efendi’nin Londra’ya atanmasıyla
Osmanlı diplomaside Avrupa kurallarını uygulamaya
başladı. Bu usullerden biri yabancı ülke temsilcilerine
verilen tayinatın kaldırılmasıdır. Bunun için Babıâli, Yusuf

Resim-62: İlk Londra elçisi Yusuf
Agâh (UNAT, 2008, Ekler)

Agâh Efendi İstanbul’dan İngiltere’ye hareket etmeden önce İngilizler tarafından tayinat teklif
edilirse her ne surette olursa olsun bunu kabul etmemesini telkin etmiştir. İşte Yusuf Agâh ile
başlatılan bu usul, yabancı elçilik heyetleri arasında ilk defa Robert Ainslie’nin yerine
İstanbul’a büyükelçi tayin edilen ve 19 Mayıs 1794’de İstanbul’a ulaşan Robert Liston’a
uygulanmıştır.
Tayinat hususundaki karar ardından ilk daimi elçilik görevlilerin maaş ve harcırahları
aşağıda tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir:
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TABLO-I
İLK LONDRA OSMANLI ELÇİLİĞİNİN PERSONEL MAAŞ VE HARCIRAHI
(1793)

Görevli

Yıllık Maaş

Harcırah

Büyükelçi Yusuf Agâh Efendi

50.000 Kuruş

15.000 Kuruş

Sırkatibi Mahmut Raif Efendi

10.000 Kuruş

4.000 Kuruş

Hazinedar ve Ataşe Mehmet Derviş Efendi

3.000 Kuruş

2.000 Kuruş

Müslüman Kişizade (Stajyer) Mehmet Tahir Efendi

3.000 Kuruş

2.000 Kuruş

8.000 Kuruş

3.000 Kuruş

6.000 Kuruş

2.500 Kuruş

2.500 Kuruş

1.500 Kuruş

Birinci tercüman (Tercüman-ı Evvel) Emanuel
Persiani
İkinci Tercüman (Tercüman-ı Sani) Gregorio
Valeria
Stajyer (Gayrimüslim Kişizade) Yanko Savrud

Bu arada elçinin beraberindeki kişizadelerden Mehmet Derviş Efendi ile Mehmet
Tahir Efendi Avrupa’da dil tahsili gören ilk Türk öğrencileri olma sıfatını taşımaktadırlar.
Londra elçilik baştercümanı olan Emanuel Persiani, ana dili Rumca’dan başka Türkçe,
Arapça ve Farsça, Latince, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce
biliyordu. Osmanlı tarihinin bu devrelerinde ender rastlanan
sadık bir Osmanlı bürokratıydı.
Elçilik heyetinde sırkatibi görevini yapan Mahmut
Raif Efendi her alanda elçinin baş danışmanı ve yardımcısı
olarak onun başarısına birinci derecede katkıda bulunmuştur.
Nitekim Mahmut Raif Efendi’nin daha sonra Yusuf Agâh
Efendi adına Fransızca olarak kaleme aldığı Sefaretname
(Journal du Voyage de Mahmoud Raif Efendi en Angleterre
écrit par luy même (1793-1797)), Türk diplomasi ve kültür
tarihinin çok önemli kaynaklarından biri olmuştur. Bu
sefaretname bir Osmanlı devlet adamı ve diplomatının Batı

Resim-63: Londra Elçiliği
Sırkatibi Mahmut Raif Efendi
(UNAT, 2008, Ekler)
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lisanıyla yazdığı ilk eserdir. Londra’da tecrübe kazanan Mahmut Raif Efendi, 1800-1805
yılları arasında Reisülküttaplık görevi yapacaktır.
Yusuf Agâh Efendi ve maiyeti kara yolu ile 14 Ekim 1793’te İstanbul’dan ayrıldı.
Rusçuk ve Bükreş yoluyla Avusturya topraklarına girildi ve Sibin (Hermanstadt) yakınlarında
9 gün karantinada kalındı. Buradan Budin yoluyla 24 Kasım’da Viyana’ya ulaşıldı.
Viyana’daki İngiliz elçisi Morton Eden, Osmanlı heyetinin kalacak yerlerini ve ihtiyaçlarını
sağladı. Elçilik heyeti 29 Kasım 1793’te Viyana’dan ayrılarak Almanya ve Belçika üzerinden
Manş’taki Ostend Limanı’ndan gemi ile 19 Aralık’ta Dover’e çıktı. Buradan da
Canterbury üzerinden 21 Aralık 1793’te Londra’ya ayak basıldı.
Londra’da

ulaşan

ikamet elçilik heyeti önce bir
süre Royal Hotel’de kaldı.
Ardından

Adelphi

Mahallesi’nde elçilik işlerinin
yürütüldüğü binaya taşındı.
Yusuf Agâh Efendi İngiliz
dışişleri

ve

devlet

erkânı

tarafından resmi olarak çok iyi
karşılandı.

Osmanlı

elçisi

olağan görüşmelerden sonra, 8
Ocak 1794’te güven mektubunu

Resim-64: Yusuf Agâh Efendi’nin Kral III. George tarafından kabulü
(UNAT, 2008, Ekler)

Kral III. George’a sundu. 15 Ocak’ta Başbakan William Pitt ile görüştü. Aynı akşam ticari
bir kuruluş olan Levant Company, Osmanlı elçisinin onuruna bir akşam yemeği verdi. Daha
sonraki günlerde Londra’daki yabancı diplomatik misyon şefleriyle tanışıldı. Yusuf Agâh
Efendi ve Sırkatibi ve Mahmut Raif Efendi bir diplomat olarak, İngiliz erkânı ve diğer
heyetler ile görüştükleri zaman Türkçenin dışında hiç bir dil kullanmadılar.
Deniz yoluyla gönderilen hediyeler ve elçilik malzemeleri ise 8 ay sonra Londra’ya
ulaştı. Yusuf Agâh Efendi, 29 Ocak 1795 tarihinde yapılan muhteşem bir törenle Padişahın
Name-i Hümayunu’nu St. James’s Sarayı’nda Krala teslim etti. Ayrıca krala, kraliyet
ailesine, Başbakan Pitt, Dışişleri Bakanı Lord Grenville ve diğer bazı önemli bürokratlara
hediyeler sunuldu.
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Yusuf Agâh Efendi’nin elçiliğinin İngiltere’deki faaliyetleri genel olarak şunlardı:
Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin yürütülmesi; İngiltere ve
Avrupa ile ilgili haberlerin Babıâli’ye iletilmesi; Osmanlı Devleti’nin askerî alanda ihtiyaç
duyduğu hammaddelerin ve uzman ve teknisyenlerin temin edilmesi; Londra’da bulunan
diğer diplomatlarla temas kurulması ve yarı-diplomatik faaliyetler olarak sıralanabilir. Yusuf
Agâh Efendi, resmî olsun veya olmasın, katıldığı toplantılarda sadece diplomatik konularla
ilgilenmemiş sosyal ve kültürel içerikli hususlarda da sohbet etme imkânı bulmuştur. Boş
zamanlarında tiyatro ve opera gibi sanatsal faaliyetlerle de ilgilenmiştir.
Yusuf Agâh Efendi, Londra’daki dost ülkelerin elçileriyle samimi ilişkiler
geliştirmiştir. İsveç elçisi M. de Asp Londra’ya gelmeden önce İstanbul’da elçilik
yaptığından kolayca dostluk kurulmuştur. Danimarka elçisi Count de Wadel Jerlsberg ile de
arkadaşlık ilişkileri geliştirmiştir. Böylece Avrupa diplomasi geleneğini ve diplomatların
özelliklerini yakından takip etmiştir. Yusuf Agâh Efendi, sadece Avrupalı diplomatlarla
temasta bulunmayıp bu ülkeyi ziyaret eden diğer devletlerin ve Osmanlı Devleti’ne bağlı
Kuzey Afrika’daki ülkelerin temsilci ve ziyaretçileriyle de ilgilenmiştir. Örneğin Tunus Ocağı
tarafından elçi olarak önce Fransa’ya, daha sonra da İngiltere’ye gönderilen Tersane Emini
Mehmet Hoca ile temasa geçmiş ve ona diplomatik temaslarında yardım etmiştir.
Yusuf Agâh Efendi Londra’da diplomatik işlerinin yanı sıra, elçiliği sırasında kral ve
kraliçe tarafından düzenlenen haftalık protokollerine düzenli olarak katılmıştır. Ayrıca
parlamento açılışlarında, İngiliz hükümetinin, dışişleri bakanının ve Londra belediyesinin
vermiş olduğu davetlerde devleti temsil etti.
Yusuf Agâh Efendi görevinde üç yılını elçilikte tamamladıktan sonra yerine elçi
atanmasını istedi. Babıâli, İsmail Ferruh Efendi’yi Kasım 1796’da yeni Londra elçi olarak
atadı. Yusuf Agâh Efendiye yeni elçiyi, elçilik işlerinin yürütülmesi ve İngiltere’nin ahvali
hakkında bilgilendirmesi talimatı verildi. 9 Nisan 1797’de yola çıkan İsmail Ferruh 23
Temmuz’da Londra’ya ulaştı. Bu arada Yusuf Agâh Efendi Krala veda ziyareti yaptı.
Yusuf Agâh Efendi ve maiyeti 1 Ağustos 1797’de Londra’dan ayrıldı ve Eylül
ortalarında İstanbul’a ulaştı. Kendinden önceki bütün elçilerin yaptığı gibi, döndükten sonra
Sadrazam ve Reisülküttabında bulunduğu bir kabulde, III. Selim’e III. George’un göndermiş
olduğu mektubu sundu ve elçiliği hakkında şifahen bilgi vererek görevini tamamladı.
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Yusuf Agâh’ın Londra’da Osmanlı Devleti’ni başarılı bir diplomat olarak temsil
etmesinin yararlarını ve önemini gören Babıâli Paris, Berlin ve Viyana’da da ikamet
elçiliklerinin açılmasına hız vermiştir. Yusuf Agâh’ın Londra elçiliği için yapılan her türlü
işlemler, yani maiyet memurlarının atanması, elçiliğin aylık, harcırah ve diğer masraflar,
elçiyle gönderilecek hediyeler ve yazışma usulleri, yeni merkezlerde açılacak olan elçilikler
için model olarak kullanılmıştır. Yusuf Efendi’nin görevi bittikten sonra Londra’daki
faaliyetleri ve gözlemleri hakkındaki sefaretname Nizam-ı Cedit reformlarına ışık tutmuştur.
Ayıca elçilik kişizadelerden Mehmet Derviş Efendi ile Mehmet Tahir Efendiler de
dönüşlerinde Sultan'a Fransızca olarak birer küçük risale sunmuşlardır. Böylece ilk daimi
büyükelçiliğimizin eğitim ve devlet adamı yetiştirmekle ilgili görevlerinden birini ikmal etmiş
olduğunu Sultan’a göstermişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin Mısır savaşı sebebiyle malî durumu bozulunca Londra sefiri
İsmail Ferruh Efendi dost ve müttefik İngiltere’den gayriresmî yoldan borç istemişti. Bu
gerçekleşmese de Osmanlı elçilerinin görevleri arasında bulunan ticari faaliyetlere güzel bir
örnek olmuştur. İsmail Efendi’nin bu yöndeki temasları da sürmüştür. Nitekim Portekiz ile
Amerika elçileri Osmanlı ile dostluk ve ticaret anlaşması yapmak için elçiye teklifte
bulunmuşlardır. Elçi bu talepleri Babıâli’ye iletmiş ancak uygun bulunmamıştır. İsmail Ferruh
Efendi’nin görev süresi Temmuz 1800’de dolmuş ise de yerine atama yapılmamıştır.
Babıâli’den aldığı talimat uyarınca elçilik ikinci tercümanı John Argiropolos maslahatgüzar
olarak bırakılıp Londra’dan ayrılınmıştır.

7.5. Avrupa’da Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Yaygınlaşması
Londra ardından Avrupa siyasetinin önemli başkentlerinden Viyana’ya daimi elçilik
açılması kararı alınmıştır. Bu görev için 1795’de eski Kethuda Kâtibi İbrahim Afif Efendi
uygun bulundu. Ardından da Moralı Seyyit Ali Efendi’nin Berlin ikamet elçisi olmasına
karar verildi. Fakat tam bu esnada Fransa’nın İstanbul elçisi Verninac, ülkesine bir büyükelçi
atanmasını istedi. Bu talep üzerine atamalar ertelendi. Babıâli, Napolyon Bonapart’ın
etkisiyle Avrupa’daki güçler dengesinin Fransa lehine değişmesini dikkate alarak Paris’e de
bir ikamet elçisi gönderme kararı aldı. Fransız Hükümeti’nin İstanbul’daki elçisi Aubert
Dubayet ile elçinin özellikleri hususunda görüşmeler yapıldı. İstişare sonucunda daha önce
Berlin’e tayin edilmiş bulunan Seyyit Ali Efendi’nin Paris’e yollanması uygun görüldü.
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Berlin’e ise Ali Aziz Efendi tayin edildi. Böylece l796
yılı sonlarında tayinleri tamamlanan yeni ikamet elçileri,
1797 ilkbaharında havaların hemen ısınmasıyla görev
yerlerine gitmek üzere İstanbul’dan hareket ettiler.
Osmanlı Devleti mümkün olduğunca henüz
kurumsallaşmamış ve yeteri kadar tecrübe sahibi
olmayan ilk ikamet elçiliklerini bulundukları ülkelerde
önemli görüşme ve antlaşma müzakerelerinden uzak
tutmaya çalışmıştır. Bu nedenle İstanbul’daki yabancı
elçilikler yoluyla meselelerin ele alınmasına devam
edilmiştir. Fakat Avrupa siyasetindeki âni değişimler
Osmanlı

diplomatlarının

karşısına

yeni

sorunlar

çıkarmıştır. Nitekim Napolyon Fransa’nın 1798’de

Resim-65: Paris Elçisi Seyyit Ali Efendi
(UNAT, 2008, Ekler)

Osmanlı toprağı Mısır’ı işgal etmesi Akdeniz’de bütün
dengeleri değiştirmiştir.
Mısır’ın işgaliyle Osmanlı’nın yıkılışına kadar sürecek olan Doğu Meselesi (Eastern
Question) de başlamış oluyordu. Unutulmaya yüz tutmuş olan Doğu Akdeniz havzası rekabeti
tekrar dünya gündeminin en önemli maddesi oldu. İngiltere başta olmak üzere büyük güçler
bu mücadelede yer aldı. İşgal karşısında Osmanlı ise 1792’den itibaren izlediği statükoyu
koruma politikasını terk ederek diplomasiyi devreye sokmuştur. Savaş ilan edilen Fransa’ya
karşı önce 23 Aralık 1798’de Rusya ve 5 Ocak 1799’da İngiltere ile ittifak antlaşmaları
yapılmıştır. 21 Ocak 1799’da Sicilyateyn (Napoli) Krallığı ile savunma ittifakı antlaşması
imzalanmıştır. Babıâli böylece Fransa’ya karşı oluşturulan II. Koalisyon Savaşları’na
katılmış oluyordu.
Fransa’nın Doğu Akdeniz’den atılmasından sonra Osmanlı bu sefer müttefikleri ile
uğraşmak zorunda kalacaktı. Ruslar, Fransızların elinden alınan Yedi Ada Cumhuriyeti’nde
Rumları kışkırtırken, İngiltere de Mısır’dan çıkmak istemiyordu. Bunun üzerine III. Selim
tekrar Fransa ile olan ilişkileri geliştirdi ve dondurulmuş olan siyasî ve ticarî tedbirleri
kaldırdı. Mısır’ın tahliyesinden sonra devletin bu uzak fakat önemli eyaletinde bazı idarî
tedbirler alınarak merkezi otoritenin gücünü artırma yoluna gidildi. Fransızlarla savaşmak
üzere Mısır’a gönderilen asker arasında yer alan Kavalalı Mehmet Ali, Mısır’da otoritesini
kurmayı başarmıştır.
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Paris’e elçi olarak atanan Moralı Seyyit Ali Efendi Londra sefiri Yusuf Agâh ile
akrabaydı. Fransız hükümeti misafir ağırlama masraflarını azaltmak, hem de muhtemel
sıkıntılara meydan vermemek maksadıyla elçilik maiyetine bir sınırlama getirmek istedi. Bu
husus taraflar arasında müzakere konusu oldu ve neticede elçilik personelinin 18 kişiyle sınırlı
tutulmasına karar verildi. Bu personelin içinde bir imam, bir Müslüman kâtip, iki Rum
tercüman, kâhya görevini üstlenen bir ağa, bir oda uşağı ve 12 hizmetkâr mevcuttu.
Seyyit Ali Efendi tayin emrini alınca 1797 Mart’ında İstanbul’dan yola çıkmıştır.
Directoire yönetiminin yöneticileri ile bakanları için hazırlanan ipekten muhteşem bir çadır,
on at, kıymetli kumaşlar ve çeşitli kokulardan oluşan hediyeler yetiştirilemediğinden arkadan
gönderilecekti. Yeni elçi General Aubert Dubayet, seyahati kolaylaştırmak ve Fransa’ya giden
ilk Osmanlı ikamet elçisini onurlandırmak için kendi yaveri süvari Yüzbaşı Caulaincourt’u
mihmandar olarak ve Fransa elçiliği tercümanlarından Ventur’u de Paris’e kadar Osmanlı
elçisine çevirmenlik yapmak için görevlendirdi. Osmanlı elçisi 28 Temmuz da görkemli bir
törenle Fransız Directoire Hükümeti’ne güven mektubunu sundu.
Siyasi atmosfer ve savaş hali nedeniyle Seyyit Ali Efendi’nin büyükelçilik dönemi,
diğer ikamet elçilerinden daha zorlu geçti. İlk iş olarak Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand ile
görüşen elçi, Fransızların Osmanlı topraklarında sahip olduğu ticari hakların aynısının
Osmanlı vatandaşları için verilmesini istedi. Osmanlı-Fransız Ticaret Antlaşması bundan
böyle mütekabiliyet esası çerçevesinde yenilenmeliydi. Kadim kapitülasyonların ortadan
kalkması ya da nitelik değiştirmesi anlamına gelen böyle bir teklifi Fransa olumlu
karşılamadı.
Seyyit Ali Efendi, Fransız ordusunun Mısır’ın işgali sürecinde Talleyrand tarafından
oyalandığı ve Babıâli’yi zamanında uyarmadığı gerekçesiyle çok eleştirilmiştir. Aslında elçi
hazırlıklardan haberdardı. Fakat elçilik tercümanı bilgi sızdırmaktaydı. Diğer tercüman
Manolaki’nin de Seyyit Ali Efendi’nin bilgisi dışında çok büyük borçlar yaptıktan sonra
elçilikten kaçtığını ve Osmanlı vatandaşı olmayı reddedip, Fransa’ya iltica ettiğini biliyoruz.
Ayrıca Paris ile İstanbul arasında haberleşme ve mektup teatisi uzun bir sürede
gerçekleşiyordu. Bu da anlık istihbaratı önlemekteydi. O dönemin diplomatları bunun gibi
zorluklarla da mücadele etmek zorundaydılar.
Bu arada Osmanlı Devleti Fransa’ya savaş ilan edince eski bir diplomasi uygulaması
olarak Fransız elçilik görevlileri Yedikule’de zindana konulmuştur. Bu haber üzerine Paris ile
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diplomatik ilişkiler kopmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler Mısır savaşının seyrine göre
1800’den itibaren yumuşamaya başlayınca Seyyit Ali Efendi dondurulan diplomatik
faaliyetleri tekrar başlatmıştır.
Osmanlı ve müttefikleri Fransa’yı mağlup edince l802’de Paris’te yapılacak barış
görüşmeleri için Osmanlılar fevkalade büyükelçi sıfatıyla Amedi Galip Efendi’yi
görevlendirdi. Galip Efendi’nin gelişi ardından Seyyit Ali Efendi 1802 Temmuz’unda
Paris’ten ayrıldı. Galip Efendi, Paris’te kaldığı yaklaşık 4 aylık süre zarfında Osmanlılar ile
Fransa arasındaki barış antlaşması görüşmeleriyle meşgul oldu. Elçinin Napolyon ve
Talleyrand’la yaptığı müzakereler sonucunda barış antlaşması imzalandı. Fevkalade görevi
sona eren Galip Efendi 1802 yılı sonlarına doğru İstanbul’a döndü.
Babıâli, Londra, Berlin ve Viyana büyükelçiliklerine henüz yeni atamalar yapmamıştı.
Buralarda diplomatik temsilcilik görevi maslahatgüzarlar seviyesinde görülüyordu. İlişkilerin
düzeldiği Paris’e ise yeni bir büyükelçi tayini gerçekleşti. Özellikle Rusya’nın Balkanlar ve
Kafkaslardaki faaliyetleri karşısında Fransa’yla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyordu. Bu
amaç ile Mehmet Sait Halet Efendi Paris’e büyükelçi olarak atandı.
Halet Efendi 22 Eylül l803’de Paris’e
ulaşmıştır. Elçi İlk olarak Osmanlı tüccarlarının
çıkarları meselesini gündeme getirmiştir. Halet
Efendi görevi süresince protokol gibi hususlarda
devletlerarası mütekabiliyet ve eşitlik ilkeleri
çerçevesinde hareket etmeye çalışmıştır. Babıâli’ye
yolladığı

raporlarda

öne

sürdüğü

düşünceler

Osmanlı dış politikasında etkili olmuştur. Bizzat III.
Selim, Halet Efendi’nin ifade ettiği görüşlerden
memnun kalmıştır. Halet Efendi ayrıca Avrupa’ya
gönderilen ilk Osmanlı ikamet elçileri içinde,
Avrupa medeniyeti hakkında olumsuz görüşlere
sahip ender sefirlerdendir. Gönderdiği raporlarda
genelde Avrupa medeniyetini eleştirmiştir.

Resim-66: Paris Elçisi Mehmet Sait Halet
Efendi (UNAT, 2008, Ekler)

Halet Efendi’nin Paris’te karşılaştığı önemli sorunlardan biri Napolyon’un imparator
unvanının Babıâli tarafından tanınmamasıydı. Halet Efendi, Bonapart'ın 1804 Mayısında
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imparator ilan edilmesi üzerine zor durumda kaldı. Padişah bu olupbittiyi tanımayan İngiltere
ve Rusya'yı gücendirmemek için, Napolyon’un imparatorluğunu onaylamaktan çekiniyordu.
Halet Efendi, zaman kazanmak maksadıyla oyalama siyasetine başvurduysa da sonuç
alamadı. İstanbul’daki elçi krizi büyüdü ve Fransa elçisi 1804 yılı sonunda başkenti terk
edince Halet Efendi itibarını kaybetti. Osmanlı elçisi bir yıl kadar Paris'te adeta dışlandı.
Yaşanan diplomatik kriz 1805 yılında Fransızların Avusturya’yı mağlup etmesiyle son buldu.
Osmanlı İmparator unvanını tanıdı. İstanbul’daki Fransa Maslahatgüzarı Ruffin’in tanımanın
özel bir elçi gönderilerek yapılmasının daha uygun olacağını söylemesi üzerine Halet
Efendi’nin yerine Abdurrahim Muhip Efendi yeni Paris büyükelçisi oldu. 1806 Martında
İstanbul’dan ayrılan Muhip Efendi 20 Mayısta Paris’e ulaştı.
Muhip Efendi, görevi boyunca Fransa ile bir ittifak antlaşması yapmanın yolunu aradı.
Ancak tecrübeli Fransız diplomasisinin ustaca oylama taktikleri karşısında başarısız oldu.
Nihayet Babıâli’den beklediği dönüş iznini 1811 başında alarak yerine maslahatgüzar sırkatibi
Galip Efendi’yi bırakarak Paris’ten ayrıldı. Aşağıda ayrıca ele alacağımız üzere Muhip
Efendi, Batı medeniyetine büyük ilgi göstermiş ve Fransa’daki sosyal hayat ve kurumlara dair
gözlemlerini bir Sefaretname kaleme alarak aktarmıştır.
Avusturya’ya elçi atanan İbrahim Efendi Nisan 1797’de İstanbul’dan yola çıktı.
Viyana’ya ulaştıktan sonra 7 Eylül’de Sadrazamın bir mektubunu Avusturya Başbakanı
Thugut’a sunmuştur. Daha sonra 13 Eylül’de yapılan törenle de güven mektubunu İmparator
II. Franz’a takdim ederek görevine resmen başlamıştır. İbrahim Afif Efendi’nin Viyana’daki
ilk önemli faaliyeti, Fransa ile Avusturya arasında imzalanan ve Venedik Cumhuriyetini tarih
sahnesinden silen 17 Ekim 1797 tarihli Campo Formio Antlaşması’nı Babıâli’ye bildirmesi
oldu. Bu antlaşma ile Venedik, Fransa ile Avusturya arasında taksim edildi. Venedik’e bağlı
Yedi Ada ve Dalmaçya üzerindeki bazı limanlar Fransa’ya geçince Osmanlı ile Fransa tarihte
ilk kez sınır komşusu oldular. Osmanlı elçisi bu gelişmeler ardından 1798 Osmanlı-Rus
ittifakına Avusturya’nın da katılımını sağlamaya çalıştı. Viyana Avrupa’nın merkezinde
olduğu için, İbrahim Efendi, İstanbul ile Londra, Paris ve Berlin’de bulunan elçiler arasındaki
haberleşmeyi ve koordinasyonu sağlamakta önemli görevler üstleniyordu. Görev süresi Eylül
1800’de biten İbrahim Afif Efendi tercümanı Dibalto’yu maslahatgüzar bırakıp Viyana’dan
ayrıldı.
Berlin’e 1797’de atanan Kisedar-ı Sabık Ali Aziz Efendi Giritli bir aileye mensuptu.
Elçinin maiyetinde, sırkatibi olarak görev yapan oğlu ve iki de tercümanı bulunmaktaydı. Ali
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Aziz Efendi’ye büyükelçilik payesi verilmesine karşın onun ortaelçi olarak atandığını
düşünen Prusya dışişleri alt seviye protokol uygulamıştır. Elçi ne Prusya sınırında ne de
Berlin’e girişinde karşılanmamıştır. Hatanın anlaşılmasından sonra 15 Haziran’da Ali Aziz
Efendi’nin güven mektubunu, beraberinde getirdiği hediyeleri II. Friedrich Wilhelm’e
sunarak görevine resmen başlamıştır. Ali Aziz Efendi’nin Fransa’ya karşı Prusya’nın desteği
için çalıştı.
Ali Aziz Efendi’yi diğer ikamet elçilerinden ayıran en önemli husus, büyükelçilik
dönemini siyasî faaliyetlerden çok edebî ve akademik faaliyetlerle geçirmesidir. Berlin’de
bulunduğu sırada Prusya’nın eski İstanbul Büyükelçisi ve aynı zamanda büyük bir şarkiyatçı
olan Von Diez’le yazışmalar yaparak Doğu Edebiyatı hakkında fikir alış verişinde
bulunmuştur. Ali Aziz Efendi daha görev süresinin 1,5 yılını doldurmadan 29 Ekim 1798’de
aniden vefat etmiş ve Berlin’de defnedilmiştir. Elçilik vazifesi bir süre maslahatgüzar
seviyesinde Esat Efendi tarafından yürütülmüştür.
19. Yüzyılın başlarına Avrupa başkentlerinde Osmanlı diplomasisi büyükelçi yerine
maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyordu. Abdurrahim Muhip Efendi 1811’de görevini
tamamlayarak Paris’ten İstanbul’a dönünce yurtdışında görev yapan hiçbir büyükelçi kalmadı.
İlk defa uygulanmaya başlayan sürekli diplomasi ve devletin içinde bulunduğu sorunlu
dönemler bir takım aksaklıklara sebep oluyordu. Fakat sefarethaneler açık kaldı. Bu süreçteki
önemli bir kurumsal yenilik ise maslahatgüzar olarak sadece Fenerli Rum Tercümanlar
yanında Müslümanların da görev yapmaya başlamasıdır. Bu durum 1821 Rum İsyanı ile
değişecektir.
III. Selim Nizam-ı Cedit ile ıslahat ve yenilik hareketlerine uygun bir ortam
oluşturduğu ve bunları geliştirmeye çalıştığı sıralarda Osmanlı Devleti çok ciddi iç ve dış
sorunlarla da karşılaşmaya başladı. Bu nedenle III. Selim’in diplomasi alanında uygulamaya
koyduğu yenilikler ve yapılanmalar olgunlaşma fırsatı bulamadan aksadı. Bu durum Osmanlı
hariciyesinin yeni oluşturduğu sistemle yurt dışında açtığı ikamet elçiliklerini de etkiledi.
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Harita-9: Yakınçağ başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti (Anonim)
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının ayrıntılı kavranabilmesi için Ercüment Kuran’ın,

“1793-1811 Döneminde İlk Osmanlı Mukim Elçilerinin Diplomatik Faaliyetleri”, (Çağdaş
Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, (Haz. SOYSAL, İ.), Ankara 1999, s. 55-59) ile M.
Alaaddin Yalçınkaya’nın, “Osmanlı Devleti’nin Batı Politikası- Zitvatorok’tan Küçük
Kaynarca’ya (1606- 1774)”, (Türk Dış Politikası- Osmanlı Dönemi, (Ed. Bıyıklı, M.),
Gökkubbe Yay. c. 2, İstanbul 2008, s. 27-82) adlı makalelerini okuyunuz.
•

Ayrıca şu aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz:

•

Sultan III. Selim’in başlattığı Nizamı Cedit döneminde Osmanlı diplomasisi

büyük ölçüde farklılaştı. III. Selim, cephelerdeki yenilgiler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle
zorunlu olarak ittifak politikasına yöneldi. Osmanlı hem askeri hem de ekonomik alanda
gücünü yitirdiğinden, devletin ayakta kalabilmesi için uluslararası dengelerin takip edilmesi
ve ittifakların yapılması kaçınılmazdı.
•

Bunları sağlamada diplomasinin etkin kullanılması gerekiyordu. III. Selim

döneminde ilk ittifak İsveç ile yapıldı. Aslında bu ittifakın temeli I. Abdülhamit döneminde
atılmıştı. Rusya’nın genişlemesine karşı İsveç ile Beykoz’da 11 Temmuz 1789 tarihli bir
ittifak imzalanmıştır. III. Selim devrinin diğer ittifak teşebbüsü Prusya ile olmuştur. Bir kaç
yıldan beri süren Osmanlı-Prusya ittifak görüşmeleri İsveç görüşmelerine katılan ve sonra
Şeyhülislam olan Hamitzade Mustafa Efendi’nin Prusya ittifakında dinen sakınca olmadığı
yönünde fetvasıyla gerçekleşmiştir.
•

Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları’ndan sonra Osmanlı dış politikası ve diplomasi

anlayışı bazı radikal değişimler yaşayacaktır. Öncelikle, Küçük Kaynarca Antlaşması
sonrasının en önemli gündemi olan Kırım’ın kurtarılması hedefi çerçevesinde oluşturulan
diplomatik vizyona son verilmiştir. III. Selim reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiği
için Batıyı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi
olabilmek için daimi elçiliklerin kurulması zarureti ortaya çıkmıştı. Zaten Avrupa ile
diplomatik faaliyetlerin niteliği eski dönemlerden farklılaşmıştı. Böylece ilk olarak Avrupa
başkentlerine öncelik verilmek üzere daimi (ikamet) elçiliklerin açılması kararı alındı. Bu
amaçla 1793’te Londra’da, 1797’de Viyana, Paris ve Berlin’e birer daimi elçi gönderildi.
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Uygulama Soruları

•

III. Selim dönemi ilk siyasi ittifaklarında diplomasi nasıl kullanılmıştır?

•

Osmanlı’nın Avrupa’da ilk daimi elçiliği nerede açılmıştır?

•

1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali sürecinde Osmanlı ve Avrupa diplomasisi hakkında
bilgi veriniz.

•

1792 Yaş Antlaşması’nda Osmanlı diplomasisi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı tarihinin en kapsamlı yenileşme dönemi olan Nizam-ı Cedit
sürecinde (1789-1807) diplomasideki değişim, Avrupa ile yapılan siyasi ve askeri ittifaklar,
Avrupa’da ilk daimi elçiliklerin açılması ve bu diplomatların faaliyetleri ayrıntılı olarak
öğrenilmiştir.

Modern

diplomasiye

atılan

ilk

adımlar

ile

karşılaşılan

sorunlar

değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) III. Selim döneminde 1789 tarihli ilk ittifak aşağıdaki ülkelerden hangisi ile imzalanmıştır?
a) Avusturya b) İngiltere

c) İsveç

d) Venedik

e) Ceneviz

2) Avusturya’ya karşı yapılan 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı öncesinde hangi adım atılmıştır?
a) Şeyhülislam fetvası alınmıştır

b) Seferberlik ilan edilmiştir c) Cihat ilan edilmiştir

d) Daimi elçilik açılmıştır

e) Reisülküttap değişikliği yapılmıştır

3) 1791 Ziştovi Antlaşması müzakerelerindeki Osmanlı heyetinin başındaki Reisülküttap
aşağıdakileri hangisidir?
a) Mustafa Reşit Paşa

b) Yusuf Agâh Efendi

d) Moralı Seyyit Ali Efendi

c) Mehmet Namık Paşa

e) Abdullah Berri Efendi

4) Osmanlı’nın ilk daimi Londra elçisi kimdir?
a) Abdullah Berri Efendi

b) Moralı Seyyit Ali Efendi c) Mahmut Raif Efendi

d ) Yusuf Agâh Efendi

e) Amedi Galip Efendi

5) Avrupa’da ilk Osmanlı daimi elçiliklerinin açılmasında büyük rolü olan III. Selim’in
takdirini kazanan dönemin Reisülküttabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rami Mehmet Efendi

b) Abdürrezzak Efendi

c) Münip Efendi

e) Mehmet Raşit Efendi

d) Karateodori Efendi

6) 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgali sonrasında Osmanlı hangi ülkelerle ittifak yaptı?
a) Venedik-Ceneviz b) Avusturya-Rusya
d) İngiltere-Rusya

c) Lehistan-İngiltere

e) Prusya-İsveç

7) Avrupa’da açılan ilk daimi elçilik sekretaryasında aşağıdaki görevlilerden hangisi yer
almamıştır?
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a) Sırkatibi

b) Yeniçeri

c) Hazinedar d) Rum tercüman

e) Kişizade

8) Paris Sefiri olarak atanan Halet Efendi’yi diğer ilk ikamet elçilerinden ayıran en önemli
özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avrupa medeniyetini eleştirmesi b) Yabancı dil bilmesi
d) Kalabalık maiyetinin olması

c) Avrupa hayranlığı

e) Sadrazamın ile akraba olması

9) Venedik Cumhuriyetini tarih sahnesinden silen 17 Ekim 1797 tarihli antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vesfalya

b) Berlin

c) Campo Formio

d) Amarna

e) Kadeş

10) Daimi elçilikler açılırken merkez teşkilatında dışişleri için 1797’de aşağıdaki kalemlerden
hangisi oluşturulmuştur?
a) Teşrifat Kalemi

b) Mühimme Odası

d) Arz Odası

c) Tahvil Kalemi

e) Ruus Kalemi

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

a

e

d

e

d

b

a

c

b
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8.

OSMANLI

DİPLOMASİ

TARİHİ

KAYNAKLARINDAN

SEFARETNAMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Osmanlı Sefaretnamelerinin Genel Özellikleri
8.2. Klasik Dönem Sefaretnamelerinde Diplomasi
8.2.1. Avrupa’ya Yollanan Elçilerin Sefaretnameleri
8.2.2. Doğu Sefaretnameleri
8.3. Modern Diplomasiye Geçiş Sonrası Sefaretnameler
8.4. Sefaretname Kaynakları
8.5. Yabancı Elçilik Raporları
8.6. Osmanlı Diplomasi Tarihi Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Siyasi rapor ile sefaretname arasındaki farkı açıklayınız.

•

Klasik dönem Osmanlı sefaretnamelerinde hangi konulara ağırlık verilmiştir?

•

Avrupa’da daimi elçiliklerin açılışı sonrası ilk sefaretnamelerde hangi amaç

gözlenir?
•

Doğuya yollanan elçilerin sefaretnamelerinde hangi ülkeler hakkında bilgi verilir?

araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Kazanım

Konu

edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı

elçilerinin

kaleme
Osmanlı

Sefaretnamelerinin

Özellikleri

Genel

aldıkları

diplomasi

ve

tarihinin

önemli

en

kaynaklarından

Ders notu ve önerilen

olan kitap ve makaleler.

biri
Sefaretnamelerin
üslup

ve

hakkında

dil,

içerikleri
genel

bilgi

sahibi olunması.
Klasik dönemde Batıya
Klasik

Dönem

Diplomasi

Sefaretnamelerinde ve Doğuya gönderilen
elçilerin kaleme aldıkları
Sefaretnamelerin

Ders notu ve tavsiye
edilen kaynaklar.

özelliklerinin
öğrenilmesi.
Avrupa’da

daimi

Modern Diplomasiye Geçiş Sonrası elçiliklerin açılışı sonrası
Sefaretnameleri

yollanan
yazdıkları
ve

siyasi

Ders notu ile tavsiye

elçilerin edilen kaynaklar.
Sefaretname
metinlerin

içeriği hakkında genel
222

kanaat sahibi olmak

Sefaretnamelerin kısmen
Sefaretname Kaynakları

veya tamamen yer aldığı
ile Ders notu yanı sıra

kaynaklar
Sefaretnameleri

konu verilen kaynaklar.

alan kaynaklar hakkında
bilgi sahibi olmak.

İstanbul’da görev yapan
Yabancı Elçilik Raporları

yabancı

elçilerin

hazırladığı

raporların Ders notu ve önerilen

diplomasi

tarihi kitap ve makaleler

bakımından

öneminin

kavranması.
Osmanlı
hakkında
Osmanlı Diplomasi Tarihi Kaynakları

diplomasisi
bilgi Ders

notları

edinebilecek birincil ve önerilen
ikincil

kitap

ile
ve

kaynakların makaleler.

kavranması.
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Anahtar Kavramlar
•

Sefaretname: Yurtdışına yollanan Osmanlı elçilerinin veya maiyetlerindeki

görevlilerin kaleme aldığı ve görev yaptıkları ülkedeki gözlem ve diplomatik faaliyetlerini başta
Sultan olmak üzere Sadrazam ile Reisülküttaba bildirmek amacıyla hazırlanan raporlar.
•

Büyük Layiha: Ebubekir Ratip Efendi’nin kaleme aldığı siyasi rapor.
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Giriş
Osmanlı elçilerinin veya maiyetlerindekilerden birinin yolculuklarını, gözlemlerini ve
faaliyetlerine dair bilgileri başta Sultan olmak üzere Sadrazam ve Reisülküttaba bildirmek
amacıyla yazdıkları name, risale, takrir, seyahatname ve havadisname gibi raporlara genel
olarak Sefaretname denilmektedir. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin diplomasi tarihinin
aydınlatılmasında önemli kaynaklardan birisi de Sefaretnamelerdir.
Osmanlı diplomatlarının kaleme aldıkları Sefaretnameler, 15. Yüzyılın ikinci
yarısından başlayarak 19. Yüzyılın sonlarına kadar gelmektedir. Sefaretnamelerin el yazması
nüshaları ülkemiz yazma eserler kütüphaneleri yanı sıra başta Viyana, Berlin, Paris ve Londra
olmak üzere Avrupa kütüphanelerinde ve bir kısım koleksiyonlarda mevcuttur. Diplomasi
tarihinin bu önemli eserlerinin önemli kısmı üzerinde çalışmalar yapılarak günümüz
Türkçesine kazandırılmıştır.
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8.1. Osmanlı Sefaretnamelerinin Genel Özellikleri
Osmanlılarda elçilik heyetleri için sefaret tabiri kullanılmaktaydı. Bu heyetin başında
yer alan sefirin faaliyetleriyle ilgili olarak tuttuğu raporlara ise Sefaretname adı verilmiştir.
Sefaretnameler verdikleri bilgilerin özelliği nedeniyle diplomasi tarihinin en önemli
kaynakları arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin siyasi ilişki içinde olduğu Batılı ve
Doğulu birçok ülke hakkında sefaretname bulunmakla birlikte, sefaretnamelerin büyük bir
çoğunluğu Avrupa ülkeleri hakkındadır ve 18-19. Yüzyıllara yoğunlaşmıştır.
Klasik dönem fevkalade elçi veya çavuşlarının hazırladıkları raporlar genellikle siyasî
gelişmeleri aksettirdiğinden, bunları bilinen anlamdaki sefaretnamelerden ayırmak gerekir. Bu
türün mevcut en eski örneği Hacı Zağanos imzalı, içeriğinden hareketle Nisan 1495 olarak
tarihlendirilen yazıdır. Macar Kralı II. Vladislav nezdine Budin’e gönderilen Hacı Zağanos
büyük ihtimalle II. Bayezit’in Saray çavuşlarından biriydi.
Elçilerin veya maiyetlerindeki memurların kaleme aldığı sefaretnamelerin sayısı
konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Son yapılan araştırmalarda 48 sefaretname tespit
edilmiştir. Sefaretnamelerin ilki muhtemelen 15. Yüzyılın ortalarında kalem alınmıştır.
Sonuncusu ise İran’da 1872-77 yılları arasında elçilik yapan Mehmet Tahir Münif Paşa’nın
risalesidir. Kuşkusuz henüz bilinmeyen sefaretnamelerin ortaya çıkmasıyla bu sayı artacaktır.
Eldeki bazı sefaretname metinlerinde de noksanlıklar bulunmaktadır.
Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren birçok elçi veya çavuş gönderilmesine rağmen
bilinen takrir ve sefaretnamelerin azlığı, bunların zaman içinde kaybolmuş olabileceği
ihtimali yanı sıra edinilen bilgilerin her zaman yazılı olarak sunulmamış olabileceğini de akla
getirmektedir. Nitekim daha önce de ifade ettiğimiz gibi mesela 1384-1762 yılları arasında
Venedik’e çok sayıda elçi gönderilmişti. Ancak mevcut sefaretnameler arasında Venedik
sefaretnamesi bulunmamaktadır. Venedik gibi Avusturya, Lehistan ve diğer ülkeler için de
aynı şekilde elçi yollanması söz konusu olduğuna ve her birinin raporuna karşılık gelecek elde
belge mevcut bulunmadığına göre çeşitli vesilelerle yollanan bu tür elçilerin dönüşlerinde hiç
olmazsa sözlü bilgi verdiklerini kabul etmek gerekir.
Sefaretnameler, edebi tür olarak hatırat ve siyasi rapor (takrir) özelliklerinin bir
karışımı gibidir. Klasik dönem Sefaretnameleri, içerik ve tespitler yazarın hatası ve dikkatine
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kalmak kaydıyla resmî olmayan daha geniş okuyucu kitlesine de hitap eden içerikteydi. Bu
nedenle sefaretnamelerde Batıda ve Doğudaki yabancı diyarlar ile özellikle içinde yaşadıkları
toplumla kıyaslanmak üzere merak uyandıran Avrupa ile ilgili gözlemler öne çıkmaktadır. Bu
durum 17. ve 18. Yüzyılda değişmeye başlamıştır. Özellikle devlette reform ihtiyacının ortaya
çıkması sefaretname içeriklerine de yansımıştır. Diplomaside çavuşların yerini sefirler
aldıkça sefaretnamelerin rapor ve siyasi içerik görüntüsü azalmaya başlamıştır. Gizli
hususlara ayrıca kaleme alınan takrirlerde yer verildiği, sefaretnamelerin içinde yapılan
atıflardan anlaşılmaktadır.

Resim-67: Sadrazam (en solda), Çavuşbaşı Ağa (en sağda),
Kapıkethüdası (ortada) (Muchir Arif Pacha, 1863)

Osmanlı sefaretnameleri, genelde sefirler (elçiler) tarafından değil bunların
maiyetindeki sırkatipleri tarafından kaleme alınırdı. Bununla beraber bizzat kâtiplerin
yazdığı sefaretnameler de mevcuttu. İlk daimi elçi Yusuf Agâh Efendi’nin sırkatibi Mahmut
Raif Efendi’nin Londra şehri ve İngiltere hakkında bilgiler veren Fransızca eseri Journal du
Voyage de Mahmoud Raif Efendi en Angleterre écrit par luy même (1793-1797) bunlar
arasında sayılabilir. Standart boyuta sahip olan sefaretnameler, büyük çoğunlukla Osmanlı
Türkçesi ile yazılmıştır. Bunun istisnası yine Mahmut Raif Efendi’nin sefaretnamesidir.
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Sefaretnameler kaleme alınırken genelde belirli bir düzene ve formata riayet edilirdi.
Buna göre sefaretnamelerin içeriği Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e sena başlar, ardından
Padişaha dua, kimlik tesbiti, görevin tanıtımı, menziller, varış, ağırlanış ve ziyaretler ile sürer,
nihayetinde dönüş, hitam duası ve tarih ile son bulurdu.
Klasik dönemde kaleme alınan Osmanlı sefaretnamelerinin çoğu, gidilen ülkelerdeki
devlet adamlarıyla yapılan resmî görüşmeleri aksettirmeyen, siyasi içerik yönünden zayıf
metinlerdi. Padişahın tahta çıkışını bildirme, baş sağlığı ve kutlama vesilesiyle gidip gelmeler
sonucu kaleme alınmaları bu durumu ortaya koymaktadır. Bu türden siyasi içerikten yoksun
elçilikler önemli ağırlama masraflarına yol açtığından muhatap devlet tarafından özellikle
Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başladığı dönemlerde gereksiz olarak algılanmıştır. Bu
sebeple bazı hükümdarlar sefaret heyeti gönderilmesiyle ilgili başvuruları gönülsüzce kabul
etmiş, bazı devletler ise açıkça geri çevirmiştir. Örneğin III. Osman’ın tahta çıkmasını bir
elçilik heyetiyle İngiliz kralına bildirmek üzere Londra’ya sefaret heyeti göndermek
istemesine olumlu yanıt verilmemiştir.
Sefaretnamelerin içerik zenginliği ve verilen bilgilerin doğruluğu elçinin entelektüel
ilgi ve eğitim düzeyine bağlıydı. Nitekim sefirlerin Osmanlı bürokrasisindeki görev alanları
(askeriye, ilmiye, kalemiye), entelektüel ilgileri, elçi olarak görev yaptıkları zaman dilimi ve
gittikleri ülkeler sefaretnamelerde öne çıkardıkları konularda farklılıklar oluşturmaktadır.
Seviyeli ve içeriği zengin Sefaretname hazırlayan elçilerin sonraki yıllarda önemli makamlara
getirilmesi bu açıdan dikkat çekicidir. Bilhassa Avrupa’da daimi elçiliklerin kuruluşundan
kısa bir süre sonra Reisülküttaplık makamını getirilen Ebubekir Ratip Efendi, Mustafa
Rasih Efendi, Mahmut Raif Efendi ve Mehmet Sait Galip Efendi gibi şahsiyetlerin her biri
Sefaretnameleri olan elçiler yahut elçilik maiyetinde bulunan memurlardı. Bunlar Avrupa
ülkelerinde Osmanlı devletini aktif biçimde temsil etmiş olan diplomatlardı.
Sefaretnameleri incelediğinde, elçilerin genellikle akraba ve hizmetlilerini elçilik
maiyetlerine dâhil etmiş olmaları dikkat çekmektedir. Bunlar arasında Fransa’ya giden
Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve oğlu Mehmet Sait, Rusya’ya giden Nişli Mehmet Ağa’nın
oğlu Mehmet Emni Paşa ve kardeşi İbrahim Bey; Hindistan’a giden Salim Efendi
heyetindeki Yusuf Ağa ve oğlu Mehmet Emin Efendi, Prusya’ya giden Ahmet Resmi
Efendi ve kayınbiraderi Ahmet Azmi Efendi ve Prusya’ya giden Giritli Ali Aziz Efendi ve
oğlu Selüver Efendi bilinen şahsiyetlerdir. Bu elçilerin yanlarında götürdükleri yakın
akrabalarının büyük bir kısmı sonraları Osmanlı hariciyesinde görev almışlardır. Hatta bu
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şahısların bir kışımı doğrudan elçiliklere bile atanmışlardır. Mesela Mehmet Sait Efendi ve
Ahmet Azmi Efendi bunların en seçkinleridir.
Klasik dönemde, birkaçı dışında sefirlerin yabancı dil bilmemeleri, ilk defa yabancı
(Gayrimüslim) bir toplumda ve yabancı bir coğrafyada bulunmaları gözlemlerini
etkilemekteydi. Diplomatik görevlerinden gelen resmî ilişkiler de gözlemlerini aktarma
biçimlerine ve değerlendirmelerine etki etmekteydi. Örneğin 1664’de Viyana’ya yollanan
Mehmet Paşa, görev yaptığı dönemde iki ülkenin ilişkilerinin etkisiyle Avusturya toplumuna
pek ilgi göstermemiştir. Nitekim 1665’te kaleme aldığı sefaretnamesinde anlattıkları tamamen
diplomatik ilişkiler hakkındadır. Sefirin, Bostancı Odabaşılığı yapmış olması da
gözlemlerindeki önceliği askerî alanlara vermesinde etkili olmuştur.
Elçilerin karşılaştıkları durum ve uygulamaları kendi ülkelerindekilerle, kapalı veya
açık bir şekilde mukayese ettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle 18. Yüzyıldan itibaren
artmıştır. Avrupa’daki idarî yapılanma, devlet ve belediyecilik hizmetlerini anlatılırken,
halktan gücüne göre vergi alındığı ve birçok hizmetin bu sayede gerçekleştiği; işler kanun ve
kurala göre yürütüldüğünden keyfî bir uygulama olmadığı; herkesin kanuna tabi olduğu;
memurlaroın, işinin ehli olduğu; ilme ve sanata önem verilen Avrupa’da devlet büyüklerinin
ilim ve sanat erbabını himaye ve teşvik ettiği vurgulanmaktaydı.
Sefaretnamelerin çoğunda eğitimin Avrupa medeniyetinin ve iyi giden her çeşit
yapılanmanın temeli olduğu vurgulanır. Her kademedeki okulların yanı sıra, çiftçilik, ziraat,
askerlik, madencilik, musiki gibi her çeşit zanaat ve sanatın öğretildiği mesleki okullar
elçilerimizin dikkatini çeker. Sağır ve dilsizler için bile özel eğitim kurumlarının bulunuşuna
değinirler. Matbaa sayesinde kitap basımı çoğalmış, okuma yazma, öğrenme ve ilimde
yaygınlaşma imkânı artmıştır.
Osmanlı sefaretnameleri ayrıca insanların hayat şartları, günlük yaşantıları ve
adetleriyle ilgili verdikleri bilgilerden ötürü önemli kaynaklardır. Şehir tarihi yönünden etraflı
bir gözlemde bulunanlar ayrı bir değer taşır. Viyana, Budapeşte, Paris ve Londra hakkında
elçilerin gittikleri dönemlere ait özgün bilgilere ulaşma imkânı doğmaktadır. Örneğin Moralı
Seyyit Ali Efendi’nin 1797 Paris’ini anlatımı, bilhassa şehrin 1789 Fransız İhtilali sonrası
yapılan ilk tasvir olması dolayısıyla ayrı bir değer taşır. Paris’in çok katlı taş evleri, kötü
kokuları her gün yıkanmak suretiyle giderilmeye çalışılan geniş kaldırım taşları ile döşeli
çamursuz ve tozsuz sokakları, evlerin altındaki dükkânları, kurulan çarşı ve sebze-meyve
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pazarları, çok ekinli tarım sistemi sebebiyle bir karış yeri bile boş bırakılmayan tarlaları, asla
kendi haline terkedilmeyen toprakları, serbest piyasa ekonomisi, devletin ticarete karışmaması
ve genel askerlik vurgulamaları, o dönem ve daha uzun dönemler Osmanlılarda ve özellikle
İstanbul’da bulunmayan düzenlemelerin anlatımı kuşkusuz Nizam-ı Cedit programı için
teşvik edici olmuştur. Aynı şekilde yenilenme tarihinin önemli kaynaklarından biri olan
Ebubekir Ratip Efendi’nin kaleme aldığı Büyük Layiha ve Viyana Sefaretnamesi; Mustafa
Rasih Efendi’nin Rusya Sefaretnamesi, Nizam-ı Cedit reformları için bu anlamdaki tesbitleri
Moralı Seyyit Ali Efendi’nin gözlemleriyle örtüşür.
Elçiler, gördükleri teknolojik gelişmeleri dikkatle kaydederek, Osmanlı’daki ilgili
birime ulaştırırlardı. Mesela Moralı Seyyit Ali Efendi, Toulon’daki tersanede gördüğü hartuc
kalıbı üretmedeki bir uygulamayı sıcağı sıcağına Osmanlı Donanması’nda görevli Hüseyin
Efendi’ye yazmıştır.
Bazı elçiler görevleri dolayısıyla birden fazla Sefaretname kaleme almışlardır. Bunlar,
ya birden çok ülkeye tayin olan elçilerdir ya da aynı ülke hakkında birden fazla
Sefaretnameler kaleme almışlardır. Ahmet Resmi Efendi ve Ahmet Azmi Efendi her biri iki
farkı ülkeye ait Sefaretname yazmışlardır. Ahmet Resmi Efendi 1757-1758 yılları arasında
Viyana ve 1763-1764 yıllarındaki Berlin elçiliklerine ait iki ayrı sefaretname oluşturmuştur.
Benzer şekilde Ahmet Azim Efendi’nin 1787 yılında Fas’ta ve 1790-1792 yıllarında Berlin’de
yaptığı elçiliğe dair Sefaretnamesi mevcuttur. Ebubekir Ratip Efendi’nin 1791-1792 yıllarında
Viyana elçiliğine yaptığı takrirlerin sayısı ise altıdır.
Anlaşıldığı gibi özellikle 18. Yüzyıldan itibaren sefaretnameler, Osmanlı yenileşme
hareketinde lokomotif etkisi görmüşlerdir. Babıâli Batı devletleri hakkında ilk elden edinilmiş
bu teklifler manzumesini zaman içinde kademeli olarak hayata geçirecektir. Sefaretnamelerde
de anlatıldığı gibi Babıâli, askeri okullar, talimli ordular, silah, top ve mühimmat üretimi gibi
konularda elçilerden yardım bekleyecek, yetişmiş askerî ve sivil personelin Osmanlı’da
istihdamını talep edecektir. Kısacası sefaretnameler, Osmanlı diplomasi geleneğinin birinci
elden kaynakları olmaları yanı sıra Türk modernleşmesinde önemli bir rehber görevi
üstlenmişlerdir.
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8.2. Klasik Dönem Sefaretnamelerinde Diplomasi
8.2.1. Avrupa’ya Yollanan Elçilerin Sefaretnameleri
Klasik anlamda düzenlenmiş, metni elde bulunan en erken tarihli sefaretname 1664’te
Viyana’ya gönderilen Kara Mehmet Paşa’ya aittir. Osmanlı ve Avusturya arasında yapılan
1664 tarihli Vasvar (Eisenburg) Barış Antlaşması münasebetiyle dostluğun takviyesi ve
hediye takdimi amacıyla 300 kişiden oluşan bir heyet görevlendirilmişti. 1655 yılını taşıyan
Viyana Sefaretnamesi, Kara Mehmet Paşa’nın kâtibi meşhur Evliya Çelebi tarafından
kaleme alınmıştır. Merasim ve teşrifatla ilgili bilgiler dışında Paşanın kabul ve ağırlama
hususlarında kendi isteklerini dayatan fazlaca mağrur bir tutum içine girdiğini anlatan
kısımlar dikkat çekicidir. Seyahatnamede Viyan şehrinin kale ve istihkâmları hakkında bilgi
verilmektedir. Evliya Çelebi, bu görevle ilgili intibalarını Seyahatnamesi’nin 7. cildinde
nakletmiştir.
İlk dönem Sefaretnamelerinin Osmanlı’nın muhatap devlet ile diplomatik ilişkileri
derecesine göre şekillendiği dikkati çekmektedir. Avusturya (Nemçe) ile ilişkilere verilen
önem Sefaretnamelere yansımıştır ve bunlar daha zengin içeriktedir. Örneğin Viyana bozgunu
ardından iç karışıklıkların arttığı bir dönemde 1688’de Avusturya’ya gönderilen ve 4 yıl
burada zor şartlarda görev yapan Zülfikar Efendi’nin sefaret raporu son derece değerli
bilgiler ihtiva etmektedir. Özellikle askeri başarısızlığın sebeplerine dair değerlendirmeler
dikkat çekicidir. Aynı şekilde Şıkkısani Defterdarı İbrahim Paşa adına kale alınan 1719
tarihli Viyana Sefaretnamesi, üslubundaki sadelik ve samimiyetle öne çıkar. Eserde,
güzergâh, yerleşim bölgeleri arasındaki mesafeler, sınırda elçi değişimi töreni anlatılır.
Belgrad ve Avusturya’nın o günkü hali, ahalinin durumu da tasvir edilmektedir.
1730’da

Avusturya’ya

görevlendirilen

Hacı

Mustafa

Efendi’nin

Viyana

Sefaretnamesi (Istılah-ı Nemçe), görülen yerlerin tasviri gibi konulardan ziyade
Avusturya’nın kuruluşunu, 1701-1714 arasından meydana gelen tarihî olayları, Avusturya,
İspanya ve İtalya veraset sorunlarını, Viyana’daki diplomatik gelenekleri kapsar. Mustafa
Efendi, Avusturya’nın Osmanlı Devleti için kuvvetli bir düşman sayılmayacağını söyler. Bu
imparatorluğun devamlı savaşlar neticesinde fakir düştüğünü, kıtlık ve pahalılık içinde
olduğunu ifade eder. Buna karşılık Osmanlı’nın hazinece zengin olduğunu belirtir.
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Avusturya hakkında Mustafa Hattî Efendi’nin 1748’de kaleme aldığı Nemçe
Sefaretnamesi’nde Viyana şehri hakkında değerli bilgiler yer alır. Elçi rasathane, opera,
laboratuvar gibi birçok yeri gezen elçi, protokol konularında kendi isteklerini dayatan bir tavır
içine girmekten çekinmemekte, önceleri Osmanlı hâkimiyeti altında olduğu halde sonradan
elden çıkan topraklarla karşılaştığında esef etmektedir. Viyana Sefaretnameleri içerisinde
ayrıntılı olanlardan biri 1758’de Ahmet Resmi Efendi tarafından kaleme alınmış olanıdır.
Elçi Viyana Sefaretnamesi’nde, Avusturya İmparatorluğu’nun tarihi ile ilgili bilgi vermiş,
görülen yerlerle ilgili tespit ve gözlemlerini dile getirmiştir. Bir taraftan kral saraylarını, saray
bahçelerini, Viyana’nın dört-beş katlı binalarını ve meydanları anlatırken, bir taraftan da bu
ülkede devlet ve milletçe israftan kaçınıp tasarrufa önem veren bir idarî yapılanmanın söz
konusu olduğunu bahsetmektedir.
Nizam-ı Cedit değişiminin başlaması öncesinde 1791-1792’de Avusturya’ya giden
Ebubekir Ratip Efendi, Viyana elçiliği esnasında biri sefaretname olmak üzere altı takrir
kaleme almıştır. Bu yazılarda Avrupa’nın askeri, idari ve mali teşkilatı hakkında incelemeye
dayanan geniş bilgiler yer almaktadır. Yolculuğunu ve Viyana’yı da anlatan Ratip Efendi, bu
müddet içinde Avrupa’ya dair olabildiğince geniş bilgi toplamaya çalışmış, bu bilgileri
konularına göre sınıflandırarak ve ülkesi yöneticilerinin istifadesine sunmuştur. Elçi iç
ticaretin gelişmesi, yerli malların kullanımı ve millî servetin yabancı ülkelere gitmemesi,
damga vergisi konulması ve bütçe açığının azaltılması gibi hususlarında da tavsiyelerde
bulunmuştur. Askeri iki okulun eğitim sistemini en ince ayrıntısına kadar veren Ratip Efendi,
Avusturya-Macaristan İmparatoruna, başbakan ve başbakan yardımcısı ile Avusturyalı
diplomat Cobenzl’e 14 adet mektup yazmıştır. Bu sefaretnamenin bir başka özelliği şair olan
Ebubekir Ratip Efendi’nin yaşadığı durumlar, beğendiği ve takdir ettiği kurumlarla ilgili
beyitlerini eserine serpiştirmiş olmasıdır. Ratip Efendi eserinde Sebin’de davet edildiği bir
baloda göze hitap eden güzellikler için, Viyana’da gördüğü Asya Akademisi hakkında ve
ayrıca Tameşvar kalesini görünce Osmanlı’nın orada o kale için kan akıtmış olmasının
verdiği acı hatıraya dair birer beyit yazmıştır. Nizam-ı Cedit reform programının
şekillenmesinde bu eserin ve benzerlerinin önemli rolü olmuştur.
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Resim-68:Viyana Elçisi Ebubekir Ratıp Efendi’nin
İmparator II. Leopold tarafından kabulü (UNAT, 2008, Ekler)

17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı diplomasisinin önemli uğraş konusu olan Rusya ile
ilgili sefaretnamelerde Avusturya’ya benzer hususlardan bahsedilir. Bunlar içerisinde bilinen
ilki 1722-1723 yılında Rusya’ya gönderilen Nişli Mehmet Ağa’nın sefaretnamesidir. Günlük
şeklinde tutulan bu eser sayesinde taraflar arasında protokol konusunda müzakereler
yaşandığını öğrenmekteyiz. Sefaretnameyi alaycı bir üslupla kaleme alan Mehmet Ağa,
Çar’ın Moskova’dan ayrılıp Petersburg’a gidiş merasimini maskaralık olarak tasvir
etmektedir.
1736’da başlayan Osmanlı-Rus savaşı ardından yollanan Mehmet Emni Paşa’nın
1740-1742’de kaleme aldığı Rusya Sefaretnamesi 37 beyitlik manzum bir önsöz ile
başlamaktadır. Bu Sefaretname, hem Osmanlı-Rus münasebetleri, hem de Rusya tarihi ve
şehirleri yanı sıra diplomatik temaslar hakkında çok ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Derviş
Mehmet Efendi’nin 1755’te kaleme aldığı Rusya Sefaretnamesi ise İstanbul Petersburg
arası güzergâhları ve Petersburg şehrine ait bilgileri içirmektedir. Rus ordularının İsveç
sınırlarında yığıldığına dair de haber vermektedir. Şehdi Osman Efendi’nin 1757-1758’de
yazdığı Rusya Sefaretnamesi’nde yolculuk ve güzergâhların anlatımından sonra Petersburg
şehri etraflıca tanıtılmaktadır. Bu şehrin iklimi ve çevresi, Peterhof Sarayı ve bahçeleri tasvir
edilmektedir. Elçi, tiyatroları ve Tsarskoie-Selo sarayını da ziyaret etmiş, Kronştat tersane
ve kalesini, Baltık donanmasını, kanalları, devlet müze ve matbaasını görmüştür. Bu eserde,
Rus ordusunun teşkilatı ve talim düzeni konusunda önemli bilgilere yer verilmiştir. Elçi,
kendisine sığınan Türk ve Müslüman esirler sebebiyle Ruslarca sıkıntıya uğrasa da bu
insanlara sonuna kadar sahip çıkmıştır. 1767-1768’de Rusya’ya gönderilen Kesbi Mustafa
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Efendi, İbretnumâ-i Devlet adını verdiği sefaretnamesinde, bizzat katıldığı 1768 OsmanlıRus Savaşı’nın kısa bir tarihini kaleme almıştır.
Osmanlı-Rus ilişkilerinin dönüm noktası olan
1771-1775 süreci hakkında Kırım serdarı olarak savaşa
katılan İbrahim Paşa’nın kâtibi Necati Efendi’nin
kaleme aldığı Rusya Sefaretnamesi’nde (Sefaretname-i
Necati) önemli bilgiler mevcuttur. Kırım’ın Ruslar
tarafından zabtı, savaşın Kırım’da geçen safhaları ile esir
düşen İbrahim Paşa’nın Rusya’da geçirdiği esaret
hayatını anlatmaktadır. Eserde savaştaki yenilginin
sebepleri üzerinde durulması ayrıca önemlidir. Savaş
ardından 1774’de Rusya’ya gönderilen Abdülkerim
Paşa’nın Sefaretnamesi (Sefaretname-i Abdülkerim Paşa)
de oldukça ilgi çekmiştir. 1775-76 yılında paşanın
maiyetindeki Mehmet Emin Nahifi Efendi tarafından
kaleme alınan sefaretnamede Moskova şehri, Katerina’nın

Resim-69: Osmanlı elçisi Mehmet Sait
Efendi (UNAT, 2008, Ekler)

sarayı, tiyatro ve operalar, maskeli balo, ziyafetler, kış bahçeleri, yetimhaneler, Rus para
sistemi gibi hususlarda bilgi verilmektedir. Aynı şekilde Mustafa Rasih Paşa’nın Rusya’ya
geçici elçi olarak tayini vesilesiyle maiyet memuru Seyyit Abdullah Efendi tarafından bir
sefaretname kaleme alınmıştır. 1793-1794 yılında kaleme alınan sefaretnamede sınırdan
Petersburg’a varıncaya kadar gelişmeler ayrıntılı aktarılmaktadır. Ruslara esir düşen
Müslümanların memlekete iadelerini talep eden elçi, bu konuda zorlu mücadeleler vermiştir.
Rusların ordu teşkilatı, toprakları, halkı, şehirleri ve parası hakkında bilgi verilen eserde, bu
ülke halkının ev düzenleri ve günlük yaşayışları da anlatılmıştır.
Osmanlı’nın Rusya’ya karşı müttefiki olan İsveç hakkında Mehmet Sait Efendi’nin
1732-1733 tarihli eserinde önemli bilgiler bulunmaktadır. Elçi hem bu devletin Rusya ile
ilişkilerini öğrenmek ve hem de Osmanlı’nın İsveç’ten alacaklarını tahsil etmek maksadıyla
Stockholm’a gönderilmişti. Bu sefaretnamede yolculuk, karşılama törenleri, elçinin Kral
Frederik tarafından karşılanışı, kralla aralarında geçen konuşma anlatılmaktadır.
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Fransa ile ilgili en bilinen ve en detaylı
Sefaretname Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin
kaleme aldığıdır. 1720-1721 tarihli bu sefaretnamede
Çelebi, Paris’in saray ve bahçelerini, Paris tıbbiyesini,
hayvan ve bitki bahçelerini, halı ve ayna imalathanelerini,
rasathane, matbaa, kiliseler, kale ve istihkâmları, opera ve
apartmanlarla

Parisli

kadınlara

dair

gözlemlerini

nakletmiştir. Yeniçeri Ocağı’ndan yetişen ve önemli
devlet hizmetlerinde yer alan Çelebi Mehmet Efendi’nin
gözlemleri III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa’yı etkilemiştir.
17. Yüzyılda önemli diplomatik sorunlardan biri

Resim-70: 1720’de Fransa’ya
gönderilen Yirmisekiz Mehmet
Efendi (UNAT, 2008, Ekler)

olan Lehistan (Polonya) hakkında Mehmet Efendi’nin 1730’da kaleme aldığı Lehistan
Sefaretnamesi kaynak eser olma özelliği taşımaktadır. Yine Ziştovili Ali Ağa’nın yazdığı
1755 tarihli Lehistan Sefaretnamesi de bu ülkeye dair eldeki ikinci sefaretnamedir. Ali
Ağa’nın maiyet memurlarından biri tarafından kaleme alınan bu manzum eser 350 beyittir.
İstanbul’dan hareketinden itibaren yolculuk, Üsküva’da Leh Kralı ile karşılaşma, hediyelerin
takdim edilişi anlatılmaktadır. Ali Ağa’nın dönüşünden kısa süre sonra III. Osman’ın tahta
çıkışını haber vermek için Mehmet Ağa Lehistan’a yollanmıştır. Mehmet Ağa’nın 1757-1758
tarihlerini kapsayan seyahatnamesinde yolculuk, karşılanma protokolü, diplomatik temaslar,
Varşova’nın durumu, Avrupa’daki genel siyasi hava hakkında bilgi mevcuttur.
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1763’te Prusya’ya gönderilen Ahmet Resmi
Efendi’nin

Prusya

Sefaretnamesi,

maiyet

memurlarından Ahmet Azmi Efendi tarafından kaleme
alınmıştır. Sefaretname, elçinin güzergahındaki yerleşim
bölgeleri, Lehistan şehirleri, ülkenin iç işleri hakkında da
bilgi vermektedir. Berlin’e ulaşan elçi, şehri anlatmakta,
Prusya’nın genişleme maksadıyla giriştiği
aktarılmaktadır.

Elçi,

başvekil

ve

kral

savaşlar
tarafından

kabulünü ve kralla yaptığı resmi görüşmeyi yazmıştır.
Tiyatro ve balolar hakkında da bilgi veren Resmi Efendi,
sefaretnamesinin son kısmında, Prusyalıların askerlik
düzeni, Kral Frederik’in icraatları ve savaşları gibi
konuları ele almıştır. 1790-1792’de Berlin’e elçi olarak Resim-71: 1763’te Berlin elçisi Ahmet
Resmi Efendi (UNAT, 2008, Eker)

atanan

Ahmet

Azmi

Efendi’nin

Prusya

Sefaretnamesi’nin ek kısmında Prusya’nın iç nizamı, halkın gündelik hayatı, hazinenin
durumu, Prusya ordusu ve silahları hakkında bilgi verilir. Elçi, intibalarını bir teklifler
manzumesi halinde III. Selim’e arzeder.
İspanya hakkında bilgi veren Ahmet Vasıf Efendi’nin sefaretnamesi 1787-1788
tarihlidir. İspanya Sefaretnamesi’nde İstanbul’dan gemiyle yola çıkılıp Barcelona’ya varış
anlatılır. Elçi, İspanya askeri yapısını, kralla çıktığı av eğlencesini, saray ve bahçelerini,
İspanya’nın tarihini, İspanya-Cezayir barış antlaşmasını, Cezayir’in komşu devletlerle olan
ilişkilerini anlatmaktadır. Ahmet Vasıf Efendi’nin verdiği önemli bilgilerden bir diğeri ise
Eskoryal manastırı kütüphanesinde yer alan Endülüs dönemine ait 5 bine yakın İslam eserini
incelemiş olmasıdır.

8.2.2. Doğu Sefaretnameleri
Doğu ile ilgili sefaretnameler azdır. Hakkında en çok sefaretname yazılan ülkelerin
başında İran gelir. Bunlardan ilki Ahmet Dürri Efendi’nin 1721’de kaleme aldığı İran
Sefaretnamesi’dir. Sefaretname 1718 Pasarofça sonrası Osmanlı’nın Doğu siyaseti
bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Eserde yolculuk, İran coğrafyası, saray hayatı ve
yönetimi, İran idaresinde olan Kafkas ülkeleriyle ilişkiler anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti ile
İran’ın karşılıklı samimî olmayan dostluk gösterilerine değinilir. Bu ülke ile ilgili diğer
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sefaretname 1746’ da Nadir Şah’a gönderilen Mustafa Nazif Efendi’nin seyahatnamesidir.
İki ülke arasındaki ilişkilerin mezhep tartışmaları nedeniyle arttığı bir dönemde kaleme alınan
eserde diplomatik temaslara yer verilmiştir.
Mustafa Nazif Efendi görevi gereği barış görüşmelerini
bitirince bu sefer 1746’da Kesriyeli Hacı Ahmet Paşa İran’a
gönderilmiştir. Elçinin maiyetinde mektupçu ve vakanüvis
sıfatıyla bulunan Kırımlı Rahmi Efendi dönüşte İran
Sefaretnamesi’ni kaleme almıştır. Bu eserde Türkçe Arapça ve
Farsça beyitler bulunur. Güzergâhı anlatmakla işe başlayan
eser, İran’a varıldığında heyetin güvensiz bir ortamda ve iç
karışıklıkların içinde kalmasını aktarır. O sırada İran’da Nadir
Şah’a karşı ayaklanmalar sürmekteydi. Bir diğer İran
sefaretnamesi, 1746’da yollanan Mustafa Nazif Efendi’nin
eseridir. Elçi, seyahatini, gördüklerini, Nadir Şah’ın temsilcisi
Hasan Ali Han’la gerçekleştirdiği müzâkereleri ve yaptığı

Resim-72: Nazif Mustafa Efendi.
1746’da İran’a giden Osmanlı elçisi
(UNAT, 2008, Ekler)

resmi ziyaretleri anlatır.
1776’da İran’a giden Sünbülzade Vehbi Efendi’nin Kaside-i Tannane adlı
sefaretnamesi, manzum olarak kaleme almıştır. Görevini yerine getirip Bağdat’a geçen Vehbi
Efendi, İran Şahı Abdülkerim Han ile Bağdat valisi Ömer Efendi arasındaki meseleleri
çözmek için gayret sarfetmiştir.
18. Yüzyılın ortalarında Osmanlı-Hindistan ilişkileri Nadir Şah’ın müdahalesi ile
kesintiye uğramıştı. Ancak İran’ın Hindistan üzerindeki nüfuzu kırılınca 1744’te
Hindistan’dan elçi olarak aslen Buharalı olan Mehmet Şah İstanbul’a gelmiştir. Bunun
karşılığı olarak Salim Efendi Hindistan’a gönderildi. Salim Efendi’nin eseri 1744-1749
tarihlerini kapsamaktadır.
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Osmanlı’nın diplomatik bir hamle olarak Rusya’ya karşı ittifak için Buhara’ya
yolladığı Alemdar Mehmet Ağa dönüşte 1787-1791 tarihlerini içeren bir Buhara
Seyahatnamesi’ni kaleme almıştır. Eser Rusya’nın Türkistan hanlıklarını nasıl ele geçirdiğini
izah etmesi bakımından önem bilgiler içermektedir.
Afrika kıtası Fas ile ilgili sefaret yazıları mevcuttur. Fas hakkında 1785-1786’da elçi
olan Seyyit İsmail Efendi’nin kaleme aldığı takrir dikkat çekicidir. Fas-Cezayir-Tunus ve
Trablus münasebetlerini anlatan bu takrir, Osmanlı Devleti’ne bu konudaki tavsiyeleri de
içermektedir. 1787’de Ahmet Azmi Efendi’nin kaleme aldığı Fas sefaret takriri de
diplomatik temaslar yanı sıra Cezayir’in durumu ve Osmanlı-Rus ilişkilerini de ihtiva eden bir
içerik taşımaktadır.

8.3. Modern Diplomasiye Geçiş Sonrası Sefaretnameler
Londra, Paris, Berlin ve Viyana olmak üzere sadece dört merkezde açılan daimi
elçilikler sonrası ilk elçilerin sefaretname yazma alışkanlıkları devam etmiştir. İlk daimi
Osmanlı elçisi olan Yususf Agâh Efendi’nin sırkatibi Mahmut Rauf Efendi’nin kaleme aldığı
Journal du Voyage de Mahmoud Raif Efendi en Angleterre écrit par luy même (17931797) adlı eserdir. Fransızca yazılan sefaretnamede verilen isme uygun olarak hadiseler
hakkında bilgi vermektedir. Nizam-ı Cedit reformları süreciyle ortaya çıkan yeni anlayış
çerçevesinde oluşan bu eserde, İngiltere yolculuğu ve Londra’ya varış, İngiltere’nin askerî ve
idarî yapılanması ve Londra anlatılır. Elçinin siyasi görüşmeleri ve üstlerinden aldığı
emirlerle bunlara verdiği cevaplar aktarılmaktadır. Bu yönüyle de diğer sefaretnamelerden
ayrılır. Mahmut Raif’in sefaretnamesi hiç bir tartışmaya mahal vermeyecek ölçüde nesneldir,
o zamanki yerli ve yabancı kaynaklar incelendiğinde İngiliz kurumları, toplumsal ve
ekonomik durumları, Londra hakkında anlattığı konular ve verdiği bilgilerin doğru ve
güvenilir olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine Yusuf Agâh Efendi dönemi diplomatik
yazışmalarını içeren Havadisname-i İngiltere adlı eser 1793-1796 yıllarını kapsar. Burada
elçilik yazışmaları bir araya getirilmiştir.
Mısır Valisi isyanı esnasında 1832’de Londra’ya giden Mehmet Namık Paşa’nın
kaleme aldığı sefaretname, alışılmışın dışında bir özellik taşımakta ve 60 civarında siyasi
rapordan oluşmaktadır. Bu eser yazarının, İngiltere’ye giderken menzillerde, Londra’da ve
dönüş yolunda, Avrupa başkentlerinde yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşme ve
yazışmaların toplanmasıyla oluşmuştur.
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Paris’teki

daimi

elçi

Moralı

Seyyit

Ali

Efendi’nin

1797’de

yazılan

Sefaretnamesinde yolculuk güzergâhı, Paris şehri, saraylar, tersane, hastahane, müzeler,
balolar, okullar, rasathane, ticarî, ziraî hayat ve iş kolları ile ilgili pek çok hususa
değinilmiştir. Fransa mamur bir ülkedir; halkı ise zengin ve mutludur. Eserde ihtilal sonrası
Fransa’nın durumu, iç meseleleri, siyasi yapı, karışıklıklar ve savaşlar, Napolyon ile ilgili
değerlendirmeler de yer alır. Fransaya dair Amedi Mehmet Sait Galip Efendi’nin kaleme
aldığı 1802 tarihli Fransa Sefaretname’de yolculuk, menziller ve Paris şehri ile ilgili bilgiler
bulunmaktadır. Eserdeki eksiklikler elçinin Fransa’dan gönderdiği mektuplar ile belli bir
ölçüde tamamlamaktadır.
Paris şehri hakkında Seyyit Abdurrahman Muhip Efendi’nin 1808-1811 tarihlerini
taşıyan iki sefaretnamesi bulunmaktadır. Bunlardan Küçük Sefaretname’de şehir,
mahkemeler, hastahaneler, kütüphaneler, rasathaneler, okullar, öğrenciler, imparatorun
muhafız askerleri, elçi kabul törenleri, pasaport uygulaması, barut ve top yapımı, Fransa’nın
çeşitli yerlerindeki yayınevleri, pozitif ilimlerin çok gelişmiş olduğu gibi hususlar dile
getirilmektedir. Elçinin Büyük Sefaretname’sinde ise 6 yıl boyunca Muhip Efendi’nin
Babıâli ile yazışmaları, Fransız Hükümeti ile gerçekleştirdiği siyasi görüşmelerin ayrıntıları,
yabancı sefirlerin notaları, birçok yabancı devlet adamı ile yaptığı görüşmeleri, Babıâli’nin
kendisine gönderdiği talimat tutanakları ile elçinin şahsi görüşlerine yer verilmiştir. Gelecek
nesillere faydalı olmak amacıyla böyle bir kalem tecrübesine giren Muhip Efendi, eserinin
giriş kısmında bu niyetini ortaya koyar.
Fransa ile ilgili sefaretnamelerin bir başkası elçi Seyyit Mehmet Emin Vahit
Efendi’nin 1806 yılında kaleme aldığı Sefaretname-i Fransa’dır. Bu eser, Vahit Efendi’nin,
Napolyon’la buluşmak üzere Lehistan’a yaptığı seyahatini, Napolyon’la mülakatını, Viyana
üzerinden Paris’e gidişini, Napolyon tarafından ikinci defa kabul edilişini ve nihayet yurda
dönüşünü kapsar.
1838 yılında Paris sefareti başkâtibi olarak tayin olunan Mustafa Sami Efendi kaleme
aldığı Avrupa Risalesi’nde eserinin özelliği hakkında ilginç bir ifade kullanır. Elçi kendisinin
başkaları gibi cami, köprü cinsinden hayır eseri yapacak parası olmadığı için, halkı ve
memleketi adına faydalı olmak amacıyla bu eseri kaleme aldığını ifade etmektedir. Çeşitli
başlıklara bölünmüş olan kitap, Avrupa, Paris, Fransızlar hakkında genel bilgi vermektedir.
Sami Efendi okuryazarlığın, ilmi hayatın ve teknik hayatın gelişmişliğinden, her sene çok
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sayıda kitap basıldığından bahseder. Ona göre bütün bu iyi ve güzel şeyin tek kaynağı
eğitimdir. Matbaanın icadı, ilmin gelişmesi ve yayılması hususunda en büyük etken olmuştur.
1845’de Paris Büyükelçiliği maslahatgüzarı olan Abdürrezzak Bahir Efendi’nin
kaleme aldığı risalenin büyük bir kısmı Fransa, son 15 sayfası Londra hakkındadır. Yazar,
ekonomi, ziraat, ticaret, endüstri, borsa, ulaştırma, inşaat ve şirketler, resim, müzik, tiyatro,
kütüphane, saray ve şatolar hakkında bilgi vermektedir. Paris ile Londra halklarını mukayese
eden yazar, İngilizleri daha üstün bulur.
Avrupa siyasetinde Prusya’nın yükselmeye başlaması Osmanlı’nın buraya ilgisini
daha da artmıştır. Giritli Aziz Efendi’nin 1797-1798’de kaleme aldığı Prusya
Sefaretnamesi Berlin’e gönderilen elçinin seyahat intibalarını ihtiva etmektedir.
İtalya hakkında bilgi veren tek sefaretname
Mehmet Sadık Rıfat Paşa tarafından 1838’de kaleme
alınmıştır. Resmi nitelik taşımayan bu eserde yazar,
gördüklerini bizim kültürümüz ve sanatımızla mukayese
etme yoluna gitmiştir. Şehirlere ait bilgilerin yanı sıra
protokole dair ayrıntılı bilgi vermesi önem taşımaktadır.
19. Yüzyıl İran intibalarını elçi Seyyit Mehmet
Refi

Efendi’nin

1807’de

kaleme

aldığı

İran

Sefaretnamesi’nden edinmekteyiz. Elçinin İran devlet
adamları ile yaptığı resmi ve özel görüşmeler yer
almaktadır. 1811’de İran’a gönderilen Yasincizade Seyyit
Abdülvehhap Efendi maiyetindeki Bozoklu Osman

Resim-73: 1837’de Viyana’ya yollanan
Mehmet Sadık Rıfat Paşa (UNAT, 2008,
Ekler)

Şakir Efendi’nin kaleme aldığı Sefaretname diğerlerinden farklı olarak resimlidir. Yarım
kalan bu sefaretnamede menzillerle ilgili 31 renkli resim bulunmaktadır. O günün şartları
içindeki yollar, asayiş durumu, sosyal ve ekonomik hayat ve bayındırlık durumu hakkında
eleştiri mahiyetini de taşıyan bilgilere yer verilmiştir. İran hakkında sefaretname içeriğinde
bilgi veren son elçilik raporu Mehmet Tahir Münif Paşa tarafından kaleme alınmıştır.
1872’de Tahran Sefiri olan Münif Paşa, 1872-1877 yıllarını yansıtan bir risale yazmıştır.
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8.4. Sefaretname Kaynakları
Bazı Osmanlı vakanüvislerinin kaleme aldıkları tarihler
içerisinde sefaretnamelere yer vermişlerdir. Bu eserler ve bilgi
verdikleri sefaretnameler şunlardır: Silahdar Tarihi (16541694) içinde Kara Mehmet Paşa’nın Viyana Sefaretnamesi,
Zülfikar Paşa’nın Mükaleme Takriri; Tarih-i Raşit (16601721)

içinde

yine

Kara

Mehmet

Paşa’nın

Viyana

Sefaretnamesi, Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa
Sefaretnamesi, Ahmet Dürri Efendi’nin İran Sefaretnamesi;
İzzi Tarihi (1744-1751)’nde Mustafa Nazif Efendi’nin İran
Sefaretnamesi, Mustafa Hattî Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi;
Seyyid Hakim Tarihi (1747-1766)’nde Mehmet Ağa’nın
Lehistan Sefaretnamesi; Tarih-i Vasıf (1752-1775)’ta Derviş
Mehmet Efendi’nin Rusya Sefaretnamesi, Ahmet Resmi

Resim-74: 1811’de İran’a giden
Abdülvehhap Efendi (UNAT,
2008, Ekler)

Efendi’nin Viyana ve Prusya sefaretnameleri, Mehmet Ağa’nın
Lehistan Sefaretnamesi; Tarih-i Cevdet (1774-1826)’te Alemdar Mehmet Ağa'nın Buhara
Sefaretnamesi, Ahmet Vasıf Efendi’nin İspanya Sefaretnamesi ve Ahmet Azmi Efendi’nin
Prusya Sefaretnamesi.
Osmanlı sefaretnamelerini inceleyip değerlendiren yerli ve yabancı birçok çalışma
bulunmaktadır. Bunlar içerinde derli toplu olarak Faik Reşit Unat’ın kaleme aldığı Osmanlı
Sefirleri ve Sefaretnameleri adlı eser oldukça ayrıntılı bilgiler içermektedir (TTK Yay.
Ankara 2008). Prof. Dr. Ercüment Kuran da sefaretnameler üzerine önemli araştırmalar
yapmıştır. Kuran özellikle ilk ikamet elçileri hususuna eğilmiş ve onların siyasi faaliyetlerini
genel bir şekilde ortaya koymuştur.
Son yıllarda Prof. Dr. M. Alaaddin Yalçınkaya’nın Sefaretnameler üzerine
çalışmalarını yoğunlaştığı görülmektedir. Bundan başka Türk ve yabancı araştırmacılar
tarafından sefaretnameler üzerine yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerin sayısındaki artış
sevindiricidir. Bu çalışmalarda sefaretname metinleri günümüz Türkçesine çevrilerek
içeriklerine dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.
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8.5. Yabancı Elçilik Raporları
Osmanlı diplomasisi hakkında önemli bilgiler veren sefaretnamelerle aynı formatta
olmamakla birlikte İstanbul’daki büyük elçiler tarafından çeşitli konularda kendi ülkelerine ve
Babıâli’ye raporlar sunulması diplomatik bir gelenekti. Osmanlı’nın çeşitli bölgelerinde
görevli konsolosların ülkelerine gönderdikleri raporlarda oldukça önemli bilgiler yer
almaktadır. Özellikle 1839 Tanzimat Fermanı süreci ardından Osmanlı’daki iç gelişmelerde
Avrupa müdahalesi elçiler vasıtasıyla sağlandığından, bu türden raporların önemi artmaktadır.
Klasik dönemde Venedik elçilerinin raporları, gerçekçi tesbitlerle Osmanlı ilerleyişini
durdurmak ve Venedik’i mevcut konumunda tutmanın çaresini bulmak gibi belirli bir amacı
hedeflemekteydi. Bunun dışında Venedik ticaretinin devamlılığı önemli olduğundan politika
geliştirmede her türlü bilginin önemi bulunuyordu. Sadece 16. Yüzyıl içinde resmi içerikte
balyos raporları sayısının 39 olması dikkat çekicidir. Papalık için bu sayı 27, Fransa sarayı
için 23, İspanya için 18 idi.
Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren İngiliz, Fransız, Rus, Alman ve İtalyan elçilerinin
Osmanlı hakkında önemli raporlar hazırladıkları bilinmektedir. Diplomasi tarihi bakımından
önemli bu kaynaklara Avrupa arşivlerinde fazlaca tesadüf etmek mümkündür. İran elçilerinin
de bazen bu türden raporları Babıâli’ye sundukları olmaktaydı. Osmanlı’ya sunulan raporların
büyük kısmı halen İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)’nde ve Ankara’da
Hariciye (Dışişleri) Arşivi’nde muhafaza edilmektedir.
Bazı yabancı elçilerin, Osmanlı Devleti’nde gösterdikleri faaliyetler hakkında hatırat
şeklinde kaleme aldıkları günlükler diplomasi tarihine, Osmanlı sosyal ve ekonomik yapısına
ışık tutan son derece önemli kaynaklardır.

8.6. Osmanlı Diplomasi Tarihi Kaynakları
18. Yüzyıldan itibaren Osmanlı diplomasisi hakkında doğrudan veya dolaylı olarak
bilgi veren birçok eser ortaya çıkmıştır. Osmanlı diplomasi tarihine ışık tutan ve yukarıda
ilgili kısımlarda yararlanılan bu eserlerin oluşumunda en önemli kaynak arşivlerdir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı (Harciye) Arşivi, Topkapı Sarayı Arşivi ve
Dolmabahçe sarayı arşivi bu hususta en önde gelen arşivledir.
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Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler Hariciye Nezareti’nin kuruluşu öcesi ve sonrası
olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Nezaret öncesi Reisülküttap Kalemi belgeleri
teşkilata dair önemli bilgiler içerir. Nâme-i Hümayun Defterleri oldukça yararlı bilgiler
ihtiva etmektedir. Toplam 17 defter içinde 1 nolu defter 1699-1760 yıllarını kapsamakta, en
son defter 1917 yılı belgelerini kapsamaktadır. Bu defterlerde Osmanlı Padişahı tarafından
yabancı devletlere ve imparatorluğa bağlı imtiyazlı hanlık, krallık ve voyvodalık gibi yerlere
gönderilen ve Nâme-i Hümayun denilen mektuplar ile bunlara gelen cevaplar;
muahadename, tasdiknâme, temessük ve ahidnâme gibi diplomatik belgeler bulunmaktadır.
Osmanlı Arşivi’nde bulunan Düvel-i Ecnebiye Defterleri’nde çeşitli yabancı
devletlere ait ahidname, ahkâm, nişan ve konsolosluk kayıtları tutulmuştur. Bunların toplamı
107’dir. Yine bu defterler grubuna giren 19. Yüzyıldaki önemli kaynaklardan birisi de
Şehbender Defterleri’dir. Bu defterler Osmanlılar tarafından çeşitli devletlere gönderilen ve
o devletle memleket vatandaşlarının ticari menfaatlerini korumakla yükümlü bulunan
şehbenderlere ait hükümleri içermektedir. Arşivde yer alan Teşrifat Kalemi Defterleri,
Osmanlı protokol kuralları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu defterleri Dvan-ı
Hümayun ve Bab-ı Defteri olmak üzere iki ana fona dâhil edilmiştir. Bu kapsamda toplam
133 defter bulunmaktadır. Yine Osmanlı Arşivinde bulunan Çavuşbaşılık Defterleri’nde
merasimlere dair malumat yer almaktadır. Divan-ı Hümayun kayıtlarının yer aldığı
Mühimme Defterleri diplomasi tarihinde kaynak özelliği taşımaktadır.
Osmanlı Arşivinde Hariciye Nezareti’ne ait müstakil kataloglar bulunmaktadır.
Bunlar Hariciye Nezareti Defterleri, Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası
Evrakı, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi, Hariciye Nezareti Mütenevvia Kısmı, Hariciye
Nezareti Hukuk Kısmı, Hariciye Nezareti Siyasi Kısım evrakı olarak tasnif edilmiştir. Bu
belgeler nezaret dönemi Osmanlı diplomasisi hakkında çok önemli bilgiler içermektedir.
Hariciye Nezareti Tercüme Odası belgeleri benzer bilgiler ihtiva etmektedir. Arşivde Cevdet
Tansifi içerisinde bulunan Hariciye kısmı belgeleri hem klasik döneme hem de modern
döneme ışık tutacak bilgileri barındırmaktadır. II. Abdülhamit dönemi belgeleri olan Yıldız
Tasnifi’nde de oldukça doyurucu belge yoğunluğu gözlenmektedir. Yıldız Perakende
Evrakı’na bağlı fonlarda Elçilik, Şehbenderlik ve Ataşemiliterlik’i buna örnek gösterebiliriz.
Arşivde müteferrik evrak olarak tanımlayabileciğimiz birçok fonda ve kısımda diplomasi
tarihini ilgilendiren bilgilere rastlamamız mümkündür.
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Osmanlı diplomasisi hakkında tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın 1774-1826 yıllarını
kapsayan Tarih-i Cevdet adlı 12 ciltlik eserinde önemli bilgiler mevcuttur. Bu eser Osmanlı
diplomasisi ve bunun işleyişi ile diplomasi alanındaki yenilikler, Avrupa'daki devletlerarası
ilişkiler ve Avrupa diplomasisindeki değişiklikler hakkında çok daha detaylı ve analitik
bilgiler vermektedir.
Osmanlı diplomasi tarihi bakımından en önemli kaynaklardan biri Hariciye Nezareti
tarafından hazırlanan ve İstanbul’da basılan Salname-i Nezaret-i Hariciye adlı eserdir. Bu
eserde Kanunî Sultan Süleyman döneminden bu eserin basıldığı tarih olan 1886/7 yılına kadar
Osmanlı hariciyesi, Osmanlı’nın yurt dışında açtığı elçilikler ile yabancı devletlerle olan
siyasî ve diplomatik ilişkiler ve onların Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ile bunların
statüleri hakkında bilgiler içermektedir. Osmanlı hariciyesinin yapısı, işleyişi, elçilikler,
diplomasi anlayışı ile diplomatik teşrifat konularında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
Ahmet

Resmi

Efendi,

Osmanlı

hariciyesi

ve

diplomasisinin

beyni

olan

Reisülküttabların özgeçmişleri hakkında Sefinetü’r-Rüesa adlı eseri kaleme almıştır. Eser
yazımından takriben 106 yıl sonra, 1851’de basılmış bu alana büyük katkı sağlamıştır.
Mahmut Mesut Paşa’nın 1877’de kaleme aldığı Mecmua-ı Mu’âhedât adlı eser
Osmanlı’nın yabancı devletlerle yapmış olduğu antlaşmalar hakkında yapılan araştırmalardan
birisidir. Yine adından da anlaşılacağı üzere Macar İskender ile Ali Reşat’ın 1912’de
Kapitülasyonlar, Târih, Menşei, Usulleri adlı çalışması bu alanda yapılan ilk yayınlar
arasında zikredilebilir.
19. Yüzyıl boyunca ve 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı tarihi hakkında doğrudan ve
dolaylı olarak bilgi veren eserler hem sayısal hem de içerik olarak daha da artmıştır. Bu
dönemde Osmanlılar hakkında bilgi veren en meşhur ve bütün dünyaca kabul gören tarihçi
Hammer'in eserlerinin ortaya çıkmasıyla bir dönüm noktasına gelinmiştir. Gerçekten de
Hammer’in Osmanlı Tarihi adlı eseri, bazı eksikliklerine veya hatalarına rağmen Osmanlı
Devleti'nin kuruluş, klasik, duraklama ve hatta gerileme dönemleri için temel nitelikte bir
araştırma ve incelemenin eserdir.
Osmanlı diplomasi tarihi bakımından vazgeçilmez eserler arasında 1912-1913 tarihleri
arasında,

Osmanlı

(Noradunkyan)

Hariciye

Efendinin

Nazırı
Fransızca

olan

Ermeni

olarak

asıllı

yazdığı,

Gabriel

Osmanlı

Noradounghian

İmparatorluğu’nun

Uluslararası Antlaşmaları Koleksiyonu (Recueil D’Actes Internationaux de L’Empire
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Ottoman) adıyla Paris’te 1897-1903 yılları arasında basılan 3 ciltlik külliyatı saymak gerekir.
Bu eser Osmanlıların 1300 yılından 1902 yılına kadar yaptığı siyasi, askeri ve ticari
antlaşmaları kapsamaktadır. Eser bu alanda en iyi çalışmalardan biri olarak görülmektedir.
Yine Osmanlı diplomasi tarihi bakımından önemli eserlerden birisi bir Fransız tarihçi
tarafından yazılmıştır. Ignace Baron de Testa, 1536 yılından eserin basıldığı dönem olan
1864-68 yıllarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun yabancı güçlerle yaptığı antlaşmaların
koleksiyonu şeklinde bir eser vücuda getirmiştir (Bibliothequé Diplomatique Recueil des
Traite’s de la Porte Ottomane). Noradounghian ve Testa’nın eserleri Osmanlı diplomatik ve
ticarî antlaşmaları için birincil referans niteliğindedir.
Harold Nicolson’un Diplomasi adlı eseri, Atilla Tokatlı’nın dilimize kazandırdığı
Vlademir Potyemkin’in editörlüğünde hazırlanan Uluslararası İlişkiler Tarihi- Başlangıçtan
Bugüne Diplomasi Tarihi başlıklı 4 ciltlik eseri (May Yay., İstanbul 1977) önemli
kaynaklardır.
Cumhuriyet

dönemi

Türkiye’sinde

diplomasi

tarihi

alanında

Osmanlı

İmparatorluğu’nun son yıllarında artmış olan bu çalışmalar daha da büyük bir gelişme
gösterdi. Bu artışları hem nitelik hem de nicelik yönünden gözlemlemek mümkündür.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Ahmet Refik, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Enver Ziya
Karal, Hikmet Bayur, Akdes Nimet Kurat, Faik Reşit Unat, Tayyip Gökbilgin, Münir
Aktepe, M. Cavit Baysun, Cengiz Orhonlu, Şinasi Altundağ, Halil İnalcık ve Kemal
Karpat gibi tarihçiler doğrudan veya dolaylı olarak kaleme aldıkları eserlerle Osmanlı
diplomasi tarihinin bilinmeyen birçok noktasının aydınlatılmasına katkıda bulunmuşlardır.
Günümüzde ise Carter V. Findley, Hakan T. Karateke, Ahmet Dönmez, Ali İbrahim
Savaş ve Mehmet Alaaddin Yalçınkaya’nın çalışmalarında diplomasi önemli yer
tutmaktadır.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha ayrıntılı kavranabilmesi için Faik Reşit Unat’ın,

Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, (TTK Yay., Ankara 2008) adlı eseri ile Kemal Beydilli
“Sefaretname”, (DİA, c. 36, (2009), s. 289-294) ve Belkıs Altuni Gürsoy’un,
“Sefaretnâmeler”, (Türkler, c. 12, Ankara 2002, s. 582-591) başlıklı çalışmalarını okuyunuz.
•

Ayıca şu hususlara bilhassa dikkat ediniz:

•

Osmanlı diplomatlarının kaleme aldıkları sefaretnameler 15. Yüzyılın ikinci

yarısından başlayarak 19. Yüzyılın sonlarına kadar gelmektedir. Sefaretnamelerin yazma
nüshaları ülkemiz yazma eserler kütüphaneleri yanı sıra başta Viyana, Berlin, Paris ve
Londra olmak üzere Avrupa kütüphanelerinde ve bir kısım kolleksiyonlarda mevcuttur.
•

Klasik dönem fevkalade elçi veya çavuşlarının hazırladıkları raporlar genelde

yalnızca siyasî gelişmeleri aksettirdiğinden, bunları bilinen anlamdaki Sefaretnamelerden
ayırmak gerekir. Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren birçok elçi veya çavuş gönderilmesine
rağmen bilinen takrir ve sefaretnamelerin azlığı, bunların zaman içinde kaybolmuş
olabileceği ihtimali yanı sıra edinilen bilgilerin her zaman yazılı olarak sunulmadığı
ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
•

Sefaretnameler, edebi tür olarak hatırat ve siyasi rapor (takrir) özelliklerininin

bir karşımı gibidir. Klasik dönem Sefaretnameleri, içerik ve tespitler yazarın hatası ve
dikkatine bağlı kalmak kaydıyla resmî olmayan daha geniş bir okuyucu kitlesine de hitap
eden bir içerikteydi.
•

Osmanlı

Sefaretnameleri

genelde

sefirler

tarafından

değil

bunların

maiyetindeki sırkatipleri tarafından kaleme alınırdı. Bununla beraber bizzat kâtiplerin yazdığı
sefaretnameler de mevcuttu.
•

Batı kadar olmasa da Doğu yani Asya ile ilgili sefaretnameler de

bulunmaktadır. Bu coğrafya ile ilgili olarak İran, hakkında en çok Sefaretname yazılan
ülkelerin başında gelir. Modern diplomasiye geçişin ardından Londra, Paris, Berlin ve
Viyana’da açılan dâimî elçiliklerden sonra da Sefaretname yazma alışkanlığı devam etmiştir.
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Uygulama Soruları

•

Klasik dönemde yazılan Avusturya sefaretnamelerinde hangi konulara ağırlık
verilmiştir?

•

Modern diplomasiye geçişin ardından kaleme alınan sefaretnamelerin Osmanlı
yenileşme tarihi bakımından önemini nedir ?

•

Osmanlı’da ilk resimli sefaretname hangi ülke hakkında, ne türden bilgiler
vermektedir?

•

Osmanlı’daki yabancı elçilerin raporları hangi açıdan önem arzeder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı diplomasi tarihinin birincil kaynaklarından olan sefaretnamelerin
yazılış şartları, genel olarak içerikleri ve özellikleri hakkında bilgi verdik. Sefaretnameleri
klasik dönem ve modern diplomasiye geçiş sonrası olmak üzere iki ana bölümde ele alarak
açıklamaya çalıştık. Seferetname kaynakları hakkında bilgi verdik, değerlendirme yaptık.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı elçileri, aşağıdaki gösterilen siyasi metinlerden hangisini kaleme almamışlardır?
a) Sefaretname

b) Ferman

c) Risale

d) Takrir

e) Name

2) Londra’da görevli olup Fransızca olarak ilk sefaretnameyi kaleme alan Osmanlı diplomatı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ebubekir Ratip Efendi

b) Mehmet Sait Galip Efendi

d) Mehmet Emin Efendi

c) Mustafa Rasih Efendi

e) Mahmut Raif Efendi

3) Viyana Sefiri Kara Mehmet Paşa’nın 1655 tarihli Viyana Sefaretnamesini kaleme alan
meşhur kâtip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Katip Çelebi

c) Evliya Çelebi

b) Piri Reis

e) İbrahim Müteferrika

d) Mahmut Raif Efendi

4) Nemçe Sefaretnameleri hangi ülke hakkında bilgi verir?
a) Venedik

b) Avusturya

c) Lehistan

d) Rusya

e) Prusya

5) 1774’de Rusya’ya gönderilen Abdülkerim Paşa’nın sefaretnamesinde hangi şehir hakkında
bilgi verilir?
b) Kırım

a) Petersburg

c) Buhara

d) Moskova

e) Budin

6) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin 1720-1721 tarihli sefaretnamesinde hangi ülke
hakkında ayrıntılı bilgi yer alır?
a) Fransa

b) Avusturya

c) İran

d) Rusya

e) Prusya

7) 1790-1792’de Berlin’e elçi olarak atanan Ahmet Azmi Efendi’nin sefaretnamesinin adı
nedir?
a) Fransa Sefaretnamesi

b) Viyana Sefaretnamesi

d) Habsburg Sefaretnamesi

c)

Berlin

Sefaretnamesi

e) Prusya Sefaretnamesi
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8) Ahmet Vasıf Efendi’nin 1787-1788 tarihli İspanya Sefaretnamesi’nde aşağıdaki hangi ülke
hakkında da bilgi bulunmaktadır?
b) Mısır

a) Portekiz

c) Cezayir

d) Prusya

e) Rusya

9) Ahmet Dürri Efendi 1721’de kaleme aldığı İran Sefaretnamesi’nin diplomasi tarihindeki
önemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması sonrası Osmanlı-İran ilişkilerini değerlendirmesi
b) Osmanlı-İran sınır sorunları hakkında bilgi vermesi
c) İran aşiretleri hakkında bilgi vermesi
d) 1718 Pasarofça Antlaşması sonrası Osmanlı’nın Doğu siyasetini göstermesi
e) İran’ın asker mevcudunu yazması
10) Rusya’ya karşı ittifak için Orta Asya’ya gönderilen Alemdar Mehmet Ağa’nın dönüşünde
kaleme aldığı 1787-1791 tarihli sefaretnamesi hangi şehrin ismini taşımaktadır?
a) Buhara

b) Hive

c) Semerkant

d) Hokand

e) Taşkent

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

e

c

b

d

a

e

c

d

a
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9. SULTAN II. MAHMUT’UN REFORMLARINDA DİPLOMASİ:
HARİCİYE

NEZARETİ’NİN

KURULUŞU

ve

DİPLOMATİK

FAALİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Babıâli Tercüme Odası’nın Açılışı ve Kurumsallaşması
9.2. Osmanlı Diplomasi Geleneğinde Hariciye Nezareti ve Teşkilatı
9.3. II. Mahmut Döneminde Diplomasi Faaliyetleri
9.3.1. Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu Öncesi Diplomatik Gelişmeler
9.3.2. Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu Sonrasında Diplomatik
Faaliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tercüme Odası’nın kuruluşu Osmanlı diplomasi geleneğinde ne gibi değişimlere
sebep olmuştur?

•

1831’de

başlayan

Mısır

İsyanı

sürecinde

Osmanlı

diplomasi

anlayışını

değerlendiriniz?
•

Hariciye Nezareti’nin kuruluşu sonrası kurumun teşkilatı nasıl şekillenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Osmanlı diplomasisinde önemli
bir

sorun

olan

tercüman

yetiştirilmesi meselesinin 1821
Babıâli Tercüme Odası’nın Rum İsyanı sonrasında tekrar Ders notları ve ilgili
Açılışı ve Kurumsallaşması

gündeme gelişi, bu maksatla ansiklopedi maddeleri.
Babıâli’de bir Tercüme odası’nın
açılışı

ve

kurumsallaşması

sürecinin öğrenilmesi.
Klasik

dönemdeki

Reisülküttaplık
Osmanlı
Geleneğinde

Diplomasi
Hariciye

Nezareti ve Teşkilatı

müesssesesi

yerine Osmanlı diplomasisinin en
üst

kurumu

olarak

Hariciye

Nezareti’nin teşkilat yapısı ile
atanan nazırlar hakkında bilgi
edinilmesi.

Nezaretin

Ders notları ile tavsiye
edilen

kitap

ve

makaleler.

çalışma

usullerinin kavranması.
Çok

önemli

diplomatik

sorunların yaşandığı Sultan II.
II.

Mahmut

Döneminde Mahmut

Diplomasi Faaliyetleri

dönemi

hadiselerinin Ders notları ve önerilen

Hariciye Nezareti’nin kuruluşuna kaynaklar.
göre 1836 öncesi ve sonrası
olarak incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

Tercüme Odası: Osmanlı’da tercüman ihtiyacının giderilmesi için Sultan

Mahmut’un emri ile Babıâli içerisinde açılan kurum.
•

Lisan Odası: Tercüme Odası bünyesinde dil öğrenmek isteyen memurlar için

acılan kurs.
•

Umur-ı Hariciye Nezareti: Sultan Mahmut’un emriyle 1836’da oluşturulan

kurum. Hariciye Nezareti Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişine kadar faaliyetlerini
sürdürmüştür. Bu kurumda oluşan diplomasi geleneği ve tecrübesi hiçbir kesinti olmadan
Cumhuriyet dönemine aktarılmıştır.
•

Mektubi-i Hariciye: Nezaret sonrası dışişleriyle ilgili yazışmaları yapmak üzere

oluşturulan memuriyet.
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Giriş
III. Selim’in reformlarının büyük bir yıkımla son bulması devlet idaresinde bir ara
döneme yol açtı. Devlet otoritesinin tamamen kaybolduğu bu dönemin aktörleri ise yenilik
karşıtlarıydı.
Osmanlı başkentindeki büyük kaos reform taraftarlarının Sultan II. Mahmut (18081839)’u tahta geçirmeleriyle son buldu. Sultan Mahmut’un kaos döneminde isyancılardan
canını son anda kurtarmak ve III. Selim’in katledilişine bizzat şahit olmak gibi yaşadığı çok
dramatik anlar, döneminde yapacağı köklü reformlarda kararlılığını tetikledi.
Bu dönem reformlarının öncekilerden en önemli farkı geleneksel kurumlardan kopma
ve yenilerinin oluşturulması iradesinin gösterilmesidir. Nitekim diplomasinin asırlık kurumu
Reisülküttaplık yerine 1836’da Hariciye Nezareti kurulmuştur. Devlet idaresi Avrupa’ya
benzer tarzda yapılandırılmaya çalışılmış ihtiyaca göre yeni kurumlar oluşturulmuştur.
19. Yüzyıldaki reform teşebbüslerine rağmen Avrupa karşısındaki gerileme
durdurulamamıştır. Yeni dönemde devlet sadece savaş meydanlarında başarısızlık ve toprak
kayıpları ile değil Osmanlı vatandaşı Gayrimüslimlerin Avrupa’dan destek alarak başlattıkları
milli isyanlar sonucu parçalanma tehdidiyle yüz yüze kalınmıştır. Bu parçalanma süreci
neredeyse kesintisiz olarak imparatorluğun yıkılışına kadar devam edecektir. Bu süreçte doğal
olarak diplomasiye ve diplomatlara fazlasıyla iş düşmüştür.
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9.1. Babıâli Tercüme Odası’nın Açılışı ve Kurumsallaşması
II. Mahmut döneminde Babıâli Tercüme
Odası’nın faaliyete geçirimesi diplomasi alanında ilk
ciddi kurumsallaşma adımıdır. Aslında 1793’ten
itibaren

Avrupa’da

daimi

elçiliklerin

açılışından

itibaren tercüman ihtiyacı belirgin hale gelmişti. Hatta
Londra’da görevli Mahmut Raif Efendi ile bazı elçilik
görevlilerinin dil öğrenmesi sağlanmıştı.
Tercüme Odası’nın kesin olarak açılması 1821
Rum

İsyanı

nedeniyle

oldu.

Daha

önce

de

değindiğimiz gibi Osmanlı’ya gelen veya yabancı
devletlere gönderilen yazıları tercüme eden Divan-ı
Hümayun Tercümanları, büyük çoğunlukla Fenerli
Rumlar arasından seçilmekteydi. 1821’de Mora’da
isyan çıkınca bazı tercümanların isyancılarla ilişkileri
tesbit edildi. Hatta Divan-ı Hümayun tercümanı

Resim-75: Sultan II. Mahmut (Anonim)

Konstantin Mourouzi, Derya Tercümanı Hançerlizade Mihayilaki ve Aleksandr
Mavrokordato bu nedenle idam edildiler. Ayrıca dış elçiliklerde görevli Rum
maslahatgüzarların bazı gelişmelerden Babıâli’yi yanlış bilgilendirdikleri anlaşıldı. 1821’de
Rumların diplomasideki görevlerine son verildi. Avrupa’daki elçilikler ise kapatıldı.
Rumların görevden uzaklaştırılmalarıyla tercüman ihtiyacının karşılanması sebebiyle
oluşan boşluk bir süre Mühendishane hocalarından Bulgarizade Yahya Naci Efendi ve oğlu
Ruhuddin Mehmet Efendi tarafından dolduruldu. Bunlar Babıâli’de görevlendirildi ve
yanlarına Divan Kalemi’nden kâtipler atandı. Hocaların hazırladıkları Rumca ve Fransızca
metinler kâtipler eliyle temize çekiliyordu. Bu arada dil sorunu yanında dış politika deneyim
ve geleneğine sahip Müslüman bürokratların yokluğu sebebiyle, tarafsız görünen Rumlar’dan
Stavraki Aristarchi tercüman vekâletine tayin edildi. Yahya Efendi ile diğer kâtiplerden
Aristarchi’nin yaptığı çevirileri denetlemeleri istendi. Bu güvensizlik ortamında görev
yapmaya çalışan Aristarchi kısa bir süre sonra azledildi. Yerine Yahya Efendi getirildi.
Böylece Rumlar’a işten el çektirilmesi ve tercüman yetiştirmek için ders verilmeye
başlanması ile Tercüme Odası fiilen kurulmuş oldu.
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Yahya Efendi’nin vefatı ardından göreve Mühendishâne-i Berri-i Hümayun yani kara
mühendishanesi Başhocası İshak Efendi getirildi (4 Temmuz 1824). İshak Efendi Avrupa
dillerinden başka Grekçe ve Latince de biliyordu. Divan-ı Hümayun Kalemi kâtiplerinden
damadı Halil Esrar Efendi ise yardımcısı oldu. Babıâli Tercüme Odası bu dönemde birisi dil
öğrenecek memurların devam ettiği Lisan Odası, diğeri buradan mezun olan mütercimlerin
çalıştığı Tercüman Odası şeklinde iki kısımdan meydana geliyordu. Lisan Odası’na 10 kişi
devam ediyordu ve Zenob adlı bir Ermeni hocalık görevine getirilmişti. Tercüman Odası
diplomasiye ait tercüme işleri ile meşgul olmaktaydı.
Başhoca İshak Efendi’nin gayretlerine rağmen Tercüme Odası’ndan ilk yıllarda
istenilen verim alınamadı. Reisülküttap Pertev Mehmet Sait Paşa, 1830 yılının sonlarına
doğru kendine muhalif olan İshak Efendi’yi azledip yerine Halil Esrar Efendi’yi getirdi.
Böylece Babıâli’de mühendishane kökenli tercümanlar dönemi sona erdi. Tercüme Odası’nda
bürokrasiden yetişen memurlar iş başına gelmeye başladı.

Resim-76: Sultan Mahmut (tahtta), Başçukadar Ağa (en sağda), Silahtar Ağa,
Darüssaade Ağası (solda) (Muchir Arif Pacha, 1863)

Özellikle 1831 yılından itibaren Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı
nedeniyle Osmanlı diplomasisi hareketlendi. Fakat 1833 yılı itibariyle odanın mevcudu
Divan-ı Hümayun tercümanı ile iki maiyetinden ibaretti. Bu dönemde Tercüme Odası’nda
eğitim gören Mehmet Namık Efendi (Paşa) ve Yusuf Halis Efendi ön plana çıkmıştır. İç ve
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dış sorunlar artınca kadroya yeni memurlar alındı. Tecelli Mehmet Efendi ders vermek üzere
görevlendirildi.
Asker ve siyasi gelişmeler nedeniyle diplomasi önem kazanınca Sultan II. Mahmut
1834’ten itibaren Paris, Londra, Viyana ve Berlin gibi şehirlere geçici görevle sefirler
gönderdi. Böylece daimi elçilikler yeniden açılmış oldu. Tanzimat döneminin en önemli
diplomat ve devlet adamlarından Mustafa Reşit Bey (Paşa) de bu sırada Paris’e tayin edildi
(1834). Bu elçilerin maiyetine Tercüme Odası’ndan memurlar verildi. Bu memurlar gittikleri
ülkelerde dillerini geliştirme ve tecrübelerini arttırıp diplomatik çevrelerle ilişkiler kurma
imkânına kavuştu.
Tercüme Odası kuruluşu tamamlanırken Sultan Mahmut’un diplomasi alanındaki
tarihi adımı 1836 yılında oldu. Gittikçe karmaşık bir durum alan dış ilişkilerin daha sağlıklı
yürütülmesi amacıyla 11 Mart 1836 tarihinde Reisülküttaplık makamı yerine Hariciye
Nezareti kuruldu. Tercüme Odası yeni nezaretin (bakanlığın) bünyesine nakledildi. Yeni
dönemde dil bilen diplomatlara ihtiyaç çoğalınca personel sayısı artmaya başladı. Akif Paşa,
18 Kasım 1837’de Tecelli Mehmet Efendi’nin yerine Mehmet Emin Ali Efendi’yi Divan-ı
Hümayun tercümanlığına getirdi. 1838’de tercümanın maiyetindeki memurların rütbeleri
düzenlendi. Buna göre rütbeler ula (birinci), sani (ikinci) ve salis (üçüncü) şeklinde üç sınıfa
ayrılıyordu.
Hariciye Nezareti binası, Babıâli içeriside güney tarafta Şura-yı Devlet binasının
yanındaydı. Bina 1911’deki yangından etkilenmedi ise de zaman içinde birçok değişikliğe
uğramıştır. Bir ara Defterdarlığa tahsis edilmiştir. Günümüzde ise İstanbul Valiliği
bünyesinde yer almaktadır.

Resim-77: Babıâli giriş kapısı ve sol kısımda Hariciye Nezareti binası (K. GİRGİN, 1992, 97)
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Hariciye Nezareti kurulduktan sonra yabancı dile olan ihtiyaç nedeniyle Rumların
yerine Ermeni memurların istihdamına başlanmıştır. Millet-i sadıka olarak görülen
Ermenilerin hariciyedeki memuriyetleri uzun süre devam etmiştir. Hatta Gabriel
Noradunkhian Efendi Osmanlı’nın en kritik dönemlerinden biri olan 1912-1913 yıllarında
Hariciye Nazırı olarak görev yapmış ve Osmanlı diplomasi tarihi hakkında çok kıymetli bir
eser kaleme almıştır.
Hariciye Nezareti’nin kuruluşu ardından Tercüme Odası’nın personel sayısında zaman
içinde artış olmuştur. Hatta burada İngiliz Redhouse ve Fransız Georges Sardou gibi
tanınmış yabancılar da hocalık yapmıştır. 1841 tarihinde odanın mevcudu tercümanla birlikte
30 kişiydi. 1853-56 Kırım Savaşı yıllarında diplomatik faaliyetler hızlanınca Tercüme
Odası’nın işleri yoğunlaştı. 1855’te odaya büyük devletlerin sefirleriyle ilgili yazışmaları
yürütmekle görevli bir mümeyyiz alındı. Hariciye Nezareti’nin çeşitli dillerde yaptığı
yazışmaların çoğalması yüzünden evrak muamelelerinin kolaylaştırılması ve evrakın
arandığında bulunabilmesi için Tercüme Odası’na bağlı Tahrirat-ı Ecnebiye Odası kuruldu.
Odanın müdürlüğüne tayin edilen Rüstem Efendi’nin maiyetine Tercüme Odası’ndan
memurlar verildi (1856).
Tercüme Odası, Divan-ı Hümayun tercümanı Mehmet Kabuli Efendi’nin önerileri
doğrultusunda 26 Ağustos 1856’da esaslı bir düzenlemeye tutuldu. Oda tam bir dil okuluna
dönüştürüldü ve derslere katılım mecburi oldu. Odadaki memurlar dört sınıfa ayrılarak Emin
Efendi ile Tiryaki Bogos bunlara hoca tayin edildi. Fransızca okutulacak dört sınıfın yanında
ilk defa bir İngilizce sınıfı açıldı. Bu dönemde diplomasi ve uluslararası yazışma dili
genellikle Fransızca idi. Fransızca sınıflarında gramer yanında coğrafya, tarih, hesap gibi
derslerin, İngilizce sınıfında ise gramer, tercüme ve konuşma derslerinin okutulması
kararlaştırıldı. 8 Haziran 1857’de odaya iki İngilizce mütercimi alındı.
Zamanla dil bilen memurlara olan ihtiyaç çoğaldığından Tercüme Odası bu ihtiyacı
karşılayamaz duruma geldi. Bu nedenle 1866’da Mekteb-i Aklam bünyesinde bir lisan
mektebi açıldı. Burada önceleri Fransızca, daha sonra Rumca ve Bulgarca öğretilmeye
başlandı. Ancak mektep 1870’ten sonra kapatıldı. 1869’da Tercüme Odası’nın iç tüzüğü
hazırlandı. Burada görev yapan aday memurlar güzel yazı, kompozisyon ve dil dersleri almak
üzere üç sınıfa ayrıldı. 1878’de gelen evrakın önemli ve önemsiz ayırımını yapmak amacıyla
Tercüme Odası’na bağlı bir Mühimme Müdürlüğü kuruldu. Bu arada bazı memurların
değişik yerlerde görevlendirilmesi neticesinde hem odada hem Hariciye Nezareti’nde nitelikli
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personel azaldı. Odada ve Hariciye Mektubi Kalemi’nde görev yapan genç memurlar dil
öğrenmek için 1883’te yeniden açılan Lisan Mektebi’ne gönderildi. Eğitim süresi beş yıl
olan ve Fransızca öğretilen mektepteki bazı derslerin hocalığını Tercüme Odası’nın kıdemli
memurları yapıyordu. Mektep, 1892 Ağustosuna kadar faaliyetini sürdürdü. 1885’te
mülazimler dâhil olmak üzere odadaki toplam memur sayısı 75’e ulaştı. Tercüme Odası’ndaki
belgelerin kopyalanması, içeriklerinin açıklanması ve odaya misafir kabulü yasaktı. Odaya
Fransızca bilen mektep mezunlarının alınmasına özen gösterilmekteydi. Zaman içinde odaya
Arapça ve Almanca tercümanlarının yanı sıra Rusça, Sırpça ve Bulgarca için birer
mütercim alındı.
Odada diplomatik evrak dışında askeriye dâhil diğer kurumlar ile mahkemelerin
gönderdiği belgeler, yabancı gazete yazıları ve devleti ilgilendiren bazı kanun ve tüzüklerle
yabancı basında yayımlanması istenen haberler tercüme edilirdi. İlk resmi gazete Takvim-i
Vekayi‘in Fransızca’sı olan Le moniteur Ottoman’ı tercüme eden Alexandre Blacque’ın
1836’da ölümü üzerine gazetenin Fransızca nüshası uzun yıllar Tercüme Odası’nda
hazırlandı. Odadaki memurlar gerekli görüldüğünde gelen evrak ve kitapların denetimi için
gümrüklerde görevlendirilirdi.
Tercüme

Odası

mensupları,

ülkeye

gelen

yabancılarla

yapılan

diplomatik

müzakerelerde tercüman olarak istihdam edilirlerdi. Bu bakımdan zamanla Hariciye
diplomasisinin önemli unsurlarından biri haline geldiler.
Kırım Harbi sürecinde telgraf yaygınlaşınca Tercüme Odası mensupları bu alanda da
öne çıktılar. Tercüme Odası’ndan Mustafa Efendi, Vuliç Efendi ve Remzi Efendi 1855’te
Fransa’dan getirtilen uzmanlardan telgrafı öğrendi. Mustafa Efendi Fransızca olan telgraf
yazışma dilini Türkçeleştirdi ve buna “Mustafa tarzı muhabere” denildi.
Tercüme Odası’nın, ne zaman kurulduğu tam olarak tesbit edilemeyen, zengin bir
kütüphanesi de mevcuttu. Burada ağırlıklı şekilde Fransızca ve Türkçe, az sayıda Arapça,
İngilizce, Almanca ve İtalyanca sözlükler, ansiklopediler, tarih, coğrafya, hukuk gibi alanlara
dair kitaplar vardı.
Tercüme Odası aynı zamanda iç ve dış siyasette etkili olacak birçok bürokratın
yetişmesi için iyi bir ocak vazifesi gördü. Bu yönüyle hem ıslahatları yönlendiren
bürokratların yetiştiği bir mektep hem de çeşitli dillerde Babıâli’ye gelen yazışmaların
tercüme edildiği bir memuriyetti.
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9.2. Osmanlı Diplomasi Geleneğinde Hariciye Nezareti ve Teşkilatı
Yukarıda da değindiğimiz gibi 17. Yüzyılda Reisülküttap ve Divan-ı Hümayun
kâtiplerinin görev yerleri Saraydan Babıâli’ye geçince aslında Hariciye Nezareti’nin temelleri
de atılmış oldu. Reisülküttap, gittikçe önem kazanan devletin dış ilişkilerinde daha fazla rol
oynamaya başladı. Özellikle III. Selim dönemi reformlarına rağmen dış işler için yeterli bir
sistem kurulamadığı için diplomaside uzmanlaşmış bir kadro oluşturulamadı. Reisülküttap,
bir Hariciye Nazırı’nın yüklenmesi gereken bazı sorumlulukları üzerinde toplamaya
başlamışsa da kalıcı dış politika yürütebilecek alt yapı hazırlanamamıştı.
III.
yeniliklerin

Selim’in

başlattığı

takipçisi

olan

II.

Mahmut, Tercüme Odası ardından
diplomasi

sisteminin

örgütlenmesinde

ikinci

önemli

adımı attı ve 11 Mart 1836’da
Hariciye

Nezareti

Hariciye

Nezareti)’ni

(Umur-ı
kurdu.

Böylece Reisülküttap, Hariciye
Nazırı unvanını almış oldu. İlk
Hariciye

Nazırı

yılından

beri

olarak

1832

Reisülküttaplık

görevini yürüten Mehmet Akif
Efendi atandı. İlk nazıra paşalık
tabiri kullanmamak şartıyla vezaret
(vezirlik)

rütbesi

verildi.

Ancak

Resim-78: Reisülküttaplığın Hariciye Nezareti’ne
dönüştürülmesine dair II. Mahmut’un Hatt-ı Hümayunu (KILIÇ,
2009, 344)

aradan bir kaç ay geçtikten sonra Ahmet Hulusi Paşa, Mehmet Akif Efendi yerine atanınca
paşalık unvanını kullandı. Bundan böyle nazırlara da paşalık unvanı verilmeye başlandı.
Hariciye Nezareti’ne çalışma mekânı olarak Viyana Sefiri Rıfat Bey’in konağı tahsis edildi.
Nezaretin kuruluşu ardında teşkilatın oluşumuna hız verildi. Kasım 1836’da Hariciye
Nazırına yardımcı olmak üzere Müsteşarlık oluşturuldu ve Osmanlı diplomasi tarihine
damga vuracak olan Mustafa Reşit Efendi (Paşa) bu göreve getirildi. Müsteşarın yanında iki
de Müsteşar Yardımcılığı ihdas edildi. Eskiden Reisülküttaplık emrinde bulunan Tuğrakeş
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Odası ile Amedi, Divan, Mühimme, Ruus ve Tahvil gibi Divan-ı Hümayun kalemleri
nezaret bünyesine alındı. Bunlardan Ruus ve Tahvil kalemlerinin dışında kalanlar önem ve
fonksiyonlarını nezaretin kurulmasından sonra da devam ettirdiler. Çıkan bütün kanun ve
nizamnameler ve diğer devletlerle imzalanan anlaşmaların kayıtlarının muhafaza edildiği
Divan Kalemi çalışmalarını nezaret içerisinde 1880’lere kadar sürdürdü. Burası daha sonra
Sadarete bağlandı.
1838’e kadar Babıâli’de muamelelerin yürütülmesinde ihtisaslaşmaya önem
verilmediğinden memurlar hem iç hem dış işleri yürütmekteydiler. Halbuki bu görevlerin her
biri artık uzmanlık derecesinde bilgiyi gerektiriyordu. Nezaret kurulunca Amedci Dairesi iç
ve dış işler için iki şubeye ayrıldı. Bunlardan biri Hariciye Nazırı emrine verildi ve Maruzat-ı
Hariciye Kâtibi adını aldı. Bu arada dışişleriyle ilgili yazışmaları yürüten Mektubi-i
Hariciye kuruldu. Ayrıca söz konusu yıldan itibaren bütün devlet memurlarına maaş
bağlanması üzerine Hariciye Nezareti memurlarına da yüksek maaşlar ödendi.
Nezaretin kuruluşu akabinde 1838’de alınan karara göre nezaretle Osmanlı elçilikleri
arasındaki diplomatik yazışmalar Fransızca yapılmaya başlandı. 1846’da diğer ülkelerden
gelen elçi ve devlet adamlarıyla ilgilenmek ve gerekli protokolleri uygulamak üzere Hariciye
Teşrifatçılığı oluşturuldu. Buraya Avrupa’da olduğu gibi özel görevli atandı. Ülke içindeki
azınlıklar ve konsoloslarla ilgili yazışmaları yürütmekle görevli Hariciye Mektupçuluğu,
artan dış yazışmalarla ilgilenmek amacıyla Tahrirat-ı Ecnebiye Odası kuruldu. Sultan II.
Mahmut, şehbenderlik (konsolosluk) faaliyetlerini de kurumsallaştırdı. Batıda çeşitli
şehirlerde ve Doğu’da Tebriz’de yeni konsolosluklar açılmasını sağladı.
Hariciye Nezareti en parlak dönemini Tanzimat sürecinde yaşadı. Devrin önde gelen
şahsiyetlerinden Mustafa Reşit, Keçecizade Fuat ve Mehmet Emin Ali paşalar Babıâli’yi
önemli bir güç merkezi haline getirdiler ve istedikleri politikaları uygulayarak Batılı tarzdaki
reformları hızlandırdılar. Bu dönemde Hariciye mensuplarının itibarı da üst seviyeye ulaştı.
Ali, Fuat ve Ahmet Vefik paşalar Tercüme Odası’ndan yetişmişlerdi. Bu süreçte Hariciye
Nazırlığından Sadrazamlığa yükselmek ise adeta gelenek haline geldi.
Nezaretin kuruluşundan itibaren Osmanlı diplomasisinin en üst yönetici sınıfı olan ve
içlerinde Rum ve Ermeni Osmanlı vatandaşlarının da bulunduğu Hariciye Nazırları ile görev
süreleri aşağıda tabloda gösterilmiştir:
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TABLO-III
OSMANLI HARİYE NAZIRLARI
Mehmet Akif Efendi (Paşa)
1836
Ahmet Hulusi Paşa
1836 - 1837
Mustafa Reşit Paşa
1837 - 1838
Mehmet Nuri Efendi
1838 - 1839
Mustafa Reşit Paşa
1839 - 1841
Sadık Rıfat Paşa
1841
İbrahim Sarim Paşa
1841 - 1843
Sadık Rıfat Paşa
1843 - 1844
Mehmet Şekip Paşa
1844
Mehmet Emin Ali Paşa
1844 - 1845
Mustafa Reşit Paşa
1845 - 1846
Mehmet Emin Âli Paşa
1846 - 1848
Sadık Rıfat Paşa
1848 - 1848
Mehmet Emin Âli Paşa
1848
Keçecizade Fuat Paşa
1852 - 1853
Sadık Rıfat Paşa
1853
Mustafa Reşit Paşa
1853 - 1854
Mehmet Emin Âli Paşa
1854
Mehmet Esat Safvet Efendi
1854 – 1855/ vekâleten
Keçecizade Fuat Paşa
1855 - 1856
Mehmet Emin Âli Paşa
1856
İbrahim Ethem Paşa
1856 - 1857
Ali Galip Paşa
1857
Mehmet Emin Âli Paşa
1857
Keçecizade Fuat Paşa
1857 - 1858
Mahmut Nedim Paşa
1858 – 1860/ vekâleten
Mehmet Esat Safvet Efendi
1860/ vekâleten
Mehmet Emin Ali Paşa
1860 - 1861
Keçecizade Fuat Paşa
1861
Mehmet Emin Ali Paşa
1861 - 1867
Keçecizade Fuat Paşa
1867 - 1869
Mehmet Esat Safvet Paşa
1869
Mehmet Emin Ali Paşa
1869 - 1871
Server Paşa
1871 - 1872
Mehmet Cemil Paşa
1872
Halil Şerif Paşa
1872 - 1873
Mehmet Esat Saffet Paşa
1873
Mehmet Raşit Paşa
1873 - 1874
Ahmet Arifi Paşa
1874
Mehmet Esat Saffet Paşa
1874 - 1875
Mehmet Raşit Paşa
1875 - 1876
Mehmet Esat Saffet Paşa
1876 - 1877
Ahmet Arifi Paşa
1877
Server Paşa
1877 - 1878
Mehmet Esat Saffet Paşa
1878
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Mehmet Asım Paşa
Aleksandr Karateodori Paşa
Mehmet Esat Saffet Paşa
Sava Paşa
Abidin Paşa
Asım Mehmet Paşa
Sait Halim Paşa
Mehmet Asım Paşa
Mehmet Esat Saffet Paşa
Ahmet Arifi Paşa
Mehmet Asım Paşa
Sait Halim Paşa
Turhan Paşa
Sait Halim Paşa
Ahmet Tevfik Paşa
Mehmet Rifat Paşa
İbrahim Hakkı Paşa
Mustafa Asım Bey
Gabriel Noradunkhian Efendi
Sait Halim Paşa
Halil Bey
Ahmet Nesimi Bey
Mehmet Nabi Bey
Mustafa Reşit Paşa
Yusuf Franko Paşa
Damat Ferit Paşa
Abdüllatif Safa Bey
Mustafa Reşit Paşa
Abdüllatif Safa Bey
Damat Ferit Paşa
Abdüllatif Safa Bey
Ahmet İzzet Paşa

1878
1878 - 1879
1879
1879 - 1880
1880
1880 - 1881
1881 - 1882
1882
1882
1882 - 1884
1884 - 1885
1885 - 1896
1896 - 1899
1899
1899 - 1909
1909 - 1911
1911
1911 - 1912
1912 - 1913
1913 - 1915
1915 - 1917
1917 - 1918
1918
1918 - 1919
1919
1919
1919
1919 - 1920
1920
1920
1920 - 1921
1921 - 1922

Listede II. Abdülhamit dönemindeki istikrar dışında Hariciye Nazırlarının görev
sürlerinin kısa olması ve Aleksandr Karateodori Paşa, Sava Paşa, Gabriel Noradunkhian
Efendi ve Yusuf Franko Paşa Gayrimüslim Osmanlı vatandaşı nazırların varlığı dikkati
çekmektedir. Hariciye Nezareti, 1836’daki kuruluşundan itibaren zaman içerisinde birçok
yasal düzenleme ve değişikliklere uğrayarak Tanzimat, Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı
süreçlerinde oluşturduğu diplomasi birikimini kesintisiz olarak Cumhuriyet dönemine
aktarmıştır.
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9.3. II. Mahmut Döneminde Diplomasi Faaliyetleri
9.3.1. Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu Öncesi Diplomatik Gelişmeler
III. Selim bir iç isyan sonucu 29 Mayıs 1807’de tahtan indirilince bütün ıslahatlar ve
reform taraftarları yok edildi. Ardından çok kısa IV. Mustafa (1807-1808) dönemi yaşandı ve
nihayet çok zor şartlarda Sultan II. Mahmut yönetimi ele aldı.
Sultan Mahmut döneminde özellike 1826’da
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışıyla hariciyede protokol
uygulamalarında önemli değişikliklere gidildi. Aşağıda
ele alacağımız üzere 1821 Rum İsyanı meselesi esnasında
ve 1827’de Navarin hadisesi ardından yaşanan diplomatik
krizler nedeniyle Avrupalı elçiler persona non grada
yani istenmeyen adam ilan edilmişler ve İstanbul’u terk
etmişlerdi. Elçilerin 1829’da geri dönüşüyle birlikte yeni
kurallar uygulanmaya başlandı. Yeni dönemde Avrupa
tarzı kurumsallaşma ve protokol ön plana çıktı.
Sultan II. Mahmut tahta çıktığında Rusya ve
İngiltere ile savaş devam ediyordu. Fakat İngiltere, Tilsit

Resim-79: II. Mahmut (Fenerci
Mehmed Albümü, 1986, 1)

Antlaşması sonrasında Avrupa’da Fransa’ya karşı yalnız
kalmaya başladığını görünce Osmanlı ile barış yapmak istedi. Fransa ile Rusya arasında
Erfurt Antlaşması yapılması durumu daha da acil hale getirdi. Bu antlaşmanın 9. ve 10.
maddeleri Osmanlı’nın iki ülke arasında paylaşımını ön görüyordu. Bu şartlarda Osmanlı ve
İngiltere arasında sürdürülen görüşmeler sonuçlandı ve 5 Ocak 1809’da İngiltere ile Kale-i
Sultaniye barış ve ittifak antlaşması yapıldı. Antlaşmaya göre İngiltere, Mısır başta olmak
üzere işgal ettiği bütün Osmanlı topraklarından çekilecekti. Buna karşılık Osmanlılar eski
kapitülasyonlarla tanıdığı ayrıcalıkları yeniden verecekti. Osmanlıların Boğazların savaş
zamanında tüm yabancı savaş gemilerine kapalılığı ilkesi İngilizler tarafından kabul edildi.
Fransa’nın Osmanlılara karşı bir saldırısı olduğu takdirde Akdeniz’deki İngiliz donanmasının
Ege ve Adriyatik kıyılarıyla, Avusturya ve Rusya sınırlarında Osmanlı savunmasına yardımcı
olacağını taahhüt etmesi çok önemli bir maddeydi. Osmanlı diplomasisinin bundan sonra
sıklıkla başvuracağı bu politika sayesinde bir kere daha Avrupa güçleri arasındaki rekabetten
yararlanılarak avantajlı bir konum sağlanmıştır.
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Rusya ile 1806’dan beri süren savaş haline, 24 Ağustos 1807’de Slobosia’da yapılan
ateşkes antlaşması ve Yaş’ta yürütülen barış müzakereleri nedeniyle ara verilmişti. Ancak
görüşmeler Rus diplomatların Baserabya ile Kafkasya’daki önemli kaleleri talep etmeleri
üzerine sonuçsuz kaldı. Savaş yeniden başladı. Bu esnada Babıâli, İngiltere ile barış ardından
İstanbul’daki bütün ülke temsilciliklerine bir nota vererek Karadeniz’in dolayısıyla
Boğazlar’ın kapatıldığını bildirdi (Nisan 1809). Osmanlı ordusu Rusya karşısında başarısız
olunca 28 Mayıs 1812 tarihli Bükreş Antlaşması imzalandı. Böylece 6 yıldır süren savaş
sona erdi. Görüşmelerde Osmanlı heyeti Sadrazam kethüdası Seyyit Mehmet Sait Galip
Efendi, İbrahim Selim Efendi, Yeniçeri kâtibi Abdülhamit Efendi; Rusya’yı ise Andre
Italinsky, Jean Sabaniev ve Josef Fonton temsil etti. Antlaşmaya göre Ruslar, Eflak-Boğdan
çekiliyor, Baserabya işgali devam ediyordu. Rusya, Karadeniz’in kuzeyinde Tuna boyunca ve
Kafkasya’da işgal etmiş olduğu birçok toprağı iade ediyordu. Osmanlı, Eflak’tan 2 yıl vergi
almayacaktı. Anlaşmadaki en önemli husus Sırplara dair maddelerdi. Sırplara daha fazla
imtiyaz verilmekteydi. Ruslar ticarî imtiyazlarını yeniden elde ediyordu. Ayrıca Osmanlı
topraklarındaki Hıristiyanları koruyacaklar ve konsolosluklar açabileceklerdi.
Bükreş Antlaşması’na rağmen Osmanlı, Avrupa’daki iç sorunlardan ve Rusya’nın
Fransa ile savaşından yararlanarak Sırbistan’daki isyancıları dağıttı (1813). Sırp lider Kara
Yorgi Avusturya’ya kaçtı. Fakat Napolyon’un Rus seferindeki ağır hezimeti Rusların tekrar
Sırp işlerine müdahalesini sağladı. Sultan Mahmut, 1815 Viyana Kongresi atmosferinin de
etkisiyle Miloş Obronoviç’i bütün Sırbistan’ın başknezi olarak atadı. Verilen tavizle sorun
bir süre dondurulmuş oldu. Sırplara tanınan imtiyazlar 7 Ekim 1826 tarihli Akkerman ve 14
Eylül 1829’da Ruslarla yapılan Edirne Antlaşmaları ile teyit edilecektir. Eylül 1830’da
Sırbistan’a verilen bir senet ile de muhtar (özerk) Sırbistan resmen kurulmuş oldu.
1815 Viyan Kongresi ile Avrupa’da İngiltere ekseninde bir denge oluşturulmuştur.
Bunun Osmanlıya ilk yansıması Dalmaçya sahillerinde kurulu olan ve Osmanlı’nın garantör
devletlerden biri bulunduğu Yedi Ada Cumhuriyeti’nin İngiltere’ye devri oldu. Kongre
ardından Paris’te İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında imzalanan bir
mukavelename ile bu cumhuriyetin İngiltere’ye ilhakı kararlaştırıldı.
Osmanlı Devleti ilk milliyetçi ayaklanma olan Sırp isyanını büyümeden bastırdı. Fakat
1821’de başlayan Rum İsyanı devleti 10 yıl boyunca meşgul etti ve sonuçta tarihte ilk defa
olarak Osmanlı içinden milli bir devletin kuruluşuyla son buldu. Rum isyanı boyunca Avrupa
diplomasisinin dikte edici yaklaşımları bundan böyle Osmanlı’nın karşılaşacağı tavrı özetler
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niteliktedir. Osmanlı’nın zayıflamaya başlamasıyla karşılaşılan dayatma yerine tamamen
dikte edici ve doğrudan müdahale edici tavrı görülecektir. Osmanlı diplomasisi bu kuşatmayı
Avrupa dengelerini yakından takip ederek oluşturduğu ittifaklarla kırmaya çalışacaktır.
1821 Rum İsyanı ilk olarak Eflak-Boğdan’da başladı. İsyancılara uluslararası destek
gelmeyince Osmanlı bu ilk hareketi bastırdı. Ardından isyan Mora’ya sıçradı ve Ege
Adaları’na kadar yayıldı. Devlet bu esnada bir taraftan da Yanya Valisi Tepedelenli Ali
Paşa’nın isyanı ile meşguldü. Osmanlı Rum isyanını zamanında bastıramayınca Avrupa
desteği ve müdahalesi başladı. Rumlara olan güven sarsılınca bürokrasiden tasfiyeler yaşandı.
1823’de Rum isyanında rolü olduğu gerekçesiyle Patrik V. Gregor azledildi. Ardından
yargılanıp idam edildi. Yine Divan-ı Hümayun ve donanmada görevli tercümanlar görevden
uzaklaştırıldı, bazıları devlete ihanet suçuyla idam edildi.
Osmanlı Devleti’nin bu çok zor döneminde Doğu sınırında İran saldırıya geçti. Devlet
iki cephede savaşmak zorunda kaldı. Fakat bu durum fazla uzun sürmedi. Osmanlı ve İran
heyetleri Erzurum’da barış görüşmelerine başladı. Osmanlı murahhası Şark Seraskeri
Mehmet Emin Rauf Paşa ile Mirza Ali arasında barış imzalandı. Ertesi yıl Sardinya ile
dostluk ve ticaret antlaşması imzalandı.
Babıâli Rum İsyanı’nı bastırmak için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi.
Mısır askeri 1825’te Mora’ya ayak bastı ve kısa sürede isyanı bastırdı. Fakat bu esnada
Rumları destekte İngiltere ile Rusya rekabet halindeydi. Rusya’nın Balkanlar ve Kafkasya’ya
yayılması İngiltere’den başka Avusturya Başbakanı Metternich de endişelenmekteydi. Bu
gibi endişeler ve rekabet önce isyancılara desteğe ardından da Osmanlı iç işlerine müdahaleye
dönüştü. Nitekim İngiltere, Fransa ve Rusya Rumların durumunu görüşmek için 1825’de
Petersburg’da bir kongre topladılar. Petersburg Kongresi’nde Ruslar, ilk defa olarak
uluslararası bir platformda Rumlara özerklik talebini ve Osmanlı ile isyancılar arasında bir
ateşkesi dile getirdi. Ancak Osmanlıya karşı zor kullanılması hususunda anlaşamadılar. Tam
bu esnada Rusya’da taht değişikliği oldu. Çar Aleksandr 1 Aralık 1825’te öldü ve yerine I.
Nikola geçti. Çar Nikola yalnız askeri çözümlere önem veren bir politika izlemeyi tercih etti.
Bu değişiklik sonrası Rusya’nın Osmanlı’ya baskıları arttı. Osmanlı diplomasisi Rusya’yı
dizginleyebilmek ve zaman kazanabilmek için taviz verme yolunu seçti. Bu ülke ile 17 Mart
1826 tarihli Akkerman Sözleşmesi ortaya çıktı. Bu antlaşama 1812 Bükreş tasdik ediliyordu.
Antlaşmaya ek olarak Eflak-Boğdan ve Sırbistan’ın özerklik statüsüne dair protokoller
yapıldı.
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Avrupa diplomasisinin Rum isyancılar lehindeki mesaisi sürdü. Petersburg’da yeniden
başlayan İngiliz-Rus görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Rusya adına Dışişleri bakanı Kont
Nesselrode, İngiltere adına Lord Wellington ile İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Kont
Leiven imzasıyla tarihe Saint Petersburg Protokolü olarak geçen antlaşma imzalandı (4
Nisan 1826). Bir süre sonra Fransa da protokolü imzaladı. Böylece Yunanistan’ın geleceği ve
Mora’daki bütün Türklerin tahliyesini öngören ilk uluslararası metin ortaya çıktı. İngiliz ve
Rus diplomatları tarafından kaleme alınan 6 maddelik protokolün daha ilk maddesinde
Osmanlı’ya bağlı olmak şartıyla kurulması düşünülen özerk Yunan Prensliği topraklarında
Türklerle Rumların yan yana yaşamalarının önlenmesine yönelik tedbirler vurgulanıyordu.
Ayrıca

Mora’dan

ve

Yunanistan’a

bırakılacak

Akdeniz

Adaları’ndan

ayrılacak

Müslümanların malları Rumlar tarafından satın alınacaktı. Protokolün geçerlilik süresi 1 yıl
olarak ilan edildi. Bu protokol Avrupa devletlerinin tek taraflı olarak Osmanlı iç işlerine
doğrudan müdahalelerinin ilk örneği olması bakımından tarihi önem taşımaktadır.
Protokolün Babıâli’ye verilmesi ardından İstanbul’da üç devletin elçileri ile
görüşmeler yapıldı. Fakat hiç bir sonuç çıkmadı. Tam bu esnada Rum isyancıların ve
destekçileri Avrupalıların sembolik şehri Atina, 6 Haziran 1827’de Osmanlı ordusuna teslim
oldu. Bu gelişme karşısında Babıâli önce protokolü reddetti, ardından da Sultan II. Mahmut
isyancılara son darbe için donanmanın Navarin’e doğru yola çıkmasını emretti.
Petersburg Protokolü kararları karşısında Osmanlı diplomasisi direnince üç devlet
elçileri ertesi yıl Londra’da tekrar bir araya geldiler ve Yunan sorununda askeri müdahale
kararını tartışmaya başladılar. Bu maksatla Londra’da tekrar bir araya geldiler ve 6 Temmuz
1827 tarihli Londra Protokolü’nü imzaladılar. Protokol 7 açık 3 gizli maddeden oluştu. Buna
göre Osmanlı Devleti alınan kararları kabul etmezse müttefik donanmaları Akdeniz’e çıkacak,
Mısır ile Mora’nın irtibatını kesecekti. Ayrıca Osmanlı’nın Rumlar üzerine harekâtına da
engel olunacaktı. Protokolde Türklerin Mora’dan ayrılması ilkesi daha belirgin hale getirildi.
Nitekim 2. Maddede Rumlar ile Müslümanlar arasında uzun süredir devam eden savaş ve
anlaşmazlık gerekçesiyle ve bundan böyle karşılıklı kötülük yapmalarının önlenmesi amacıyla
birbirlerinden ayrılmalarının gerekli görüldüğü vurgulanıyordu. Müslümanlar Yunan ana
karası ile adalardaki emlak ve arazileri Rumlara satacaktı. Protokolün gizli maddelerinde
Osmanlı’nın özerk Yunan yönetimini tanımadığı takdirde üç devlete müdahale hakkı
tanınması kabul ediliyordu. Müttefikler bununla da yetinmeyip Rumlara dair kararların
uygulanmasında kendilerini garantör olarak ilan ettiler. Böylece daha sonraki müdahaleler
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için hukuki bir zemin oluşturuldu. Türk arazi ve mallarının Rumlara satılması her iki
protokolde ortak maddeydi. Londra Protokolü ile Rum isyanı artık bir Avrupa iç meselesi
haline gelmiş oldu. Osmanlıya peş peşe notalar verildi. Ancak Babıâli Londra kararlarını da
kabul etmedi. Osmanlı Hükümeti Londra Protokolü kararlarını değerlendirirken İngiltere,
Fransa ve Rusya Akdeniz’deki filolarına savaşa hazır olma emri verdi. Çok geçmeden de üç
devletin fiili müdahalesi gerçekleşti. Navarin Limanı’nda demirli Osmanlı Donanması
yakıldı (20 Ekim 1827). Bu gelişme üzerine üç devlet ile resmi temaslar tamamen kesildi.
Osmanlı-Mısır Donanması’nın neredeyse tamamen yok edildiği Navarin deniz savaşı,
Yunan bağımsızlığı için çok önemli bir merhale oldu. Bundan sonraki süreçte inisiyatif
Osmanlı’nın elinden çıktı. Üstelik Fransızlar, müttefikler adına 1828’de Mora’yı işgal ederek
fiili bir durum oluşturdular. Fransız askerinin Mora’ya çıkarılmasıyla yetinmeyen İngiltere,
Fransa ve Rusya, 16 Kasım 1828 tarihinde Londra’da imzaladıkları yeni bir protokol ile
Mora Yarımadası ile etrafındaki Kiklad (Cyclade) Adaları’nı geçici olarak himaye altına
aldıklarını ilan ettiler. Böylece bağımsız Yunan devletinin temeli atıldı, Osmanlı’nın
bölgedeki nüfuzu ve psikolojik üstünlüğü tamamen kırılmış oldu.
Yunan bağımsızlığına dair gelişmeler 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı esnasında da sürdü.
Rus Ordusu’nun Osmanlı karşısında Balkanlar ve Kafkaslarda arka arkaya başarıları
İngiltere ve Fransa’yı endişelendirdi. İki ülke elçileri Londra’da 22 Mart 1829 tarihli
yeni bir konferans topladılar ve bir protokol imzaladılar. Protokole göre, kurulacak
özerk Yunan Devleti krallıkla yönetilecek ve başına ise bir Hıristiyan Prens atanacaktı.
Yeni devletin Osmanlı’ya bağlılığı sadece vergi ile olacaktı. Yunanistan, topraklarını
mecburen terk edecek Müslümanların mallarının bedelini ödemeyi taahhüt edecekti.
Protokolde Yunanistan’ın sınırları da belirlendi.
Osmanlı Devleti, Rum meselesindeki kararlı tutumunu Rus savaşındaki çok ağır
mağlubiyet sonrası değişti. Mehmet Akif ve Pertev paşalar, Akkerman Antlaşması’na
rağmen II. Mahmut’a uzlaşmaya karşı direnmesi için baskı yapıyorlardı. Bunun üzerine
Babıâli, 5 Şubat 1828’de de Boğazların tüm dünyaya kapatılmasını kararlaştırdı. II.
Mahmut’un kararlılığı karşısında Çar I. Nikola 28 Nisan 1828’de savaş ilan etti. Osmanlı’da
Yeniçeri Ocağı henüz kaldırılmış, yeni askeri sistem oturmamıştı. Ayrıca donanmaya
Navarin’de çok büyük darbe vurulmuştu. Bu şartlarda Rus askerleri Balkanlar’da ve
Kafkaslarda hızla ilerlediler. Edirne, Kırkkilise ve Lüleburgaz 22 Ağustos 1829’da Rusların
eline geçti. Edirne’nin düşmesiyle Osmanlı başkenti İstanbul tehdit altına girdi. Bu gelişme
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üzerine Osmanlı daha önce reddettiği Akkerman Sözleşmesi’nin hükümlerini yerine
getireceğini ve Londra Protokolü’nü de kabul etmeye hazır olduğunu bildirerek Rusya’dan
barış istedi. Bunun üzerine Osmanlı ve Rus temsilcileri Edirne’de barış müzakerelerine
başladılar. Müzakerelerde Osmanlıyı Başdefterdar Mehmet Sadık Efendi ile Abdülkadir
Bey, Rusyayı Kont Alexis Orlov ve Kont F. de Pahlen temsi etti. Kısa süren görüşmeler
sonucunda 14 Eylül 1829’da Edirne Antlaşması imzalandı. Osmanlı için çok ağır
hükümler içeren Edirne Antlaşması 16 madde ve 4 ek mukaveleden oluştu. Antlaşmaya
göre Ruslar, Balkanlarda ve Kafkaslarda işgal ettikleri önemli yerlerin büyük bir kısmından
çekiliyordu. Kafkas sınırında Anapa, Poti ve Ahısha gibi önemli yerler Ruslarda kaldı. Osmanlı
savaş tazminatı ödeyecekti. Antlaşmanın 10. Maddesiyle Yunanistan Prensliği’nin
kuruluşu resmen kabul edilmiş oldu. Ayrıca Sırbistan ve Eflak-Boğdan voyvodalıklarına
verilmiş olan haklar genişletiliyordu. Ruslara verilmiş olan ticari imtiyazlar da genişledi.
Edirne Antlaşması ile Rusya Yunan meselesinde ve Balkanlarda etkisini
artırınca diğer devletler rahatsız oldu. Bilhassa İngiltere, duruma seyirci kalmadı.
İngilizler, Yunanistan’ın geleceği için tekrar güçlü bir şekilde inisiyatif aldılar. Bu
seferki amaç, özerk Yunan Prensliği’ne tam bağımsızlık kazandırmaktı. Nitekim
İngiltere’nin baskıları sonucu müttefikler, 1829 yılının sonlarına doğru Yunanistan’ın
durumunu ele almak gündemi ile Londra’da tekrar bir araya geldiler. Müzakerelerde
İngiltere’yi Başvekil Lord Aberdeen, Fransa’yı Polignac, Rusya’yı Lieven temsil
ediyordu. Londra müzakereleri sonunda Yunan tarihi için dönüm noktası sayılacak
kararlara imza atıldı. Üç devlet Osmanlı’dan tam bağımsız bir Yunanistan Devleti’ne
dair esasları belirlediler ve protokoller yaptılar. 3 Şubat 1830 tarihli protokole göre tam
bağımsız Yunanistan Devleti ilan edildi. Üç devlet protokolleri kurucu devletler
(protecting power) sıfatıyla imzaladılar. Burada Yunanistan’ın her türlü siyasî, idarî ve ticari
serbestliğe sahip bağımsız bir devlet olduğu kabul edilmekteydi. Yunan Hükümeti, genel bir
af ilan edecek ve kendi toprakları üzerinde meskûn olup, 1 yıl içinde göçmek isteyen
Müslüman-Türk veya Rum halkın isteklerine engel olmayacaktı.
Protokol Babıâli’de diplomatlar tarafından enine boyuna tartışıldı. Osmanlı tarafı
Yunan Devleti ile Mora Türkleri arasındaki hukukun ve bunların statüsünün netleşmesini
istiyordu. Bu hususta protokolde önemli eksiklikler tesbit edildi. Osmanlı askerinin kaleleri
teslim edip bölgeden ayrılmaları hususunda da tam bir açıklık bulunmuyordu. Bir de bölgede
devlete ve şahsa ait kökleri yüzyıllar öncesine dayanan vakıfların durumu vardı. Vakıfların
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statüsü tamamen belirsizdi. Bu endişeler etrafında üç devlet elçileri ile yine uzun müzakereler
yapıldı. Fakat hiçbir sonuç alınmadı. Osmanlı içinde bulunduğu zor durum karşısında Avrupa
diplomasisinin baskılarına daha fazla dayanamadı ve tam bağımsız Yunanistan Devleti’nin
kuruluşunu öngören 3 Şubat kararlarını 24 Nisan 1830 tarihi itibariyle resmen onayladı.
Şeyhülislam’dan bir fetva alarak Müslümanlarının bir an önce Yunan topraklarını terk
etmelerini istendi.
Yunan meselesinde sınır, kalelerin tahliyesi, Türk emlaki ve vakıflar gibi
konularda tartışmalar devam etti. İngiltere’nin baskılarıyla Osmanlı özel memurlar
yolladı ve kaleleri boşalttı. Antlaşmanın hükümlerini yerine getirdi. Ancak kendileri
sınır çizimi gibi hususlarda ağır davrandılar. Diplomatik manevralarla Osmanlı’yı
oyaladılar. Bunun sebebi kısa sürede anlaşıldı. Müttefikler Yunanistan’ın sınırlarını
Rumeli yönünde genişlemek istiyorlardı. Bu maksatla İngiltere sonraki yıllarda
Osmanlı diplomatları üzerinde önemli etkisi olacak olan Lord Stratford de Redcliffe
Canning’i özel elçi sıfatıyla İstanbul’a yolladı. Canning’in gelişiyle İstanbul’da diplomatik
trafik hızlandı. İngiliz elçisi, Yunanistan’a toprak verilmesi hususunda Sultan Mahmut’u ikna
etmenin zorluğunu biliyordu. Bu nedenle, Padişahı taviz vermeye zorlayacak bir durumun
ortaya çıkmasını bekledi. Bu bekleyiş fazla uzun sürmedi. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın
isyan etmesi ve kısa sürede Mısır birliklerinin Kütahya’ya kadar dayanmaları, Osmanlı’yı
çok zor durumda bıraktı. Yeni durumda İngiliz politikasına mecburiyet hâsıl oldu.
Canning başkanlığındaki üç devlet heyeti ile Osmanlı memurları arasındaki uzun
müzakereler sonucu Yunan sınırı, tazminat, Türk emlaki ve diğer hususlara dair
müzakerelerde belirli bir aşamaya gelindi. Osmanlı Hükümeti 21 Haziran 1832 tarihi
itibariyle sınıra dair düzenlemeleri kabul ettiğini resmen açıkladı. 21 Temmuz 1832 gecesi
son toplantı geç saatlere kadar sürdü ve sınır hususundaki pürüzler giderildi. Yunanistan’a
dair antlaşmanın bitimi ardından İstanbul’da diplomatik bir kriz yaşandı. Avrupalı elçiler,
hazırlanan senetlerin resmi mübadelesinin sabaha bırakılmamasını, hemen tasdikini istediler.
Osmanlı memurlarının bütün ricalarına rağmen geri adım atmadılar. Böyle bir talep ve bu tür
bir uygulama Osmanlı memurları tarafından bu güne kadar görülmemiş çirkin bir şey olarak
değerlendirildi. Ayrıca, halkın böyle bir uygulama yapıldığını duymasından ve çıkacak
dedikodulardan endişe ediliyordu. Hazır böyle bir anlaşmaya varılmışken elçileri de
reddetmek uygun görülmedi. Osmanlı diplomasisi hemen bir ara formül geliştirdi. Halka renk
vermemek için Seretibba Efendinin elçiler için sahilhanesinde bir ziyafet vermesi
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kararlaştırıldı. Bu ziyafet bahanesi ile resmi mübadele gerçekleşecekti. Bu teklif elçiler
tarafından da uygun görüldü. Yemekte, Yunanistan’a dair senetler imza ve mühürlendi. Fakat
bu esnada yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Reisülküttap Süleyman Necip Bey, böyle bir
anlaşmayı imzalamaktansa sağ elimi kesip atmaya hazırım deyerek tavır aldı. İkna için 16 saat
uğraşıldı ve sonrasında Süleyman Necip Bey kendi ifadesiyle bu Allah’ın belası antlaşmayı
imzaladı.
Yunanistan’a dair bu son anlaşma senetleri taraflarca kabul edildikten en geç 4 ay
içinde Londra’da tasdik olunup, resmî bir metin haline getirilecekti. Senetlere İngiltere adına
Canning, Rusya adına İstanbul Ortaelçisi A. Buteniev, Fransa adına ise İstanbul
Maslahatgüzarı Jan Edvar Baron de Varennes imza koymuştu. Yunanistan sınırına dair
İstanbul Konvansiyonu olarak adlandırılan bu antlaşma 27 Temmuz 1832’de imzalanarak
resmiyet kazandı. Böylece Yunanistan’ı Rumeli yönünde büyüten sınır kesinleşmiş oldu.
Yine İngiltere’nin baskılarıyla Ege’de bir Osmanlı adası olan Sisam eyalet-i
mümtaze yani özerklik statüye getirildi. Bilhassa 1832 yılındaki Yunanistan sınır
müzakereleri esnasında ve antlaşma maddelerinin oluşumunda özellikle de Canning’in
dayatmacı ve zaman zaman alay edici tavırları zayıf Osmanlı’nın bundan böyle ne
gibi baskılarla ve çifte standartlarla karşılaşacağının en güzel örneklerden biri oldu.
Avrupalı

diplomatların

Sırp,

Yunan

ve

Sisam

müzakerelerinde

Osmanlıyı

parçalamada önce muhtariyet (özerklik) sonra bağımsızlık formülünü bir politika
haline getirmiş oldukları da görülmektedir.
Osmanlı’nın bu zor döneminden Fransa da payını aldı ve bir bahane ile 5 Temmuz
1830’da Cezayir’i işgal etti. Ordu ve donanmadan yoksun Osmanlı bu işgali sadece protesto
edebildi. Cezayir’de 132 yıl sürecek olan Fransa'nın sömürgesi başlamış oldu. Cezayir’in âni
kaybı imparatorluk akıbetine ve Sultan II. Mahmut’un saltanatına ağır bir gölge daha
düşürmüş oldu.
Avrupa baskısı karşısında çıkış arayan Osmanlı’nın yolu benzer sorunlar yaşayan
Amerika ile kesişti. Aslında iki ülke arasındaki ilişkiler Amerikan Bağımsızlık Savaşı
günlerine kadar dayanmaktaydı. 1783’te İngiltere’den bağımsız olan Amerika, ticari maksatlı
olarak Osmanlı sularında faaliyette bulunmaya başlamıştı. İngiltere’nin de baskıları nedeniyle
Babıâli, Amerika’nın önceleri Osmanlıya bağlı Garp Ocakları kapsamında Fas (1786),
Cezayir (1795), Trablusgarp (1796) ve Tunus (1796) ile barış ve dostluk amaçlı ticari
antlaşmaları yapması istenmiştir. Türk-Amerikan ticari ilişkileri zamanla artmış ve bir
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antlaşma yapma gerekliliği doğmuştur. Nihayet iki ülke arasında 7 Mayıs 1830’da bir ticaret
antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 9 açık bir de gizli maddesi bulunuyordu. Gizli
maddeye göre Amerika, Osmanlı için savaş gemisi yapımında yardımcı olacaktı. Fakat
antlaşmanın gizli maddesi Amerikan senatosunda onaylanmadı. Buna rağmen Osmanlı
tersanesinde Amerikan teknolojisiyle buharlı gemiler inşa edildi.
Osmanlı Yunanistan ve Cezayir kayıplarının sarsıntısını daha atlatamadan asıl büyük
darbeyi Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ile gördü. Vali ile yaşanan ciddi
sorunlar Suriye’deki gelişmeler üzerine 1831’de sıcak bir çatışmaya dönüştü. Mısır isyanı
yaklaşık on yıl sürdü. Devlet bu süreçte çok ağır kayıplar yaşadığı gibi bu gaileden kurtulmak
için Avrupalılarla yapılan ittifaklarda yıllar sonrasını etkileyecek tavizler verilmek zorunda
kalındı.
Osmanlı Ordusu ile Mısır birliklerinin ilk çatışmaları Konya’da oldu. Bizzat
Sadrazam kumandasındaki Osmanlı ordusu yenilince Mısır Valisi’ne İstanbul yolu açılmış
oldu (21 Aralık 1832). Mısır askeri Bursa’ya kadar ilerledi. Böylece İstanbul ve Osmanlı
Hanedanı büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Hatta Avrupa’da hanedanın değişeceği
söylentileri başladı. Bu durumda II. Mahmut, önce İngiltere’den yardım istedi. Olmayınca
kadim düşman Rusya’nın yardım teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Varılan mutabakat
ardından daha antlaşma imzalanmadan bir Rus filosu Boğaza girerek Beykoz’a asker çıkarttı
(5 Nisan 1833). Ardından Rusya ile 8 Temmuz 1833 tarihli Hünkâr İskelesi Antlaşması
yapıldı. Antlaşmanın Boğazlara dair gizli bir maddesi vardı. Osmanlı Boğazları bütün ülke
savaş gemilerine kapatıyordu.
Rus Donanması’nın İstanbul’a gelişi, Mısır meselesini tam manasıyla devletlerarası bir
siyasi konu haline getirdi. Rusların aktif bir siyaset güdeceğini göstermesi, meydanı tek
başına ona bırakmak istemeyen İngiltere ve Fransa’yı da harekete geçirdi. Rusya’nın
Boğazları düşmanlarına kapatıp kendisine açık tutmayı başarması, yani Osmanlı Devleti
üzerinde bir çeşit hâkimiyet kurması Avrupa’da çok büyük tepkiye neden oldu. Bu ülkelerin
elçileri, 21 Şubat 1833’de II. Mahmut’u Rusları geri göndermeye ve bir anlaşma temeli olmak
üzere Adana dışında Suriye’yi Mehmet Ali Paşa’ya vermeye razı ettiler. Giderek artan dış
baskılar karşısında artık hem II. Mahmut hem de Mısır Valisi geri adım attı. Kütahya’da
başlayacak olan görüşmelerde Osmanlıları Mustafa Reşit Efendi (Paşa) temsil etmek üzere
İstanbul’dan yanında Fransız maslahatgüzarı Varennes ile ayrılıp Kütahya’ya gitti. Uzun ve
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tartışmalı geçen müzakereler sonrası 14 Mayıs 1833’de Kütahya’da bir uzlaşma sağlandı
(Kütahya Tenkihnamesi).
Boğazlar meselesinde Rusya ile yaşanan kriz ise Prens Metternich’in araya girmesiyle
donduruldu. Rusya Hünkâr İskelesi ile elde ettiği avantajları Avusturya ile paylaşmayı kabul
etmişti. Avusturya ve Rusya arasında yapılan 18 Eylül 1833 tarihli Münchengraetz
Antlaşması ise iki devletin Osmanlı’yı koruma yükümlülüğünü içeriyordu. Ayrıca iki devlet
Osmanlı hanedanının değişmesi halinde, Mısır Valisi’nin egemenliğini Balkanlar’a yaymasını
kesin olarak önlemek konusunda anlaşmışlardı. Anlaşmadaki bu madde Mısır Valisi’nin
Osmanlı için ne kadar ciddi bir tehdit haline geldiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Sultan Mahmut Mısır sorunun çözümünde öncelikle Avrupa desteğini aramaya
başladı. Bu düşünce ile 7 Ağustos 1832'de Yunan sınır müzakerelerini yürüten İngiliz
diplomat Canning’e Mehmet Ali Paşa'nın denetim altına alınması için İngiltere'nin moral ve
fiili desteğini sağlamaya yönelik bir ittifak teklifi yapıldı. Aynı teklif Mehmet Ali Paşa’nın
deniz kuvvetlerinin tahribi için İngiliz Donanması’nın kullanımını talep eden Reisülküttap
tarafından da yapıldı. Her iki teklife de hükümeti adına bir cevap vermekten kaçınan Cannig,
talepleri hükümetine aktaracağını ifade etti. II. Mahmut, Canning ile yaptığı görüşmede
yapılacak askeri yardım karşılığı İngiltere’ye ticari imtiyazlar verilebileceğini de belirtti.
Bu gelişmelerden sonra İngiltere’nin askeri yardımını sağlamak ve Avrupa’da
temaslarda bulunmak üzere Mehmet Namık Paşa olağan üstü murahhas sıfatıyla Londra’ya
görevlendirildi. Namık Paşa’ya verilen talimatta en önemli husus Mehmet Ali Paşa’nın deniz
kuvvetlerini yok etmek için masrafı Babıâli’ye ait olmak üzere 15 savaş gemisi teminiydi.
Namık Paşa’ya Sultan’ın IV. William’a hitaben mektubu da verildi. 1832 sonbaharında yola
çıkan Namık Paşa Viyana’da Avrupa siyasetinin önemli aktörlerinden Avusturya Başbakanı
Metternich ile görüştü. Metternich’in, imparatorluğun bütünlüğünü korumanın ve mevcut krizin
çözümünün tek yolu olarak Suriye’yi Mehmet Ali Paşa’ya vermeyi önermişti. Oradan Fransa’ya
geçen Namık Paşa’nın kralı ve dışişleri bakanı ile yaptığı görüşmelerden de bir netice alamadı. 17
Kasımda Londra’ya ulaşan Namık Paşa öncelikli olarak sultanın talebini Dışişleri Bakanı Lord
John Henry Palmerston’a iletti. Ancak resmi cevap için haftalarca bekletildi. Bu arada İngiliz
parlamentosu, parlamento reformu, İrlanda ve Belçika meseleleri ve yaklaşan genel seçimlerden
dolayı meşguldü. Palmerston’ın isteğine rağmen İngiltere’nin sultanın talebini karşılaması söz
konusu değildi. Osmanlı ordusunun Konya'daki mağlubiyeti haberinin 24 Ocak’ta Londra’ya
ulaşmasına ve sultanın Rusya askeri yardımını kabul etme ihtimaline rağmen İngiliz kabinesi
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Sultanın teklifini reddetti.
Bu olumsuz gelişmelerden başka II. Mahmut Kütahya görüşmeleri sırasında çok
tartışılan Adana’nın Mısır’a bırakılmasını kabul edilince, İngiltere ve Fransa’nın Mehmet Ali
Paşa’ya baskı yapmaya son verdiklerini gördü. Sultan Avrupalıların gerçek niyetlerinin,
Osmanlı ile valisi arasındaki sınır konusunu sonuçlandırılmak değil, Rusların İstanbul’dan
mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaştırılması olduğunu anladı. Bu arada Londra’ya
gönderilen ve ittifak için diplomatik temaslarda bulunan Mehmet Namık Paşa da bir sonuç
elde edemeyince Sultan böyle bir ortamda Rusya ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. Osmanlı
murahhaslarını Asakir-i Mansure Seraskeri Hüsrev Paşa, Asakir-i Mansure Müşiri Fevzi
Ahmet Paşa, Reisülküttap Mehmet Akif Efendi oluşturdu. Rusya’yı ise Kont Alexis
Orlof, ve A. Boutenef temsil etti. Ardından 8 Temmuz 1833 tarihli Hünkâr İskelesi
Antlaşması yapıldı. Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın diplomasi açısından önemi ise 1821’de
açılan Tercüme Odası’ndan yetişen memurların müzakerelerde görev alarak kendilerini ispat
etmeleri oldu.
Rusya ile ittifak antlaşmasına göre iki devletten biri saldırıya uğrarsa, diğeri ona her
türlü yardımı yapacaktı. Böylece Mısır Valisi’nin yeniden harekete geçmesi halinde Rus
kuvvetlerinin Osmanlılara yardıma gelmeleri temin ediliyordu. Antlaşmanın gizli maddesine
göre Osmanlılar savaş sırasında Akdeniz (Çanakkale) Boğazı’nı düşman gemilerine
kapatacaktı. Özellikle bu madde ile Rusya’nın Boğazları düşmanlarına kapatıp kendisine açık
tutmayı başarması ve Osmanlı Devleti üzerinde bir nevi hâkimiyet kurarak devletin hamisi
durumuna gelmesi, Avrupa’da büyük tepkiye sebep oldu. İngiltere ve Fransa, Boğazlar
statüsünde herhangi bir değişikliği kabul etmeyerek her ne pahasına olursa olsun Rusların
eline geçmesini önlemek için Osmanlı’ya baskı yapmaya başladılar. Böylece Boğazlar sorunu
uzun bir süre uluslar arası rekabetin önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiş oldu.

9.3.2. Hariciye Nezareti’nin Kuruluşu Sonrasında Diplomatik
Faaliyetler
Hariciye Nezaret kurulduğunda ilk ciddi sınav Mısır Meselesi’nin çözümünde verildi.
Mustafa Reşit Paşa gibi Avrupa diplomasisini bilen hariciyeciler sayesinde Saltanatı dahi
tehdit eder hale gelen bu büyük gaile savuşturulmuştur.
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Sultan Mahmut büyüyen Mısır sorunuyla mücadele etmek, Avrupa kamuoyunu etkilemek
ve siyasi destek sağlamak amacıyla diplomasiyi devreye soktu. 1834’te Paris, Londra ve
Viyana’ya elçiler yolladı, daimi elçilikleri faaliyete geçirdi. Ardından 1836’da Hariciye
Nezareti’ni kurdu. 1834’ten 1841’e kadar Mustafa Reşit Paşa ve Nuri Efendi Paris ve Londra
daimi elçilikerine değişmeli olarak atandılar. Ayrıca Ahmet Fethi Paşa Paris’te, Sarim ve
Şekip efendiler Londra’da, Sadık Rifat Paşa Viyana’da, Mehmet Kamil Paşa 1838’de
Berlin’de temsilci olmuşlardı.
Şurası muhakkak ki ikinci dönem ikamet elçileri, devletlerarası siyaset ve bilhassa
Avrupa kamuoyu hakkında daha deneyimliydiler. Ayrıca bunlar genellikle lisan
bildiklerinden her işte tercümanları kullanmıyorlardı. Bu dönemde ikamet elçilerine daha
ciddi görevler verilerek temsil yetenekleri üst seviyeye çıkarılmıştır. Böylece hariciyede
maliyeden gelen bürokratlar dönemi tamamen kapanmıştır. Bundan böyle Osmanlı dışişlerini
yürüten Reisülküttaplık kalemlerinde tecrübe kazanan memurlar ile Tercüme Odası’nda
yetişen diplomat kimlikli görevliler ön plana çıkacaktır.
Sultan II. Mahmut, Avrupa siyasetine yön veren ülkelerin başkentlerine en seçkin
diplomatlarını atamıştı. Paris’e gönderilen Mustafa Reşit Paşa, Edirne ve Kütahya
Antlaşmaları esnasında murahhaslık görevlerinde bulunarak diplomatik tecrübe kazanmış bir
isimdi. Reşit Paşa Paris’e gittiğinde maiyetine Tercüme Odası’nın kurucusu Yahya Efendi’nin
oğlu Ruhuddin Efendi tercüman olarak verilmişti. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız gibi
Reşit Paşa Paris’te özellikle Cezayir ve Mısır meseleleriyle uğraştı. Londra’ya gönderilen
Nuri Efendi de Osmanlı Hariciyesinde Beylikçi Kaleminde yetişmiş ve Edirne
Antlaşması’nda görev alarak diplomatik tecrübe edinmişti.
Bu arada İngiltere, Osmanlıların içinde bulunduğu bu zor durumdan ve Babıâli’nin
kendilerine yaklaşmak isteğinden yararlanarak iki devlet arasında yeni bir ticaret
antlaşmasının yapılmasını istedi. Taraflar arasında antlaşmaya varılacak son görüşmeler
Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa’nın Balta Limanı’ndaki yalısında gizli olarak yapıldı.
Hazırlanan Balta Limanı Antlaşması, 16 Ağustos 1838’de Mustafa Reşit Paşa ile ve İngiliz
Elçisi Ponsonby tarafından imzalandı. Bu antlaşma genelde İngilizlere verilen ticari
kapitülasyonlar onaylayıp genişletmiştir. Bunlara karşılık da İngiltere’nin diplomatik
yardımını sağladı. Böylece antlaşma, İngilizlerin Ortadoğu’ya ticari ilgilerinin artmasını
sağladı ve II. Mahmut’un İngiliz politikasına olan güvensizliğini ortadan kaldırdı. Osmanlı
dengeyi korumak amacıyla 25 Kasım 1838’de İngiliz antlaşması şartlarına göre Fransa ile de
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10 maddelik bir ticaret antlaşması imzaladı. Böylece, Babıâli Mısır meselesinde istediği
desteği bulduğuna inanıyordu. Bu arada Balta Limanı Antlaşması diğer ülkelere de örnek
oldu. Bilhassa Tanzimat’ın ilanından sonra birçok ülke ile benzer içerikte dostlu, ticaret ve
seyrisefain antlaşmaları yapıldı. Avrupa ile uyum kapsamında 1840’da bir de Ticaret
Mahkemesi açıldı.
Babıâli’nin başarılı diplomatik hamleleri ve askerî hazırlıkları karşısında Mehmet Ali
Paşa endişeye kapıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine Babıâli, ittifak bağı bulunan
Rusya’nın düşüncesini öğrendikten sonra, valisine karşı askerî harekete girişme kararı aldı.
Yabancı güçlerin gerek Osmanlıları ve gerekse Mısırlıları teskin etmeye çalışmalarına
rağmen, her iki tarafta savaşa hazırlanıp hesaplaşmaya karar vermişti. Osmanlı ordusu Mısır
üzerine sefere gönderildi. Ancak 24 Haziran 1839’da İbrahim Paşa komutasındaki Mısır
ordusu Nizip’te Osmanlı ordusunu tekrar yendi. Aynı zamanda Osmanlı Donanması da bizzat
Kaptanıderya Ahmet Fevzi Paşa tarafından İskenderiye’ye götürülerek Mehmet Ali Paşa’ya
teslim edildi. Bununla beraber son zamanlarda sağlığı giderek bozulan II. Mahmut Nizip
yenilgisi haberi İstanbul’a ulaşmadan 1 Temmuz 1839’da vefat etti. Sultan II. Mahmut’un
ölümü ile Nizam-ı Cedit dönemi kesin olarak kapanmış oldu. Bundan sonraki süreç, bir
taraftan Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla yenileşme gayretlerinin sürdüğü, diğer taraftan da
buna muhalif çevrelerin güçlendiği, Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine müdahalesinin adeta
olağanlaştığı ve nihayet devletin zayıflamasının büyük toprak kayıplarıyla hızlandığı bir
dönem olarak temayüz etti.
II. Mahmut döneminde Osmanlı hariciyesine yıllarca damga vuracak çok önemli
diplomatlar

yetişmiştir.

Bu

diplomatlar,

Osmanlı

tarihinin

en

önemli

yenileşme

hareketlerinden biri olan Tanzimat sürecini başlatacaktır.
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Uygulamalar
•

Bu önemli bölüm konularının daha detaylı kavranabilmesi için Kemal

Girgin’in, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilat ve Protokol),
(TTK Yay., Ankara 1994), İlber Ortaylı’nın, “Osmanlı Diplomasisi ve Diplomasi Örgütü”,
(Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. I, (İstanbul 1985), s. 278-280), Ali
İbrahim Savaş’ın, Osmanlı Diplomasisi, (3F Yay., İstanbul 2007), S. Namık Turan’ın,
İmparatorluk ve Diplomasi, Osmanlı Diplomasisinin İzinde, (Bilgi Üniversitesi Yay.,
İstanbul 2014) ve Sezai Balcı’nın, “Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Girişimlerine Bir
Örnek: Lisan Mektebi”, (TAD, sa. XXVII/44, (2008), s. 85-98) başlıklı çalışmalarını
okuyunuz, değerlendiriniz.
•

Ayrıca aşağısaki şu hususları dikkate alınız:

•

II. Mahmut’un diplomasi alanında ilk önemli adım Babıâli Tercüme Odası’nın

faaliyete geçmesi olmuştur. Tercüme Odası’nın kesin olarak açılması 1821 Rum İsyanı
sebebiyle oldu. Tercüme Odası bu dönemde biri dil öğrenecek memurların devam ettiği
Lisan Odası, diğeri buradan mezun olan mütercimlerin çalıştığı Tercüman Odası şeklinde iki
kısımdan meydana geliyordu.
•

Sultan II. Mahmut büyüyen Mısır meselesiyle mücadele etmek ve

Osmanlıların davasını Avrupa nezdinde savunmak amacıyla 1834’te Paris, Londra ve
Viyana’ya elçiler yolladı. Böylece elçilikler tekrar faaliyete başladı. Ardından 1836’da
Hariciye Nezareti kuruldu. Sultan II. Mahmut 11 Mart 1836’da Hariciye Nezareti’ni kurdu.
Böylece Reisülküttap Hariciye Nazırı unvanı almış oldu. İlk Hariciye Nazırı olarak 1832
yılından beri Reisülküttablık görevini yürüten Mehmet Akif Efendi atandı.
•

Nezaretin kuruluşu ardından teşkilatın oluşumuna hız verildi. Kasım 1836’da

Hariciye Nazırı’na yardımcı olmak üzere Müsteşarlık oluşturuldu ve Osmanlı diplomasi
tarihine damga vuracak olan Mustafa Reşit Efendi (Paşa) bu göreve getirildi. Müsteşarın
yanında iki de müsteşar yardımcılığı oluşturuldu. Eskiden Reisülküttaplık emrinde bulunan
Tuğrakeş Odası ile Amedi, Divan, Mühimme, Ruus ve Tahvil gibi Divan-ı Hümayun
kalemleri nezaret bünyesine alındı.
•

1838’den sonra nezaretle Osmanlı elçilikleri arasındaki diplomatik yazışmalar

Fransızca yapılmaya başlandı. 1846’da diğer ülkelerden gelen elçi ve devlet adamlarıyla
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ilgilenmek ve gerekli protokolleri uygulamak üzere Hariciye Teşrifatçılığı oluşturuldu.
Buraya Avrupa’da olduğu gibi özel görevli atandı. Ülke içindeki azınlıklar ve konsoloslarla
ilgili yazışmaları yürütmekle görevli Hariciye Mektupçuluğu, artan dış yazışmalarla
ilgilenmek amacıyla Tahrirat-ı Ecnebiye Odası kuruldu.
•

Sultan Mahmut devrinde Sırbistan’ın özerkliği, Yunanistan’ı bağımsızlığı ve

Mısır isyanı sürecinde yoğun diplomatik faaliyetler yaşandı (1821-1839).
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Uygulama Soruları

•

Osmanlı modern diplomasi tarihinin önemli kurumu olan Babıâli Tercüme Odası’nın
açılışını hangi gelişme etkilemiştir ? değerlendiriniz.

•

Sultan II. Mahmut’un 1834’te Avrupa ikamet elçiliklerini tekrar açışının amacı ne
olmuştur?

•

Hariciye Nezareti’nin kuruluşu hangi asırlık kurumun ortadan kalklamasına neden
olmuştur?

•

Osmanlı Hariciyesi’nin Mısır meselesinin çözümündeki hamlelerini açıklayınız?

281

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı diplomasi tarihinin önemli kurumlarından olan Tercüme
Odası’nı açılışı ile Hariciye Nezareti’nin kuruluşu ve teşkilat yapısı öğrenilmiştir. Ayrıca
Sultan II. Mahmut döneminin nezaret öncesi ve sonrası önemli diplomatik gelişmeleri,
Avrupa ile ilişkilerde yeni dengelerin oluşması, Osmanlı diplomatlarıın bu yeni sürece uyum
çabaları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Babıâli Tercüme Odası açıldıktan sonra dil öğrenimi için aşağıdaki hangi kurum
oluşturulmuştur?
a) Mühime Odası

b) Teşrifat Kalemi

d) Arz Odası

c) Mekteb-i Aklam
e) Lisan Odası

2) İlk Hariciye Nazırı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mehmet Akif Efendi

b) Sait Halim Paşa

d) Gabriel Noradunkyan Efendi

c) Mustafa Reşit Paşa

e) Mahmut Raif Efendi

3) Aşağıdakilerden hangisi 1834’te tekrar açılan daimi elçilikler arasında yoktur?
a) Paris

b) Londra

c) Viyana

d) Atina

e) Berlin

4) Tam Bağımsız Yunanistan Devleti aşağıdaki hangi antlaşma ile kurulmuştur?
a) 1829-Edirne

b) 1826-Petersburg

d) 1832-İstanbul

c) 1830-Londra

e) 1812-Bükreş

5) 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşması hangi ülke ile imzalanmıştır?
a) Fransa

b) İngiltere

c) İran

d) Rusya

e) Prusya

6) 1832’de Sisam Adasına verilen eyalet-i mümtaze statüsü diplomaside aşağıdaki
hangi anlama gelmektedir?
a) Bağımsızlık

b) Beylerbeyilik

c) Eyalet

d) Sancak

e) Özerklik

7) Osmanlı toprağı olan Cezayir, 5 Temmuz 1830’da hangi ülke tarafından işgal edilip
sömürge haline getirildi?
a) Portekiz

b) Avusturya c) Fransa

d) ingiltere

e) Rusya

8) 1838 Balta Limanı ticaret antlaşmasının hangi ülke ile imzalanmıştır?
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a) İngiltere

b) Rusya

c) Prusya

d) Fransa

e) Amerika

9) 1833 Yılında Rusya ile Osmanlı arasında Mehmet Ali Paşa’ya karşı yapılan ittifak
antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balta Limanı

c) Hünkâr İskelesi

b) Kale-i Sultaniye
d) Bükreş

e) Tilsit

10) Avusturya ve Rusya arasında yapılan 18 Eylül 1833 tarihli Münchengraetz Antlaşması
Osmanlı hakkında aşağıdaki hangi yükümlülüğü içermekteydi?
a) Baskı

b) Kültür

c) Ticaret

d) Koruma

e) Arazi Hukuku

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e

a

d

c

b

e

c

a

c

d
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10. TANZİMAT DEVRİNDE OSMANLI DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Tanzimatın İlanı ve Mısır Meselesinin Hallinde Diplomasi
10.2. Osmanlı Diplomasisinde Mustafa Reşit Paşa Ekolü
10.3. Tanzimat Sürecinde Diplomatik Gelişmeler
10.3.1. Yunanistan’daki Türk Emlakı Meselesinin Çözümünde
Osmanlı Diplomasisi
10.3.2. Cebel-i Lübnan Meselesinin Çözümünde Osmanlı Diplomasisi
10.3.3. Avrupa’da 1848 İhtilalleri, Mülteciler Meselesi ve Osmanlı
Diplomasisi
10.3.4. Kutsal Yerler Sorunun Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Diplomasisi
10.3.5. 1853-56 Kırım Harbi ve Osmanlı Diplomasisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Tanzimat dönemi diplomasisinde Avrupa etkisini değerlendiriniz.

•

Mısır Meselesi’nin çözümü sürecinde Osmanlı diplomasisi hangi ittifaklara

yönelmiştir?
•

Osmanlı diplomasi geleneğinde Mustafa Reşit Paşa’nın etkisini açıklayınız.

•

Yunanistan’daTürk emlak ve vakıfları sorununun çözümünde Osmanlı diplomasisi

nasıl sonuç almıştır?
•

Avrupa’da 1848 İhtilalleri sürecinde Osmanlı diplomasisini değerlendiriniz.

287

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
Kazanım

Konu

edileceği veya
geliştirileceği

Tanzimat Fermanı’nın 1839’da
Tanzimatın İlanı ve Mısır
Meselesinin

Hallinde

Diplomasi

ilanı ardından Osmanlı diplomasi
anlayışını ve Mısır Meselesi’nin Ders notları ile tavsiye
Osmanlı edilen özgün kaynaklar.

çözümünde
diplomatlarının

faaliyetlerini

değerlendirmek.

Osmanlı

Diplomasisinde

Mustafa Reşit Paşa Ekolü

Tanzimat

dönemi

Osmanlı

diplomasi

anlayışında

Avrupa

etkisinin sembol isimlerinden olan
Mustafa Reşit Paşa’nın diplomatik

Ders

notları

ve

ansiklopedi maddesi.

kariyerinin öğrenilmesi.
Tanzimat dönemine damga vuran
ve

çözüm
Tanzimat

Sürecinde

Diplomatik Gelişmeler

diplomatlarının

Osmanlı
için

büyük

gayret

gösterdikleri Yunanistan’da Türk
Emlaki Meselesi; Cebel-i Lübnan
Meselesi;

Avrupa’da

1848

Ders notu ve kaynak
kitaplar.

İhtilalleri ve Mülteciler Meselesi ile
Kutsal Yerler Sorunu hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Gülhane Hatt-ı Hümayunu: 1839’da Gülhane’de okunarak ilan edilen

Tanzimat Fermanı.
•

Mülteciler Meselesi: Avrupa’da 1848 ihtilalaleri sonrasında Rusya’dan kaçan

Polonya ve Macar direnişçilerin Osmanlıya sığınmasıyla başlayan diplomatik ve insani
kriz.
•

Kutsal

Yerler

Sorunu:

Rusya’nın

Ortodoksları

himayesi

bahanesiyle

Kudüs’teki Katolik haklarını tartışmaya açmasıyla başlayan uluslararası sorun.
•

Petropi: Yunanistan’daki Türklerin hukuki davalarına bakmak üzere oluşturulan

özel ve karma mahkeme. Mahkeme 26 Temmuz 1838 tarihinde resmen göreve başladı
ve 1869 yılına kadar dava kabul etti.
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Giriş
Osmanlı Batılılışma sürecinde çok önemli bir yeri olan Tanzimatın temelleri II.
Mahmut döneminde atıldı. Nitekim 1826-1839 yıllarda arasında yapılan reformlar ve iç ve
dış konjonktür sonraki dönem yeniliklerine zemin hazırladı. 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen
Tanzimat Fermanı, her ne amaçla hazırlanmış olursa olsun Osmanlı tarihinin en önemli dönüm
noktalarından biridir. Tanzimatla birlikte Batılı tarzda reformlar devlet politikası haline gelmiştir.
Bundan sonraki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve
toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak bir boyut kazanmıştır.
Bu değişim döneminin en önde aktörleri ise Avrupa’yı tanıyan yeni nesil Osmanlı
diplomatları olmuştur. Başta Tanzimat Fermanı’nın mimarı Mustafa Reşit Paşa olmak üzere
hariciyeden yetişen Ali, Fuat ve Mahmut Nedim paşalar sürece damga vurmuşlardır. Bu dönem
Osmanlı diplomasisinin en önemli özelliği Avrupa değerleriyle uyumlu gelişme gösterme
gayretleridir. Devletin güç kaybı devam ettiğinden diplomasi önemini daha da artırmıştır. Bu
sürecin sonu Osmanlı’nın Avrupa devletler sistemine dâhil edilmesi olmuştur. Tanzimat ardından
Osmanlı’da artan Avrupa müdahalelerinin en önemli unsuru diplomatik temsiciler olmuştur.
Avrupalı elçiler iç politik çekişmelerde de etkili olmaya başlayacaklardır.
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10.1. Tanzimatın İlanı ve Mısır Meselesinin Hallinde Diplomasi
II. Mahmut’un 17 yaşındaki oğlu Sultan
Abdülmecit (1839-1861), Nizip yenilgisi gölgesinde
tahta çıktı. Tecrübesiz

Padişah devlet idaresini

Osmanlı’nın yeni nesil diplomatlarına yani etkinliği
her geçen gün artacak olan Babıâli bürokrasisine
emanet etti.
Abdülmecit idareyi ele aldığında Mehmet Ali
Paşa

sorununun

çözülemeyeceğini

Avrupa
anladı.

Bu

desteği
nedenle

olmadan
Avrupa

kamuoyunu etkilemeye yönelik adımlar atılması
uygun bulundu. Nitekim Hariciye Nazırı makamında
olan Mustafa Reşit Paşa’nın girişimleri ile hazırlanan
Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildi.
Böylece Osmanlı’da yeni bir dönem başlamış oldu.
Gülhane bahçesinde okunduğu için Gülhane Hatt-ı

Resim-79: Sultan Abdülmecit (ÖRENÇ,
2012, 105)

Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye olarak da anılan
fermanının sadece kısıtlı içeriği ile değerlendirilmesi yanlış olur. Tanzimat’ın doğuşunda bir önceki
dönemin etkisi bulunduğu gibi, ilanından sonraki bütün sosyal ve ekonomik gelişmelere tesir
etmiştir.
Tanzimat Fermanı, Padişah, nazırlar, ulema, asker ve sivil devrin önde gelen simaları, Rum
ve Ermeni patrikleri, Yahudi Hahamı, esnaf teşkilatı temsilcileri ve İstanbul’daki yabancı
dipolomatların huzurunda bizzat Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. Fermanı’nın
giriş kısmında belirtildiği gibi, devlet yüz elli senedir bir buhran içindeydi. Bu buhran Osmanlı
kamuoyunda toprak kayıplarıyla varlığını sürdürürken, idareciler nazarında dağılan ve
fonksiyonlarını yerine getiremeyen klasik devlet ve toplum kurumlarından oluşan bir problemler
yumağı olarak belirmişti. Gerçi Osmanlı yöneticileri ve toplumu geçen bir buçuk asır boyunca idari
ve ekonomik alanda, askerlikte ve arazi sisteminde bazı önemli düzenlemeler yapmaya ve yeni
prensipler geliştirmeye gayret etmişlerdi. Fakat bu girişimler devletin tamamını kapsayacak
nitelikte olamamıştır. Şimdi Tanzimat’la bütünüyle yeni bir düzenleme kaçınılmaz hale gelmişti.
Ve asıl önemlisi hukuki düzenlemelerle Avrupa sisteminden esinlenen yeni bir sistematikleşmeye
gidilmesiydi.
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Ferman, Osmanlı Müslim ve Gayrimüslim vatandaşları arasında şahsi haklar ve vatandaşlık
hukuku açısından eşitlikten söz ediyordu. Bu haliyle, İslamî anlayışla çelişen yönler içeriyordu.
Klasik çağlardan itibaren bu türden bir eşitliğe dayanmayan devletin ana nizamına ve toplum
yapısına darbe vuruluyordu. Nitekim Tanzimat’ın bu eşitlik iddiasını iyice kökleştirmek üzere ilan
edilen ve aşağıda ele alacağımız 18 Şubat 1856 tarihli Islahat Fermanı uygulamalarında karşılaşılan
zorluklar bu noktada düğümlenmekteydi.
Ferman sonrasında yapılan düzenlemelerle klasik Osmanlı devlet sisteminde ilmiye,
kalemiye ve seyfiye üçlü yönetim denkleminin bozulup, kalemiye sınıfının üstünlüğünün
belirgin hale gelmesini sağlanmıştır. Bu yönüyle Tanzimat sivil bir projedir. Fermanın
hazırlayıcı ve uygulayıcıları Osmanlı’nın Batı medeniyetine dönük, Avrupa’dan destek gören
ve en önemlisi orada müttefikleri bulunan Mustafa Reşit, Mehmet Emin Ali ve Keçecizade
Fuat Paşa gibi diplomat kökenli sivil paşalar olmuştur. Tanzimat’la birlikte devlet
yönetiminde ve dış politikanın belirlenmesinde diplomat kökenli devlet adamlarının etkili
olduğu Babıâli öne çıktı. Bu durum Sultan II. Abdülhamit (1876-1908) dönemine kadar çok
az kesintiyle devam etmiştir.
Böyle bir fermanın ilanından ilk beklenen, Osmanlı’nın Avrupa’nın liberal devletleri arasına
sokulması, İngiliz ve Fransız kamuoyunun desteğinin sağlanması ve böylece Avrupa’da Mehmet
Ali Paşa lehinde oluşan sempatiyi dengeleyerek, Mısır ve Boğazlar meselelerine çözüm bulunması
gibi siyasi yararlardı. Nitekim Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa bu noktayı göz önüne alarak fermanı
kendisine karşı yapılmış bir hamle olarak yorumlarken pek de yanılmamaktaydı.
Fermanla oluşan iyimser havaya rağmen Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile mücadelede
Babıâli’nin başarısızlığı ve acziyeti ortada idi. Meselenin başından itibaren diplomatik
sürecin yavaş işlemesi, Avrupalıların çıkar çatışmalarından kaynaklanıyordu. Bununla
birlikte 1840 yılının başında Fransa dışındaki devletlerin temsilcileri Mehmet Ali Paşa’nın
Suriye’nin babadan oğula geçen (ırsen) bir idari yapıdan vazgeçirilmesi hususunda bir
anlaşmaya vardılar. Diğer taraftan Babıâli ve beş batılı devlet arasında bir antlaşma
yapılmasını isteyen İngiliz hükümeti, Babıâli’nin de taraf olarak bu antlaşmaya katılmasını
istedi. Bu talep üzerine Paris’teki Osmanlı Elçisi Nuri Efendi 27 Mart'ta Londra’ya hareket
etti. Nuri Efendi beş Avrupalı devletinin temsilcilerine bir nota verdi ve 27 Temmuz
müşterek notasındaki taahhütlerine uygun bir çözüm bulmalarını istedi. Nuri Efendi’nin bu
talebi İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Palmerston ve diğer temsilciler tarafından olumlu
karşılandı. Meselenin çözümünü hızlandırmak isteyen Babıâli, bu sefer Şekip Efendi'yi elçi
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olarak Londra’ya gönderdi.
Diplomatların uzun müzakereleri sonucunda nihayet 15 Temmuz 1840 tarihinde
Babıâli ve İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya temsilcileri arasında tanzim edilen
protokoller çerçevesinde hazırlanan Londra Antlaşması imzalandı. Antlaşma göre Avrupalı
devletler, isyan halindeki valiye karşı Sultanı korumayı, Mehmet Ali Paşa şartları kabul
etmezse itaatini sağlamak için yardım taahhüdünde bulunuyorlardı. Eğer vali şartları kabul
etmezse İngiltere ve Avusturya’nın Akdeniz’deki donanmalarına saldırı emri verilecekti.
Antlaşmaya eklenen bir hükümde Mısır Valisi’nin itaati durumunda Mısır’ın ırsen (babadan
evlada) idaresi ve Akka’nın hayatı boyunca kendisine verilmesi, antlaşmanın kendisine
bildirilmesinden sonra ilk 10 gün içinde Osmanlı Donanması’nı iade etmesi, şartları kabul
etmezse Akka’nın devrinin söz konusu olamayacağı, ikinci 10 gün içinde de şartları kabul
etmezse teklifin tamamen geri çekilebileceği belirtildi. Taraflar arasında aynı gün imzalanan
ve antlaşmaya eklenen bir protokolde Padişahtan Boğazların (Akdeniz ve Karadeniz) yabancı
devletler savaş gemilerine kapalılığı kuralını devam ettirmesi talep ediliyordu. Sadece
elçilerin maiyetlerinde bulunan hafif silahlı gemiler bu kuraldan istisna tutulmaktaydı. Son
olarak Mısır Valisi’nin bu antlaşmaya uyup uymadığını tetkik için Osmanlı ile diğer
devletlerarasında bir protokol daha imzalandı.
Antlaşma haberi İstanbul’a ulaştıktan hemen sonra Londra Antlaşması’nın şartlarını
içeren bir ültimatom Sadık Rıfat Bey vasıtasıyla Mısır Valisi’ne gönderildi. Bir taraftan da
Mehmet Ali Paşa idaresinden rahatsızlık duyan Suriye halkına yardım maksadıyla silah,
cephane ve asker gönderilmesi için gerekli tedbirler alındı. İskenderiye’ye gelen Rıfat Bey,
kendisine refakat eden dört devletin konsolosları aracılığıyla antlaşmayı Mehmet Ali Paşa’ya
tebliğ etti. Yapılan görüşmeler ve verilen sürelerin sonunda paşa mevcut şartları yerine
getirmeyeceğini açıkça ifade etti. Avrupa’da hava aleyhine dönen Mehmet Ali Paşa da boş
durmadı. Fransa’ya resmen müracaat edip himayesini ve aracılığını talep etti. Fakat 15 Eylül
1840’da Mehmet Ali Paşa Mısır valiliğinden azledildi. Aynı gün Suriye ve Mısır sahillerinin
abluka altına alındığı ilan edildi. Bu karar üzerine müttefik donanması Beyrut’a ulaştı.
Osmanlı, İngiliz ve Avusturya askerlerinden oluşan kuvvetler şehri bombalamaya başladı. 10
Ekim tarihinde ise şehir ele geçirildi ve İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleri mağlup
edildi.
Mısır’ı destekleyen Fransa Kont Walewski vasıtasıyla bir taraftan da Babıâli ile
Mısır valisi arasında bir uzlaşma sağlamaya gayret ediyordu. Bu mümkün olmadığı gibi
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İngiltere, Mehmet Ali Paşa’nın derhal itaat etmesini istedi. Ayrıca kendisine sığınmış
bulunan Osmanlı Donanması’nı teslim etmesi ve askerini Suriye, Adana, Girit ve kutsal
şehirlerden çekmesi şartıyla tekrar Mısır Valiliği’ne iadesi ve Mısır yönetiminin ırsen ailesine
verilmesinin Sultana tavsiye edilmesi gündeme getirildi. Bu teklif müttefik devletlerce de
uygun bulundu. Bu gündemle 14 Kasım 1840’da dört devletin temsilcileri imzaladıkları bir
memorandumu Babıâli’ye sundular.
Diplomaside bu gelişmeler yaşanırken İskenderiye’de bulunan Fransız Amiral
Charles Napier ile Mehmet Ali Paşa barış müzakerelerine başladı. Fransızlara karşı güvenini
kaybeden ve müttefik kuvvetler karşısında ordusu tamamen dağılan Mehmet Ali Paşa için
Napier’in teklifi kaçırılmayacak bir fırsat oldu. 27 Kasım tarihinde yapılan bir antlaşma ile
Mehmet Ali Paşa Suriye’yi boşaltmayı ve Mısır’ın ırsen kendisine devredildiği haberinin
ulaşması üzerine de Osmanlı Donanması’nı iade etmeyi taahhüt etti. Fakat Babıâli bu şartları
ve antlaşmayı geçersiz ilan etti. Müttefik devletler bu tavra destek verdi. Osmanlı’nın böyle
açık bir tavır sergilemesinin esas sebebi müttefik kuvvetlerin Suriye’deki başarıları ve
İngiltere’nin İstanbul Elçisi Ponsonby’in tavsiyeleriydi. Dışişleri Bakanı Palmerston’ın
talimatına rağmen Ponsonby Mustafa Reşit Paşa’ya Akka’nın düşmesi haberiyle müttefik
kuvvetlerin fikirlerini değiştirecekleri ve Mehmet Ali Paşa’dan tamamıyla kurtulacakları
görüşünde olduğunu bildiriyordu. Bakan, şimdilik Mısır’ın hayat boyu şartıyla valiye
verilmesine rıza gösterilmesini de tavsiye etmekteydi.
Görüldüğü gibi Osmanlı Hükümeti bütün bu yoğun diplomasi boyunca müttefikleri ile
işbirliğini sağlamadan hiçbir adım atmıyordu. Yine öyle yapıldı ve 27 Aralıkta İngiliz Elçisi
Ponsonby’e resmi bir nota verilerek 14 Kasım tarihli memorandumun şartlarını yerine
getirmesi durumunda Mehmet Ali Paşa’nın itaatinin kabul edileceği ve Mısır Valiliği’nin de
onaylanacağı bildirildi. Müttefik diplomatların hepsi Mısır’ın ırsen yönetiminin Mehmet Ali
Paşa’ya verilmesinden yana fikir beyan ettiler. Bu gelişme üzerine Sultan Abdülmecit 12
Ocak 1841 tarihli bir ferman ile itaatini göstermesi durumunda Mısır’ın ırsen yönetiminin
Mehmet Ali Paşa’ya verileceğini ilan etti. Yapılan müzakereler sonucu 13 Şubat 1841 tarihli
bir ferman ile paşanın erkek evladı arasından halefini seçme hakkı Sultanın onayına bağlı
olmak şartıyla Mısır’ın ırsen idaresi Mehmet Ali Paşa’nın ailesine verilmesi onaylandı.
Babıâli, müttefik diplomatlarla Mısır’ın statüsünün son ayrıntılarını belirlerken
Londra’da aynı devletlerin temsilcileri Boğazların kapalılığı hususunda bir antlaşma zemini
arıyordu. Bu görüşmelerde Mısır işinin kesin çözümünde Fransa’nın da yer alması gerekliliği
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üzerinde mutabakata varıldı. Londra’daki Fransız elçisi Guizot barış zamanlarında
Boğazların yabancı savaş gemilerine kapalı tutulmasının garanti altına alınması hususunda
müttefiklerle hem fikir olduğunu beyan etti. Boğazların statüsüne uluslararası bir mahiyet
kazandırmak isteyen İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston’un önündeki en büyük engel 13
Şubat Mısır fermanından kaynaklanan bazı ihtilaflardı. Bu arada müttefik devletlerin de
desteğini alan Palmerston Babıâli’ye Mısır fermanında bazı değişiklikler yapılmasını önerdi.
Bunun üzerine Osmanlı diplomatları çalışma yaptılar ve 24 Mayıs 1841 tarihli bir ferman
daha hazırladılar. Padişahın ilan ettiği yeni fermana göre Mısır’ın ırsen yönetiminin Mehmet
Ali Paşa’nın soyundan gelen en büyük erkek evlada verileceği, yıllık verginin miktarının
başka bir ferman ile belirtileceği ve albay rütbesine kadar olan subayların paşa tarafından
atanabileceği uygun bulundu. Yeni ferman Mehmet Ali Paşa tarafından hemen kabul edildi
(26 Haziran). Böylece sadece Mısır meselesi kesin çözüme kavuşmakla kalmadı, aynı
zamanda Fransa’nın yeniden Avrupa ittifakına dâhil olması önündeki engel de kalkmış oldu.
Mısır sorunu çözüldüğünden Avrupa diplomasisi tekrar Boğazlar meselesine
odaklandı. Müzakereler sonucunda 10-13 Temmuz 1841 tarihlerinde Babıâli ile beş büyük
devlet arasında Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı. Müzakerelerde Osmanlı’yı yine
Şekip Efendi temsil etti. Boğazlarda Rusya’ya avantaj sağlayan 1833 Hünkâr İskelesi
Antlaşması’nın süresi 1841’de bitiyordu. Yeni antlaşma ile Osmanlı barış zamanda
Boğazların yabancı devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulmasını genel bir kural olarak
kabul ediyordu. Bunun karşılığında da beş devlet bu karara göre hareket etmeyi taahhüt
emekteydiler.
Bu anlaşma içeriği aslında Babıâli’nin artık rastgele Boğazları açmağa veya herhangi
bir devletin lehinde kapamaya muktedir olamayacağını gösteriyordu. Ayrıca devletin
hükümranlık hakları sınırlandırılmış ve taahhüdünü devletlerden birinin lehine bozması
durumunda diğerlerine karşı sorumlu bir duruma düşmesi söz konusu olmuştu. Bu antlaşma
ile Boğazların kapalılığı prensibinin Avrupa devletler hukukunun temel bir prensibi
haline gelmesi, sadece Osmanlı hukukunu kısıtlamakla kalmadı, aynı zamanda Boğazların
büyük devletlerin ortak himayesine girmesine de sebep oldu. Sonuçta Mısır meselesi
hallolurken Osmanlı diplomatları bilhassa konferans diplomasisinde bir hayli de deneyim
kazanmış oldular.
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10.2. Osmanlı Diplomasisinde Mustafa Reşit Paşa Ekolü
Son dönem Osmanlı diplomasisinin
büyük ismi Mustafa Reşit Paşa düzenli bir
öğrenim görmedi. Onun diplomasiye ilk
adımı Beylikçi Akif Efendi’ye intisap
etmesiyle

başladı.

Ardından

Babıâli

Mektubi Kalemi’ne tayin edildi. Daha
sonra

1828-1829

Osmanlı-Rus

savaşı

esnasında orduda Sadrazam Sırrı Paşa’nın
mühürdarı oldu. Bu esnada Babıâli’ye
yazdığı yazılardaki sade anlatım ve düzen
Sultan II. Mahmut’un dikkatini çekti.
Nitekim 1829 Edirne barış görüşmelerine
başkâtip

sıfatıyla

katıldı.

Başarıları

Resim-80: Mustafa Reşit Paşa
(ÖRENÇ, 2012, 108)

bürokraside yükselmesini sağladı ve Amedi Odası’na geçti. Burada, yeteneklerini takdir
eden Reisülküttap Pertev Efendi’nin himayesini gördü.
Mustafa Reşit Paşa diplomaside esas tecrübeyi Mısır Meselesi esnasında kazandı.
Mehmet Ali Paşa ile Suriye hususunda yapılan görüşmelerde Reisülküttabın yanında ikinci
kâtip olarak Mısır’a gitti (1830). Dönüşünde Amedi oldu. Mısır kuvvetlerinin Konya’daki
galibiyeti üzerine Halil Rifat Paşa maiyetinde tekrar Mısır’a gitti. Kütahya’da Kavalalı
İbrahim Paşa ile yapılan görüşmelere katıldı (1833). Fakat bu görüşmelerde Adana’nın Mısır
valiliğine bırakılmasını önleyememiş olması sebebiyle gözden düştü.
Mustafa Reşit, 1834’te daimi elçilikler açılması sürecinde fevkalade elçi olarak
Paris’e gönderildi. Görevi 1830’da Fransız işgaline uğrayan Cezayir’in durumunu görüşmek
ve tahliyesini sağlamaktı. Bu esnada Viyana’da Prens Metternich ile görüşme fırsatı buldu.
Mısır ve Cezayir meselelerinde Avusturya’nın desteğini kazanmaya çalıştı. Özellikle Fransız
basınında Osmanlı aleyhinde propaganda yapılması üzerine Mehmet Ali Paşa’ya karşı
kamuoyunun kazanılması yönünde girişimlerde bulundu. Buradaki görevi bitince Mart
1835’te İstanbul’a döndü. Çok kısa süre sonra Temmuz ayında Paris’e bu sefer daimî elçi
olarak tayin edildi. Ertesi yıl Eylül 1836’da Londra elçiliğine getirildi. Özellikle devrin
büyük askeri ve ekonomik gücü İngiltere’nin Mısır meselesinde yardımını sağlamaya çalıştı.
İngiltere’nin Cezayir’in işgali hususunda tarafsızlıktan ayrılmamış olmasına rağmen Mehmet
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Ali Paşa’nın ihtiraslarına gem vurulması konusunda Osmanlı Devleti’nin yanında yer
almasını sağlamada başarı kazandı.
Mustafa Reşit Paşa, Paris’te ve Londra’da geçirdiği üç yıl içinde Avrupa diplomasisini
yakından tanıdı. Fransızcasını ilerletti ve önde gelen devlet adamlarıyla görüşmeler yaparak
tecrübe ve çevre kazandı. Bu özellikleri nedeniyle Sultan II. Mahmut’un diplomaside attığı
yeni adımlarda en önde gelen isim oldu. Nitekim 1836 sonbaharında Hariciye Müsteşarı, 13
Haziran 1837’de Hariciye Nazırı atandı. Bu esnada Mısır meselesi kritik bir durumdaydı.
Mustafa Reşit Paşa İngiltere’nin askeri ve siyasi desteğinin sağlanması amacıyla 1838
Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanmasında büyük rol oynadı. Ardından bu devletle bir
ittifak oluşturulması göreviyle Londra Büyükelçiliği’ne tayin edildi.
Mustafa Reşit Paşa’nın zirveye yürüyüşü Sultan Abdülmecit’in tahta çıkmasıyla
başladı. Padişah değişikliği ardından İstanbul’a dönerek huzura kabul edildi. Nizip’teki
yenilgi sebebiyle devletin bekasını tehdit eder hale gelen Mısır meselesinin çözümünde etkin
bir rol üstlendi. Bu arada bir devre adını veren Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesini sağladı
(3 Kasım 1839). Sorunun çözümü esnasında Mısır’ın mali işlerinin İstanbul’dan gönderilecek
bir Defterdar gözetimine bırakılmasında ısrar edince, anlaşmazlığın uzamasına yol açacağı
endişesiyle azledildi ve dördüncü defa elçi sıfatıyla Paris’e gönderildi (16 Temmuz 1841). Bu
son Paris elçiliği esnasında Suriye’de Mısır işgalinin sona ermesiyle ortaya çıkan meseleler
ve özellikle Cebel-i Lübnan’ın yeni bir düzene kavuşturulması üzerinde çalıştı. 3 Mart
1843’te İstanbul’a döndü. Ardından Edirne Valiliği’ne tayin edildiyse de kabul etmedi ve bir
süre sonra tekrar Paris elçiliğine gönderildi. 25 Ocak 1844 - 24 Ekim 1845 tarihleri
arasındaki bu elçilik döneminde de Lübnan’a verilen yeni statünün belirlenmesiyle ilgilendi.
Diplomasideki aktif durumu onu tekrar hariciyenin en başına taşıdı.
Mustafa Reşit Paşa 24 Ekim 1845’te tekrar Hariciye Nazırlığı’na getirildi. Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’nın ilerlemiş yaşına rağmen Padişaha bizzat bağlılığını arzetmek üzere
İstanbul’a gelmesini sağlaması kendisine Sadrazamlığın kapısını açtı (28 Eylül 1846). Fakat
bu ilk Sadrazamlığı kısa sürdü. Buna rağmen reformlara devam etti. Devlette bu kadar
yükselmesi ve yapmış olduğu bazı ıslahatlar kendisine karşı bir muhalefetin doğmasına sebep
oldu. Serasker Damat Sait Paşa’nın önderlik ettiği muhaliflere karşı verdiği mücadeleden
yenik ayrıldı ve 28 Nisan 1848’de azledildi. Fakat Avrupa’daki 1848 ihtilalleri nedeniyle
oluşan siyasi ortam yüzünden 12 Ağustos’ta tekrar Sadrazam atandı. 26 Ocak 1852’de
görevden alındı ise de 5 Ağustos 1852 tarihine kadar sürmek üzere üçüncü defa Sadrazam
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oldu.
Mustafa Reşit Paşa 1848 ihtilalleri sebebiyle Avrupa’da meydana gelen karışıklıkları
yakından izledi. Macar ve Polonyalı (Leh) milliyetçilerinin Osmanlı’ya ilticası ve bundan
dolayı Rusya ve Avusturya ile gerginleşen siyasi ilişkileri İngiltere ve Fransa’dan destek
bularak aşmaya çalıştı. Mültecilerin iade edilmesiyle ilgili baskılara karşı çıktı. Böylece
Avrupa kamuoyunda Türklere yönelik olumlu bir hava oluştu. Bu durum Kırım Savaşı
(1853-1856) esnasında Avrupa’daki liberal kesimlerin ve geniş halk kitlelerinin desteğini
sağladı. Bu da büyük devletlerin Rusya’ya karşı Osmanlı’nın yanında savaşa katılmalarını
kolaylaştırdı. Mustafa Reşit Paşa Sadrazamlıktan azledilmesine rağmen karşılaşılan
diplomatik krizlerde devreye sokuldu. Nitekim aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere
Rus Elçisi Mençikov’un İstanbul’a gönderilmesiyle başlayan krizin aşılması için 14 Mayıs
1853’te tekrar Hariciye Nazırlığı’na getirildi. Rusların Osmanlı Ortodoks vatandaşları
üzerindeki hamiliği resmen bir anlaşmaya bağlanması teklifinin reddedilmesini sağladı. Rus
elçisinin etkisiyle tekrar görevden alındı.
Mustafa Reşit Paşa 23 Kasım 1854’te dördüncü defa olmak üzere Sadrazamlığa
getirildi. Bu esnada Süveyş Kanalı projesine karşı çıkınca Fransa’nın tepkisine yol
açtığından bir müddet sonra görevinden alındı (2 Mayıs 1855). Ancak Mısır’a yaptığı seyahat
dönüşünde beşinci defa Sadrazamlığa getirildi (1 Kasım 1856).
1856 Paris Antlaşması gereği Romanya (Memleketeyn)’de divan seçimleri yapıldı ve
birleşme aleyhtarı kazandı. Buna Fransa itiraz etti ve Osmanlıya baskı yaptı. Bu durumda
Mustafa Reşit Paşa kararı meşru saymakta ısrar edince yine siyaseten azli gerekli görüldü (1
Ağustos 1857). Krizin Fransa’nın arzusuna göre geçiştirilmesinden sonra altıncı defa
Sadrazam oldu (22 Ekim 1857). Kısa süren bu son Sadrazamlığında başta kendi yetiştirmeleri
olan Mehmet Emin Ali ve Keçecizade Fuat paşalar olmak üzere bütün siyasî rakipleriyle
barıştı. Türk diplomasisinin bu önemli ismi 7 Ocak 1858’de vefat etti.

298

Resim-81: Mustafa Reşit Paşa’nın
Kırım Harbi sürecinde Avrupalılarla görüşmeleri (Anonim)

Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat döneminin az sayıdaki misyon sahibi devlet
adamlarındandır. En büyük siyasi hedefi devleti Avrupa tarzında teşkilatlandırmaktı. Bunu
devletin ayakta kalmasının başlıca şartı olarak görmekteydi. Bu anlamda hem II. Mahmut’un
ve hem de Abdülmecit’in desteğini almıştır. İcraatları eski düzen yanlısı Koca Hüsrev,
Fethi, Damat Sait ve Mehmet Ali paşaların muhalefetini çekmiş, siyasî hayatı büyük ölçüde
bunlarla uğraşmakla geçmiştir.
Mustafa Reşit Paşa’nın dış siyasetteki ana çizgisi, devletin bekasını büyük devletler
arasındaki dengede görmesidir. Ona göre bu politika hayati önem taşımaktadır. Bu denge
politikasına rağmen diğer devletlere nazaran İngiltere’nin ekonomik ve askeri üstünlüğüne
inanmaktadır ve iktidarda bulunduğu dönemlerde icraatlarına bu gerçek doğrultusunda yön
vermiştir. Bu görüşleri nedeniyle İngiltere tarafından himaye edilmiştir. Kırım Savaşı
sırasında ve savaştan sonra Osmanlı’da Fransa etkisi arttığından iktidardan uzaklaştırılması
da kaçınılmaz olmuştur. Bu dönemde devletin gücü zayıfladıkça bu tür dış ilişkiler daha da
önem kazanmıştır. Rusya’nın zararsız halde tutulması, İngiltere ve Fransa siyasetlerine itibar
gösterilmesi yoluyla sağlanmaya çalışıldığından hem iç ve dış politikada hem de devlet
adamları arasında İngiliz veya Fransız yanlısı olma hali giderek artan bir biçimde kendini
göstermiştir.
Mustafa Reşit Paşa, resmî yazışmaların sadeleştirilmesinde ve herkesin anlayacağı
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şekilde Türkçe olarak yazılmasında öncülük ederek, diplomasi tarihinde ayrıca yer
edinmiştir. Paşanın oğulları da diplomasiye ilgi duymuştur. Oğlu Mehmet Cemil Paşa üç
defa Paris sefirliğine atanmıştır. Küçük oğlu Salih Bey, Hariciye Mektubi ve Amedi
kalemlerinde görev yapmıştır.

10.3. Tanzimat Sürecinde Diplomatik Gelişmeler
10.3.1. Yunanistan’daki Türk Emlaki Meselesinin Çözümünde
Osmanlı Diplomasisi
Mustafa Reşit Paşa’nın siyasi hayatından da anlaşılacağı gibi Tanzimat döneminde
diplomasi Mısır ve Yunanistan, Avrupa isyanları, Rusya ile Kutsal Yerler sorunu gibi ağır
meselelerle uğraşılmıştır. Babıâli, doğru bir kararla Mısır meselesi ve Rusya baskıları gibi
büyük sorunların çözümünde Avrupalı devletler nezdinde kamuoyu oluşturmak ve
yapılmakta olan reformlar için destek sağlamak amacıyla sürekli diplomasiyi tekrar
canlandırmıştı.
Mısır meselesi gibi Tanzimat dönemi diplomatlarını uğraştıran en çetin sorunlardan
biri Yunanistan’ın kuruluşu sonrası devam eden Türk emlaki ve Mora muhacirlerinin
sorunları olmuştur. Bu mesele çok uzun süre gündemi meşgul etmiş, zaman zaman iki ülke
savaş aşamasına kadar gelmiştir. Osmanlı 1832 antlaşması uyarınca Atina’ya sınır ve emlak
görevlileri göndermişti. Yunan hariciyesi ile bu konular defalarca müzakere edilmiş, ödeme
protokolleri yapılmıştır. Hatta Londra Elçisi Mustafa Reşit Paşa, İngiltere Dışişleri Bakanı
Lord Palmerstone ile bu konuda da görüşmeler yapmıştır.
Türk emlaki meselesinde yaşanan diplomatik kriz uluslararası baskılar neticesinde
Yunan Hükümeti’nin attığı bazı adımlarla yumuşamıştır. Yunanistan Türklerin statüsüne dair
1838 yılında bir düzenleme yapmayı kabul etmişti. Yunan Kralı ile varılan mutabakata göre
Yunanistan’daki Türklerin hukuki davalarına bakmak üzere özel ve karma bir mahkeme
oluşturulacaktı. Yunanlılar bu mahkemeye Petropi adını verdiler. Mahkeme 26 Temmuz
1838 tarihinde resmen göreve başladı ve 1869 yılına kadar dava kabul etti.
Yunanistan Türk emlak ve vakıfları meselesinde adım atmıyordu. Bir de bu ülke ile
ticaret antlaşması imzalanması meselesi vardı. Babıâli, Yunanistan’ın emlak işinde gösterdiği
kötü niyete karşılık olmak ve bu ülkeyi çözüme zorlamak için Osmanlı topraklarında yaşayan
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ve ticaretle uğraşan Yunanistan vatandaşlarının statüsünü tartışmaya açtı. Sorun alevlenince
devreye yine üç devlet girdi. Böylece konu uluslararası mahiyet kazandı. Yunanistanla ticaret
antlaşması hususundaki olumlu gelişmeler ancak Sultan II. Mahmut’un vefatından sonra
yaşandı.
Sultan Abdülmecit’i tebrik için İstanbul’a gönderilen Yunan Dışişleri Bakanı
Zagrafos ile ticaret antlaşmasına dair görüşmeler yapmak için Hariciye Nazırı Mustafa Reşit
Paşa’ya tam yetki verildi. Padişah, bu husustaki iradesinde iki ülkenin coğrafi mevkileri
dikkate alınarak, şu anda ve gelecekte ilişkilerin yararına olacak bir antlaşma yapılmasını
istiyordu. Nihayet 3 Mart 1840 tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak, 29 maddeden oluşan
ilk ticaret antlaşması hazırlandı. Antlaşma iki taraf hükümdarı tasdik edildikten sonra
yürürlük kazanacaktı. Fakat antlaşma Yunan milliyetçileri tarafından çok şiddetli
eleştirilmekteydi. Bunun nedeni ise suçluların iadesine dair maddelerdi. Bağımsızlıktan sonra
Yunan sınırındaki karışıklıklar da devam etmekteydi. Osmanlı topraklarında faaliyette
bulunan Rum çeteler sınırdan rahatlıkla Yunanistan’a geçerek takibattan kurtuluyordu.
Antlaşma ile bu şahısların iadesinin önünü açılması, bazı kesimleri rahatsız etti. Bu nedenle
ticaret antlaşmasının tasdiki gecikti. İki ülke arasındaki emlak satışı sorunları daha da derinleşti.
Ticaret antlaşması ardından Osmanlı Hükümeti Yunanistan’a ilk elçisini tayin etti. Rumca
ve Fransızca bilen Kostaki Musurus Bey bu çok önemli görev için uygun bulunmuştu (Mayıs
1840). Kostaki Bey Yunanistan ile karmaşık sorunların çözümü için çok gayret sarf etti. Görevine
başlayınca ilk olarak Türklerin emlaki meselelerini ele aldı. Bu husus artık kanayan bir yara
halini almıştı. Ortak mahkemenin daha aktif çalışması için Yunanlılara baskı yaptı. Mahkemenin
yapısının değiştirilmesi taleplerine direndi. Bir taraftan da kendisine iletilen Mora muhacirlerinin
şahsî emlak meselelerini çözmeye çalıştı. Kostaki Bey’in uğraşmak zorunda kaldığı önemli
sorunlarından biri Yunanistan’daki Türklere yapılan baskılardı. Türk mallarına zorla el konulması
uygulamalarından başka kız kaçırma hadiselerinin artması, iki ülke ilişkilerinde yeni krizlere
neden oluyordu. Bilhassa Eğriboz Adası’nda küçük yaştaki Müslüman kızlar Rumlar tarafından
zorla kaçırılıyordu. Bu konularda Yunan Hükümeti defalarca uyarıldı. Kostaki Bey ile Yunanlı
yetkililer arasındaki Türk emlaki görüşmelerinde çözümün önündeki en büyük engellerden
biri Yunan maliyesinin çok kötü durumda olmasıydı. Bu nedenle askerî harcamalarda dahi
kısıtlamaya

gidilmesi

tartışılmaktaydı.

Uzun

müzakere

ve

tartışmalardan

sonra

Yunanistan’daki Türk emlaki ve vakıflarının tasfiyesinde anlaşmaya varıldı (1-17 Şubat
1844). Böylece 1840’da tayin edilen Kostaki Bey ilk diplomatik zaferini 4 yıl sonra kazanmış
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oldu.
Kostaki Bey ile Yunan Dışişleri Bakanı Droso Mansola tarafından imzalanıp
mühürlenen ve Türkçe, Fransızca ve Rumca hazırlanan 1844 tarihli Türk emlaki antlaşması
iki ülke hükümdarının onayı ile yürürlük kazanacaktı. Antlaşma Yunan Kralı tarafından
bekletilmeden onaylandı. Sultan Abdülmecit de Meclis-i Vala’daki müzakere ardından 14
Nisan 1844 tarihli bir emir ile antlaşmayı tasdik etti.Yapılan antlaşmaya rağmen OsmanlıYunan sınırındaki ihlaller ve çete faaliyetlerinin önü alınamıyordu. Zaman zaman çatışmalar
da yaşandı. Elçi Kostaki Bey, Yunanistan’da gerekli temaslarda bulunurken Osmanlı
Hükümeti ciddi bir şekilde savaş seçeneğini masaya yatırdı. Osmanlı’nın kararlılığı ortaya
çıkınca İngiltere ve Fransa tekrar konuya müdahale ettiler. Yunanistan’daki parti çekişmeleri
ve Cumhuriyet ilanı hazırlıkları nedeniyle Kostaki’nin temaslarından bir sonuç çıkmadı.
Osmanlı Devleti ise uluslararası tavsiyeler nedeniyle savaş seçeneğini gündemden çıkardı.
Kostaki Bey’in faaliyetleri Yunanistan’daki aşırı milliyetçilerin tepkisine sebep oldu.
Hakkında olumsuz kampanyalar yapıldı. Tam bu esnada Rum isyanında görev alan bir şahsa
Osmanlı sınırlarına giriş vizesi verilmemesi meselesi yüzünden çok büyük bir kriz meydana
geldi. Ocak 1847’de Yunan Kralı bir baloda Osmanlı Elçisi Kostaki’yi açıkça suçladı. Yunan
Başbakanı ile yapılan bir görüşmede ise tartışma yaşandı. Durumdan haberdar olan Babıâli
derhal elçiden özür dilenmesini talep etti. Yunan Kralı bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini
ifade edince ilişkiler kopma noktasına geldi. Bu gelişme üzerine Yunan gemilerinin Osmanlı
limanlarına girişi yasaklandı. Kostaki Bey Atina’yı terk etti.
Avrupa’da 1848 ihtilalleri başladığından Yunanistan destek bulamadı ve araya
Rusya’nın girmesi ile kral Osmanlı elçisinden özür diledi. Bu durumda Kostaki Bey tekrar
Atina’ya döndü. Fakat çok geçmeden elçi aşırı milliyetçi bir Yunanlının suikastine uğradı ve
sakat kaldı. Suikast ardından Kostaki Bey Atina’dan çekildi (Ekim 1848). Yerine
maslahatgüzar seviyesinde olmak üzere Osman Efendi atandı. Osman Efendi de Türk
emlakinin tasfiyesi sorunu ile uğraştı. Yunanistan taahhüt ettiği ödemeleri yapmıyordu. Bir
de Yunanistan’daki Giritlilerin çıkardıkları sorunlar devam etmekteydi. Osman Efendi bu
konularda muhatapları ile görüşmeler yaptı. Atina Maslahatgüzarı, Yunanistan’da çok az sayıda
kalan Türklerin emlak meseleleriyle ilgilenmeye devam etti. Bunu 1844 antlaşmasından doğan
yetkilere dayandırarak yapıyordu.
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10.3.2. Cebel-i Lübnan Meselesinde Osmanlı Diplomasisi
Yunan meselesi gibi Tanzimat sonrasında Osmanlı hariciyesini uzun süre meşgul eden bir
diğer sorun Cebel-i Lübnan olayları oldu. Avrupa’nın da müdahale ettiği Lübnan’daki olaylar
Mısır meselesiyle bağlantılı gelişti. Lübnan bölgesi 1833 Kütahya Tenkihnamesi’yle Mısır
Valisi’ne kalmıştı. Mısır Valisi’nin oğlu İbrahim Paşa bölgede uzun süre içerisinde oluşmuş
dengeleri ve uygulamaları göz ardı eden politikalara başvurdu. Buradaki MüslimGayrimüslim gerginliği daha da arttı.
Mısır meselesi sona erince Tanzimat politikalarının uygulanamadığı Lübnan,
doğrudan merkeze bağlanmaya çalışıldı ve bu amaçla Ömer Paşa vali olarak tayin edildi.
Bölgedeki yabancı nüfuzunun iç gelişmeleri etkileyecek boyuta geldiği bu dönemde Ömer
Paşa’nın Dürzileri ve Hıristiyanları yeni yönetim anlayışına kazanma gayretlerinin başarılı
olamayacağı anlaşılınca Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Rusya’nın da desteğini alan
yeni bir sistem uygulanmaya başlandı. Buna göre Lübnan iki yönetim bölgesine ayrılacak,
kuzeydeki Maruni bölgesini Maruni bir kaymakam, güneyde ise Dürzi bir kaymakam görev
yapacaktı.
Bu düzenlemelere rağmen Lübnan’da olaylar bitmedi. Gerginlikler, küçük çaplı
kavgalar Mayıs 1845’te silahlı çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine Osmanlı Hariciye Nazırı
Şekip Efendi ile Mehmet Namık Paşa Lübnan’a gönderildi (1845). Osmanlı diplomasisinin
devreye girişi İngiltere tarafından memnuniyetle karşılandı. Şekip Efendi bölgeye ulaştıktan
sonra gönderdiği raporlarında, Lübnan’daki karışıklıkların İngiliz ve Fransız konsoloslarının
çekişmesi

ve

tahriklerinden

kaynaklandığını

belirtmiş,

konsoloslar

Lübnan’dan

çıkarılmadıkça asayişin sağlanamayacağını bildirmişti. Konsolosları yanına çağıran Şekip
Efendi, Cebel’de asayişin sağlanması için alacağı tedbirleri anlatırken, gerekirse şiddet
kullanacağını söyledi. Bu arada Lübnan’ın asayişini sağlamak için ilk tedbir olarak halkın
silahlarının toplanması kararlaştırıldı. Buna en çok Fransız konsolos Poujade itiraz etti. Hatta
Fransız sefiri Bourqueney 4 Ekim 1845 tarihli Hariciye Nazırı Vekili Ali Efendi’ye
gönderdiği bir mektupta Şekip Efendi’den şikâyetçi oldu. Osmanlı Devleti, Fransız tebaanın
uğrayacakları zararın tazmini hariç diğer taleplerin yerine getirileceğini bildirdi.
Şekip Efendi ve kendisine yardımcı olan Namık Paşa, sorunun çözümü için halkın
elindeki silahları toplamaya başladılar. Fakat Fransa yine müdahale etti. Babıâli’ye baskılar
arttı. Babıâli meselenin büyümesinden çekindi ve Şekip Efendi’yi görevden almak zorunda
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kaldı. Özel görevle Lübnan’da bulunan Şekip Efendi 1846 yılı sonlarına doğru İstanbul’a
döndü. Şekip Efendi tarafından yürürlüğe konulan iki kaymakamlı idari düzen ve bu sırada
Avrupa’da başlayan karışıklıklar Lübnan’da ortamın sakinleşmesini sağladı.
Osmanlı Hükümeti zamanla Lübnan’da görülen yönetim aksaklıklarını gidermek için
30 Nisan 1850 tarihinde yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. Cebel-i Lübnan idaresi için
38 maddelik bir nizamname hazırlandı. Esasta Hariciye Nazırı Şekip Efendi’nin kurduğu
sistemin ıslahından oluşan nizamname sonrası Cebel-i Lübnan’da huzur ve asayiş sağlandı.
Ancak, 1860 yılında tekrar Dürziler ile Marunîler arasında çatışmalar başladı. Olayın
şiddetlenmesi üzerine bu sefer yeni Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat Paşa özel görevle
bölgeye gönderildi. Fuat Paşa’nın 9 Haziran 1861 tarihinde yayınladığı 17 maddelik Cebel-i
Lübnan Nizamnamesi ile Lübnan da muhtar eyaletler (özerk) grubuna dâhil oldu. Lübnan
meselesi Osmanlı diplomatlarının özerklik statüsü hakkındaki tecrübelerini daha da artırmış
oldu.

10.3.3. Avrupa’da 1848 İhtilalleri, Mülteciler Meselesi ve Osmanlı
Diplomasisi
Mısır, Yunan ve Lübnan sorunlarını halleden Osmanlı diplomasisi, bu sefer
Avrupa’da başlayan 1848 İhtilalleri rüzgârının ortaya çıkardığı meselelerle boğuşmaya
başladı. Aslında Avrupa’da 1815 Viyana kongresi statüsüne karşı ilk tepkiler 1830’da
patlayarak önemli olaylara sebep olmuştu. Olaylar Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Polonya,
İspanya ve hatta İngiltere’ye kadar sıçradı. 1830 ihtilalleri sonunda Fransa, Belçika ve
İspanya’da liberal eğilimler güç kazandı. Ancak, bağımsızlık hareketleri Hollanda’ya karşı
ayaklanan ve başarılı olan Belçika dışında sonuç getirmedi.
Avrupa’da 1830 ihtilallerinin rüzgârı daha tam dinmeden bu sefer 1848’de Polonya ve
Macar milliyetçilerinin direnişleri ve Rusya’nın şiddetli müdahalesi gündeme oturdu. 1848
ihtilallerinin temeli Fransa’da atılmıştı. Olaylar 24 Şubat 1848’de Cumhuriyet ilan
edilmesiyle son buldu. İhtilal kısa sürede Avusturya-Macaristan, İtalya, Almanya, Hollanda,
İsviçre ve Danimarka’ya kadar yayıldı. Bu direniş hareketi bilhassa imparatorluk yapısına
sahip Rusya ve Avusturya’yı ciddi olarak endişelendiriyordu. Rusya kuvvetleri tarafından
ezilen Polonyalı ve Macar milliyetçilerin Osmanlı topraklarına sığınması Babıâli’yi
Avusturya ve Rus’ya karşı savaşın eşiğine getirdi. Avrupadaki ihtilaller Osmanlı toprağı olan
Eflak ve Boğdan’da da kendisini göstermişti. Romen halkı isyan edince Babıâli, gelişmeleri
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yakından takip etmeye başladı. Bu durumda doğal olarak Rusya ile tekrar karşı karşıya
gelindi.
Rusya’nın Osmanlıya sığınan milliyetçilerin iade ve teslimini istemesi, iki ülke
arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden oldu (17 Eylül 1849). 1848
ihtilalleriyle başlayan Macar ve Polonyalı Mülteciler Meselesi, Osmanlı topraklarında
yerleşmek isteyenlere gerekli iznin verilmesi, devlet hizmetine girenlerin Müslümanlığa
geçmeleri ve arzu edenlerin istedikleri ülkeye göç etmeleri konularında varılan uzlaşmayla
son buldu. Bu hususta protokol imzalandı (1849). Eflak-Boğdan’daki gelişmeler ise Rusya ile
sürdürülen görüşmeler sonunda bir çözüme kavuşturuldu. İki ülke arasında antlaşma
imzalandı.
Bu arada savaş tehdidine rağmen Babıâli’nin Macar ve Polonyalı milliyetçileri
vermeyi reddetmesi liberal Avrupa hükümetleri ve kamuoyu tarafından coşkulu bir şekilde
desteklendi. Bu olumlu hava Rusya ile 1853’te başlayan Kırım Savaşı’nda Avrupalıların
Osmanlı yanında yer almalarını kolaylaştırıcı bir etki yaptı.

10.3.4. Kutsal Yerler Sorununun Ortaya Çıkışı ve Osmanlı
Diplomasisi
1848 meselesi Rusya ile savaşsız halledilmesine rağmen sakin durum fazla uzun
sürmedi. Bilhassa Eflak-Boğdan nedeniyle devam eden gerilim, 1853 senesinde yeni bir krize
dönüştü. Rusya birden bire Kudüs’te Katolik, dolayısıyla Fransız haklarını tartışmaya açtı.
Rusya, Karlofça, Küçük Kaynarca ve Edirne antlaşmalarına dayanarak Ortodokslar’ın hamisi
sıfatını ön plana çıkartarak Osmanlı’ya baskı yapmaya başladı.
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Rusya’nın

Hasta

Adam

olarak

tanımladığı

Osmanlı’yı Kutsal Yerler Meselesi bahanesi parçalamaya
çalışması, Avrupa’dan destek görmedi. Bunun üzerine Çar I.
Nikola tek başına hareket etme kararı aldı ve General
Mençikov’u 28 Şubat 1853’de olağanüstü elçi olarak
İstanbul’a gönderdi. Elçi Babıâli’yi savaşa sürüklemek için
her şeyi yaptı. Örneğin yüksek subaylardan oluşan 46 kişilik
heyetle İstanbul’a ayak basar basmaz diplomasi kurallarına
aykırı tavırlarda bulundu. Günlük kıyafetlerle Sadrazam
Mustafa Reşit Paşa’yı ziyaret etti. Bu sırada Hariciye Nazırı
olan Keçecizade Fuat Paşa’yı ise teamüllere aykırı olarak
ziyaret etmedi. Hatta Fuat Paşa’yı hain ilan ederek istifa

Resim-82: Sultan Abdülmecit
(Anonim)

etmesi gerektiğini söyledi.
Osmanlı Hükümeti Rus elçisini tavrı karşısında alttan aldı. Hatta Fuat Paşa elçinin
isteği ile görevden alındı. Bunlarla yetinmeyen Mençikov, kutsal mekânlar konusunda
Ortodokslar lehine bazı düzenlemelerin yapılmasını ve Ortodoks Osmanlı vatandaşlarının
himayesinin bir belge ile tanınmasını istedi. Bu arada Sultan Abdülmecit’i ziyaret eden elçi,
bu kez de Hariciye Nazırı Rifat Paşa’nın görevden alınarak yerine Mustafa Reşit Paşa’nın
getirilmesini sağladı.

10.3.5. 1853-56 Kırım Harbi ve Osmanlı Diplomasisi
Rusya ile yaşanan kriz döneminde Babıâli ve Saray üzerinde oldukça etkili olan
İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Canning Osmanlı diplomasisini yönlendirdi. İstediklerini
alamayan Mençikov Osmanlı-Rus ilişkilerinin kesildiğini belirterek İstanbul’dan ayrıldı. Bu
durum Rusya için iyi bir bahane oldu ve Osmanlı’ya savaş ilan edildi. Böylece Avrupa
tarihini şekillendiren savaşlardan biri olan 1853-1856 Kırım Harbi başlamış oldu.
Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askeri, siyasi ve diplomasi gelişmelerinden
biri olan Kırım Harbi, 22 Haziran 1853’te Rus Ordusu’nun Eflak-Boğdan’a girmesiyle fiili
olarak başladı. Bu arada Rusya, Avrupa diplomatik çevrelerine ve kamuoyuna bu savaşın
gerekçesini izah etme ihtiyacını duymuş ve Avrupalı devletlere gönderdiği beyannamede,
amacının aslında savaş olmadığını; anlaşmalarla kendisine tanınan haklara saygıyı sağlamak
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ve Ortodoks inancını korumak olduğunu belirtti. Rusya böylece dini öne sürerek, siyasî
amaçlarını gizlemek istedi.
Rusya’nın dinî amaçlı bu izahına rağmen muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşından en
fazla rahatsızlık duyan Avusturya olmuştur. Zira savaşı kazanma ihtimali yüksek olan
Rusya’nın Balkanlar’a kadar inmesi Avusturya için büyük bir tehlike olabilirdi. Bundan
dolayı Avusturya, bu savaşın önüne geçebilmek için Viyana’da bir kongrenin toplanmasını
sağladı. Avusturya, İngiltere, Fransa, Prusya ve Rusya’nın katıldığı kongrede, Babıâli’nin
Ortodoks Kilisesi lehine düzenlemeler yapması talep ediliyordu. Buna göre, Osmanlı Devleti
tarafından diğer mezheplere tanınan imtiyazlara Ortodokslarla ilgili olanların da ekleneceğine
dair bir taahhütte bulunulacaktı. Kendisi hakkında görüşmelerin yapıldığı bu kongreye davet
edilmeyen Osmanlı Devleti kararları reddetti. Böylece Kırım Savaşı 4 Ekim 1853’te resmen
başlamış oldu.
Rus Donanması’nın 30 Kasım 1853’te Sinop Limanı’nda demirli Osmanlı gemilerini
batırmasının ardından Avrupalı büyük devletlerin de savaşa dâhil olmasıyla Kırım Harbi
büyük bir Avrupa savaşı haline dönüştü. İngiltere ve Fransa, 27 Şubat 1854’te Rusya’ya bir
nota vererek, Eflak ve Boğdan’ın derhal boşaltılmasını ve Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünün kabul edilmesini istediler. Şayet Rusya bunu kabul ederse Osmanlı Devleti
şunları taahhüt edecekti: Bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit olacaklardı;
vatandaşlar arasında cins ve mezhep farkı olmadan herkes memur tayin edilebilecekti;
Hıristiyanların şahitliği Müslümanlarla eşit kabul edilecekti; Karma Mahkemeler kabul
edilecek ve haraç (cizye) kaldırılacaktı. Bu arada 10 Mayıs 1854’te İngiltere ile Fransa
arasında Londra’da savaş ganimetlerini paylaşmaya dair bir antlaşma imzalandı. Rusya bu
notayı reddetti. Bunun üzerine iki devlet 12 Mart 1854’te Osmanlı ile ittifak antlaşması
imzaladı.
Bu arada Osmanlı Devleti, savaştan dolayı ortaya çıkan mali sorunları gidermek
amacıyla 24 Ağustos 1854 tarihinde İngiliz ve Fransız bankalarıyla ilk dış borç alımı
anlaşmasını imzaladı. Bundan böyle Osmanlı siyaset adamları ve diplomatlarının gündemine
yurtdışından alınan bu gibi borçlar nedeniyle oluşan sorunların müzakeresi de girmiş oldu.
13 Eylül’de müttefik orduları Kırım’a asker çıkardılar. Bir süre sonra Avusturya ve
Piyemonte de ittifaka katıldı. Çok kanlı savaşlardan sonra 9 Eylül 1855’de Sivastopol düştü.
Sivastopol’ün 8 Eylül 1855’te düşmesi tarafları barışa yanaştırdı. İtalya ve Polonya
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meselelerinin kamuoyunda daha fazla yer edinmeye başladığı Fransa’da özellikle ağır
kayıplarla geçen savaşın sona ermesi eğilimi ağırlık kazandı. Rus ileri harekâtı ise
Sivastopol’ün düşmesine rağmen Kafkas cephesinde devam etmekteydi. Rusya’nın burada da
yenilmesi, Kafkasya üzerindeki nüfuzunun kırılması ve Orta Asya yönünde ilerlemesinin
engellenmesi, böylece Hindistan’ın güvenliğinin sağlanması İngiltere için önemliydi. Bu
esnada Kars Kalesi Rusların eline geçti (26 Kasım 1855). Bu gelişmeler ve savaşın 1856
yılına sarkması halinde Besarabya ve Galiçya cephelerinin açılması ihtimali Avusturya’yı
barışa giden yolda ara buluculuk yapmaya sevketti. Böyle bir durumda diğer Alman
devletlerinin de tarafsız kalması beklenemezdi. İtalya ve Polonya sorunları ise Viyana
hükümeti için ciddi bir endişe kaynağıydı. Fransa’nın savaş yorgunluğu içinde olması
İngiltere’ye rağmen iki devletin bu konuda iş birliği yapmasını imkân dâhiline sokmaktaydı.
1855 yılı sonlarından itibaren siyaseten tamamen dışlanmış bir duruma düşen Rusya,
içinde bulunduğu kötü askerî ve malî şartlar altında yapılan barış teklifini kabul etmek
zorunda kaldı (16 Ocak 1856). Avusturya’nın 18 Ocak tarihine kadar şartların kabul
edilmemesi halinde siyasî münasebetleri resmen keseceğini bildirmiş olması bu kararın
alınmasını kolaylaştırdı. Ancak Rusya’da hala Osmanlı Devleti’ne herhangi bir toprak
parçasının verilmesine kesinlikle karşı çıkılmakta ve bu bir şeref meselesi olarak
görülmekteydi. İngiltere’de ise Rus genişleme hırsının ve Kafkaslar’daki nüfuzunun tamamen
kırılmamış ve Baltık’taki Rus deniz gücünün tamamen imha edilmemiş olması nedeniyle
barış memnuniyetle karşılanmamıştı. Osmanlı Devleti zaferin kazanılmasında daha az bir payı
olduğu ve Kırım’daki askeri gelişmelere yeterince katılamamasının bilinci içinde herhangi bir
toprak kazancı düşünmemekteydi. Rusya’nın Hıristiyan vatandaşlar üzerindeki himaye iddiası
ve bunun büyük devletlerin ortak garantisi altına alınmak istenmesi, dolayısıyla Mençikov’un
1853’te dile getirdiği taleplerin akamete uğramasının asıl sebebi şimdi yapılacak barışın temel
meselesi olarak algılanmaktaydı. Bu nedenle Babıâli müttefiklere ihtiyatla yaklaşmakta,
özellikle Müslüman olmayan halkın siyasi ve dini haklarının Avrupa ortak garantisi altına
sokulmak istenmesini tepkiyle karşılamaktaydı. 1856 yılı başlarına kadar bu tutumunu
korumuş ve Viyana elçisi aracılığı ile böyle bir girişimin kabul edilemeyeceği bildirilmişti.
Aşağıda detaylı ele alacağımız gibi Osmanlı Devleti, Kırım Harbi’nde kazananların
tarafında olmasına rağmen Avrupa diplomasisinin ustaca manevralarıyla önemli kayıplara
uğradı. Mesela Osmanlı galip tarafta olunduğu halde mağlup Rusya ile aynı şartlarda
Karadeniz’de tersanelerini ortadan kaldırılmakla yükümlü tutuluyordu. Bu savaşın Osmanlı
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açısından ileriki yıllara etki eden önemli sonuçlarından biri savaş sonunda yapılan Paris
Antlaşması içeriğinde 1856 Islahat Fermanı’nın ilanının kabul edilmesi oldu.
Şu ana kadarki gelişenlerden de anlaşılacağı gibi Tanzimat sürecinde Osmanlı
diplomasisi neredeyse bütün enerjisini Avrupa’daki gelişmelere yöneltmiştir. Bu dönemde dış
siyasetin yürütülmesinde diplomasinin Avrupa’ya benzer tarzda kurumsallaşmasının
hızlanması kadar, bu kurumları yürütecek modern diplomasi anlayışına sahip, yabancı dil
bilen devlet adamları ile diplomatların varlığı da önemli bir kazanç olmuştur. Bu bakımdan
Tanzimat, Avrupalı büyük devletlerle (düvel-i muazzama) yoğun bir ilişkiye girildiği;
modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve
göreve geldikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur.
Tanzimattan itibaren Osmanlı eski dönemlerin dış ilişkilerde zorlayıcı askeri veya ekonomik
argümanlarına sahip olmadığı için, diplomasi ve özellikle diplomatlar bireysel olarak öne
çıkmaya başladı. Artık diplomatların başarısı veya başarısızlığı dış ilişkilerde belirleyici oldu.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha ayrıntılı kavranabilmesi için Kemal Beydilli’nin,

“Osmanlı ve Avrupa Devletleri Arasında İttifaklar ve Siyasi Ahlak (1790-1856), (Çağdaş
Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, (Haz. SOYSAL, İ.), Ankara1999, s. 35-45), Ahmet
Dönmez’in, Osmanlı Modernleşmesinde İngiliz Etkisi, Diplomasi ve Reform (1833-1841),
(Kitapyayınevi, İstanbul 2014) ve Musa Gümüş’ün, “1848 Mülteciler Meselesi Örneğinde
19. Yüzyıl Türk Diplomasisi”, (History Studies, c. 2/2, (2010), s. 255-280) isimli
çalışmalarını okuyunuz.
•

Ayrıca şu hususlara dikkat ediniz:

•

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı, her ne amaçla

hazırlanmış olursa olsun Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. Tanzimatla birlikte
Batılı tarzda reformlar devlet politikası haline gelmiştir. Bundan sonraki yıllarda
modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını
ve kesimini kapsayacak bir boyut kazanmıştır. Ferman sonrasında yapılan düzenlemelerle
klasik Osmanlı devlet sisteminde ilmiye, kalemiye ve seyfiye üçlü denkleminin bozulup,
kalemiye sınıfının üstülüğünün çok belirgin bir hale gelmesini sağlanmıştır. Fermanın
hazırlayıcı ve uygulayıcıları Osmanlı’nın Batı medeniyetine dönük, Avrupa’dan destek gören
ve en önemlisi orada müttefikleri bulunan Mustafa Reşit, Mehmet Emin Ali ve Keçecizade
Fuat Paşa gibi diplomat kökenli sivil paşalar olmuştur. Tanzimat’la birlikte idarede
Babıâli’nin bürokratik bir denge unsuru olarak ortaya çıkması önemliydi.
•

Modern dönem Osmanlı diplomasisinin sembol isimlerinden Mustafa Reşit

Paşa’nın dış siyasetin ana çizgisi devletin bekasını büyük devletlerarasındaki dengede
görmesidir. Diğer devletlere nazaran İngiltere’nin ekonomik ve askeri üstünlüğüne
inanmaktadır ve iktidarda bulunduğu sıralarda icraatlarına bu gerçek doğrultusunda yön
vermiştir. Kırım Savaşı sırasında ve savaştan sonra Osmanlı’da Fransa etkisi arttığından
iktidardan uzaklaştırılması da kaçınılmaz olmuştur. Tanzimat döneminde diplomasi Mısır ve
Yunanistan, Avrupa isyanları, Rusya ile Kutsal Yerler sorunu gibi ağır meselelerle
uğraşılmıştır. Babıâli, doğru bir kararla Mısır meselesi ve Rusya baskıları gibi büyük
sorunların çözümünde Avrupalı devletler nezdinde kamuoyu oluşturmak ve yapılmakta olan
reformlar için destek sağlanabilmek amacıyla sürekli diplomasi tekrar canlandırılmıştı.
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Uygulama Soruları

•

Tanzimat Fermanı sonrası uygulamalar klasik Osmanlı sisteminde nasıl bir değişime
sebep olmuştur ve bunun diplomasiye yansımaları nelerdir.

•

Osmanlı diplomatlarının gayretleri sonucu Mısır Meselesi nasıl sonuçlanmıştır?

•

Polonyalı ve Macar mültecileri sorunu nasıl başlamıştır, Osmanlı diplomatları hangi
faaliyetlerde bulunmuşlardır?

•

Kırım Harbi’nde Osmanlı diplomasisi hangi ülkelerle ittifak görüşmeleri yapmıştır,
bunlar nasıl sonuçlanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından olan Tanzimat
döneminde diplomasi alanında yaşanan gelişmeler ile dönemin önde gelen diplomatları
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduk. Devrin en önemli diplomat ve siyasetçilerinden olan
Mustafa Reşit Paşa’nın diplomasi kariyeri hakkında bilgi verdik. Dönemin belli başlı siyasi
olayarının çözümünde dönemin diplomatlarının etkisini değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1) 1841 Boğazlar Antlaşması hangi Avrupa başkentinde imzalanmıştır?
a) Moskova

b) Londra

c) Viyana

d) Atina

e) Berlin

2) 1848 İhtilalleri sonucu Osmanlıya sığınan mülteciler aşağıdaki hangi ülkelerin
vatandaşıydılar?
a) Belçika-Hollanda

b) Yunan-Bulgar

d) Macar-Polonya

c) Romen-Sırp

e) Bosna-Arnavut

3) Mustafa Reşit Paşa, Süveyş Kanalı’nın açılış projesine karşı çıkınca hangi ülkenin isteği
üzerine Sadrazamlık görevinden alındı?
a) Amerika

b) İngiltere

c) Fransa

d) Rusya

e) Yunanistan

4) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Reşit Paşa’nın yenilikçi politikalarına karşı çıkan
Osmanlı devlet adamlarından biri değildir?
a) Koca Hüsrev Paşa

b) Ahmet Fethi Paşa

d) Mehmet Ali Paşa

c) Damat Sait Paşa

e) Mahmut Nedim Paşa

5) Yunan milliyetçilerinin suikasti ile sakat alan Osmanlı’nın Atina elçisi hangisidir?
a) Kostaki Musurus

b) Aleksandr Karateodori

d) Aleksandr İpsilantis

c) Aleksandr Mavrokardatos

e) Stefanos Vogorides

6) Kutsal Yerler Sorunu hangi Osmanlı Vilayeti nedeniyle ortaya çıkmıştır?
a) Mekke

b) Medine

c) Kudüs

d) Şam

e) Basra

7) 1853-56 Kırım Harbi’nde Ruslar Karadeniz’deki hangi limanda Osmanlı Donanması’nı
yakmıştır?
a) Samsun

b) Sinop

c) Trabzon

d) Anapa

e) Batum
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8) Dürzi-Maruni grupların çatışmalarıyla diplomatik kriz haline gelen ve 1861’de özerk statü
verilen Osmanlı vilayeti hangisidir?
a) Cebel-i Bereket

b) Kudüs c) Halep

d) Beriyyetüşşam

e) Cebel-i Lübnan

9) Mustafa Reşit Paşa 1834’te daimi elçilikler açılınca aşağıdaki hangi başkente
gönderilmişti?
a) Paris

b) Bükreş

c) Tiran

d) Tahran

e) Atina

10- Kutsal Yerler sorunu esnasında aşağıdaki hangi devlet Osmanlıyı Hasta Adam olarak
tanımlamıştı?
a) İngiltere

b) Rusya

c) Avusturya

d) Fransa

e) Yunanistan

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

d

c

e

a

c

b

e

a

b
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11.

OSMANLI

DİPLOMASİSİNİN

AVRUPA

İLE

TAM

ENTEGRASYONU: 1856 PARİS ANTLAŞMASI ve ISLAHAT
FERMANI SONRASINDA DİPLOMASİ ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. 1856 Paris Antlaşması Sürecinde Avrupa ve Osmanlı
Diplomasileri
11.1.1. 1856 Paris Kongresi ve Antlaşması
11.1.2. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856)
11.2. Osmanlı Diplomasi Geleneğinde Ali ve Fuat Paşalar
11.2.1 Mehmet Emin Ali Paşa ve Diplomasi Anlayışı
11.2.2. Keçecizade Fuat Paşa ve Diplomasi Anlayışı
11.3. Sultan Abdülaziz Devrinde Diplomasi Anlayışı (1861-1876)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

1856 Paris Antlaşması kararlarının Osmanlı diplomasi anlayışına etkileri neler

olmuştur?
•

1839 Tanzimat Fermanı ile 1856 Islahat Fermanı arasında ne gibi anlayış farkı

bulunmaktadır ve bunun diplomasiye yansımaları nasıl olmuştur?
•

Ali ve Fuat Paşaların Avrupa’ya politik yaklaşımları nasıl değerlendirilebilir?

•

Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati Osmanlı diplomasisini nasıl etkilemiştir?

•

Alman ve İtaya devletlerinin ortaya çıkışı Osmanlı diplomasisini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Osmanlı diplomasi geleneğinde
1856

Paris

Sürecinde

Antlaşması önemli bir değişim süreci olan
Avrupa

ve 1856 Paris Antlaşması ile ortaya

Osmanlı Diplomasileri

çıkan

sonuçların

diplomasi

Ders notları ile tavsiye
edilen kitap ve makaleler.

ekseninde öğrenimi.
Mustafa Reşit Paşa gibi Tanzimat
Osmanlı

Diplomasi

Geleneğinde Ali ve Fuat
Paşalar

sürecinin Osmanlı diplomasisine
kazandırdığı
adamları

önemli

olan

Ali

devlet Ders
ve

notları

ve

Fuat ansiklopedi maddesi.

paşaların kariyerleri ile diplomasi
anlayışlarının kavranması.
Sultan

Abdülaziz

saltanatında

diplomatların gündemini meşgul
Sultan

Abdülaziz eden Avrupa ile ilişkiler; bu

Devrinde

Diplomasi dönemde

Anlayışı (1861-1876)

karşısında

çıkan

iç

Osmanlı

isyanlar
diplomasi

Ders notu ve önerilen
kaynak kitaplar.

faaaliyetleri hakkında bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Hidiv: Klasik dönemde Osmanlı Sadrazamlarının unvanlarından biri olan Hidiv,

Mısır meselesinin halli sürecinde vilayetin babadan oğula geçmek üzere yönetilmesi biçimine
denilmiştir (1867). Böylece Mısır Hidivleri Sadrazam seviyesinde değerlendirilmiştir. Mısır
Hidivleri bu unvanı 1914 yılına kadar kullanmışlardır.
•

Legion d’Honneur: 1804 yılından itibaren verilen ve Napolyan tarafından ihdas

edilmiş olan en yüksek rütbeli Fransız nişanı. O tarihten itibaren Fransız siyasetine yakın
görülen yabancı devlet adamlarına verilmiştir.
•

Bulgar Ekzarhlığı: Osmanlı’da Bulgarlar’ın, Rum ortadoks kilisesinden

ayrılarak bağımsız kilise kurmaları. Sultan Abdulaziz, 1870’te Bulgar Ekzarhlık Fermanı’nı ilan
etti. Buna göre Bulgar kilisesinin başındaki ekzarh, Bulgarlar tarafından seçilecek ve Sultanın
da onayını alacaktı.
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Giriş
Kırım Harbi’nde başkent İstanbul, yoğun bir diplomat trafiğine şahit oldu. Savaşın
ağır masrafları yine tarihte ilk defa olarak dış kaynaklı borçlanma suretiyle kapatıldı. Savaşın
taraflar arasında kanlı şekilde uzayıp gitmesi, müttefiklerin Osmanlı sosyal ve ekonomik
yapısını derinden etkileyen müdahalelerine kapı araladı. Sistemin Gayrimüslim vatandaşlar
lehinde değiştirilmesi için baskılar arttı. Bu baskılar hemen sonuç verdi ve Babıâli 1856 Paris
Antlaşması ile birlikte Islahat Fermanı’nı ilan etti.
Fermanın uygulanışı baskıları gidermediği gibi yeni sorunlara ve müdahalelere neden
oldu. Devlet bu sorunları aşmak için diplomasiyi yine öne çıkardı. Uluslararası çekişmelerde
Almanya ve İtalya’nın tarih sahnesine çıkışı dengeleri değiştirmeye başladı. Bu durum
Osmanlı diplomatlarına yeni sorunlar doğurdu ise de yeni ittifak imkânları da sağladı.
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11.1. 1856 Paris Antlaşması Sürecinde Avrupa ve Osmanlı
Diplomasileri
11.1.1. 1856 Paris Kongresi ve Antlaşması
Kırım Harbi sonrasında Rusya ile yapılacak bir barış antlaşmalarının görüşmelerine ilk
olarak savaşa katılmayan Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlandı. Avusturya, savaşın
başlarında askeri tehdit bahanesi ile Rusya’ya diplomatik baskı yaparak işgal ettiği EflakBoğdan (Memleketeyn)’dan çekilmek mecburiyetinde bırakmıştı. Viyana’da Avusturya’nın
Dışişleri Bakanı Kont Boul ile Fransa Dışişleri Bakanı Drouyn de Lhuys arasında barışın
esaslarına dair ilk hususlar belirlendi. Bu esaslar İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Clarendon
tarafından da kabul edildi (8 Ağustos 1854).

Resim-83: 1856 Paris Kongresi delegasyonu. En sağda Ali Paşa (Anonim)

Barış antlaşmasına son halini veren toplantı 24-28 Temmuz 1855’te Viyana’da
yapıldı. Toplantıya İngiltere, Fransa ve Prusya elçileri katıldı. 16 Ocak 1856’da Rusya’nın
barış teklifini kabul etmesi üzerine Paris’te görüşmeleri resmen başladı (25 Şubat). İlgili
devletler genel olarak Paris’e Dışişleri Bakanlarını birinci, Paris veya Doğu Sorunu ile ilgili
başka bir merkezde görevli olan elçilerini ise ikinci delege olarak gönderdiler. Buna göre
görüşmelere Fransa adına Kont Florian Colonna Walewsky ve Baron Bourqueney;
İngiltere adına Lord Georg Clarendon ve Lord Cowley; Avusturya adına Kont Boul ve
Josef Alexander Hübner; Sardinya adına Kont Cavour ve Marki Villamarina; Prusya
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adına Manteuffel ve Hatzfeldt; Rusya adına Kont Aleksej F. Orlov ve Baron Filipp I.
Brunnov; Osmanlı Devleti adına ise Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Paris sefiri ve
Mustafa Reşit Paşa’nın oğlu Mehmet Cemil Bey katıldılar.
Kongrenin başkanlığına Fransız Kont Walewsky getirildi. 21 Şubat’ta İngiltere, Fransa
ve Avusturya diplomatları arasında yapılan ön görüşmede Rusya’nın itiraz ettiği hususlar ele
alındı. Fransa’nın rıza göstermek eğiliminde olduğu bir konu olan Rusya’nın Kars’ı
Besarabya’nın bir kısmı karşılığında iade etmesi görüşü kabul edildi. Fakat müttefiklerin
kendi aralarında anlaşmadıkları herhangi bir hususta Rusya’ya taviz verilmemesi
kararlaştırıldı. İngiltere’nin Çerkezistan’ın bağımsızlığını istemesi destek bulmadı. Taraflar 16
Nisan’a kadar Paris’te 21 oturum yaptı. Bu oturumlar sonuçlarında çeşitli meselelere dair
protokoller oluşturuldu. İlk on dokuz oturumda Doğu Sorunu ele alındı. Nihayet belli
konularda mutabakat sağlandı ve 34 maddeden oluşan Paris Antlaşması 30 Mart 1856’da
imzalandı. Aynı tarihte Boğazlar mukavelesi hakkında ve Rusya ile Karadenizde
bulundurulacak kuvvetlere dair protokol imzalandı. 15 Nisan 1856’da Fransa, İngiltere ve
Avusturya arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü garanti altına alma
antlaşması yapıldı. 27 Nisan 1856’da Paris Antlaşması’nın bütün onaylı nüshaları mübadele
edildi. Bu tarihten sonra Eflak-Boğdan, Tuna Nehri ve sınırlara dair protokoller imzalandı.
Antlaşmaya göre Kars Osmanlı’ya iade edildi; Hotin kalesi ve doğrudan Tuna’ya
giriş imkânı sağlayan Bolgrad (Bohlgrad) üzerinden Jalpuch gölüne uzanan bölge Rusya’ya
bırakıldı. Karadeniz’in doğu sahillerine uzanan yerlerdeki Rus hâkimiyetine karşı çıkan
İngiltere’nin itirazı 1829 Edirne Antlaşması teyit edilerek giderildi. İsveç’in kendisine
verilmesini talep ettiği Aland Adaları, buraların silahsızlandırılması şartıyla kabul edildi.
Toprak talepleriyle ilgili meselelerin çözümü tarafların diğer meselelerde daha rahat bir
şekilde uzlaşmasını sağladı.
Bu görüşmelerde Karadeniz’in tarafsızlaştırılması ve silahtan arındırılması kabul
edildi. Burada bulundurulması gerekli olan gemilerin sayısı, özellikleri ve diğer ayrıntılar
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında daha sonra belirlenecekti. Savaşın kazananları safında
bulunan Osmanlı, kaybedeni olan Rusya ile Karadeniz’de aynı kısıtlamalara maruz kaldı.
Buradaki Osmanlı tersaneleri kapatıldı. Avusturya’nın başlangıçtaki şiddetli itirazına rağmen
Tuna Nehri’nin uluslararası bir statü içine sokulması kabul edildi. Bu nehirdeki gemi
işletmeciliğinin serbestçe yapılması, kıyı devletlerinin temsilcilerinden oluşan daimi bir
komisyonun sorumluluğuna bırakıldı.
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Paris Kongresi’nde hala Osmanlı toprağı olan Eflak-Boğdan ve Sırbistan hakkında
önemli maddelere yer verildi. Buna göre Eflak-Boğdan Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak,
fakat bunların sahip olduğu imtiyazlar genişletilecekti. Bu imtiyazlar antlaşmayı imzalayan
devletlerin garantisi altında olacaktı. Sırbistan hakkındaki düzenlemeleri de antlaşmaya imza
atan devletler garanti edecekti. Bu devletlerin izni olmadan Osmanlı bölgeye asker
sokamayacaktı. Bu düzenlemeler, bundan sonrasında Osmanlı diplomasisini meşgul edecek
olan iki büyük probleme zemin hazırlamıştır.
Paris’teki en önemli konuyu Osmanlı Devleti’ndeki Gayrimüslimlerin hukukî
durumuyla ilgili yeni düzenlemeler oluşturdu. 18 Şubat tarihinde bu hususta bir ıslahat
fermanı neşretmişti. Bunun antlaşma metninde yer alması özellikle Rusya’nın ısrar ettiği bir
konu oldu. Babıâli, 18 Şubat fermanının antlaşma metninde herhangi bir şekilde yer alması
veya atıfta bulunmasına Padişahın hükümdarlık haklarına halel getireceği gerekçesiyle karşı
çıktı. Fakat bunda tam başarılı olamadı. Böylece varılan uzlaşma sonucunda antlaşma
metninin dokuzuncu maddesinde ferman hakkında yüksek değeri takdir edilmektedir ibaresi
yer almış oldu. Antlaşmanın 9. maddesi ile Gayrimüslim Osmanlı vatandaşları bu antlaşmaya
imza atan devletlerin ortak koruması ve gözetimi altına girmişlerdi. Bu durum ilgili
devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahalelerine imkân sağladı. Bu müdahaleler, Osmanlı
Devleti’nin lehine asayişin yeniden sağlanmasından daha ziyade, Gayrimüslimlerin
bağımsızlık mücadelelerine yardım edecek ve bunların yolunu açacaktır.
Antlaşmayı imzalayan devletler, Osmanlı’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün
garantisini genel çıkarlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ilan ettiler. 7. Maddede
belirtilen bu husus, bütün Avrupa’da Rusya’nın II. Katerina’dan itibaren devam eden Osmanlı
yönündeki genişleme politikasına bir set çekildiği şeklinde yorumlandı. Antlaşma 1774
Küçük Kaynarca Antlaşması’nı yürürlükten kaldırmaktaydı. Ayrıca 1826 Akkerman, 1829
Edirne antlaşmalarının Rusya’ya tanıdığı üstün duruma son veriliyor, 13 Temmuz 1841
Boğazlar Sözleşmesi de değiştiriliyordu.
Paris Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti kâğıt üzerinde Avrupa devletler sisteminin
eşit bir üyesi olarak kabul edildi ve Avrupa hukukundan istifadesi sağlandı. Osmanlı ilk defa böyle
büyük bir Avrupa kongresine katılıyordu. Bu tespit önemli olmakla birlikte, aslında bunun pek de
pratiği olmamıştır. Görüşmeler sırasında müttefik devletler arasındaki ittifak bozulmuş ve herkes
kendi menfaatine göre hareket etmiştir. Bu durum, Osmanlı delegasyonunu olumsuz etkilemiştir.
Nitekim Mehmet Emin Ali Paşa’nın 25 Mart’ta gündeme getirmiş olduğu ve birtakım destek
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vaatleri almakla yetinmek zorunda kaldığı kapitülasyonlar kaldırılamamıştır.
Osmanlı Devleti’nin gerek öncesinde ve gerekse bu süreçte en önemli müttefiki olan
İngiltere’nin Paris Kongresi’ndeki performansı üzerinde durmak gerekir. İngiltere Başbakanı
Lord John Henry Palmerston toplantının tutanaklarını görünce kongredeki İngiliz
delegesine Osmanlı’ya yardımcı olunmadığını söylemiştir. Delege ise her madde hakkında
Osmanlı diplomatlarının bilgi sahibi olduklarını ve fakat “Türk’ten fazla Türk
olamayacaklarını” ifade etmiştir. Bu ifade, kongreye katılan Osmanlı delegelerinin
diplomatik performansını izah etmesi bakımından da dikkate değerdir.
Sonuç olarak Paris Antlaşması, Osmanlı’ya müdahale ve himayeyi Avrupa Konseyi
(Concert Europeen) denilen büyük devletlerinin ortak sorumluluğu haline getirmiş oldu.
Böylece uzun vadede Osmanlıyı parçalayacak yeni bir müdahale şeklinin de temelleri
atılıyordu. Antlaşmanın diğer tarafı Rusya’da ise sonuçlar ağır bir hakaret olarak algılandı.
Bu büyük savaşın yol açtığı sosyal ve ekonomik krizler Rusya’da köklü reformlara zemin
hazırladı. Osmanlı’daki Batı etkisinin aksine Rusya’da Batıcılar ile Slavcılar arasında
Büyük Petro zamanından beri devam etmekte olan mücadelenin başarı ibresi Slavcılar lehine
döndü.

11.1.2. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856)
Osmanlı Devleti’nin Avrupa ailesi camiasına dâhil edildiğini ilan eden ve onu siyasi
yönden yeni bir döneme sokan Paris Antlaşması, devletin özellikle Islahat Fermanı sebebiyle
önemli bir değişim sürecinin içine girmesine de yol açmış oldu. Yukarıda değindiğimiz gibi
Kırım Harbi’ni kazanan galip devletler arasında bulunan ve barış antlaşmasının
belirlenmesinde en fazla etkisi olması gereken Osmanlı Devleti, ilk başlarda sürecin dışında
bırakıldı. Kongre öncesi 1 Şubat 1856’da Viyana toplantısına Osmanlı temsilcisi çağrılmadı.
Burada gündeme gelen konulardan en önemlisi Osmanlı’daki Hıristiyan vatandaşlarını
haklarını ve imtiyazlarını açıklayan bir maddenin antlaşmaya konulması düşüncesiydi.
Durumu öğrenen Babıâli, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir
madde olarak girmemesi için acilen bir Islahat Fermanı hazırlanarak ilan edilmesine karar
verildi.
1856 yılı Ocak ve Şubat aylarında İstanbul’daki elçiler İngiliz Stratford de Redcliffe
Canning, Fransız Thouvenel ve Prusyalı Prokesch von Osten ile Osmanlı diplomasisini
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temsilen Mehmet Emin Ali ve Keçecizade Fuat paşalar arasında yapılan bir dizi görüşme
sonucunda Hıristiyan halkın siyasi ve dini haklarını yeniden düzenleyen bir metin üzerinde
antlaşma sağlandı. Böylece devletin Gayrimüslimlerle ilgili şeriata dayalı uygulamalarını
daha da sınırlayan bir ferman metni ortaya çıkmış oldu (18 Şubat 1856). Bu bağlamda
Canning’in ısrarı neticesinde İslâm dininden çıkmanın ölümle cezalandırılmasına son
verildiğine dair bir hükme de fermanda yer verildi.
Osmanlı devlet adamları ile yabancı diplomatlardan oluşan heyetin çalışmasıyla
hazırlanan Islahat Fermanı, 28 Şubat’ta büyük bir törenle ilan edildi. Durum hemen Paris
Kongresi’ne bildirildi ve bu konudaki bir düzenlemenin antlaşma maddeleri arasına
girmesine engel olunmaya çalışıldı. Sonuçta bu husus Paris Antlaşması’nın 9. maddesinde
aşağıdaki ifade ile yer aldı:
“Haşmetli Osmanlı Padişahı din ve ırk farkı gözetmeksizin tebaasının refahını
yükseltecek bir ferman zaten ilan etmiş ve Hıristiyan tebaasına karşı iyi niyetlerini belirtmiş
olduğundan, tamamen irade-i şâhaneye dayanan bu fermanı barış antlaşmasını imzalayan
devletlere de bildirmeye karar vermiştir. Bu antlaşmayı imza eden devletler bu fermanın
kendilerine verilmesinin yüksek kıymetini takdir ederler. Ferman yukarıda adları geçen
devletlerin ne beraberce ne de tek başlarına haşmetli Sultanla tebaasın arasındaki
münasebetlere ve Osmanlı Devleti’nin iç idaresine hiçbir şekilde müdahale etme hakkı
olmadığını teyit eder”.
Fermanın temel hedefi, Müslümanlar ile Gayrimüslimler arasında eşitlik sağlamaktı.
Bu nedenle ilk maddelerinde, Tanzimat Fermanı’nın tanıdığı hak ve özgürlüklerin aynen
benimsendiği ve esaslarının tamamen kabul edildiği teyit edilmektedir. Yeni haklar arasında
Gayrimüslimlerin de eyalet meclislerine girebilmesi ve Meclis-i Vala’da temsil edilebilmeleri
bulunuyordu. Din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, devlet memurluğu ve temsil alanında o
zamana kadar olan farklılıklar kaldırılıyordu. Daha da önemlisi din değiştirme hakkı kabul
edilmekteydi. Bundan böyle askerlik mükellefiyeti bakımından Müslümanlarla Gayrimüslim
vatandaşlar eşit hale getirilmişti.
Görüldüğü gibi Islahat Fermanı Gayrimüslimlere verilen haklar bakımından
Tanzimat’ın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir. Osmanlı kamuoyu bu fermanın getirdiklerine
hiçbir şekilde hazır değildi. Nitekim fermanın ilanından sonra Müslim-Gayrimüslim
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beraberliğinin yaşandığı imparatorluğun her bir köşesinde çok önemli karışıklık ve isyan
hareketleri görüldü. Bu isyanlar Avrupalıların diplomatik müdahalelerini meşru hale getirdi.
Fermanın hazırlanması ve ilan edilmesiyle ilgili olarak Tanzimat dönemi devlet
adamları arasında fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Fransız elçinin balosunda Sadrazam
Mehmet Emin Ali Paşa, eski Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’ya, fermandaki Hıristiyan
vatandaşlara verilen hakların uygulanması hakkında fikrini öğrenmek istemiştir. Bunun
üzerine Mustafa Reşit Paşa Sadrazam’a, gündemde olan barış şartlarının 4. maddesinin
Hıristiyanlar hakkında olduğunu, bunun şimdiye kadar hiçbir resmi belgede görülmeyecek
şekilde Müslümanlar ile Hıristiyanları her bakımdan tam eşit hale getirdiğini; bu durumun
diğer devletlere iç işlere müdahale hakkını vereceğini ve bunun Osmanlı Devleti’nin
bağımsızlığının ihlali anlamına geleceğini söylemiştir. Devamında Paris’e gidecek heyete
davet edildiği halde gitmek istemeyen Mustafa Reşit Paşa, devletin bağımsızlığını ihlal edecek
bir antlaşmaya imza atmak suçuna katılımcı olmamak için bunu reddettiğini ifade etmektedir.
Mustafa Reşit Paşa’nın buradaki haklı endişesi, fermanın antlaşma maddelerinde geçmesiyle,
ilgili devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına hukukî dayanak sağlayacağıdır. Bundan
sonraki gelişmeler, Reşit Paşa’yı haklı çıkarmıştır.
Paris Antlaşması’nın 7. Maddesinin diplomatik anlamda Osmanlı açısından çok da
önemli olmadığını gösteren somut gelişmeler 1857-1862 Eflak-Boğdan meselesi, 1858
Cidde olayları, 1860-1861 Lübnan meselesi ve 1866-1867 Girit İsyanı gibi bazı
hadiselerde açıkça görülmüştür. Eflak-Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek
Romanya Prensliği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin
doğrudan devreye girmeleriyle mümkün olmuştur. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrad
dışındaki bütün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde
imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve
Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda bu önemli adımlar, Osmanlı’nın kazandığı
askeri bir zaferin ardından imzalanan bu antlaşmanın neticesinde atılmıştır.

11.2. Osmanlı Diplomasi Geleneğinde Ali ve Fuat Paşalar
11.2.1 Mehmet Emin Ali Paşa ve Diplomasi Anlayışı
Osmanlı diplomasi tarihine damga vuran isimlerden olan Ali Paşa devlet
memuriyetine 1830’da Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girerek başladı. Diplomasi kariyeri ise
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1833’te Tercüme Odası’na atanmasıyla başladı. 1835’te Avusturya İmparatoru I.
Ferdinand’ın tahta çıkışını tebrik için gönderilen heyette ikinci başkâtip olarak Viyana’ya
gitti. Burada kaldığı bir buçuk yıl içinde Fransızcasını ilerlettiği gibi diplomasi mesleğinin
inceliklerini öğrendi. 1837’de Petersburg’a gönderildi.
Dönüşünde Divan-ı Hümayun Tercümanlığı gibi çok
önemli bir göreve atandı. 1838’de Londra elçisi olan
Mustafa Reşit Paşa ile birlikte elçilik müsteşarı sıfatıyla
Londra’ya gitti. Reşit Paşa’nın oradan Paris’e geçmesi
üzerine maslahatgüzar oldu. Sultan II. Mahmut’un
ölümü ve Abdülmecit’in tahta çıkması üzerine Reşid
Paşa ile birlikte İstanbul’a dönerek tekrar Divan-ı
Hümayun Tercümanlığı’na atandı.
Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa’nın himayesini ve
takdirini kazanınca bu onun hızla yükselmesine imkân
sağladı. 1840’ta genç yaşta önce vekâleten getirildiği
Hariciye Müsteşarlığı’na kısa bir süre sonra asaleten
tayin edildi. 1841’de Londra Büyükelçiliği’ne getirildi

Resim-84: Mehmet Emin Ali Paşa
(ÖRENÇ, 2012, 122)

ve üç yıl kadar burada kaldı. Geri dönünce Meclis-i Vala üyesi oldu. O sırada Hariciye Nazırı
olan Reşit Paşa’nın Paris’ten dönüşüne kadar ona vekâlet etti. Ardından tekrar Hariciye
Müsteşarlığı’na tayin edildi. Reşit Paşa’nın 1846’da Sadrazam olması üzerine önce Hariciye
Nazırı, bir süre sonra 1848’de vezirlik rütbesiyle paşa oldu. Reşit Paşa Sadrazamlıktan
azledilince Ali Paşa da Hariciye Nezareti’nden alındı. Ancak Reşit Paşa’nın aynı yıl ikinci
defa Sadrazamlığa getirilmesi üzerine yeniden Hariciye Nazırı yapıldı.
Ali Paşa 1852 yılında, henüz 38 yaşında iken Mustafa Reşit Paşa’nın yerine Sadrazam
oldu. Hariciye Nezareti’ne ise arkadaşı Keçecizade Fuat Efendi’yi tayin ettirerek yeni bir ekip
oluşturması, Mustafa Reşit Paşa’dan uzaklaşmasının başlangıcını oluşturdu. Böylece Osmanlı
hariciyesinde yeni bir ekol doğmuş oldu. Aynı yıl Sadrazamlıktan azledilen Ali Paşa, çeşitli
memuriyetlerden sonra Kırım Savaşı sırasında üçüncü defa Hariciye Nazırı oldu. Savaşın
sonunda yapılacak barışın protokolünü oluşturmak için Viyana’ya gönderildi. Mayıs 1855’te
ikinci defa Sadrazamlığa getirildi.
Ali Paşa, Kırım Savaşı sonunda Paris’te toplanan konferansta Osmanlı Devleti’ni
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temsil etti ve 30 Mart 1856 tarihli Paris Barış Antlaşması’nı da imzaladı. Gerek bu
münasebetle ilan edilen Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) sebebiyle, gerekse konferansta
devletin menfaatlerini yeterince müdafaa edemediği suçlamasıyla, özellikle Mustafa Reşit
Paşa tarafından ağır eleştirilere uğradı ve Kasım 1856’da azledildi. Yerine Mustafa Reşit Paşa
getirildi. Kendisine teklif edilen Hariciye Nazırlığını ise reddetti. Ancak Ağustos 1857’de
Reşit Paşa’nın azli üzerine bu görevi kabul etti. Böylece Reşit Paşa ile olan küskünlüğünü
açıkça gözler önüne sermiş oldu. Bununla beraber, Ekim 1857’de yeniden iş başına getirilen
Reşit Paşa’nın Sadrazamlığında Hariciye Nazırı olarak görevine devam etmekte de bir
sakınca görmedi. Mustafa Reşit Paşa’nın ölümü üzerine üçüncü defa Sadrazamlığa getirildi
(11 Ocak 1858). Bir yıl sonra azledildi. Bir süre Meclis-i Ali-i Tanzimat reisliğinde bulundu.
Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli’ye seyahati sırasında Sadaret
Kaymakamlığı’na, Hariciye Nazırı Fuat Paşa’nın fevkalade görevle Şam’a gitmesi üzerine
önce vekâleten, ardından da altıncı defa asaleten Hariciye Nazırlığına tayin edildi (1861).

Resim-85: 1867’de Babıâli (ÖRENÇ, 2012, 109)

Ali Paşa Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışından kısa bir süre sonra dördüncü defa
Sadrazam oldu (6 Ağustos 1861) ise de çok geçmeden azledildi (22 Kasım 1861). Yerine
geçen Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazamlığı Ali Paşa’nın Hariciye Nazırlığı’nı kabul etmesi
şartıyla üstlenmiş olduğundan, yedinci defa Hariciye Nazırlığı’na getirildi. Bu görevde altı yıl
boyunca kaldı. 1867’de, Girit ve Sırbistan meseleleri sebebiyle azledilen Mütercim Rüştü
Paşa’nın yerine beşinci defa Sadrazamlığa getirildi (11 Şubat 1867).
Ali Paşa, özellikle Paris Antlaşması’ndan sonra, III. Napolyon’un milliyetçi akımları
destekleyen politikasını, İngiltere politikasındaki değişme durumunu, Rusya’nın Paris
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Antlaşması yükümlülüklerinden kurtulmak için fırsat kolladığını, Avrupa’nın siyasi
yapısındaki değişiklikleri sezmekte, buna karşılık devletin içinde bulunduğu zayıflığı da
yakından bilmekteydi. Bu sebeple dış politikada uzlaşmacı bir yol tutulması gerektiğine
inanmaktaydı. İç politikada da Tanzimat ve Islahat düşüncesine uygun bir politika takip
etmek istedi.
Ali Paşa, yakın mesai arkadaşı Fuat Paşa’nın ölümü üzerine (1869), Hariciye
Nezareti’ni de üzerine aldı. Bu tarihten itibaren tek söz sahibi olarak hükümet idaresini
ölünceye kadar sıkı bir şekilde elinde tuttu. Dış politikada İngiliz siyasetinden ayrılmayan
Reşit Paşa’nın aksine Fransız politikası taraftarı idi. Bu devletin 1870 Alman savaşıyla ağır
bir yenilgiye uğramasının Avrupa’da hüküm süren kuvvet dengesini bozacağını ve Osmanlı
Devleti için de önemli sonuçlar doğuracağını görmüştü. Paşa, Fransa’nın ağır yenilgisi
üzerine Paris Antlaşması’nın Karadeniz ile ilgili maddelerini yürürlükten kaldıran Rusya’nın
yakın bir gelecekte büyük bir Türk savaşına girişeceğini ve bunun getireceği tehlikeleri çok
önceden sezmiştir.
Ali Paşa, Sultan Abdülaziz’e takdim edilmek üzere kaleme aldığı vasiyetnamesinin
girişinde, devletin içinde bulunduğu zorlukları belirterek Fuat Paşa ile kendisinin tek
amacının, direnmek ve ayakta durmak olduğunu ifade ederek devletin bölünmesine ve
parçalanmasına engel olmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Ali Paşa’nın bu ifadeleri Osmanlı
Devleti’nin Avrupa karşısında bulunduğu zor durumu ve bunun karşısında devlet adamlarının
nasıl etkisiz kaldıklarını göstermektedir. Bu şartlar altında devletin varlığını sürdürebilmesi
için Avrupalı Büyük devletler arasındaki menfaat çatışmasından istifade edilmesi, yani
diplomaside denge siyaseti uygulanması gerekiyordu. Nitekim başta Ali Paşa olmak üzere
halefleri de bu siyasete sıkıca sarıldılar.

11.2.2. Keçecizade Fuat Paşa ve Diplomasi Anlayışı
Asıl adı Mehmet Fuat’tır. Babası ünlü şair Keçecizade İzzet Molla’dır. Fuat Paşa
kariyerini ilmiyede yapmak istedi ve ilerlemek amacıyla Arapça ve Farsça öğrendi. Ancak
babasının Sivas’a sürülmesi üzerine genç yaşta Mekteb-i Tıbbiye’ye girmek zorunda kaldı.
Buradaki öğrenimin Fransızca olması sayesinde dil öğrendi. Tıbbiyeden doktor yüzbaşı olarak
mezuniyetinin ardından Çengeloğlu Tahir Paşa ile birlikte Trablusgarp’a gitti. Dönüşte
Mustafa Reşit Paşa’nın teşvikiyle meslek değiştirerek Kasım 1837’de Babıâli’de Tercüme
Kalemine girdi. 1839’da buranın birinci mütercimi oldu. Mehmet Şekip Efendi (Paşa) Londra
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Büyükelçiliği’ne tayin edilince sefaret başkâtibi olarak onunla birlikte gitti. Orada iki yıl
Şekip Efendi’nin, bir yıl kadar da Ali Efendi’nin (Paşa) maiyetinde çalıştı. Londra’da bir süre
maslahatgüzarlık da yaptı.
Diplomasi alanında bilgisini ve görgüsünü
arttırmış olarak yurda dönen Fuat Efendi, İspanya
Kraliçesi Elizabeth’e Sultan Abdülmecit’in cevabi
mektubunu götürmek ve iki devlet arasındaki
dostluğu kuvvetlendirmek için 1844’te Madrid’e
gönderildi. Aynı zamanda kendisine Portekiz’e
geçmesi ve genç Portekiz Kraliçesi’ne Padişahın
selamlarını bildirmesi talimatı da verildi. Bir
yıldan fazla İspanya ve Portekiz’de kalan Fuat
Efendi Temmuz 1845’te Divan-ı Hümayun
Tercümanlığı’na, 18 Şubat 1847’de rütbesi
arttırılarak Divan-ı Hümayun Amedciliği’ne
tayin edildi.

Resim-86: Keçecizade Fuat Paşa (Anonim)

Fuat Efendi, Macarların 1848’de Avusturya’ya karşı başlattıkları bağımsızlık
hareketleri Eflak’a da sıçrayınca Bükreş’e gönderildi. Orada asayişi sağlamaya çalıştı.
Avusturya’ya yardım eden Rusya’ya karşı Lehler de ayaklanmıştı. Bir kısım Macar ve Leh
milliyetçisinin Osmanlı Devleti’ne sığınması krizinin çözümünde rol aldı. Osmanlı konuyu
barış yoluyla halletmek için, Bükreş’te bulunan Fuat Efendi’yi fevkalade murahhas büyükelçi
sıfatıyla Rus Çarı nezdine gönderme kararı aldı. Padişahın mektubunu götüren Fuat Efendi 5
Ekim 1849’da Petersburg’a ulaştı. Rus yetkililerle ve bizzat Çarla görüşerek meseleyi barış
yoluyla halletti. Bu başarısından dolayı 29 Kasım 1849’da Sadaret Müsteşarlığı’na getirildi.
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından hem Tanzimat’ın uygulanması hem de miras
meselesini halletmek üzere Mısır’a gönderilen Fuat Efendi, Ahmet Cevdet Efendi (Paşa)’yi
yanına alarak 6 Nisan 1852’de Mısır’a ulaştı. Burada üç buçuk ay kadar kalarak Mısır’ın
60.000 kese olan yıllık vergisini Vali Abbas Paşa ile anlaşarak 80.000 keseye çıkartmayı
başardı. Bu hizmeti Padişah tarafından takdir edildi ve dönüşünde Ali Paşa’nın sadarete
geçişinden hemen sonra Hariciye Nazırlığı’na getirildi (9 Ağustos 1852). Ancak bu sırada
ortaya çıkan Kutsal Yerler meselesinde Fransızlara meyletmesi Rusya’nın tepkisine sebep
oldu. Bu tepki diplomatik bir krize dönüştü. Nitekim Kutsal Yerler Meselesinde olağan üstü
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büyükelçi sıfatıyla İstanbul’a gelen Prens Mençikov, usule aykırı olarak Fuat Efendi’yi
ziyaret etmedi. Bu kriz üzerine Fuat Efendi 7 aydan fazla süren ilk Hariciye Nazırlığı
görevinden istifa etti. İstifa sebebi, bizzat kendisinin ifadesine göre Rus baskısı karşısında
devleti zor durumda bırakmamak ve ileride meydana gelebilecek olayların sorumluluğundan
kurtulmaktı.
Fuat Efendi, Kırım Harbi sırasında Yunanlıların sınır tecavüzüne kalkışarak Epir’de
Yanya ve Tesalya bölgesinde Tırhala’yı tehdide başlamaları üzerine bu meselenin halli ile
görevlendirildi. 1 Mart 1854’te İstanbul’dan ayrılarak önce Pita’daki isyancıları temizledi.
Ardından Yanya’yı kurtardığı gibi sınır boyuna çekilen isyancıları da ortadan kaldırarak
diplomatlığı kadar iyi bir kumandan olduğunu da ispat etti (1 Nisan 1854). Ertesi yıl yakın
dostu Hariciye Nazırı Ali Paşa Sadrazam olunca vezirlik rütbesiyle 2 Mayıs 1855’te ikinci
defa Hariciye Nazırlığı’na getirildi. Paris Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Besarabya
sınırının tespiti sırasında İngiltere ile Fransa arasında anlaşmazlık çıkmıştı. İngiliz Sefiri
Canning, Fransız yanlısı Fuat Paşa’yı Padişaha şikâyet ettiği gibi Ali Paşa’nın azledilerek
Mustafa Reşit Paşa’nın tekrar Sadrazamlığa getirilmesini istedi. Bunun üzerine Ali Paşa 1
Kasım 1856’da azledilince Fuat Paşa da istifa etti. Ali Paşa’nın üçüncü defa Sadrazamlığa
tayini üzerine Fuat Paşa 11 Ocak 1858’de tekrar Hariciye Nazırı oldu. Üçüncü Hariciye
Nazırlığı sırasında ilk görevlerinden biri Eflak-Boğdan’ın yeni yönetimiyle ilgiliydi. Bu
meseleyi çözmek üzere toplanan Paris Kongresi’ne murahhas tayin edildi ve Nisan-Ekim
1858 tarihleri arasında orada kaldı. Fransızlar başlangıçta kendi politikalarına yakın
buldukları Fuat Paşa’nın tayininden memnun kaldılarsa da paşanın Eflak-Boğdan’ın
birleştirilmesine karşı çıkması üzerine hayal kırıklığına uğradılar. Buna rağmen Fuat Paşa’yı
büsbütün kaybetmemek için kendisine birinci dereceden Legion d’Honneur nişanı verdiler.
Fuat Paşa’nın nazırlığı sırasında ele aldığı önemli konulardan biri de Lübnan
Meselesi oldu. Lübnan’da yaşayan Dürziler’i İngilizler’in, Maruniler’i Fransızlar’ın
kışkırtmaları sonucunda 27 Mayıs 1860’ta başlayan Lübnan olayları, Avrupa’ya mübalağalı
bir şekilde yansıtıldı. Babıâli, muhtemel bir Avrupa müdahalesini önlemek üzere fevkalade
delege sıfatıyla Fuat Paşa’yı Lübnan’a gönderdi. Hariciye Nazırlığı da üzerinde bulunan paşa,
geniş yetkilerle donatılmış olarak 3000 askerle birlikte 14 Temmuz 1860’ta Beyrut’a vardı.
Burada, olayların Şam’a da sıçradığını ve 500 kadar Hristiyan’ın olaylar sırasında öldüğünü
öğrendi. Fuat Paşa önce çözümlenmesi daha kolay görünen Şam meselesini ele aldı.
Beyrut’tan Şam’a geçerek olaylarla ilgili gördüğü 167 kişiyi idam ettirdi. Hatta bu kadarla da
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kalmayarak Fransızların işe karışmasına imkân vermemek için Şam Valisi Müşir Ahmet
Paşa’yı ve maiyetindekileri kurşuna dizdirmekten çekinmedi. Böylece tarafsızlığını ispat
etmek istiyordu. Ancak bu durum hem Şam’da hem de İstanbul’da Fuat Paşa aleyhinde
tepkilere yol açtı. Fuat Paşa, İngilizlerin, Cebel-i Lübnan’ı da içine alacak bir Suriye hıdivliği
kurularak hıdivliğin de kendisine verilmesi teklifini, Cebel-i Lübnan’ın Osmanlı’dan
ayrılmasına zemin oluşturacağı düşüncesiyle reddetti. Uzun süren müzakerelerden sonra 9
Haziran 1861’de İstanbul’da imzalanan anlaşmayla Cebel-i Lübnan’ın muhtar (özerk) bir
idareye kavuşturulduğu sırada Fransızlar da Cebel-i Lübnan’ı boşalttılar. Böylece Suriye
yarım asır daha Osmanlı yönetiminde kalmış oldu.
Fuat Paşa Suriye’de iken Sultan Abdülmecit vefat etti. Yeni Padişah Sultan Abdülaziz
döneminde dördüncü defa Hariciye Nazırlığı’na tayin edildi. 22 Kasım 1861’de ise Sadrazam
oldu. Fuat Paşa bütün gayretine rağmen maliyeyi istediği şekilde düzeltememesi ve
Rumeli’de gittikçe yayılan milliyetçi fikirlerin durumu daha da ağırlaştırması üzerine 2 Ocak
1863’te Sadrazamlıktan ayrıldı. Paşa, Abdülaziz’in 3 Nisan 1863’ten 2 Mayıs’a kadar süren
Mısır seyahatinde bir an bile yanından ayrılmadı. Dönüşte Sultanın İzmir’de okuduğu nutku
da kendisi hazırlamıştı. İstanbul’da tertip ettirdiği törenle de Padişahı hayran bırakan Fuat
Paşa, 10 Mayıs 1863’te Osmanlı tarihinde ilk defa olarak Yâver-i Ekrem unvanını aldı. 1
Haziran 1863’te de Seraskerlik üzerinde kalmak üzere ikinci defa Sadrazam oldu. Başarılı
geçen ve üç yıldan fazla süren bu sadareti sırasında Mısır valilerinin Hıdiv unvanını almasına
rıza göstermesinden dolayı tenkit edildi ve sadaretten azledildi.
Fuat Paşa, Ali Paşa’nın Sadrazamlığa gelmesi üzerine (Şubat 1867) beşinci defa
Hariciye Nazırlığı’na getirildi. Bu sıfatla Abdülaziz’in Fransa ve İngiltere’ye yaptığı seyahatte
yanında bulundu (21 Haziran-7 Ağustos 1867). Bu seyahat esasen kalbinden rahatsız olan
Fuat Paşa’nın hastalığını daha da arttırdı. Memlekete dönüşünde bir süre Yakacık’ta istirahat
etmesi sağlığını biraz düzelttiyse de Ali Paşa’nın Ekim 1867’de Girit’e gitmesi üzerine
Hariciye Nazırlığı’na ek olarak Sadaret Kaymakamlığı’nı da yüklenmesi onu büsbütün
yıprattı. Doktorların tavsiyesine uyarak 1868 kışını geçirmek üzere gittiği Fransa’nın Nice
şehrinde vefat etti (12 Şubat 1869).
Fuat Paşa Tanzimat ve Islahat devirlerinin üç önemli şahsiyetinden biridir. Genellikle
Mustafa Reşit Paşa İngiliz taraftarı olarak tanınırken o ve Ali Paşa Fransız taraftarı olmakla
şöhret kazanmıştır. Yetişme tarzları birbirinden çok farklı olmasına rağmen Ali Paşa ile Fuat
Paşa iyi bir ikili oluşturmuşlardır. Kaderleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bulunan bu iki paşa,
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genellikle Fransız siyasetinin ağır bastığı zamanlarda iktidar makamına gelmişlerse de Fuat
Paşa körü körüne Fransız taraftarı bir politika takip etmemiştir. Örneğin 1858 Paris
Kongresi’nde ve 1861 Şam meselesinde Fransa tarafında olmamıştır. İkinci Sadrazamlığında
İngiliz Palmerston tarafından desteklenmişse de onun ölümünden sonra İngiliz politikası
değişmiştir.
Fuat Paşa hür fikirli bir insan olmasına rağmen devletin menfaati açısından milliyet
fikirlerinin daima aleyhinde bulunmuştur. Çeşitli unsurlardan oluşan Osmanlı Devleti’nin bu
fikirler yüzünden parçalanacağından korkmuş ve Avrupa’daki milliyetçi akımları çok
yakından takip etmiştir. Bununla birlikte Gayrimüslim vatandaşlara eşit muamele edildiği
takdirde bu fikirlerin önlenebileceğini savunmuştur. Ölümünden az önce Sultan Abdülaziz’e
hitaben yazdığı ileri sürülen vasiyetnamesinde de Avrupa devletlerinin siyasetleri karşısında
devletin geleceğinin için tutulması gereken yolu göstermiştir. Fuat Paşa’nın siyasi
vasiyetnamesinde büyük devletler hakkındaki tespitler oldukça dikkat çekicidir. Osmanlı’nın
doğal düşmanı olarak adlandırdığı Rusya karşısında İngiltere’nin ne kadar önemli olduğunu
belirtirken, İngiliz dostluğundan olmaktansa, birkaç eyaletin elden çıkmasının tercih
edilebileceğini belirtmiştir.
Osmanlı diplomasisini elinde tutan en önemli şahısların bile Avrupalı büyük devletler
hakkındaki yaklaşımları, ilgili devletlerin İstanbul’daki diplomatlarına çok rahat hareket etme
imkânı sağlamıştır. Nitekim özellikle İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in Saray ve Babıâli
üzerindeki etkisi ve tasarrufları dönemin kaynaklarında gündeme gelmektedir. Canning başta
Abdülmecit olmak üzere duruma göre Sadrazam veya Hariciye Nazırları’yla her türlü meseleyi
görüşebilme, istemediği bürokratları görevden alma veya başka yere tayin edilmesi noktasında
sözü dinlenen ve İstanbul’daki en etkili diplomat olarak tarihe geçmiştir.
Fransızların isteği üzerine Mustafa Reşit Paşa’nın Sadaretten alınması ve yerine Ali
Paşa’nın getirilmesinden dolayı İngiliz Büyükelçi Canning rahatzı olmuştu. Canning’i
küstürdüğüne inanan Sultan Abdülmecit, Tarabya’daki İngiltere Büyükelçiliğinde düzenlenen
baloya bizzat giderek elçinin gönlünü almıştır. Bu ziyaret etkisini göstermiş, daha sonra
Abdülmecit’i ziyaret eden Canning’in Mustafa Reşid Paşa’nın Sadarete getirilmesini ısrarla tekrar
istemesi üzerine Ali Paşa Sadrazamlıktan istifa etmiş ve yerine Mustafa Reşit Paşa getirilmiştir.

11.3. Sultan Abdülaziz Devrinde Diplomasi Anlayışı (1861-1876)
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Abdülmecit’in

genç

yaşta

ölümü

üzerine

II.

Mahmut’un diğer oğlu Sultan Abdülaziz 25 Haziran
1861’de tahta geçmiştir. Sultan Abdülaziz’i bekleyen ilk
ciddi sorun Tanzimat ve ardından Islahat fermanlarının
sarsıcı etkileri ve artan Avrupa müdahaleleri karşısında
toplumun özellikle Müslüman kesimdeki tepkiler olmuştur.
Abdülmecit döneminin sonlarında taklitçiliğe varan aşırı
yenilik düşkünlüğünden huzursuz olan kesimler, Sultan
Abdülaziz’i müstakbel bir Yavuz Sultan Selim gibi
görmekte ve tahta geçmesini heyecanla beklemekteydiler.
Avrupa

geleneklerinden

hoşlanmadığını

gizlemeyen

Abdülaziz’e, Avrupa taklitçiliğinden uzak duracak ve
imparatorluğu kurtaracak yegâne kişi gözüyle bakılıyordu.

Resim-87: Sultan Abdülaziz (Anonim)

Sultan Abdülaziz saltanatının ilk yıllarında kendisinden önceki devrin güçlü diplomat
ve devlet adamları Ali ve Fuat paşalarla uyumlu çalışmaya özen gösterdi. Fakat zamanla
çeşitli konularda fikir ayrılıkları başladı. Özellikle Fuat Paşa’nın ekonomik politikalara
eleştirileri ilişkileri olumsuz etkiledi. Buna rağmen Osmanlı tarihinde bir ilk olan Padişahın
Avrupa seyahati Fuat Paşa eliyle organize edildi. Aynı şekilde Mısır’a yapılan gezi dönemin
ses getiren diplomatik faaliyetlerinden biri oldu.
Avrupalılar gelişen hadiseler karşısında Abdülaziz’in Tanzimat ve Islahat sürecinden
vazgeçmesinden endişe ediyorlardı. Bu nedenle Abdülaziz, tahta çıktıktan birkaç gün sonra bu
endişeleri gidermek maksadıyla bir ferman yayınladı. Sadrazama hitaben yazılan bu ferman
Babıâli’de törenle okundu. Padişah, Tanzimat’a devam etmek istediğini ve bunu göstermek için
eski hükümeti aynen iş başında bıraktığını bildiriyordu. Padişah bilhassa devletin ekonomik
itibarının iadesi, ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün vatandaşların kanun önünde eşitlikten
faydalanması gereğini dile getiriyordu. Bu ferman, Batılı büyük devletlerin Tanzimat konusundaki
endişelerini kısmen de olsa giderdi.
Sultan Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında Rusya’nın Balkan Slavlarını kışkırtmasıyla
çıkan olaylar büyüdü. 1862’de başlayan Karadağ İsyanı savaşa dönüşecek durumdaydı. Hersek’te
büyük bir karmaşa yaşanıyordu. Yine Batılı devletlerin tahrikiyle Lübnan’da Dürzilerle Marunîler
arasında kanlı mücadeleler başladı. Avrupalılar bu gibi gelişmeleri bahane ederek müdahalelerini
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arttırıyordu. Abdülaziz bütün bu olaylarla sarsılmış olan devlet otoritesini kuvvetlendirmek için
yoğun çaba harcadı. İlk olarak Karadağ isyanı bastırıldı.
Sultan Abdülaziz, Keçecizade Fuat Paşa’nın yerine Sadrazamlığa getirdiği Yusuf Kamil
Paşa’nın teşvikiyle 3 Nisan 1863 tarihinde Mısır’a bir seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatin etkisiyle
Mısır Valisi İsmail Paşa 2 Haziran 1866’da Padişahtan Hıdiv unvanını almayı başardı. Hıdivliğin
babadan oğula geçmesi esasını da kabul ettirdi. Ancak sonradan valinin bazı talepleri devleti
rahatsız etmeye başladı. Mesela Padişahtan izin almadan dışarıdan borç temini, savaş gemisi satın
alma ve kendi adına yabancı devlet adamlarını davet etme gibi istekleri Sadrazam Mehmet Emin
Ali Paşa’nın gayretleriyle ertelendi.
Bu dönemde Osmanlı diplomasisi adına önemli gelişmelerden biri Abdülaziz’in
Avrupa seyahatidir. Sultan Aziz, Fransa İmparatoru III. Napolyon’un Milletlerarası Paris
Sanayi Sergisi’nin açılışı münasebetiyle; İngiliz Kraliçesi Viktoria’nın ise Londra’ya
davetiyle bu seyahate çıktı. Bir takım diplomatik kazanımlar ümit eden Sultan, 21 Haziran
1867 tarihinde yola çıktı. Sultan 21 Haziran-17 Ağustos 1867 tarihleri arasında
gerçekleştirilen bu seyahat sırasında, 10 gün Paris ve 11 gün Londra’da kalmış; dönüşte
Belçika, Prusya (Almanya) ve Avusturya’ya uğramıştır. Seyahatte kendisine Hariciye Nazırı
Fuat Paşa ile Şehzade Murat ve Şehzade Abdülhamit efendiler eşlik etmişlerdir. Böylece
Osmanlı tarihinde yabancı ülkelere seyahate çıkan ilk ve tek Padişah ve Hıristiyan dünyasına
dost sıfatıyla giden ilk Halife de Abdülaziz olmuştur.
Abdülaziz’in Avrupa gezisi sonrası Avrupa ile olan ilişkiler kısa süreliğine düzeldi.
Ancak Avrupalıların iç isyanlara desteği devam etti. Sorunların eksik olmadığı EflakBoğdan’da bağımsızlığa doğru bir adım daha atılarak Karol’un prensliği tanındı. Sırbistan ile
hukuki bağ zaten en alt seviyedeydi. Eylül 1862’de Sokod ve Eskişehir (Ujitsa) kaleleri
Sırbistan’a terk edildi. Belgrad, Böğürdelen (Şabaç), Semendre ve Fethülislam (Gladova)
kalelerindeki Osmanlı garnizonlarının da geriye çekilmeleri sağlandı (18 Nisan 1867).
Böylece Sırbistan da bağımsızlığa adım adım yaklaşmış oldu.
Sultan Abdülaziz döneminin en yıpratıcı sorunlarından birisi Girit Adası isyanları
oldu. Avrupalıların müdahale etmesi sorunu daha karmaşık hale getirdi. Osmanlı diplomatları
uzun süre Girit sorunuyla meşgul olmak zorunda kaldılar. Girit’teki huzursuzluğun kaynağı
Yunanistan idi. Yunanistan, İngiltere’nin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni 1864’te kendisine
vermesiyle, büyük Bizans hayali yolunda bir adım daha atmış oldu. Özellikle bu son toprak
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kazanımı ardından Girit’in Yunanistan’la birleştirilmesi emelleri canlandı. Adada 1866’da
çıkan ayaklanmaların nedeni burasının kötü idare edilmekte olduğu hususundaki şikâyetlere
dayandırılmıştı.
Bu esnada Yunanistan’ın kurulmasından sonra kronik bir hal alan Girit’teki bu isyanlara
seyirci kalmak istemeyen Fransa ve Rusya, ortak bir karar alarak adaya özerklik verilmesini ya da
Yunanistan’a terk edilmesini istediler. Babıâli’nin bunu reddetmesi üzerine, bu kez bir heyet
hazırlayarak adaya gönderilmesini ve incelemelerde bulunulmasını istediler. Hükümet bunu da
kabul etmemiş ve bizzat Sadrazam Ali Paşa Girit’e giderek yerinde incelemeler yapmış ve durum
hakkında bir rapor hazırlamıştır. Sonuçta Girit’e verilen 14 Şubat 1868 tarihli Islahat Fermanı’yla
adanın idaresi Müslüman ve Rumlar’ın nüfus oranlarına göre temsil edilecekleri karma meclislere
dayanan bir yapıya kavuşturuldu. Böylece muhtemel bir dış müdahaleye engel olmuştur. Girit’teki
reform talepleri özerkliğe giden yolun başlangıcı oldu ve bunun da sonunda işin bağımsızlığa,
dolayısıyla Yunanistan ile birleşmeye kadar götürüleceği açıktı. Bu yöntem son yüzyılda görülen,
imparatorluğun dağılma macerasının sağlam bir metodu olarak sıklıkla gündemde tutuluyordu.
Girit İsyanı zorlu bir askerî operasyon, diplomatik faaliyetler, bizzat Sadrazam Ali Paşa’nın adaya
gitmesi ve geniş reformların uygulanması ile teskin edildi.
Sultan Abdülaziz, dünya dengelerinde yerini almaya çalışan Amerika ile iyi ilişkiler kurdu.
Bilhassa silah sanayi alanında iki ülke arasında çok önemli gelişmeler yaşandı. Osmanlı Devleti
Amerikan iç savaşında (1861-1865) İngiltere ve Fransa’nın aksine birlik taraftarı olan Federal
Hükümeti destekledi. İç savaşı Kuzeyin kazanması İstanbul’da memnuniyetle karşılanmıştı. Aynı
şekilde Amerika da memnuniyetini göstermek için İstanbul’a ziyaret maksatlı bir savaş gemisi
gönderdi. 1862’de Amerika ile Ticaret Antlaşması yapıldı. Babıâli, 1867’de Edouard Blacque
(Bulak) Bey’i Washington Elçiliği’ne atadı. Böylece diplomatik ilişkiler daha da gelişti. Bu
ilişkiler ilk olumlu yansıması uluslararsı bir kriz haline dönüşen Girit meselesinde görüldü ve
Amerika’nın tarafsızlığı sağlandı.
Rusya’nın yönlendirmesiyle gelişen Panslavist faaliyetler özellikle Balkanlarda etkili
olmaktaydı. Bu akımın etkisinde kalan milletlerden biri Bulgar halkıydı. Bölgede ihtilâl
komitalarıyla çete faaliyetleri önemli bir sorun olmaya başladı. Alınan tedbirler, bu arada Midhat
Paşa’nın 1864’de Tuna’ya vali olarak tayin edilmesiyle burada yaptığı büyük hizmetler, yıkıcı
gelişmeleri önlemeye yetmedi. Bulgarlar, 1870’te Sultan Abdülaziz’in verdiği bir ferman sayesinde
Bulgar Ekzarhlığı’nı kurdular ve kendi millî kiliselerine kavuştular. Bu durum Rumları rahatsız
etti. Bir takım sorunlar yaşandı ise de Bulgarlarıın bağımsızlığına giden ilk adımlar atılmış oldu.
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Dönemin uluslararası sorunlarından biri Süveyş Kanalı’nın açılması girişimiydi. Napolyon
Mısır’ı işgali sırasında Akdeniz ile Kızıldeniz’in birleştirmesi için ciddi alışmalar yapılmıştı.
1840’larda Avrupa’da Süveyş’te bir kanal açılması tartışılıyordu. 1854’te Mısır Valisi Sait Paşa
olunca Fransa kanal için harekete geçti. Vali, Fransız Ferdinand de Lesseps’in projesini kabul etti
ve 30 Kasım 1854’te kanal için bir şirket açılması imtiyazını verdi. İngiltere Hindistan’a ulaşan en
kısa deniz yolunun Fransa’nın denetiminde olmasına karşı çıktı. Bu sırada Kırım Harbi
sürmekteydi. Osmanlı Hükümeti müttefiklerini düşünerek kanalın açılması için kurulan şirketi
onaylamadı. Sait Paşa, 5 Ocak 1856’da Lesseps’e tekrar imtiyaz verdi. Buna göre açılan kanal
tarafsız olacaktı. Şirketin hisselerinde Osmanlı, Hollanda, İspanya ve sonra İngiltere hak sahibi
oldu. Ancak kanalın açılması İngiltere ile Fransa arasında diplomatik bir sorun haline geldi.
Osmanlı dengeleri gözeterek 19 Mart 1866’da şirketin imtiyazını onayladı. Çalışmalar hızlandı ve
15 Ağustos 1869’da kanal tamamlandı. Süveyş’in açılmasıyla Akdeniz açık bir deniz haline gelmiş
oldu. Süveyş, Batı ile Doğu arasındaki ticarette Ümit Burnu’nun dolaşılması zorunluluğunu
ortadan kaldırdı. Böylece Mısır’ın önemi daha da arttı ve yeni bir rekabet alanı doğmuş oldu.
Bu arada Abdülaziz yabancılara mülk edinme hakkını tanıdı. 1856 tarihli Islahat
Fermanı’nda temas edilen bu mesele, Batılı devletlerin uzun süren baskıları sonunda, 10 Haziran
1868’de beş maddelik bir kanunla yasalaştırıldı. Buna göre yabancılar, Hicaz bölgesi hariç,
Osmanlı ülkesinde mülk edinme hakkını elde ediyorlardı.
Fransa’nın 1870’de Prusya ile savaşta yenilmesi Avrupa’da bambaşka bir güçler dengesine
zemin hazırladı. İtalyan ve Alman birliklerinin kuruluşu Osmanlı coğrafyasında sömürge
paylaşımından doğan yeni ve tehlikeli gelişmelere zemin hazırlamış oldu. Prusya önderliğinde
kurulan Alman Milli Birliği, 1848 ihtilalleri döneminde başlamış ve Sedan Savaşı ile sonuca
ulaşmıştı. Başlangıçta Avusturya’dan gelebilecek tehlikeler sebebiyle Prusya liderliği üstlenmekten
çekindi. Fakat bir süre sonra önce kuzey devletler, müteakiben de güney devletler Prusya etrafında
birleşti. Şlezvik ve Holştayn beylikleri sebebiyle Prusya ile Danimarka arasında çıkan savaşı
Prusya kazandı. Danimarka işgal edildi ise de diğer devletlerin tepkisi üzerine askerini geri çekti.
Ancak Prusya ve Avusturya orduları, konfederasyon meclisi kararları gereğince Danimarka’yı
tekrar işgal ettiler. 1815 Viyana Antlaşması gereğince bu beylikler Prusya ve Avusturya’ya
bırakıldı. Bu iki bölge sebebiyle daha sonra Prusya ile Avusturya arasında savaş başladı. 1866
Sadova Savaşı’nda bu sefer Avusturya mağlup oldu. Bu mağlubiyetten sonra Avusturya,
konfederasyondaki üstünlüğünü kaybetti ve yerini Prusya’ya bıraktı. Bu suretle Avusturya, Alman
İmparatorluğu’ndan uzaklaştırıldı.
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19. Yüzyıl Avrupa politik dengelerinin en önemli
figürlerinden biri olan Otto von Bismark (1815-1898)
önderliğindeki

Almanya’nın

giderek

güçlenmesi,

Fransa’yı endişelendirmekteydi. Bu sırada İspanya’da
huzursuzluklar başladı ve halk Prusya hanedanına üye bir
prensi kral seçmek istedi. Prusya bu isteği kabul etti.
Fransa buna sert tepki gösterdi. Gelişmeler Fransa ile
Prusya’yı karşı karşıya getirdi. Fransa Kralı III.
Napolyon, 17 Temmuz 1870’te Prusya’ya savaş ilan etti.
Ancak, l Eylül 1871’de Sedan’da Prusya kuvvetlerine
yenilerek esir düştü. Bu olay üzerine Paris’te isyan
başladı. Nihayet 4 Eylül’de Fransa’da Cumhuriyet ilan
edildi. Paris, 28 Ocak 1871’de Prusya ordularına teslim

Resim-88: Otto von Bismark (ÖRENÇ,
2012, 134)

oldu. 10 Mayıs 1871’de Fransa ile Prusya arasında Frankfurt Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmaya göre Fransa, Alsace ve Lorraine’i Almanya’ya bıraktı. Sedan Savaşı’nın en önemli
sonucu ise Alman devlet başkanlarının ve millet meclisinin kararı ile Alman İmparatorluğu’nun
ilan edilmesi, Prusya Kralı’nın Alman İmparatorluğu’na getirilmesi ve Alman millî birliğinin
kurulmasıdır.
Almanya gibi Avrupa siyasetinde milli birliğini oluşturmaya çalışan diğer devlet İtalya’ydı.
1815 Viyana Kongresi’nde Piyomente (Sardinya) Krallığı, Toskana, Modena, Parma
dükalıkları, Lukas (Luques) Prensliği, Kilise Devleti (Vatikan) ve Napoli (Sicilyateyn)
Krallığı’ndan oluşan parçalı yapısı sürdü. İtalyan devletlerinde milli birlik hareketi de 1848
ihtilalleri ile başlamıştı. 1848 ihtilalleri ardından Avusturya Başbakanı Metternich ülkeyi terk
etmişti. Bunu fırsat bilen İtalyanlar Piyemonte Krallığı’nın liderliğinde İtalyan birliği için harekete
geçtiler. Mart 1848’de Avusturya’nın elinde bulunan Lombardiya’ya asker gönderdiler, ancak
başarılı olamadılar. İtalyanlar, milli birlik için başka bir devletin desteğine ihtiyaç olduğunu
anladılar ve Fransa’nın desteğini sağladılar. 1859’da da Fransa ile birlikte Avusturya’yı mağlup
ettiler. Bunun sonucu 11 Kasım 1859’da Avusturya ile Piyemonte arasında Zürih’te barış
antlaşması yapıldı. Avusturya, Lombardiya’yı Piyemonte’ye verdi. Venedik dâhil olmak üzere
diğer İtalyan devletleri arasında bir konfederasyon oluşturulması ve konfederasyonun fahri
başkanının Papa, fiili başkanının Piyemonte olması kabul edildi. Bu süreçte Piyemonte Başkanı
Kont Camile Benso de Cavour (1810-1861) ön plana çıktı. Bir süre sonra Kuzey İtalya’daki
küçük devletler de Piyemonte’ye katılma kararı aldılar. Böylece bütün Kuzey ve Orta İtalya
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Piyemonte’ye bağlandı. 1870’de Roma ve 1886’da Venedik’in de İtalyan birliğine katılması
sonucu milli birlik tamamlanmış oldu.
Avrupa’daki

bu

önemli

siyasi

gelişmeler,

Osmanlı

Devleti’ni

yakından

ilgilendiriyordu. Babıâli, bilhassa reform programının uygulanışında en büyük destekçisi olan
Fransa’yı kaybetti. Rusya da bu ortamdan yararlandı ve çok geçmeden 1856 Paris
Antlaşması’nın kendisini bağlayan hükümlerini tanımadığını ilan etti. Rusya’nın Karadeniz
hakkındaki talepleri üzerine Londra’da görüşmeler yapıldı. Burada Osmanlı’yı Musurus Paşa
temsil etti. Yapılan görüşmeler sonucu 13 Mart 1871 tarihli Londra Antlaşması imzalandı.
Antlaşmada Boğazların kapalılığına dair 1856 Paris Antlaşması hükmü teyit edildi. Karadeniz
bütün ülkelerin ticaret gemilerine açık olacaktı. Tuna Nehri ticareti için uluslararası bir
komisyon kurulması kabul ediliyordu.
Alman birliğinin kuruluşu Avrupa’yı altüst ettiğinden, Rusya’nın Panslavist
faaliyetleri sistemli bir şekilde gelişme imkânı buldu. Balkanlardaki propaganda nihayet
1875’te Hersek’te işe Karadağ’ın da karıştığı bir isyana dönüştü. İsyanın bastırılması Rus
Elçisi Ignatyev’in oyalamalarıyla engellendi. Çetelerin vahşetle yaptıkları katliamlar
karşısında Bosna-Hersek Müslümanları silaha sarılmak zorunda kaldılar. Böylece Osmanlı
Devleti için Balkanlar’da Rus tehdidi ciddi bir hal almış oldu. Hersek’ten sonra Bosna’da da
isyan hareketleri başladı. İsyancıları Rusya, Sırbistan ve Karadağ destekliyordu. Rusya’nın
Balkanları ele geçirmesini istemeyen Avusturya Başvekili Kont Andrassi’nin hazırladığı bir
reform projesi, isyanın 1876’da Bulgaristan’a da sıçramasına engel olamadı. Bu sırada
Selanik’te çıkan bir olayda iki konsolosun öldürülmesi Batılı devletleri harekete geçirdi.
Avrupalılar Berlin Memorandumu denilen muhtırayı Babıâli’ye vermeyi kararlaştırdılar.
Ancak muhtıra verilmeden Abdülaziz bir darbe ile tahttan indirildi.
Abdülaziz, böylesine yoğun dış meselelerle geçen saltanatı döneminde iç meselelere
yeteri kadar eğilemedi. Bu bakımdan saltanatı iki döneme ayrılabilir. Tahta çıkmasından
1871’de Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa’nın ölümüne kadar olan birinci dönemde yönetim
Tanzimat ekolünden Ali ve Fuat paşaların elinde kaldı. Bu dönemde Babıâli’nin yani
hükümetin Padişah üzerindeki etkisi tartışmasızdı. Bu süreç Tanzimat ve Islahat sürecinin
devamı, yeni bazı müesseseler kurulması ve başarılı sayılabilecek dış politika uygulamalarıyla
geçti. Ali Paşa’nın vefatından Padişahın tahttan indirildiği 1876’ya kadar devam eden ikinci
dönemde devlet politikalarında daha çok Mahmut Nedim ve Midhat paşaların söz sahibi
olduğu görülür. Bu dönemde sorunlar ve baskılar ağırlaşmıştır. Padişah ilk zamanlarda
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gösterdiği ılımlı tavrı terk edip bilhassa muhaliflere göz açtırmayan politikalar uygulamıştır.
Fakat bu idare tarzı onun bir darbe ile tahttan indirilmesine ve kısa süre sonra şaibeli ölümüne
sebep olmuştur.
Tanzimat’ın ilanından sonra Avrupa ile ilişkiler arttığı için dış temsilciliklere önem
veriliyordu. Bu durum Abdülaziz devrinde de devam etmiştir. Bu dönemde faaliyet gösteren
dış temsilcilikler şunlardı: Paris Büyükelçiliği, Viyana Büyükelçiliği; Berlin Ortaelçiliği,
Londra Ortaelçiliği; Amsterdam Başkonsolosluğu, Hamburg Başkonsolosluğu, Tebriz
Başkonsolosluğu, Cenova Başkonsolosluğu; Venedik Konsolosluğu, Barcelona Konsolosluğu
ve New York Konsolosluğu.
Abdülaziz döneminde diplomasi teşkilatındaki gelişmeler sürdü. Nitekim 1871 yılı
itibariyle Hariciye Nezaretine bağlı birimler şunlardan oluşmaktaydı: Hariciye Müsteşarlığı,
Babıâli Tercüme Odası, Hariciye Kâtipliği, Mektubi-i Hariciye Kalemi Müdüriyeti
(Türkçe yazışmalar için), Tahrirat-ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde
yazışmalar için), Tabiiyet Kalemi ve Hariciye Matbuat Kalemi.
Abdülaziz devrinde birçok ülke ile ticaret, dostluk ve diplomatik temsilcilik açma
antlaşmaları yapıldı. 1861’de Belçika, 1862’de Rusya, Amerika, Hollanda, İsveç, Norveç,
Danimarka, İspanya, Prusya, Avusturya, Lubeck, Brem ve Hamburg şehirleri ile ticaret
antlaşmaları; 1865’te Meksika ile karşılıklı konsolosluk bulundurma antlaşması; ertesi yıl
yine Meksika ile dostluk ve ticaret antlaşması; 1868’de Portekiz ile ticaret; 1870’de Bavyera
ile konsolosluk bulundurma antlaşmalarıdır.
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Uygulamalar
•

Bu bölüm konularının daha detaylı kavranabilmesi için Oral Sander’in,

Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, (İmge Kitabevi, Ankara 1987) ve Kemal Beydilli’nin, “Paris
Antlaşması”, (DİA, c. 34, (2007), s. 169-172) adlı çalışmalarını okuyunuz.
•

Ayrıca şu hususlara özellikle dikkat ediniz:

•

1856 Paris Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti kâğıt üzerinde Avrupa devletler

sisteminin eşit bir üyesi olarak kabul edildi ve Avrupa hukukundan istifadesi sağlandı. Osmanlı ilk
defa böyle büyük bir Avrupa kongresine katılıyordu. Bu tespit önemli olmakla birlikte, aslında
bunun pek de pratiği olmamıştır. Görüşmeler sırasında müttefik devletler arasındaki ittifak
bölünmüş ve herkes kendi menfaatine göre hareket etmiştir. Bu durum, Osmanlı delegasyonunu
olumsuz etkilemiştir. Kongrede Osmanlı’ya müdahale ve himayeyi Avrupa Konseyi (Concert
Europeen) denilen Avrupa büyük devletlerinin ortak sorumluluğu haline getirmiş oldu.
Böylece uzun vadede Osmanlıyı parçalayacak yeni bir müdahale şeklinin de temelleri
atılıyordu.
•

Islahat Fermanı Gayrimüslimlere verilen haklar bakımından Tanzimat’ın çok

ötesinde bir içeriğe sahiptir. Osmanlı kamuoyu bu fermanın getirdiklerine hiçbir şekilde hazır
değildi. Nitekim fermanın ilanından sonra Müslim-Gayrimüslim beraberliğinin yaşandığı
imparatorluğun her bir köşesinde çok önemli karışıklık ve isyan hareketleri görüldü. Bu
isyanlar Avrupalıların diplomatik müdahalelerini meşru hale getirdi.
•

Osmanlı diplomasisini belirleyen ve yöneten en önemli şahısların bile

Avrupalı büyük devletler hakkındaki yaklaşımları, ilgili devletlerin İstanbul’daki
diplomatlarına çok rahat hareket etme imkânı sağlamıştır. Nitekim özellikle İngiltere
Büyükelçisi Stratford Canning’in Saray ve Babıâli üzerindeki etkisi ve tasarrufları dönemin
kaynaklarında gündeme gelmektedir. Canning başta Abdülmecit olmak üzere duruma göre
Sadrazam veya Hariciye Nazırları’yla her türlü meseleyi görüşebilme, istemediği bürokratları
görevden alma veya başka yere tayin edilmesi noktasında sözü dinlenen ve İstanbul’daki en
etkili diplomat olarak tarihe geçmiştir.
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Uygulama Soruları

•

1856 Paris Antlaşması’nda Osmanlı toprak bütünlüğünü garanti altına alan madde
nasıl şekillenmiştir?

•

Islahat Fermanı Osmanlı’da Müslim-Gayrim ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

•

1871 Londra Antlaşması, Paris Antaşması’nın hangi kararlarını etkilemiştir?

•

Sultan Abdülaziz’in ilk yıllarında diplomaside hangi ekol etkili olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Kırım Harbi sonrasına imzalanan Paris Antlaşması görüşmelerinde
Osmanlı diplomasisinin etkisi öğrenildi. Ayrıca 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’nın
toplum ve siyasete etkileri; dönemin önemli diplomat ve siyaset adamları Ali ve Fuat
paşaların diplomasi anlayışları ile Sultan Abdülaziz dönemi siyasi gelişmelerinde diplomasi
faaliyetleri ve Sutanın politikalarına yansımasını ayrıntılı olarak değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1) 1856 Paris Antlaşması’nı aşağıdaki hangi Osmanlı devlet adamı tarafından imzalanmıştır?
a) Mahmut Nedim Paşa

b) Fazıl Ahmet Paşa

d) Sokollu Mehmet Paşa

c) Ahmet Vefik Paşa

e) Mehmet Emin Ali Paşa

2) Paris Antlaşması’nın ilk 19 oturumunda hangi sorun ele alınmıştır?
a) Doğu Sorunu

b) Mülteciler Sorunu

d) Eflak-Boğdan Sorunu

c) Sınır Sorunları

e) Girit Sorunu

3) Osmanlı Gayrimüslimlerine yeni haklar veren 1856 Islahat Fermanı, Paris Antlaşması’nın
aşağıdaki hangi maddesinde konu edilmiştir?
a) 1. Madde

b) 2. Madde

c) 9. Madde

d) 30. Madde e) 10. Madde

4) Osmanlı’da ilk defa Yaver-i Ekrem unvanı alan diplomat ve devlet adamı hangisidir?
a) Mütercim Rüştü Paşa

b) Enver Paşa c) Yusuf Kamil Paşa

d) Keçecizade Fuat Paşa

e) Talat Paşa

5) Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinde aşağıdaki hangi ülkeye uğramamıştır?
a) İngiltere

b) Fransa

c) Yunanistan

d) Belçika e) Avusturya

6) İngiltere 1864’te hangi toprakları Yunanistan’a vermiştir?
a) Girit Adası

b) Yedi Ada c) Teselya

d) Kıbrıs Adası

e) Epir

7) 1869’da açılan ve Mısır üzerindeki rekabeti artıran kanal aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süveyş

b) Panama

c) Hürmüz

d) Babülmendep

e) Cebeli Tarık

8) 1870 yılında kendilerine verilen fermanla Bulgarlar hangi hakkı kazandılar?
a) Bağımsız ticaret

b) Muhtariyet

d) Bağımsız kilise

c) Tam bağımsızlık

e) Eyalet-i Mümtaze
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9) Paris Antlaşması’nda değişiklik ön gören 1871 Londra Antlaşması aşağıdaki hangi ülkenin
talebi ile imzalandı?
a) Osmanlı

b) Fransa

c) Almanya

d) İtalya

e) Rusya

10) Aşağıdakilerden hangisi 1871 yılında Osmanlı hariciyesine bağlı birimlerden biri
değildir?
a) Hariciye Müsteşarlığı

b) Babıâli Tercüme Odası

d) Reisülküttaplık

c) Hariciye Kâtipliği

e) Mektubi-i Hariciye Kalemi Müdüriyeti

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e

a

c

d

c

b

a

d

e

d
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12. SULTAN II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE DİPLOMASİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. 1878 Berlin Kongresi’nde Osmanlı ve Avrupa Diplomasileri
12.1.1. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ayastefanos Barışı
12.1.2. 1878 Berlin Kongresi’nde Avrupa Diplomasisi
12.2.

Osmanlı

Hariciye

Politikalarında

Değişim:

Sultan

II.

Abdülhamit ve Diplomasi
12.2.1. Sultan II. Abdülhamid’in Dış Politikada Denge Arayışları
12.2.2. Sultan Abdülhamit ve Ermeni Meselesi’nde Osmanlı
Diplomasisi
12.2.3. II. Abdülhamit Dönemi Diplomasisinde Kurumsallaşma
Süreci

347

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

1878 Berlin Kongresi sonrasında Avrupa büyük devletlerinin Osmanlı politikaları

nasıl şekillenmiştir?
•

Ermeni Meselesi’nin doğuşunda Osmanlı diplomasisi nasıl bir yol takip etmiştir ?

•

Abdülhamit dönemi diplomasisinde Almanya’nın önemi nedir?

•

Abdülhamit devrinde Çin ve Japonya ile diplomatik temaslar hangi amaçla

geliştirilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
Osmanlı’nın çok önemli toprak
kayıpları yaşadığı ve Avrupa’daki
eski

müttefiklerini

kaybettiği

1878 Berlin Kongresi’nde Berlin Kongresi süreci ve
Osmanlı
ve
Avrupa ardından imzalanan antlaşmanın Ders
Diplomasileri

Osmanlı

diplomasi

yerinin

öğrenilmesi;

notları,

tavsiye

tarihindeki edilen ulusal ve uluslarası
Ermeni kaynaklar.

Meselesi gibi günümüze kadar
devam

eden

bazı

sorunların

uluslararası
başlangıcının

kavranması.
Tanzimat ve Islahat dönemlerinin
aksine II. Abdülhamit devrinde
Osmanlı
Politikalarında

konulan
diplomasi
Hariciye ortaya
Değişim: anlayışının ele alınması ve bu

gerçekleşen
denge Ders notları ile önerilen
Sultan II. Abdülhamit ve dönemde
arayışları ile kurumsallaşmanın kitap ve makaleler.
Diplomasi
öğrenilmesi; Bu dönemde önemli
siyasi

krizlerde

diplomatlarının

Osmanlı
faaliyeterinin

kavranması.
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Anahtar Kavramlar
•

Ermeni Meselesi: 1878 Berlin Kongresinde Ermenilerin yaşadığı bölgelerde

ıslahat yapılmasına yönelik maddeler üzerine ortaya çıkan ve Avrupa müdahalaleri nedeniyle
günümüze kadar devam eden uluslararası sorun.
•

Muharrem Kararnamesi: Sultan Abdülhamit döneminde dış borçların

ödenmesi için Avrupalı alacaklılar ile yapılan finans antlaşması. Bu antlaşma uyarınca 1881’de
Düyun-ı umumiye kuruldu.
•

31 Mart İsyanı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki’ye karşı

gelişen isyan. İstanbul’da 13 Nisan 1909’da patlak veren ve İngiltere’nin de parmağı olduğuna
inanılan bu isyan, Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.
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Giriş
1856 Paris Antlaşması’nda Avrupalılar tarafından verilen söz ve garantilerin hiçbir
geçerliliğinin

olmadığı

kısa

zamanda

görüldü.

Antlaşma,

Fransa’nın

1870-1871

Prusya/Alman savaşındaki ağır yenilgisiyle kesin olarak tarihe karıştı. Rusya daha bu savaş
sona ermeden özellikle Karadeniz’le ilgili maddeye artık uymayacağını ilan etti. Bu ise yakın
zamanda patlak verecek olan büyük bir 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının ilk işareti oldu. Bütün
bu olumsuzlukları gören Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) ise diplomasi hamlelerini
Avrupa büyük devletleri arasındaki rekabetten en iyi şekilde yararlanma üzerine kurdu.
II. Abdülhamit döneminde Tanzimat ve Islahat
devirlerinde görülen diplomaside bürokrat belirleyiciliği ve
sorumluluğu sonra ermiş oldu. Her türlü yetki II.
Abdülhamit’in ve güvendiği kimselerin eline geçmiştir.
Babıâli adeta Sultan’ın belirlediği diplomasiyi uygulayan bir
daire konuma gelmiştir. Saray merkezli yeni diplomasi
anlayışı, 1908 Jön Türk İhtilali ile sona ermiş ve diplomasi
yeniden hükümetin sorumluluk alanına girmeye başlamıştır.
Bu durum imparatorluğun yıkılışına kadar devam etmiştir.
II. Abdülhamit saltanatında Avrupalı büyükelçilerin
Osmanlı’nın iç işlerine müdahaleleri bir önceki döneme
göre azalmıştır. Bu azalmada Padişahın takip ettiği denge

Resim-89: Sultan II. Abdülhamit

politikaları etkili olmuştur. II. Abdülhamit’in diplomasideki

(ÖRENÇ, 2012, 150

bir yeniliği, eski Osmanlı müttefikleri arasına yeni ve taze
güç olan Almanya İmparatorluğu’nu da katması olmuştur. Böylece Osmanlı diplomasisi
üzerindeki baskı bir ölçüde azalmış yeni manevra imkânları ortaya çıkmıştır.
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12.1. 1878 Berlin Kongresi’nde Osmanlı ve Avrupa Diplomasileri
12.1.1. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ayastefanos Barışı
Sultan Abdülaziz’in olaylı bir şekilde tahttan uzaklaştırılması ardından devlet
idaresinde karışıklığa neden olan gelişmeler yaşandı. Ekonomik krizin iyice derinleştiği,
bununla bağlantılı Avrupa ile ilişkilerde ciddi sorunların yaşandığı bu süreçte Osmanlı
toplumu 1876 yılı içinde üç Padişah gördü. Abdülaziz’den sonra önce Avrupalıların desteğini
gören V. Murat tahta çıktı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 ay sonra yerine II.
Abdülhamit Meşrutiyeti ilan şartıyla Padişah oldu.
Anayasaya dayalı Meşruti bir idare kurmak isteyen ve bu yüzden Abdülaziz ile V.
Murat’ı tahttan indirilmesine katılan Midhat Paşa ve arkadaşlarının görüşüp anlaştıkları II.
Abdülhamit resmen 31 Ağustos 1876 Perşembe günü tahta çıktı. Abdülhamit yönetime
geldiğinde Doğu Sorunu’nun en buhranlı dönemleri başlamak üzereydi. Avrupa müdahaleleri
artık doğrudan devleti parçalamaya yönelik tehlikeli bir şekle dönüşmüştü. Abdülaziz
devrinde başlamış olan Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmalarına V. Murat devrinde
Sırbistan ve Karadağ savaşları da eklenmişti. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya,
Kırım Harbi’nden itibaren dünya gündeminde olan Doğu Sorunu’nu veya diğer adıyla Şark
Meselesi’ni halletmek için fırsat aramaktaydı. Abdülaziz’in son yıllarında Mahmut Nedim
Paşa’nın dış borçların ödenmemesi ile ilgili kararı, Avrupa’da büyük tepkilere yol açmıştı.
Rusya’nın İstanbul elçisinin tavsiyesi sonucu alınan bu karar nedeniyle Rusya’ya karşı
Avrupa’da müttefik bulmak imkânsızlaşmıştı. Avrupa kamuoyu tamamıyla Osmanlı aleyhine
dönmüş durumdaydı.
Osmanlı Ordusu Sırplar ve Karadağlılarla devam eden savaşlarda önemli başarılar elde
etti. Sırplar uluslararası müdahale ve ateşkes talep ettiler. Rusya’nın derhal savaşa son
verilmesi konusundaki ültimatomu üzerine Sırbistan ile üç aylık ateşkes imzalandı. Devreye
giren İngiltere özellikle Sırbistan ve Bulgaristan’daki hadiseler nedeniyle Doğu Sorunu’nun
İstanbul’da toplanacak bir konferansta ele alınmasını istedi. Bir taraftan da anayasa hazırlığı
için Müslüman ve Gayrimüslimlerden bir komisyon kuruldu. Bu arada devam eden savaşlarda
Sırplar üst üste mağlup oldular ve Belgrad ile önemli stratejik mevkiler tekrar Osmanlı’nın
eline geçti.
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Böyle kritik bir anda İstanbul’da siyasi
çekişmeler devam ediyordu. Midhat Paşa ile
anlaşmazlığa düşen Mütercim Rüştü Paşa istifa
etti. 19 Aralık 1876’da Sadrazamlığa Midhat Paşa
getirildi. Dört gün sonra da İngiltere’nin teklifini
kabul eden devletler Balkanlarda yaşanan krizi ele
almak gündemi ile İstanbul’da bir konferans
topladılar. Konferansta Osmanlı tarafını Hariciye
Nazırı Safvet Paşa birinci temsilci ve Berlin eski
sefiri Edhem Paşa ise ikinci temsilci olarak temsil
ediyordu. Tarihte İstanbul/Tersane Konferansı
denilen toplantı açılınca Osmanlı, diplomatik bir hamle
yaptı ve top atışları eşliğinde ilk anayasası olan

Resim-90: Midhat Paşa
(ÖRENÇ, 2012, 144)

Kanun-ı Esasi’yi ilan etti (23 Aralık 1876).
Biraz da aceleye getirilerek konferansın toplandığı gün ilan edilen anayasa ile Batılı
devletlerin aşırı taleplerde bulunmaları önlenmek istenmişti. Fakat bu hamle Avrupalılarda
beklenen etkiyi yapmadı. Daha önce Rus Elçiliği’nde hazırlanan teklifler kabul edilmesi
şartıyla Babıâli’ye sunuldu. Osmanlı’nın bağımsızlığını tehlikeye sokacak kadar ağır
hükümler taşıyan bu teklifler, Padişahın emriyle 18 Ocak 1877 günü toplanan bir genel
mecliste görüşüldü. Teklifler oy birliğiyle reddedildi. Sadece Sırbistan ve Karadağ ile barış
yapılması kabul edildi.
Bu gelişmeler yaşanırken 15 Ocak 1877’de Avusturya ve Rusya Budapeşte’de gizli
bir antlaşma yaptılar. Buna göre Avusturya, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı yapacağı bir savaşta
sessiz kalacak ve karşılığında Bosna-Hersek’i alacaktı. Ayrıca Sırbistan ve Karadağ’ın Rusya
tarafında savaşa girmesine de ses çıkarmayacaktı. Rusya, Osmanlı Devleti ile yapacağı savaş
yolunda önemli bir engeli bu şekilde aşmış oldu. Geriye ikinci önemli engel İngiltere kalmıştı.
Osmanlı diplomasisinin son tavrı üzerine Avrupalı diplomatlar, yerlerine birer
maslahatgüzar bırakarak İstanbul’dan ayrıldılar. Midhat Paşa İngiltere’ye, anayasanın
uygulanmasının garanti altına alınması şartıyla Avrupa ile anlaşabileceklerini bildirdi. Bunun
üzerine İngiltere Londra’da bir konferans için tekrar faaliyete başladı. Midhat Paşa gerek bu
hareketi, gerekse hakkında çıkarılan Abdülaziz’in ölümünde dahli olduğu ve Osmanlı
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hanedanlığını kaldırarak kendi ailesini tahta çıkarmak veya cumhuriyet kurmak gibi
söylentiler yüzünden Padişah tarafından azledildi. Paşa 5 Şubat 1877’de yurt dışına sürüldü.
II. Abdülhamit, Kanun-ı Esasi’nin mimarı Midhat Paşa’yı sürdüğü halde anayasal idareden
vazgeçmedi. Anayasa gereğince seçimler üç ay içinde tamamlandı. Eyaletlerden seçilen 93
kadar mebus İstanbul’a geldi. 19 Mart 1877’de Meclis Dolmabahçe Sarayı’nda bizzat Padişah
tarafından açıldı. 141 üyeden oluşan bu ilk Türk parlamentosunun üyelerinin 115’i Mebusan
Meclisi, yirmi altısı da Ayan Meclisi üyesinden oluşuyordu. Böylece ikili bir parlamento
sistemi oluştu.
Bu arada Balkanlar’daki karışıklığı gidermek amacıyla İngiltere’nin teşebbüsüyle
toplanan Londra Konferansı’nda anlaşma sağlandı. Rusların tekliflerini kapsayan Londra
Protokolü 31 Mart 1877 tarihinde imzalandı. Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve
Almanya tarafından imzalanan metindeki üç madde oldukça dikkat çekicidir. Bunlardan ilki
Hristiyanlar lehine ıslahat yapılması, diğeri bu ıslahatın kontrolünün Avrupa elçilerine
verilmesi ve son olarak Osmanlı Ordusu’nun sayısının azaltmasıydı. Çok ağır hükümler
taşıyan bu protokol, yine Padişahın isteğiyle 12 Nisan’da mecliste görüşülerek devletin
şerefini çiğnediği değerlendirmesiyle reddedildi. Durum 12 Nisan 1877’de hükümet tarafından
Avrupalılara bildirildi. Zaten bunu bekleyen Rusya hemen harekete geçti. Dışişleri Bakanı
Roccekov Osmanlı’nın Petersburg Sefiri Tevfik Bey’e 21 Nisan 1877’de bir nota verdi.
Ardından 24 Nisan 1877’de Osmanlı’ya resmen savaş ilan etti. Gelişmelerden tedirgin olan
İngiltere 6 Mayıs 1877’de Rusya’ya bir nota vererek; Boğazların statüsünün bozulmaması ve
İstanbul’a dokunulmaması başta gelmek üzere bazı şartlar iletmiştir.
93 Harbi da olarak anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan ve Kafkas
cephelerinde gelişti. Savaşta Romenler, Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlar Rusya’nın yanında
yer aldı. Savaşın başında Fransa, İngiltere, İtalya ve Avusturya-Macaristan tarafsız
kalacaklarını ilan ettiler. Ekonomik ve askerî durumu son derece kötü olan Osmanlı,
Avrupa’dan yardım alamayınca bu büyük savaşı tek başına göğüslemek zorunda kaldı.
Plevne’de Gazi Osman Paşa, Doğuda bilhassa Kars’da Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın
olağan üstü başarıları savaşın geneldeki kötü gidişini değiştiremedi. Osmanlı orduları bütün
cephelerden çekilmeye başladı. Onların ardından da hem Balkanlar’dan ve hem de
Kafkaslardan on binlerce Müslüman-Türk muhacir başta İstanbul olmak üzere İmparatorluğa
akın etti. Durumun vahameti anlaşılınca Osmanlı diplomasiyi devreye soktu. 24 Aralık
1877’de İngiltere’ye müracaat edilerek savaşın sona ermesi için aracılık yapması rica edildi.
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Rusya ise, Babıâli’nin savaşı bitirmek için doğrudan Rus Ordusu’nun Başkomutanlığına
müracaat etmesini istedi. Bunun üzerine 8 Ocak 1878 Rus Başkomutanlığından ateşkes
istenmiş ve ardından Edirne’de 31 Ocak 1878’de 10 maddelik bir ateşkes antlaşması
imzalanmıştır.
Ateşkes sonrasında Ayastefanos (Yeşilköy)’a gelen Ruslarla barış görüşmeleri için
Hariciye Nazırı Safvet Paşa birinci, Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa ikinci temsilci olarak
görevlendirildi. Görüşmeler sonucunda 3 Mart 1878’te Osmanlı tarihinin en ağır
antlaşmalarından biri olan Ayastefanos Barış Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmada 29 esas
ve bir ek madde bulunuyordu. Buna göre Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını
kazanmaktaydı. Akdeniz’e kadar açılan büyük Bulgaristan Prensliği kuruluyordu. BosnaHersek’te Avusturya ile Rus temsilcileri kontrolünde reform yapılacaktı. Osmanlı’da
Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılacak, Ermenilerin Kürtler ve
Çerkezlere karşı korunması taahhüt edilecekti. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecekti.
Görüldüğü gibi Ayastefanos cephede alınan mağlubiyeti aratmayacak kadar ağır
içerikte, tam bir diplomatik mağlubiyet görünümündeydi. Diğer taraftan Rus Harbi ve
Ayastefanos Antlaşması, 1856 Paris Kongresi’yle oluşan yeni diplomatik düzenin sonunu
getirmiş oldu. Paris Kongresi’yle Osmanlı mirası üzerinden Avrupalı Büyük Devletleri
arasında sağlanan dengeler, bu savaşla birlikte Rusya lehine yeniden bozuldu. Özellikle
Balkanlar’da Avusturya, Akdeniz’de ise İngiltere bu durumdan rahatsız oldular. Ortaya çıkan
mevcut durum gözden geçirilip düzeltilmezse Avrupalı büyük devletler arasında ciddi
çatışmalar çıkabilirdi. Bu ise, uzun vadede Avrupa barışının bozulması anlamına geliyordu.
Dolayısıyla bu tehlikenin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Avrupa’da diplomatik
düzenin korunması ve istikrarın yeniden sağlanması için İngiltere harekete geçti. 1856 Paris
Kongresi sürecinde olduğu gibi, milletlerarası bir kongrenin düzenlenmesi gündeme geldi.

12.1.2. 1878 Berlin Kongresi’nde Avrupa Diplomasisi
Ayastefanos ile Osmanlı üzerinde Rus etkisinin artmasından rahatsız olan İngiltere,
1856 Paris Antlaşması’nın ihlâl edildiği gerekçesiyle antlaşmanın milletlerarası bir
konferansta gözden geçirilmesini istedi. Avusturya ve Almanya’nın da desteği ile
Osmanlı’nın geleceğinin ele alınacağı Berlin Konferansı hazırlıklarına başlandı. Avusturya
Dışişleri Bakanı Kont Andrassy, İngiltere’nin de desteği ile Ayastefanos’un bütün
maddelerinin gözden geçirilmesi için kongre yapılmasını 6 Mart 1878’de resmî olarak
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gündeme taşıdı. Rusya bu meseleden dolayı İngiltere ve Avusturya ile çatışmak istemediği
için isteği kabul etmek zorunda kaldı.
İngiltere kongre öncesinde diplomatik hamleler yaparak üç devletle gizli anlaşmalar
imzaladı. Bunlardan ilki 30 Mayıs 1878 tarihinde Rusya ile yapıldı ve kongrede nelerin
değişeceği kararlaştırıldı. Buna göre, Bulgaristan’ın sınırları Balkan Dağları savunma hattına
çekilecek; İngiltere, Kars ve Batum ile Baserabya’nın Rusya’ya verilmesine karşı
çıkmayacaktı. İngiltere’nin ikinci hamlesi Osmanlı Devleti’yle 4 Haziran 1878’de yaptığı
saldırmazlık ve ittifak antlaşmaydı. İstanbul’da yapılan görüşmelerde Osmanlıyı Sadrazam
Saffet Paşa, İngiltere’yi ise İstanbul Büyükelçisi Henry Layard temsil etti. Varılan
mutabakata göre İngiltere, Doğu Akdeniz’in stratejik adası Kıbrıs’ın kendisine bırakılması
karşılığında, Rusya’nın saldırılarında Osmanlı’ya yardım edecekti. Osmanlı Devleti Kıbrıs’ın
İngiltere’ye bırakılmasına başlangıçta soğuk baktı. Fakat İngilizler gerekirse Kıbrıs’ı işgal
etme ve kongrede barış anlaşma maddelerinin değiştirilmesine yardım etmeme tehdidinde
bulununca geri adım atıldı. Böylece Osmanlı, Rus tehdidine karşı geleneksel müttefiki
İngiltere’ye bir kez daha dayanmak zorunda kalmış oldu. İngiltere’nin böyle bir destekte
bulunmasının gerçek nedeni, Rusların Akdeniz’e inmesi tehlikesine karşı tedbir almaktı.
Sonuçta İngiltere’nin Kıbrıs teklifi kabul edildi ve 4 Haziran 1878’de adanın geçici olarak bu
ülkeye devrine dair iki maddelik bir antlaşma imzalandı. İngiltere’nin kongre öncesindeki son
hamlesi 6 Haziran 1878’de Avusturya ile yaptığı gizli anlaşma oldu. Buna göre Bulgaristan’ın
sınırları Balkan Dağları’nın güneyine sarkmayacak, Ruslar bu bölgeyi 6 aydan fazla işgal
edemeyecekti. Buna karşılık İngiltere, Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhak
edilmesine ses çıkartmayacaktı.
Osmanlı’nın kongreden en büyük beklentisi Ayastefanos şartlarının hafifletilmesiydi.
Fakat şartlar umduğu gibi gelişmedi. Kongre Avrupa güçler dengesinin yeniden gözden
geçirilmesi ve Doğu Sorunu’nda yeni bir aşamanın başlaması anlamı taşımaktaydı. Alman
Başbakanı Bismark, kongrenin ilk günü Osmanlı heyetine bu durumu açık bir şekilde şöyle
izah etti:
“Kongrenin Osmanlı Devleti için toplandığını zannederek kendinizi aldatmayınız.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Ayastefanos Antlaşması Avrupa devletlerinin
menfaatlerine dokunan bazı maddeleri ihtiva etmeseydi, olduğu gibi bırakılırdı”.
Bu şartlar altında 13 Haziran 1878’de Berlin’de toplanan kongrede Osmanlı
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delegasyonu Alman kökenli devlet adamlarından Mehmet Ali Paşa, eski Nafia Nazırı
Karateodori Paşa ve Berlin Elçisi Sadullah Bey’den oluştu. Kongrenin diğer delegeleri ise
Rusya adına başbakan Aleksandr M. Gorçakov, Londra büyükelçisi P. Şuvalov ve Berlin
Büyükelçisi Baron d'Ubril; İngiltere adına Başabakan Benjamin Disraeli, Dışişleri
Bakanı Salisbury ve O. Russell; Avusturya-Macaristan adına Dışişleri Bakanı Kont Gyula
Andrassy, Kont Karolyi ve Baron Heinrich Karl von Haymerle; Fransa adına Dışişleri
Bakanı William Henry Waddington, Saint-Vallier Kontu F. Desprez; İtalya adına Dışişleri
Bakanı Kont Corti, ev sahibi Almanya adına ise şansölye Prens Bismark, Bernhard Ernst
von Bülow ve Prens Hohenlohe’den oluştu.

Resim-91: 1878 Berlin Kongresi’nde son toplantı (Anonim)
Esasta Avrupa dengelerinin gözetildiği Berlin Kongresi (20 Haziran-20 Temmuz
1878) sonunda 64 maddelik Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın 1-12. maddeleri
Bulgaristan; 12-22. maddeleri Doğu (Şarki) Rumeli Eyaleti’nin statüsü; 23. maddesi Girit
Adası’nın statüsü; 24. maddesi Yunan sınırı; 25. maddesi Bosna-Hersek’in statüsü; 26-33.
maddeler Karadağ’ın bağımsızlığı ve sınırları; 34-42. maddeleri Sırbistan’ın bağımsızlığı ve
sınırları; 43-51. maddeler Romanya (Eflak-Boğdan)’nın bağımsızlığı ve sınırları; 52-57.
maddeler Tuna Nehri’nde ticarete dair hükümler; 58-59. maddeler Kars, Ardahan ve
Batum’un Rusya’ya devri ve ticaret; 60. madde Eleşkirt vadisi ile Bayezid şehrinin
Osmanlı’ya iadesi; 61. madde Ermenilere dair ıslahatlar; 62. madde Gayrimüslimlere dair
ibadet serbestliği ve dini kurumların himayesi; 63. madde 1856 Paris, 1871 Londra
antlaşmalarının değişikliğe uğramayan kısımlarının tasdiki; 64. maddede ise üç hafta içinde
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antlaşmanın mübadelesi hükümlerini içeriyordu.
Antlaşmanın imzalanması ardından diplomatik hareketlilik devam etti. Berlin’de ana
hatları belirlenen bütün hususlar hakkında ilgili devletler arasında ayrıca antlaşma ve
protokoller imzalandı. Örneğin Berlin ardından Rusya ile ayrıca savaş tazminatı ve savaş
esirleri gibi hususlarının belirlendiği İstanbul Antlaşması imzalandı (8 Şubat 1879).
Antlaşma için Hariciye Nazırı Karateodori Paşa ile Şura-yı Devlet Reisi Ali Paşa murahhas
tayin edildi. Rusya’yı İstanbul Büyükelçisi Prens Aleksi Lobanov Rostofsky temsil etti.
Oniki maddelik bu antlaşmada Ayastefanos’un feshedildiği; yerine Berlin’in maddelerinin
geçerli olacağı; savaş tazminatının miktarı ve ödeme şekli; Rusya’daki Osmanlı savaş
esirlerinin masraflarının Osmanlı tarafından ödenmesi; Rusya’ya kalan yerlerdeki Müslüman
emlaki; Rumeli’de genel af ilanı ve Osmanlı’ya gelen Rus tüccarın hakları söz konusu
edilmişti. Rusya ile savaş tazminatı ile ilgili son antlaşma ise 14 Mayıs 1882’de yapıldı.
Osmanlı delegasyonu Mehmet Asım Paşa ve Mahmut Server Paşa’dan oluşurken, Rusya’yı
İstanbul elçisi Novikov temsil etti. 12 maddelik bu antlaşma ile tazminatın taksitleri, ödeme
şartları ve Osmanlı bankası aracılığı ile ödeme şekli tespit edildi. Böylece Ruslara ağır bir
savaş tazminatı ödenme şartları da kabul edilmiş oldu.
Berlin Antlaşması sonrası Osmanlı, sadece Balkanlar’daki topraklarından 5’te 3’ünü
kaybetmiş oldu. Osmanlı’nın paylaşımından dolayı doğacak genel bir Avrupa savaşı ise bir
süreliğine ertelendi. Berlin Antlaşması’na göre Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız
birer devlet haline geldi. Ayastefanos’un oluşturup büyüttüğü, sınırları Karadeniz’den
Sırbistan’a, Romanya’dan Ege Denizi’ne kadar uzanan büyük Bulgaristan, Makedonya,
Şarki Rumeli Vilayeti ve küçük bir Bulgar Prensliği olmak üzere önce üçe bölündü.
Yunanistan lehine Rumeli’de Epir ve Teselya’da sınır düzenlemesi müzakereleri kabul
edilmekteydi. Berlin’de Osmanlı’ya iade edilen Makedonya sayesinde Arnavutluk ile
yeniden kara irtibatı sağlanmış oldu. Bosna ve Hersek, Avusturya-Macaristan tarafından işgal
edildi. Kongrede Karadağ’a bırakılması gereken Arnavut toprakları ve liman şehirleri yeni
krizlerin meydana gelmesine yol açtı. Doğu Anadolu’daki Rus işgali, Erzurum ve Doğu
Bayezıt’ın iadesine rağmen devam etti. Kars, Rusların elinde kaldı.
Görüldüğü gibi Berlin Kongresi, Bismark’ın düşündüğü ve istediği biçimde Avrupalı
büyük devletler arasında çıkacak muhtemel bir çatışmayı orta vadede engelleyip ve Avrupa
barışını kurtarsa da Osmanlı açısından toprak kayıpları yanında yeni ve kronik sorunların
ortaya çıkmasına sebep oldu. Günümüze kadar devam eden Ermeni Meselesi, 1890’lı
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yıllarda gündeme gelmeye başlayan Makedonya Meselesi, 1908 Jön Türk İhtilali ve 19121913 Balkan Savaşı, Berlin Kongresi’nin oluşturduğu şartların gelecekteki sonuçlarıydı.
Sultan II. Abdülhamit, hem Rus Harbi’nin hem de Berlin Kongresi’nin yaralarını
sarmak için içe kapanmak zorunda kaldı. Bu içe kapanma, aynı zamanda Osmanlı
diplomasisinde değişime zemin hazırladı. Bu dönemde Tanzimat ve Islahat dönemlerinde
doruğa çıkan yabancı büyükelçilerin Osmanlı devlet adamları ve diplomatları üzerindeki
abartılı etkileri ve iç işlerine yaptıkları sınırsız müdahaleler bir dereceye kadar dengelenmiş
oldu.

12.2.

Osmanlı

Hariciye

Politikalarında

Değişim:

Sultan

II.

Abdülhamit ve Diplomasi
12.2.1. Sultan II. Abdülhamid’in Dış Politikada Denge Arayışları
II. Abdülhamit devlet idaresinde gücü kendisinde topladığı için politikaların
belirlenmesinde Yıldız Sarayı belirleyici oldu. Berlin Kongresi sonrası sonrasında her alanda
bir değişimin başladığı görülür. Özellikle dış politikada Avrupa’da Almanya etkisiyle ile
ortaya çıkan yeni dengelerden en fazla Sultan Abdülhamit’in yararlandığını söylemek ise
yanlış olmayacaktır.
II. Abdülhamit saltanatının ilk yılarında 1876-1882 arası dönemde Sultanın etkisi
kısıtlı oldu. Tanzimat döneminde olduğu gibi devlet işlerini ilgili kurumlara ve bürokratlara
bıraktı. Aslında ilk anayasa olan Kanun-ı Esasi ve Meşrutiyetin ilanıyla Padişahın
hükümranlık alanı da sınırlandırılmıştı. Bu sürecin önde gelen şahsiyeti Sadrazam Midhat
Paşa’dır. Sultan ilk olarak onun etkisinden kurtuldu. Kanun-ı Esasi’nin kendisine verdiği
yetkiyi kullanarak paşayı yurtdışına sürdü. Ardından yaklaşık bir yıl sonra 14 Şubat 1878’de
Meclis-i Mebusan’ı kapattı. Böylece saltanatını gölgeleyen iki unsurdan kurtuldu. Devlet
işlerinde yavaş yavaş gücü kendisinde toplayarak II. Mahmut geleneğine dönüş yaptı.
Sultan Abdülhamit, dış politikada bağımsız hareket edebilmek için ilk olarak
ekonomik adımlar attı. Kendisinden önceki Padişahlardan devraldığı Avrupa ile ilişkileri
etkileyen ve baskı aracı olarak kullanılan ağır borç yükünden bir an önce kurtulmak istedi.
Avrupalı alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 1881’de bir anlaşma imzaladı. Muharrem
Kararnamesi adı verilen bu anlaşma ile alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak
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üzere Düyun-ı Umumiye’yi kurma imtiyazı tanındı (1881). Anlaşmadaki bazı hükümler
yüzünden borç senetlerindeki değer artışı Düyun-ı Umumiye’nin işine yaradı. Bu arada, eskisi
kadar olmamakla birlikte yeni borçlanmalara gidildi. Bu borçlanmalara karşılık, memleketin
yer altı ve yer üstü kaynaklarının işletme hakları İngiliz, Fransız, Alman şirket ve bankalarına
bırakıldı. Yabancı bir kuruluş olan Osmanlı Bankası (Bank-i Osmanî-i Şahane)’na geniş
yetkiler tanınarak devlet maliyesinin yabancı uzmanlarca denetlenmesine imkân verildi.
Berlin sonrasında karşılaşılan ilk uluslararası kriz ise Avusturya’nın Bosna-Hersek’i
işgali oldu (28 Temmuz 1878). Direniş nedeniyle Bosna meselesi Osmanlı diplomasisini
meşgul etti. Nihayet Avusturya ile 20 Ekim 1879’da bir antlaşma imzalandı.
Fransa, Berlin Kongresi diplomasisindeki payını 4 Mayıs 1881’de Tunus’u işgal
ederek aldı. II. Abdülhamit, bu işgale askerî olarak karşılık veremeyeceğini bildiği için,
Avrupalı büyük devletler nezdinde bazı diplomatik hamlelerle yaparak işgale engel olmaya
çalıştı ise de başarılı olamadı. Ardından zorla imzalatılan barış antlaşmayla askeri işgal
resmileştirilmiş oldu. Aynı antlaşma uyarınca Tunus beyinin dış ilişkiler ve maliye alanındaki
yetkileri Fransa’ya devredildi. Ortak sorunlarda ilişkileri yürütmek üzere ülkeye bir yüksek
temsilci atandı. Güneyde işgale karşı başlayan direnişin bastırılmasından sonra, 1883 yılında,
Fransız Vali Paul Cambon, Tunus Bey'i Ali Bin Hüseyin’e 1883 Mersa Sözleşmesi’ni
kabul ettirerek Tunus’ta kesin bir denetim kurmuş oldu.
Osmanlı Devleti, Berlin Kongresi ardından en ağır darbeyi İngiltere’den aldı demek
yanlış olmayacaktır. İngiltere, geleneksel Osmanlı politikasını Berlin sürecinde tamamen
değiştirdi. Artık Osmanlı’nın müttefiki veya hamsi olma yerine kendi istediği şartlarda
paylaşım politikalarını benimsedi. Nitekim daha kongre esnasında Rusya tehdidi bahanesiyle
12 Temmuz 1878’de Kıbrıs’ı almıştı. Bununla da yetinmedi ve 4 yıl sonra bir bahane ile 12
Temmuz 1882’de bu sefer Mısır’ı işgal etti.
Berlin’de savaşla hiçbir ilgisi bulunmadığı halde Yunanistan’a toprak verilmesi ve
sınırda düzenleme yapılması kararlaştırılmıştı. Bu hususta oluşturulan Avrupa komisyonunun
baskıları neticesi Babıâli adım atmak zorunda aldı. 1881 ve 1882 senelerinde bu hususta
protokoller yapılarak, Teselya ve Epir bölgesinde sınır tespiti çalışmalarına başlandı.
Böylece II. Abdülhamit henüz daha tahta çıktığı ilk yıllarda, Avrupalı büyük
devletlerin ve eski müttefiklerinin hepsine toprak vermek zorunda kalmış oldu. Bunlardan
sadece Rusya, Osmanlı’yı savaşta mağlup ettiği için toprak alırken; diğerleri her hangi bir
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mücadeleye girmeden Osmanlı’nın fiili durumundan yararlanarak göz diktikleri topraklara
sahip oldular. Bu şartlar altında Avrupalıları dengeleyebilecek yeni bir müttefike ihtiyaç
duydu ve Almanya ile ilişikleri geliştirmeye başladı. Özellikle askeri alanda yoğunlaşan
ilişkiler zaman içinde ittifakla sonuçlandı. Osmanlı ordusunda ilk Alman askeri heyeti 21
Haziran 1882’de istihdam edildi. 1890’da Almanya ile ticaret antlaşması yapıldı. Bu şekilde
Alman İmparatorluğu’nun Osmanlı dış siyasetinde belirleyici aktör olarak işlev görmesi, I.
Dünya Savaşı’na (1914-1918) kadar devam eden süreçte hem Osmanlı hem de Avrupa tarihi
açısından önemli sonuçlara sebep oldu.
Sultan Abdülhamit’i uzun vadeli bir Alman politikasına iten en önemli etken eski
müttefikler İngiltere ve Fransa’nın izledikleri politikalar nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı
oldu. Örneğin Ermeni meselesinin büyümesinde İngiliz politikaları önemli bir faktördü. Yine
Osmanlı hilafeti karşıtı gizli faaliyetlerin arkasında İngilizlerin olduğu anlaşılıyordu. Sultana
göre İngiltere, Mısır’da Arap milliyetçiliği fikrini yayıyor ve hilafetin Arapların hakkı olduğu
görüşünü telkin ediyordu. II. Abdülhamit, amcası Sultan Abdülaziz’in İngilizler tarafından
tahttan indirildiğini düşünmekteydi. Daha da önemlisi, 1879 yılında kendisine karşı Ali
Süavi tarafından yapılmak istenen başarısız darbenin arkasında İstanbul’daki İngiliz
Büyükelçiliği’nin olduğunu düşünüyordu. Fransa’nın politikaları da İngiltere’yi aratmıyordu.
Her fırsatı değerlendirip 1830’da Cezayir ve 1881’de Tunus’u işgal etmesi, Suriye ve
Lübnan’a açıkça müdahaleleri Padişah nezdinde Fransa’yı ikinci plana itti. Ayrıca Ermeni
sorununda Fransa da yanlı siyaset takip ediyordu. Sultan bu meselenin ortaya çıkışında
İngiltere’yle birlikte Fransa’yı da mesul tutuyordu.
Nihayet II. Abdülhamit, bu şartlarda en büyük düşman olarak kabul edilen Rusya’yı
ancak Alman desteği ile durdurabileceğine inanmaktaydı. Rusya’nın Balkanlarda ve
Kafkasya’daki doğrudan tehditleri yanında, Ermeni meselesinde Osmanlı karşıtı siyaseti ve
Ermeni terör örgütlerini doğrudan desteklemesi sorunları daha da büyütmüştü.
Almanya ise geri kaldığı sömürge yarışında Osmanlı hamlesi ile yeni imkânlara
kavuşma amacı gütmekteydi. İmparator II. Wilhelm (1888-1918) 18 Ocak 1896’da bu amacı
weltpolitik (dünya siyaseti) kavramıyla izah etmiştir. Weltpolitik ve güneşteki yeri almak
tabirleri, Almanların diğer sömürgeci devletlerle rekabete girdiklerini ifade etmek için
kullanılmaktadır. Almanya’nın diğer Avrupa ülkeleri gibi her hangi bir İslam memleketini
sömürge olarak sınırlarına katmaması ve dolayısıyla Müslüman bir milleti sömürgeci bir
kuvvet olarak hâkimiyeti altında bulundurmaması, Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişmesinde
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önemli etken oldu. II. Abdülhamit’in Almanya’yı tercih
etmesindeki bir diğer önemli faktör, Almanların, daha doğrusu
devlet adamlarının, Ermeni sorununa olan yaklaşımlarıydı.
Almanlar, diğer Avrupalı devlet adamlarından ayrılarak Ermeni
Meselesi’nde pasif bir siyaset takip etmişler; hatta yeri
geldiğinde diplomasi olarak Osmanlı tarafını desteklemişlerdi.
Yeni

ve

güçlü

bir

aktör

olarak

Alman

İmparatorluğu’nun Osmanlı dış siyasetinde etkinlik kazanması,
doğal olarak diplomaside yeni imkânlar ortaya çıkardı. İlk Resim-92: İmparator II. Wilhelm
olarak, Almanya’nın genelde Osmanlı yanında yer alması,

(Anonim)

duruma göre bazen de tarafsız kalması Osmanlı diplomatlarının başını ağrıtan birçok sorunda
rahat hareket etmelerine yardımcı oldu. Girit İsyanı sırasında Almanya tarafsız bir siyaseti
takip etti. Daha da önemlisi Kaiser II. Wilhelm, 1895’te Londra seyahati sırasında İngiltere
Başbakanı Lord Salisbury’nin Osmanlı Devleti’nin paylaşılması teklifini reddetti. Almanİngiliz çıkar çatışmalarının Avrupa’nın her hangi bir yerinde değil de Osmanlı topraklarında
gerçekleşmesi Osmanlı diplomasisini yeniden önemli pozisyona getirdi. Almanya’nın yoğun
ekonomik ve siyasi faaliyetleri yanında özellikle de Bağdat Demiryolu gibi büyük ihaleleri
alması

Alman-İngiliz

rekabetini

daha da

şiddetlendirdi. İngiliz

devlet adamları,

Hindistan’daki İngiliz kolonileri için endişelenmeye başladılar.
Osmanlı-Alman ilişkilerinin zirve noktası imparator Kaiser II. Wilhelm’in İstanbul,
Kudüs ve Şam’ı ziyaretleri oldu. İmparatorun seyahati 17 Ekim 1898’de İstanbul’a
ulaşılmasıyla başlamış ve 13 Kasım’da Beyrut’tan ayrılmasıyla son bulmuştur. Yaklaşık bir
ay süren bu seyahat sonuçları itibariyle Osmanlı tarihindeki en önemli diplomatik gezilerden
biri olmuştur. İmparator dostluğun nişanesi olarak Sultanahmet’teki meşhur Alman
Çeşmesi’ni inşa ettirmiştir (1901).
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Resim-93: 1901 yılında Alman çeşmesinin açılış merasimi (Anonim)

İmparatorun 1898 İstanbul seyahati özellikle Ermeni ve Girit meseleleri gibi iç ve dış
gelişmeler karşısında Osmanlı diplomasisinin en sıkıntılı dönemlerine tesadüf etmesi
bakımından önem taşımaktadır. Berlin Kongresi’nden itibaren İngiltere, Fransa ve Rusya’nın
Osmanlı’ya çok ağır baskıları dikkate alındığında bu gezi Osmanlı diplomatlarına biraz olsun
nefes aldırmıştır. O nedenle II. Abdülhamit’in bu hamlesini diplomatik bir başarı olarak
görülebilir. Bu seyahati Osmanlı diplomasisi açısından önemli kılan husus ise Şam’da
şerefine verilen bir yemek sırasında II. Wilhelm’in yaptığı meşhur konuşmada verdiği tarihi
mesajlardır. II. Wilhelm, konuşmasında Selahaddin Eyyübi’yi büyük bir hükümdar olarak ilan
etmiş ve ardından şu ifadeleri kullanmıştır: “Alman Kaiseri, Majesteleri Sultanın ve dünyanın
dört bir yanında dağınık olarak yaşayan ve halifelerine saygı gösteren 300 milyon Müslümanın
her zaman dostudur”.İmparatorun II. Abdülhamit’i ve yeryüzündeki bütün Müslümanları
dostu ilan etmesi, önemli moral kaynağı olmuştur.
Son

olarak

II.

Abdülhamit’in

diplomaside

takip

ettiği

iddia

edilen

Panislamizm/İslamcılık siyaseti üzerinde durmak gerekir. II. Abdülhamit’in İslamcılıkla
ilgisi ve ilgili faaliyetleri eskiden beri gündeme getirilirken, kendisinin iki amaç güttüğü ifade
edilmektedir: Öncelikle halifelik üzerinden Osmanlı Devleti’nin siyasî nüfuzunu İslam
dünyasında hissettirmek ve devamında İngiltere ve Rusya gibi emperyalist devletlere karşı bir
caydırıcı bir güç kullanmaktı. Bu tür iddiaları ilk olarak gündeme getirenler dönemin
Avrupalı müellifleri olmuş ve böylece Türk tarihçilerine intikal etmiştir. Aslında II.
Abdülhamit’in İslamcılık siyaseti kapsamında yaptığı iddia edilen faaliyetleri, Osmanlı
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hükümdarı ve İslam halifesi olarak kendi normal sorumluluğu altında yapması gereken
olağan icraatlar olarak değerlendirilebilir. Osmanlı sınırları içinde İslami hassasiyetleri
gözetmesi, Türkistan’dan gelen hacılarla ilgilenmesi; Hindistan, Çin, Cava, Sumatra,
Seylan, Singapur, Japonya ve Afrika’nın çeşitli yerlerine elçiler göndererek buralarla
ilgilenmesi normalde yapılması icab eden faaliyetler olarak görülmelidir. Bu faaliyetler
Avrupalılar ve özellikle İngilizler tarafından, Rusların takip ettikleri Panslavizm hareketiyle
benzerlik kurularak Panislamizm olarak adlandırılmıştır.

12.2.2. Sultan Abdülhamit ve Ermeni Meselesi’nde Osmanlı
Diplomasi
Berlin Kongresi ardından Osmanlı diplomasisini yoğun olarak meşgul eden
gelişmelerin arasında Ermeni meselesi öne çıkmaktadır. 1890’larda aktif olarak başlayıp
1915 olaylarına kadar devam eden bu meselenin Osmanlı iç sorunu olmaktan çıkıp,
milletlerarası diplomatik bir boyut kazanması 1878 Ayastefanos Anlaşması’nda 16. madde ve
1878 Berlin Kongresi’ndeki 61. madde içeriği ile oldu. Buna göre Doğu Anadolu’da
Ermenilerin yaşadığı ve isyanları çıktığı Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve
Mamuretülaziz (Harput) vilayetlerinde reform yapılması talep ediliyordu. O zamanki idarî
taksimata göre bu altı vilâyet günümüzde Erzurum, Erzincan, Van, Ağrı, Hakkâri, Muş,
Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Bingöl, Malatya, Sivas, Amasya, Tokat ve kısmen de
Giresun’u içine almaktaydı. Bu arada Ermeni ihtilâl komitalarının öncülüğündeki kanlı
faaliyetler 1890’lı senelerde had safhaya ulaşmıştı. Sasun bölgesinde (Muş-Diyarbakır
yöreleri) çıkartılan hadiselerle Avrupa’nın müdahalesinin sağlanması istenmişti. İstanbul’da
meydana gelen 1895 olayları ve ertesi yıl Osmanlı Bankası’nın basılması gibi kanlı olaylar
meseleyi yeniden dünya gündemine getirdi.
Ermenilerin nüfusun ancak % 39’unu teşkil ettiği bu bölgelerde reform yapılması
Osmanlı Devleti’nin buralarda hâkimiyetini kaybetmesi anlamına geliyordu. Nitekim kongre
ardından özellikle de İngiltere 1881, 1883 ve 1886 yılında reform yapılması için girişimlerde
bulundu. 1894 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya aralarında anlaşma yaparak Ermeniler
lehine reform talebini Osmanlı’ya ilettiler. Böylece Ermeni Üçler İtilafı kurulmuş oldu. 19.
Yüzyılın önemli aktörlerinden İngiltere, Ermeni meselesini Akdeniz’den Hindistan’a yani
uzak doğu kolonilerine giden deniz ve kara yollarını tamamıyla kontrolü altında bulundurma
amacına uygun ele alıyordu. Önce Süveyş Kanalı’nı Mısır’ı işgalle denetim altına aldı ise de
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Rusya’nın Kafkasya yoluyla İran üzerinden bölgeye uzanma ihtimalini ve en önemlisi
Almanya’nın Osmanlı ile yakınlığı sayesinde Doğu’da takip ettiği stratejileri etkisiz kılmak
istiyordu. Bunun için Ermenileri koz olarak kullanmaya çalıştı.
II. Abdülhamit, Avrupalıların reform baskıları karşısında diplomasiyi etkin kullandı.
1895 yılında reform yapmayı kabul etti ancak bunu uzun bir sürece yaymayı başardı. Ermeni
isyanları karşısında Sultan Abdülhamit’in direnci ve kararlı tutumu, Avrupalıların müdahale
gayretlerini en aza indirmiş, hadiselerin kontrolden çıkışını önlemiştir. Hatta alınan bazı
tedbirlerle ortam bir süre sakin kalmıştır. Devlet bundan yararlanarak isyancılara karşı
hazırlıklarını sürdürmüştür. Örneğin 1901 yılında Sasun’un idaresini düzene koymak için
Taluri ve Şenik tepelerinde kışla yapılması kararı alınmıştı. Ancak durumu anlayan Ermeniler
buna karşı çıkmış ve yer yer isyanlar olmuştur. 1903 yılında Ermeni komitacılarının Sasun
Dağları’ndaki faaliyeti duyulunca Kafkasya’dan bunlara yaya ve atlı çete üyeleri katıldı. 13
Nisan 1904’de asilerin üzerine asker gönderildi. Çete üyeleri tamamen dağıtıldı.
İsyanlarda başarı sağlayamayan Ermeniler sonunda bizzat Abdülhamit’i hedef seçti.
Sultan, Cuma selamlığı esnasında düzenlenen suikastten, Şeyhülislamla sohbeti sayesinde
anlık bir gecikmeyle kurtulabilmiştir (21 Temmuz 1905). Bu gelişmeler karşısında hükümet,
Ermenilerin kanlı terör eylemlerine karşı huzur, asayiş ve can güvenliğinin sağlanmak için
tedbirler aldı. Fakat bu tedbirler Avrupa’da Hıristiyanlara karşı işlenen bir mezalim ve
katliam olarak aksettirilince komitacılar daha da cesaretlendiler. Batıda bütün suç
Müslümanlar üzerine atılıyor Hıristiyanlar daima zulme uğramış mağdur ve günahsız kesim
olarak sunuluyordu. Ermeni iddialarının tartışmasız bir gerçek gibi kabul edilmesi, günümüze
kadar bu meselesinin özünü oluşturmaya devam etti.

12.2.3. II. Abdülhamit Dönemi Diplomasisinde Kurumsallaşma
Süreci
Sultan Abdülhamit, yönetimi tamamen ele aldığı ikinci dönemde diplomasiye ve dış
politikaya damgasını vrmuştur. Bu dönem Duyun-ı Umumiye’nin kuruluşu ve dış borçlar
sorunun halli ile başlar 31 Mart Vak’asına kadar devam eder. II. Abdülhamit’in devletin
işleyişinde kurumsallaşmaya önem verdiği görülür. Bu politika diplomasiye de etki etmiştir.
Nitekim tahta geçişinden kısa süre sonra Teşrifât-ı Umumiye Nezareti adıyla bir üst kurum
oluşturmuştur. Nezaret, protokol uygulamalarından sorumlu en üst kurum olarak
yetkilendirilmişti. Ayrıca dönemin diplomasi anlayışında önemli bir yenilik olarak hedefleri
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belli ve nesilden nesile devam edecek bir dış politika oluşturmak amacıyla hükümetten
raporlar hazırlanması istendi. Fakat bu uygulamadan istenilen verim alınamadı. Babıâli’ye
yani hükümete de güvenmeyen Sultan, Gazi Osman Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa gibi işinin
ehli devlet adamlarının destek ve teşvikiyle, devlet idaresini yavaş yavaş tekeline aldı. Artık
devlet politikaları Yıldız Sarayı’nda şekilleniyordu.
Padişah idareyi ele alınca Berlin Kongresi ardından devam eden sorunların çözümüne
odaklandı. İlk olarak Doğu (Şarki) Rumeli sorununa eğildi. Berlin Kongresi’nde Bulgaristan
üçe ayrılmıştı. Bağımsız Bulgaristan’dan ayrı olarak Doğu Rumeli ve Makedonya eyaletleri
belli şartlarla Osmanlı’da kalmıştı. Ancak Bulgarlar’ın büyük Bulgaristan hayalinde bu iki
eyalete sahip olmak vardı. Bu nedenle bölgede isyanlar ve çete faaliyetleri yaşandı. 18 Eylül
1885’de Filibe’de isyan eden Bulgarlar, Osmanlı’nın Doğu Rumeli’ye atadığı Vali Gavril
Paşa’yı tutuklayarak geçici bir hükümet kurduklarını ve Bulgaristan Prensliği ile
birleştiklerini ilan ettiler. Osmanlı, bu fiili duruma karşı asker kullanamamış ve sorunu
diplomasi yoluyla halletmeye çalışmıştır. Meselenin çözümü için İstanbul’da bir konferans
düzenlenmiştir. 5 Nisan 1886’da imzalanan Tophane Antlaşması’yla da Doğu Rumeli (Şarki
Rumeli) Vilayeti Bulgaristan’a bırakıldı.
Bulgaristan kaynaklı uzun vadeli bir diğer sorun Makedonya idi. Makedonya
meselesi kısa sürede uluslararası bir mahiyet kazandı ve Osmanlı diplomasisini uzun yıllar
meşgul etti. Selanik, Manastır ve Kosova’dan oluşan Makedonya bölgesinde Müslümanlar
çoğunluktaydı. Bölgeye Osmanlı üç vilayetten oluşması nedeniyle Vilayet-i Selase adını
vermişti. Makedonya meselesi ilk olarak Tersane Konferansı’nda gündeme geldi. Ardından
büyük devletler Berlin kararlarına uygun olarak reform yapılması için baskılarını artırdı.
Özellikle Bulgar çetelerinin faaliyetleri bölgede huzursuzluklara neden olmaktaydı. Berlin
Kongresi’nde Avrupalılar, reform şartı ile bu vilayetlerin Osmanlı’da kalmasına razı oldular.
Fakat coğrafi konumu nedeniyle Makedonya bölgesine Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan
da sahip olmak istiyorlardı.
Bulgar, Sırp ve Yunan komitalarının ve terör örgütlerinin yoğun faaliyet içinde
oldukları Makedonya’ya ilk olarak Avusturya ve Rusya müdahale etmeye başladı. Rus Çarı
II. Nikola ve Avusturya İmparatoru I. Franz Joseph ortaklaşa bir reform planı belirlediler.
Mürzsteg Programı adı verilen bu program 22 Ekim 1903’de Osmanlı’ya bir nota halinde
verildi. Buna göre Makedonya dört bölgeye ayrılacak, her birine Avrupalı bir general ve sivil
memurlar getirilerek reformlar yapılacaktı. Zaman kazanmak isteyen II. Abdülhamit bu
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teklifi kabul etti. Böylece Osmanlı toprağı Makedonya’da yabancı generaller ve memurlar
1908’deki 31 Mart darbesine kadar yönetime ortak oldular. Gelişmeleri yakından izleyen
İngiltere de soruna müdahale ederek 16 Ocak 1905’de bölgede ekonomik reform yapılmasını
ve Makedonya gelirlerinin Osmanlı Bankası’na bırakılmasını gündeme getirdi. Tam bu
esnada İngiltere ve Fransa Osmanlı borçlarının ödenmesi bahanesi ile devletlerarası bir
komisyonun kurulmasını teklif ettiler (26 Ekim 1905). Sultan II. Abdülhamit bu baskılara
direnince, Fransa 2 Aralık’ta Ege’de Osmanlı adası olan Midilli’yi işgal etti. Zaten zorlu bir
süreçten geçen Osmanlı Hükümeti, kararları kabul etmek zorunda kaldı. Böylece bölge
şiddetli bir mücadele alanına dönüştü. Avrupalıların da müdahale etmesiyle başlayan bu
sorun 1912-1913 Balkan Savaşı’na kadar Osmanlı için asayiş, diplomasi ve askeri olarak
büyük sıkıntılara yol açtı.
Osmanlının Berlin Kongresi’yle oluşturulan yeni diplomatik düzene kurban verdiği bir
diğer toprağı Girit Adası oldu. Girit’te 1895’te başlayan ve üç yıl süren isyan, Yunanistan ve
Avrupalı büyük devletlerinin araya girmesiyle yine uluslararası bir sorun haline geldi. 16
Şubat 1897’de Yunan Kralının oğlu Prens Yorgi bir Yunan savaş gemisiyle adaya gelip
isyancılara katıldı. Bunun üzerine Avrupalılar Osmanlı’nın da onayını alarak adaya asker
çıkardılar. Ardından Avrupa barışına zarar veriyor gerekçesiyle Yunan askerlerinin Girit’ten
çekilmesini istediler. Adaya abluka uyguladılar. Fakat bu abluka, daha ziyade Osmanlı’nın
Girit’teki isyana müdahale etmesine engel olmaktan başka bir işe yaramadı. Bu meselenin de
tetiklemesiyle 1897’de Osmanlı-Yunan Harbi başladı. Bu âni gelişme üzerine Avrupalılar,
önce 7 Temmuz’da adada geçici bir yönetim kurduklarını ilan ettiler. Ardından Kandiye
şehrindeki olayları bahane ederek 5 Ekim 1897’de Osmanlı askerlerinin adayı boşaltmasını
istediler. Osmanlı, bunu kabul etti ve 20 Ekim’de adayı boşaltmaya başladı. Bununla
yetinmeyen Avrupalılar, bu kez Prens Yorgi’nin Girit’e vali atanmasını sağladılar. Bu teklife
Almanya dışındaki diğer devletler destek verdi. II. Abdülhamit istemese de Yorgi’nin vali
olarak atandığı 26 Kasım 1908’de Girit halkına resmen ilan etti. Prens Yorgi, Girit’e gelerek
23 Aralık 1908 tarihinde adayı Osmanlı adına idare etmeye başladı. Bu atama kısa süre sonra
adanın Osmanlı’dan tamamen kopuşunun en önemli adımı oldu.
Gerek Girit meselesi ve gerek Teselya’da yaşanan sınır gerginlikleri II. Abdülhamit
döneminin en parlak askeri zaferiyle sonuçlanacak olan 1897 Osmanlı-Yunan Harbi’ne
sebep oldu. 17 Nisan’da başlayan ve Osmanlı’nın tek başına girip zafer kazandığı son savaş
olan bu mücadelede ordu düşman birliklerini dağıtmışken Yunanistan mütareke istedi. Araya
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önce Rusya girdi. Çar Alexandrowitsch Romanov bizzat II. Abdülhamit’ten savaşın
durdurulmasını istedi. Ardından da Yunanistan’ın ezilmesini istemeyen diğer Avrupalı büyük
devletlerinin müdahalesiyle 18 Mayıs’da Epir ve 20 Mayıs 1897’de Teselya cephesinde
ateşkes imzalandı. Yapılan görüşmeler sonucu 4 Aralık 1897’de esas barış antlaşması
imzalandı. Antlaşmaya Osmanlı adına Hariciye Nazırı Tevfik Paşa ile Divan-ı Muhasebat
Reisi Hasan Fehmi Paşa, Yunanistan adına fevkalade ve murahhas elçi Nikola
Mavrokardato ile M. Stefanos imza koydu. Antlaşmada yer alan ek harita ile gösterilen
sınır hattı kabul ediliyordu. Yunanistan Osmanlıya 4 milyon Lira savaş tazminatı ödeyecekti.
Teselya Osmanlı tarafından tahliye olunacaktı. Bu önemli maddelerden başka savaş esirleri,
karşılıklı genel af ilanı, suçluların iadesi, Teselya’daki Müslümanların vatandaşlık statüsü,
ticari imtiyazlar söz konusu edilmişti.
Osmanlı Devleti savaş meydanında kazandığı askeri zaferi Avrupa müdahalesi
nedeniyle diplomatik bir galibiyet ile taçlandıramadı. Diplomatik müzakereler, Yunan
devletinin ilk kurulduğu süreçte olduğu gibi, yine Osmanlı ile Avrupalı büyük devletlerin
İstanbul elçileri arasında oldu. 3 Haziran-18 Eylül İstanbul’da yapılan görüşmeler esnasında
Avrupalı diplomatlar işbirliği yaptılar. Bu meselede Almanya’nın desteğini alamayan
Osmanlı geri adım atarak kazandığı bir savaş sonrasında bütün Teselya’yı Yunanistan’a
vermek zorunda kaldı.
Abdülhamit Orta Doğu’da Mısır, Yemen, Hicaz hadiseleri yanında özellikle ortaya
çıkan Akabe hadisesi gibi büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. 93 Harbi esnasında
Arap vilayetlerinden asker toplanması uygulamaları Osmanlı idaresi aleyhine bir hava
oluşturmuştu. Avrupa’da Barışçı Haçlı Seferi sloganıyla yürütülen Filistin kampanyaları ise
tehlikeli hal almaya başlamıştı. Kutsal topraklara yönelen kolonizasyon amaçlı hücum ve
artan siyonist faaliyetler büyük sorunların habercisiydi. Burada diplomasinin etkin kullanımı
gerekmekteydi.
Mısır’ın İngiliz idaresine girmesi Arap Yarımadası’nda Osmanlı egemenliğini
zayıflatıcı eylemlere güç vermişti. Bölgeyedeki Osmanlı denetimi, asrın sonlarına doğru
deniz ulaşımının başlaması ve 1908’de Şam’dan başlayıp Medine’ye ulaşan Hicaz
Demiryolu hattı gibi raylı bağlantılar sayesinde arttı. Böylece sayıları eski devirlerle
kıyaslanamayacak derecede dünya Müslümanlarının katıldıkları büyük hac kafileleri bölgeye
ulaşma imkânı buldu. Sağlık hizmetlerine verilen önem, bir karantina teşkilâtının kurulması;
hac mevsiminde meydana gelen büyük salgınların önlenmesi amacını taşıdığı kadar, bölgenin
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Osmanlı idaresinde kalma çabasının bir göstergesiydi. Bu anlamdaki uygulamalar, özellikle
İngiliz politikasını karşısına aldı ve İngilizlerin Arap ayrılıkçılığını tahriklerini arttırdı.
Abdülhamit devrinde Yemen’de 1889’da başlayan isyanların bastırılması için Hicaz
Valisi Ahmet Feyzi Paşa görevlendirildi. İlk Yemen isyanları Sana’nın zaptı ve başarılı bir
askeri harekâtla sona erdirildiyse de 1895’te yeniden alevlendi. İki yıl uğraşıldıktan sonra
Yemen Valisi Hüseyin Hilmi Paşa tarafından bitirildi. İsyanlar 1902’de tekrar başladı.
İmam Yahya öncülüğündeki Yemen isyanları, binlerce Osmanlı askerinin hayatına mal olan
ve kamuoyu vicdanında derin izler bırakan zorlu bir mücadeleye dönüştü. Bölgedeki karışık
durum imparatorluğun sonuna kadar devam etti.
Arap Yarımadası’nda uluslararası bir soruna dönüşen Akabe meselesi ise uzun süre
diplomatları uğraştırdı. Anadolu ve Rumeli’de yapımına başlanan demiryollarından ayrı
olarak 1901’de Abdülhamit’in önem verdiği Hicaz’a da demiryolu döşenmesine başlandı. Bu
demiryolu 1908’de Medine’ye ulaşmıştı. Hicaz demiryolunun yapımı sırasında çıkan
sorunlardan biri de Akabe oldu. Burası, Kızıldeniz’in Arabistan Yarımadası’nda Sina
Dağı’nın Güneyinde uzanan Akabe Körfezi’nde stratejik bir limandı. İngiltere Mısır’a
yerleştikten sonra Süveyş Kanalı’nın Doğu tarafındaki stratejik bölgelere müdahale etmeye
başlamıştı. Böylece Osmanlı’nın kanal ve Mısır üzerindeki etkisi azaltılmak ve bölgeden
uzaklaştırmak isteniyordu. Bu nedenle Hicaz demiryolu yapılmaya başlandığı esnada Akabe
meselesi patlak verdi. Bu meselede Osmanlı’nın Almanya ile yakınlaşması İngilizleri rahatsız
etti. Siyasi tartışmalar birkaç yıl sürdü. Tartışmalar uzayınca Sultan, 1904 yılında Akabe
Körfezi’nde bulunan Tabe’nin işgali emrini verdi. İngiltere 1906’da Babıâli’ye bir ültimatom
vererek buranın tahliyesini istedi. Fakat bir gelişme olmadı. Bu esnada Bağdat demiryolunun
ilerlemesi, petrol sahasına sahip bölgelerdeki rekabeti daha da artırmıştı. II. Wilhelm’in
Osmanlıyı ziyareti ise dengeleri tamamen değiştirdi.
Akabe’den dolayı gerginlik artınca İngiltere Basra Körfezi’ne bir filo gönderdi.
Kuveyt’teki bazı Arap aşiretlerini Osmanlı ve Almanya aleyhine kışkırttı. Kuveyt, Akabe ve
Tabe gibi stratejik öneme sahip olmaktan başka Bağdat-Basra hattının Hint Denizi’nde
bulunan en önemli limanlarından biriydi. Almanya 1899’da aldığı Bağdat demiryolu inşa
imtiyazına dayanarak Kuveyt’te hak iddia ediyordu. Böylece bu sorun da uluslararası mahiyet
kazandı. Kuveyt bağımsız olunca sorunlar biraz ertelendi. Mayıs 1906’da İngilizler Tabe’ye
asker çıkardı. Aynı zamanda bir diğer İngiliz filosu Akdeniz’e gelerek Osmanlıya tehdit
gösterisi yaptı. O zamanki dünya dengeleri henüz büyük bir savaşı kaldırmayacağından 18
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Eylül 1906’da Mısır sınırları yeniden düzenlendi. Mısır Hıdivi ile 8 maddelik bir antlaşma
yapıldı. Akabe Osmanlı’da kalırken, Tabe Mısır’a bırakıldı. Akabe tartışması aslında bu
büyük mücadelelerin küçük bir yansımasıydı. İngilizler bu tarihten sonra Arap
Yarımadası’nda Osmanlı aleyhine büyük propagandalar yaptılar. Osmanlı ile araları iyi olan
Arap aşiretlerinin bir kısmı bu olumsuz propagandaların etkisi altında kaldı.
II. Abdülhamit, ata yurdu Asya Türkleri ile yakından ilgilendi. Daha saltanatının ilk
yıllarında Buharalı büyük Türk âlimi Şeyh Süleyman Efendi’yi Türkler ve Türkmenlerle
temas etmek üzere resmi görevle Orta Asya’ya gönderdi. Peşte’de toplanan Turan
Kongresi’nde Osmanlıyı yine Süleyman Efendi temsil etti. Azerbaycan’da Türkçe
öğretimini yasaklayan İran Şahı nezdinde teşebbüse geçerek Türkçe’nin yeniden öğretim dili
olmasını sağladı. Öte yandan Söğüt’ü imar etti. Buradaki Osmanlı Devleti’nin kurucuları
Türk büyüklerinin türbe ve mezarlarının tamirini sağlandı. Bölgede yaşayan ve kendisinin
Öz hemşehrilerim dediği Karakeçili aşiretinden, iki yüz kişilik bir Söğütlü Maiyet
Bölüğü’nü (Ertuğrul Süvari Alayı) oluşturdu.
II. Abdülhamit döneminde dünyanın neresinde olursa olsun Osmanlı’yı ilgilendiren
gelişmelerden uzak kalınmamaya çalışılmıştır. Mesela Sultan Kuzey Afrika’da sömürgeler
kuran Belçika ile Kongo’ya dair bir sözleşme yapmıştır. 25 Haziran 1885’de Berlin’de
imzalanan sözleşme 12 maddeden oluşuyordu ve Osmanlı’ya bölgede etkinlik kazandırma
amaçlıydı. Sultan Uzakdoğu’nun önemli devleti Çin ile diplomatik ilişkileri geliştirmeye
çalıştı. Çin’de İngiliz sömürge politikalarına karşı meydana gelen 1898 Boxer Ayaklanması
sürecinde bu ülkeye destek oldu. Almanya’nın isteği üzerine Mirliva Enver Paşa ile birlikte
dört kişilik bir heyet bu ülkeye gönderildi. Halifelik makamının etkisini göstermek ve Çin
Müslümanları’na nasihat etmek için giden heyette iki de ulema bulunuyordu. 18 Nisan
1901’de bir Rus gemisi ile hareket eden heyet 1 ay sonra Çin’e vardı. Ancak Boxer
ayaklanması çok kanlı bir biçimde bastırıldığından heyet bir sonuç alamadı. Bununla birlikte
Doğu Türkistan Müslümanları ile temas kuruldu. 6 Haziran’da Çin’den ayrılan heyet
Japonya-Rusya üzerinden geri döndü.
Sultan Abdülhamit’in Uzakdoğu’daki önemli girişimlerinden bir diğeri Japonya ile
olan diplomatik ilişkileri geliştirmesi oldu. Bu ülke ile 1881’de bir ticaret antlaşması
imzalanması için görüşmeler yapılmıştı. Bunu sonuçlandırmak ve ilişkileri geliştirmek için
Ertuğrul Fırkateyni 1890 yılında Japonya’ya gönderildi. Gemi Osman Paşa komutasında 14
Temmuz 1889’da İstanbul’dan hareket etti. 11 aylık bir yolculuktan sonra 7 Haziran 1890’da
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Yokohama’ya vardı. Osman Paşa, 13 Haziran’da Tokyo’ya gitmiş ve Sarayda İmparator
tarafından kabul edilmişti. Bu görüşmede Sultan Abdülhamit’in özel mektubu ile nişanı
takdim edilmiştir. Ertuğrul gemisi 18 Eylül 1890’da Oşima’daki Kaşinozaki Burnu’nda
bulunan fenerin önlerinde batmıştır. Bu tarihten sonra Japonya ile iyi ilişkiler sürdürülmüştür.
Sultan, 1904’te patlayan Japon-Rus Harbi’nde Rusya’nın savaş gemilerinin boğazlardan
geçişine izin vermemiştir. Savaşı izlemek üzere Japon Ordusu’na bir gözlemci atamıştır.
Sultan Abdülhamit, 19. Yüzyılın başlarında bağımsızlıklarını kazanan Latin Amerika
ülkelerindeki gelişmelere de duyarsız kalmamıştır. Siyasi ve ticari ilişkilerden ayrı olarak
özellikle Arjantin ve Brezilya’ya göç eden Ermenilerin faaliyetleri yakından izlenmiştir.
Brezilya İmparatoru II. Pedro (1831-1889), 1875’de İstanbul, Suriye ve Kudüs’ü ziyaret
etmiş, ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. 1866’da dostluk ve ticaret antlaşması imzalanan
Meksika ile 1909’da konsolosluk antlaşması yapılmıştır. Suriye’den Haiti’ye Ermeni göçleri
olunca burası ile de diplomatik münasebetler geliştirilmiştir.
Görüldüğü gibi Osmanlı modern diplomasisinde çok önemli bir yere sahip olan II.
Abdülhamit’in saltanat yıllarında dışişleri teşkilatı ve dış temsilcilikleri de önemli gelişmelere
sahne olmuştur. Bilhassa Tanzimat ve Islahat dönemleri sürecinde yapılan modernleşme
faaliyetleri bu yıllarda önemli ölçüde tamamlanmıştır. Abdülhamit devrinin yoğun diplomasi
yükünü çeken hariciye kurumları şunlardı: Divan-ı Hümayun Tercümanlığı, Müsteşarlık
Dairesi, Encümen-i Hariciye (komisyon), Mektubi-i Hariciye (ülke içi Türkçe yazışmalar),
Tahrirat-ı Hariciye (ülke dışı yazışmalar), Tercüme Odası, Hariciye Muhasebeciliği,
Hariciye Teşrifatçılığı (protokol işleri), Hukuk Müşavirliği, Matbuat-ı Hariciye
Müdiriyeti (dış basın takibi), Umur-ı Şehbender Müdüriyeti (konsolosluk işleri), Umur-ı
Hukukiyet-i Muhtalıta Müdüriyeti (ihtilaflı hukuk işleri), Sicill-i Ahval Müdüriyeti
(personel işleri), Tabiyet Müdüriyeti (vatandaşlık işleri) ve Umur-ı Telgrafiye Müdüriyeti
(telgraf işleri). Bu kurumların her biri kendisine ait alt birimlere sahipti.
Sultan Abdülhamit doğal olarak dış temsilciliklere de önem vermiştir. Özellikle
konsoloslukların sayısı artırılmıştır. II. Abdülhamit dönemi büyükelçilikleri Berlin, Paris,
Londra, Viyana, Petersburg, Roma, Tahran ve Washington idi. Orta elçilikler ise Atina,
Stockholm, Brüksel, Bükreş, Belgrad, Sofya, Çetine, Madrid ve Lahey’de açıldı.
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Uygulamalar
•

Günümüz diplomasi anlayışına etkisi bulunan bu bölüm konularının daha

ayrıntılı kavranabilmesi için Nigar Ayyıldız’ın II. Abdülhamir Dönemi Saray Merasimleri,
(Doğu Kütüphanesi Yay., 2008), Seçil Akgün’ün, “Ermeni Sorunu”, (Çağdaş Türk
Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, (Haz. SOYSAL, İ.), Ankara1999, s. 203-215), Kemal
Girgin’in, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilat ve Protokol),
(TTK Yay., Ankara 1994) ve Ali İhsan Gencer’in, “Berlin Antlaşması”, (DİA, c. 5, (1992), s.
516-517) adlı eser ve makalelerini okuyunuz.
•

Ayrıca aşağıdaki şu hususlara dikkat ediniz:

•

1856 Paris Antlaşması’nda Avrupalılar tarafından verilen söz ve garantilerin hiçbir

geçerliliğinin olmadığı kısa zamanda görüldü. Antlaşma, Fransa’nın 1870-1871 Prusya/Alman
savaşındaki ağır yenilgisiyle kesin olarak tarihe karıştı. Rusya daha bu savaş sona ermeden
özellikle Karadeniz’le ilgili maddeye artık uymayacağını ilan etti.
•

Savaş sonrası imzalanan 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı sadece

Balkanlar’daki topraklarından beşte üçünü kaybedilmiş oldu. Berlin Antlaşması’na göre Sırbistan,
Karadağ ve Romanya bağımsız birer devlet haline geldi. Ayastefanos’un oluşturup büyüttüğü,
sınırları Karadeniz’den Sırbistan’a, Romanya’dan Ege Denizi’ne kadar uzanan büyük Bulgaristan,
Makedonya, Şarki Rumeli Vilayeti ve küçük bir Bulgar Prensliği olmak üzere önce üçe bölündü.
Yunanistan lehine Rumeli’de Epir ve Teselya’da sınır düzenlemesi müzakereleri kabul
edilmekteydi. Berlin’de Osmanlı’ya iade edilen Makedonya sayesinde Arnavutluk ile yeniden kara
irtibatı sağlanmış oldu. Bosna ve Hersek, Avusturya-Macaristan tarafından işgal edildi. Kongrede
Karadağ’a bırakılması gereken Arnavut toprakları ve liman şehirleri yeni krizlerin meydana
gelmesine yol açtı. Doğu Anadolu’daki Rus işgali, Erzurum ve Doğu Bayezıt’ın iadesine rağmen
devam etti. Kars, Rusların elinde kaldı.
•

Sultan II. Abdülhamit, hem Rus Harbi’nin hem de Berlin Kongresi’nin yaralarını

sarmak için içe kapanmak zorunda kaldı. Bu dönemde Tanzimat ve Islahat dönemlerinde doruğa
çıkan yabancı büyükelçilerin Osmanlı devlet adamları ve diplomatları üzerindeki abartılı etkileri ve
iç işlerine yaptıkları sınırsız müdahaleler bir dereceye kadar dengelenmiş oldu.
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Uygulama Soruları

•

1878 Berlin Antlaşması’nda Avrupa diplomasisinin Osmanlı’ya yaklaşımı nasıl
olmuştur? Yaşanan rekabeti değerlendiriniz.

•

Sultan Abdülhamit neden Almanya politikasına yönelmiştir?

•

Akabe Meselesi nasıl gelişmiştir?

•

Sultan Abdülhamit’in Türkistan politikaları hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 1878 Berlin Kongresi ve sonrasında uygulanan Osmanlı diplomasi
anlayışını özellikle II. Abdülhamit’in dış politikadaki denge arayışları yanı sıra bu dönemde
ortaya çıkan uluslararası sorunların çözümünde benimsenen yeni diplomasi yöntemlerinin
temel dinamiklerini öğrendik. II. Dönemi diplomasi teşkilatı hakkında genel hatlarıya bilgi
verdik.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı’nın ilk anayasa olan 1876 tarihli Kanun-ı Esasi İstanbul’daki hangi diplomatik
faaliyet esnasında ilan edildi?
a) Ayastafanos Antlaşması

b) Berlin Kongresi

d) Hünkâr İskelesi Antlaşması

c) Tersane Konferansı
e) Balta Limanı Antlaşması

2) Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız oldu?
a) Sırbistan

b) Mısır

c) Yunanistan

d) Tunus

e) Arnavutluk

3) İngiltere, 4 Haziran 1878 tarihinde yapılan antlaşma ile hangi Osmanlı adasını geçici olarak
devralmıştır?
a) Rodos

b) Girit

c) Kıbrıs

d) Malta

e) Korfu

4) Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi ile hangi uluslararası sorunu ortaya çıkarmıştır?
a) Ege Sorunu

b) Akabe Sorunu

d) Ermeni Sorunu

c) Tabiyet Sorunu

e) Teselya Sorunu

5) II. Abdülhamit devlet idaresinde gücü kendisinde topladığı için diplomasi politikalarının
belirlenmesinde belirleyici mekân neresi oldu?
a) Yıldız Sarayı b) Babıâli

c) Sadaret

d) Dolmabahçe Sarayı

e) Babıasafi

6) Bağdat Demiryolu projesi aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında rekabete neden oldu?
a) İngiltere-Fransa

b) Fransa-İtalya

c) İtalya-Almanya

e) İngiltere-Almanya

d) Almanya-Rusya

7) Aşağıdaki vilayetlerden hangisi Berlin Antlaşması’na göre Doğu Anadolu’da Ermenilerin
yaşadığı ve isyan çıkan vilayetlerden biri değildir?
a) Musul

b) Erzurum

c) Van

d) Bitlis

e) Diyarbakır
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8) Berlin sonrası sorun olarak ortaya çıkan ve Vilayet-i Selase adı verilen Makedonya bölgesi
hangi vilayetlerden oluşmaktadır?
a) Kosova-Prizren-Yanya

b) Kars-Ardahan-Batum

d) Teselya-Epir-Dimetoka

c) Bosna-Hersek

e) Selanik-Manastır -Kosova

9) Abdülhamit devrinde Avrupa’da Barışçı Haçlı Seferi sloganıyla aşağıdaki hangi bölge için
siyonist propaganda yürütülmüştür?
a) Kudüs

c) Cebel-i Lübnan

b) Filistin

d) Akabe

e) Medine

10) Sultan Abdülhamit Japonya ile diplomatik ilişkileri geliştirmek için 1890’da aşağıdaki
hangi gemiyi bu ülkeye yollamıştır?
a) Sultan Osman Zırhlısı

c) Hüdavendigar Korveti

b) Mahmudiye Kalyonu

d) Ertuğrul Fırkayetni

e) Yavuz Fırkateyni

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

a

c

d

a

e

a

e

b

d
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13- MODERN DÖNEM OSMANLI DİPLOMASİSİNDE TEŞRİFAT
(PROTOKOL)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Modern Dönem Teşrifatında Kurumsallaşma
13.1.1. Tanzimat Döneminde Hariciye Teşrifatçılığı’nın Kuruluşu ve
Görevleri
13.1.2. II. Abdülhamit Döneminde Teşrifat-ı Umumiye Nezareti’nin
Kuruluşu
13.1.3. II. Meşrutiyet Sonrası Teşrifat-ı Umumiye Dairesi’nin
Kurulması
13.2. Modern Dönemde Teşrifat Uygulamaları
13.2.1. Hariciye Teşrifat Memurluğu ve Protokol Uygulamaları
13.2.2. Teşrifat-ı Umumiye Nazırlığı ve Protokol Uygulamaları

378

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Hariciye Teşrifatçılığı’nın kuruluşu Osmanlı protokol anlayışında nasıl bir değişime

sebep omuştur?
•

II. Abdülhamit devrinde Teşrifat-ı Umumiye Nezareti’nin kurulması, protokol

uygulamalarında mekânsal değişime nasıl yansımıştır?
•

Alman İmparatoru’nun ilk İstanbul ziyaretlerinde Osmanlı teşrifat uygulamaları

nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği

II.

Mahmut

Tanzimat

döneminde

tarzında

şekillenen

protokol

1846’da

Hariciye

anlayışının

Modern Dönem
Teşrifatında
Kurumsallaşma

ardından

devri

Avrupa

Teşrifatçılığı’nın

kuruluşu

değişimi

faaliyetlerinin

kavranması.

ve

Ayrıca

Addülhamit

ile

II. Ders notu ile tavsiye

döneminde edilen kitap ve makaleler.

oluşturulan Teşrifat-ı Umumiye
Nezareti’nin teşkilat yapısı ve
nihayet II. Meşrutiyet sonrası
ortaya çıkan Teşrifat-ı Umumiye
Dairesi’nin

işleyişinin

öğrenilmesi.
Hariciye Teşrifatçılarının organize
ettikleri merasimler ve uygulanan
Modern Dönemde Teşrifat

protokol kuralları ve Teşrifat-ı Ders notları ile önerilen

Uygulamaları

Umumiye

Nazırlığı

dönemi kaynaklar.

protokollerinin örnekler eşliğinde
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

Hariciye Teşrifatçılığı (Teşrifat-ı Hariciye Memurluğu): Osmanlı’da modern

protokol kurallarını uygulama üzere Hariciye Nezareti’ne bağlı olmak üzere 1846’da
oluşturulan birim.
•

Teşrifat-ı Umumiye Nezareti: Sultan II. Abdülhamit döneminde kurulan ve

Hariciye protokolünü organize eden birim (1876-1909). Teşrifat-ı Umumiye Nezareti resmen
Sadrazama bağlı, ancak fiilen Yıldız Sarayı’nda görevliydi.
•

Teşrifat-ı Umumiye Dairesi: Sultan Abdülhamit sonrasında teşrifat için

oluşturulan kalem (1909-1922). Bu daire ile mevcut teşrifat kurumlarına ait görevlerin tamamı
bir araya toplandı.
•

Mabeyn (Mabeyn-i Hümayun): Sarayda Padişahın özel kalem müdürlüğü

işlevini gören kurum. Özellikle II. Abdülhamit döneminde idare Saraya geçince bu kurum
büyük bir önem kazanmıştır. Mabeyinci adı verilen bu görevliler Padişahı korumak, halk
ve Babıâli ile olan ilişkileri yürütmek, saraya gelen ziyaretçiler ile ilgili Saray protokolünü
gözetmek gibi görevler üstlendiler.
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Giriş
Osmanlı’da teşrifat uygulamaları, 16. Yüzyıldan itibaren kurumsallaşmaya başlamıştır.
Klasik dönemdeki teşrifat anlayışı zaman içinde önemli değişimlere uğramıştır. Klasik
dönemde protokolle ilgili işlerin devletin çeşitli memuriyetleri kanalıyla yürütüldüğünü
yukarıda belirtmiştik. Teşrifat kanunları hususundaki sorumluluk Nişancı’nın üzerinde iken,
pratikte teşrifatın yürütülmesindeki hizmetler Çavuşbaşı ve Kapıcılar Kethüdası’nın ve
bunların da idareleri altında bulunan Çavuş ve Kapıcılar eliyle yürütülmekteydi.
Osmanlı teşrifat anlayışı 18. Yüzyılda değişikliğe uğramıştır. Protokol kurallarının
kurumsallaşması esnasında Teşrifat Kalemi’ne verilen görevler, daha ziyade Nişancı’nın
yükümlülüğündeki uygulamaları kapsamaktaydı. Kapıcılar Kethüdası ve Çavuşbaşı’ya ait
görevlerin bu kalemde toplanması ise zaman içerisinde olmuştur. Bu geçiş gerçek manada
Tanzimat sonrası süreçte tamamlanmıştır.
Tanzimat’a zemin hazırlayan Sultan II. Mahmut devrinden itibaren teşkilattaki bazı
yenilikler çeşitli protokol kurallarını doğrudan etkilemiştir. Protokolde değişim dönemi Sultan
Abdülaziz ve II. Abdülhahit döneminde Avrupa sistemine uygun hale gelmiş, kurumsallaşma
ise tamamlanmıştır.
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13.1. Modern Dönem Teşrifatında Kurumsallaşma
13.1.1. Tanzimat Döneminde Hariciye Teşrifatçılığı’nın Kuruluşu ve
Görevleri
Klasik dönem teşrifat uygulamalarında izah ettiğimiz gibi 18. Yüzyıla gelindiğinde
protokol konusunda Nişancılığın yerini Divan-ı Hümayun bünyesinde oluşturulan Teşrifat
Kalemi almıştı. Bu kalemden beklenen görev ve uygulamalara esas olmak üzere ayrıntılı
kayıtlar da tutulmaktaydı. 16. ve 17. Yüzyıllarda maliye, 18. ve 19. Yüzyıllarda sadaret
dairesi olan Teşrifati-i Divan-ı Hümayun (Divan-ı Hümayun Teşrifatçılığı) 20. Yüzyılın
başlarına kadar varlığını korumuştur.
Modern diplomasiye geçiş süreci öncesinde merasim ile ilgili tek birim Divan-ı
Hümayun Teşrifatçılığı iken yeni kurumların oluşturulmasıyla görevler dağıtılmıştır. Aslen
Maliye görevlisi olan Teşrifati’ye yani Teşrifati-i Divan-ı Hümayun’a kalemde yardımcı
olmak üzere bir halife ile şakirt görevlendirilmişti. 17. Yüzyılın sonlarındaki görev
değişiminin ardından Babıâli’ye geçerek Sadrazam dairesine bağlanan kalemin önemiyle
birlikte personel sayısı da artmıştır. Önce Halife sayısı çoğalmış ve en kıdemlisine Serhalife
denilmiştir. Bunu yeni isimlerle yapılan görevlendirmeler takip etmiştir. Kalem çalışanları
sırasıyla Teşrifati-i Divan-ı Hümayun, Kesedar (1767’den itibaren), Serhalife, Kesedar
Yamağı

(1798’den

itibaren)

ve

sayıları

genellikle

beş

kadar

olan

Şakirtler

(halife/mülazım/yamak) olarak şekillenmiştir.

Resim-94: 19. Yüzyıl sonlarında Topkapı Sarayı giriş kapısı (Babüsselam)
(Anonim)
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Modern diplomasiye geçişin yaşandığı Sultan III. Selim döneminde merasim kayıtları
yeni bir sistem içinde tekrar düzenli hale getirilmek istenmiştir. Bu amaçla gelişen olayların
günlük olarak kaydedildiği Vekai (Mufassal) Defterleri yerine Vukuat (İcmal) Defterleri
tutulmaya başlanmıştır. Sadece haber türünden bilgiler veren bu defterler atama (tevcihat)
kayıtları bakımından da önem taşımaktadır. Yeni düzenleme ile merasim düzeni ve protokol
kurallarını içermek üzere bir gruplandırma yapılmış ve her grup için ayrı defter
düzenlenmiştir.
II. Mahmut devrinde hem protokol uygulamalarında hem de kıyafetlerde yenilik
yapılmıştır. Buna göre devlet adamları ile memurlarının özel günler ve merasimler sırasında
giyecekleri kıyafetler ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu düzenleme ardından yine Sultan II.
Mahmut’un emriyle memurların rütbelerine göre olmak üzere resmi elbise, nişan ve kılıçlar
hazırlanmıştır. Törenlerde bu yeni kıyafetler kullanılmaktaydı. Sultan Mahmut Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılışı ardından protokolde önemli yeniliklere gitti. Mesela 1829’da alınan
kararla Avrupalı elçilerin İstanbul’a dönüşlerinde yeni kurallar uygulandı. Yine de eskiden
olduğu gibi protokol seviyesini, ilgili ülke ile olan ilişkilerin durumu belirlemeye devam
etmekteydi.
19. Yüzyılda teşrifat uygulamaları açısından en önemli gelişmelerden biri kurum
dışında çeşitli görevlilerce yürütülen teşrifat işlerinin bir müessese bünyesinde toplanmaya
başlanmasıdır. Böylece, Teşrifat-ı Divan-ı Hümayun’un vazifeleri artarken, bir taraftan da
yeni birimler oluşturulmuştur. Bu husustaki en önemli adım yine Sultan II. Mahmut emriyle
atılmıştır. Padişah kendisinden önce Divan-ı Hümayun Teşrifatçılığı (Teşrifati-i Divan-ı
Hümayun) kurumu dışındaki memuriyetlerce yürütülen protokol işlerini bu kurum bünyesinde
toplamıştır.
1839 Tanzimat süreciyle birlikte diplomasi alanı başta olmak üzere merasim
kurallarında ve bu kuralların oluşumunda meydana gelen değişim, teşrifat kurumunun
yapısında da değişime yol açmıştır. Bu dönemde hil’atlerin yerini nişan ve madalya
aldığından bunların hazırlanması ve takdimi, kurumu büyük ölçüde meşgul etmiştir. Artık
kurallar da önceden ayrıntılı biçimde belirlendiğinden, defterlere kaydetme önemini
kaybetmiştir. Buna rağmen deftere kaydetme tamamen terkedilmemiştir. Ayrıca törenlerin
uygulanış safhalarına ait belgelerin kaydedildiği müstakil defterler tutulmuştur.
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Tanzimatın ilerleyen dönemlerinde teşrifat kurumunun mevcut görevlerinde yenilikler
sürmüştür. Aslında gerek II. Mahmut ve gerekse daha sonraki reformlarda diplomasinin
merasim ve protokol kuralları belirlenirken doğrudan Avrupa’daki uygulamalar örnek
alınmıştır. Ayrıca yapılacak düzenlemelerin Avrupa’da nasıl karşılanacağı ve gelecek tepkiler
de dikkate alınmaya başlanmıştır. Nitekim elçiler, prens ve sair yabancı hükümdar ailesi
mensubu misafirler ile çeşitli ziyaretçilere yapılacak törenlerin ayrıntısı tesbit edilirken
Avrupa devletleri kurallarına müracaat edildiği bilinmekteydi. Tanzimat reformları sonucunda
Divan-ı Hümayun Teşrifatçılık kurumunda kesedarlığın yerini muavinlik almıştır. Kesedar
yamağına bir süre muavin yamağı, daha sonra muavin refiki denilmiştir. Serhalifelik ise
1902 yılına kadar varlığını korumuştur.
Osmanlı’da ikinci
bir

protokol

olarak

kurumu
Hariciye

Nezareti’ne bağlı olmak
üzere

Hariciye

Teşrifatçılığı
1909)

(1846-

oluşturulmuştur.

Abdülmecit’in fermanıyla
ihdas edilen bu kurum da
Nazırı’na

Hariciye

bağlanmıştır. Başlangıçta
Teşrifat-ı

Hariciye

Memuru denilen ve tek
görevlisi bulunan bu önemli
kuruma

sonradan

yardımcı

bir

de

Resim-95: Abdülmecid Eyüp’te kılıç kuşandıktan sonra Ayasofya
önünden Topkapı Sarayı’na dönerken. Solda tribünlerde diplomatik
temsilciler oturuyor (KARATEKE, 2004, 62)

(muavin)

görevlendirilmiştir. Hariciye Teşrifatçısı ve muavinlerine Hariciye Nezareti bütçesinden maaş
verilmekteydi. II. Abdülhamit zamanında muavin sayısı önce ikiye, ardından üçe
yükseltilmiştir.
Görevleri gereği Hariciye Teşrifatçılarında aranan ilk vasıf bir Avrupa lisanı biliyor
olmalarıydı. Bu nedenle ilk Teşrifat-ı Hariciye Memuru, Tercüme Odası’na bağlı olarak
atanmıştır (14 Aralık 1846). Bu memuriyet için tercih edilen ilk memur Tercüme Odası
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Hulefasından Kamil Bey’dir. Kamil Bey’in görevi Avrupa'dan gelecek misafirlere gereken
teşrifatı uygulamaktı.
Hariciye Teşrifatçılığı'nın kurulmasıyla elçiler ve dışarıdan gelen misafirlerin bütün
teşrifat hizmetleri biraraya toplanmış oluyordu. Ayrıca, Hariciye Teşrifatçılığı görevlisinin
lisan bilmesi bir dereceye kadar bu yöndeki eksiklikleri gidermiştir. Yabancı misafirlerle ilgili
bütün uygulamalarda Hariciye Teşrifatçısı yetkili kılınınca, bu tür tören kayıtlarının tutulması
görevi de artık Hariciye Teşrifatçılığı'na ait işlerden biri haline gelmiştir.
Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey’in yaklaşık 27 yıllık hizmeti ardından (13 Aralık
1846-11 Ağustos 1873) bu göreve Zaptiye Müsteşarlığı memurlarından Ali Rıza Bey
atanmıştır (11 Ağustos 1873- 24 Mayıs 1874). Ancak bir yıl kadar teşrifatçılık hizmetinde
bulunan Ali Rıza Bey'in yerine ikinci defa olmak üzere Kamil Bey getirilmiştir. Bu
müessesenin gelişimi açısından en önemli şahsiyet olan Kamil Bey’in bu ikinci tayini
sırasında (22 Temmuz 1874-22 Ekim 1876) Avrupa ile ilişkiler daha da yoğunlaşınca
kurumun önemi artmıştır. Sultan II. Abdülhamit Hariciye Teşrifatçısı Muavini sıfatıyla
ikinci bir memurun atamasını yapmıştır. Hariciye Teşrifatçılığı Muavinleri genellikle
yazışmalarla ilgilenen Tahrirat-ı Hariciye Kalemi’nden yetişen diplomatlar arasından tercih
edilmekteydi. Ayrıca kuruma hademe olarak bir de Odacı tayin edilmişti.
İki yıl daha görev yapan Kamil Bey’in yerine Hariciye Teşrifatçılığı Muavini olan
İbrahim Rasih Bey tayin edilmiştir (1880-1900). Kamil Bey'den sonra en uzun süre bu
görevi yapan Rasih Bey'den boşalan makama yine Hariciye Teşrifatçılığı muavinlerinden
Galip Bey getirilmiştir. Galip Bey'den sonra Hariciye Teşrifatçılığı Muavini Hayrettin Bey
göreve başlamıştır. Kurumun son görevlisi olan Fuat Bey, Tahrirat-ı Hariciye Kalemi
Halifeliği'ne tayin edilmiş, ardından Hariciye Teşrifatçısı Muavinliği görevine getirilmiştir.
Fuat Bey’in maaşı Meşrutiyetin ilanı ile birlikte kesilerek vazifesine son verilmiştir.
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Hariciye Teşrifatçılığı tarafından oluşturulan merasim
evrakının Tanzimat öncesinde Divan-ı Hümayun Teşrifatçılığı
eliyle tutulmuş olan kayıtlarla bazı farklılıklarının olduğu
görülmektedir. Önceki dönemde bir tören yapılacağı zaman
örnek olan eski bir kayda bakılır, aynı nitelikteki bir önceki
merasimin icra şekli örnek alınırdı. Bu durum doğal olarak
merasim

evrakının

kaydedilmesini

önemli

kılmaktaydı.

Tanzimat ardından kurumsallaşma ile birlikte törenlerin genel
kuralları nizamnameler halinde tespit edilmiş ve bir düzene
kavuşturulmuştur.
ilgilendiren

Böylece

merasimlerin

Hariciye

çoğunun

Teşrifatçılığı’nı

programlar

önceden

yapılmaya başlanmış ve protokol kayıtları eski önemini
yitirmiştir. Fakat yine de uygulanan protokoller Hariciye
Teşrifat Defteri’ne kaydedilmekteydi.

Resim-96: Teşrifat Defteri
(KARATEKE, 2004, 15)

Hariciye Teşrifatçısı, sefaretleri doğrudan ilgilendiren törenlerin yanı sıra, Divan-ı
Hümayun Teşrifatçılığı sorumluluğu altında olup elçiliklerle ilgisi bulunan törenlerle de
ilgilenmekteydi. Mesela cenaze merasimi yapılmasını gerektiren sefaret mensubu ölümleri,
defterde kayıtlı bulunan devletlerin önemli günleri teşrifatçıya bildirilirdi. Bu bildirim
ardından teşrifatçı vasıtasıyla gerekli tören programı yapılırdı. Hariciye Teşrifatçısı bu
merasimlerde, en öndeki yerini alırdı. Sefirlerin veya yabancı misafirlerin geliş ve
gidişlerinde Babıâli ve Saraydaki kabullerde uygulanan törenlerin tamamı Hariciye
Teşrifatçısı tarafından organize edilmekteydi.
sonrası

Tanzimat

merasimleri yeni dönem Sarayın
mekân ve mimarisi ile de uyumlu
gelişme göstermiştir. İnşa edilen
yeni saraylar yeni Avrupaî yaşam
tarzına

göre

düzenlenmişti.

Bu

diplomasi

de

yeniliklerden
etkilendi.

Asırlarca

hanedanına

ev

sahipliği

Osmanlı
yapan

Topkapı Sarayı, II. Mahmut devri

Resim-97: 19. Yüzyıl sonlarında Dolmabahçe Sarayı
(Anonim)
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sonlarından itibaren önemini kaybetmişti. Sultan Mahmut Beşiktaş Sahilsarayı’nı ikameti
olarak tercih ederken, Sultan Abdülmecit'in burayı yıktırması üzerine bu günkü taş bina inşa
edilmişti. Avrupa tarzda inşa edilmiş olan Dolmabahçe Sarayı 1856 Haziranı’nda kullanıma
başlanmıştı. Böylece yeni mekânda yeni protokol kuralları uygulanmıştır. Topkapı
Sarayı'ndan sonra elçi kabul törenleri için genellikle Dolmabahçe Sarayı’nın oldukça geniş
olan (25x37 metre) Tören (Muayede) Salonu’nda yapılmaya başlanmıştır. Hatta daha sonra
Yıldız Sarayı'nı ikamet ve idare merkezi yapan Sultan II. Abdülhamit zamanında bile bu salon
kullanılmaya devam edilmiştir.
Kuşkusuz
uygulamalarının

Osmanlı’da

protokol

gelişmesinde

Tanzimat

hareketinin baş mimarları olan Mustafa
Reşit, Ali ve Fuat paşaları anmak gerekir.
Üç paşa da Hariciye Nazırı oldukları
dönemlerde kendilerini profesyonel manada
bir diplomasi örgütünün kurulmasına ve
karşılıklı

diplomasinin

gerçekleşmesine

tam

adamışlardı.

anlamıyla
Örneğin

Sadrazam Fuat Paşa zamanında Padişahın
cülus ve doğum günlerinin güneş yılı
takvimine göre yıl dönümlerinde tebrik
merasimlerinin yapılması ve bunların yerine
bayramlarda icra olunan rikap törenlerinin
kaldırılması kararlaştırılmıştı. Yine Avrupalı

Resim-98: Dolmabahçe Tören (Muayede) Salonu
(Anonim)

Hükümdarların doğum ve tahta çıkış günlerinde, Avrupa vevletleri arasında yapılan törenlerin
aynısı İstanbul’da icra edilmekteydi. Böyle günlerde 21 pare top atışı yapılıyor, elçiliğe
memur yollanıp tebrik merasimi gerçekleşiyordu. Ayrıca bu törenlerin benzerinin Osmanlı
Padişahının tahta çıkışında Avrupa’da da yapılması sağlanmıştı. Bu merasimler ilk
dönemlerde İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleri ile sınırlıydı.
Sultan Abdülmecit’in tahta çıkışından itibaren yabancı İstanbul’daki elçilerin de kılıç
kuşanma merasimlerine davet edilmesine başlanmıştır. Eşleri ile birlikte gelen elçilere araba
tahsis ediliyordu ve onlar için Eğrikapı civarında Kuyubaşı mevkiinde çadır kurulup
merasim alayını izleyebilecekleri bir de tribün oluşturuluyordu. Çadırda elçilere yemek
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veriliyordu. Bu uygulama zamanla gelişti ve Abdülhamit’in kılıç kuşanma merasiminde
elçilere ve önemli misafirlere kurulan çadır sayısı 4 oldu.
Osmanlı teşrifat geleneğinin oluşumunda bir hususun altını çizmek gerekir. Modern
diplomasinin en üst kurumu olan Hariciye Nezareti makamına 1836-1899 yılları arasında 52
kez tayin yapıldığı halde, bu nezarete bağlı Hariciye Teşrifatçılığında Kamil Bey 30 yıl
boyunca görevde kalmıştır. Bu kurum açısından bir istikrar unsuru olmuştur.

13.1.2. II. Abdülhamit Döneminde Teşrifat-ı Umumiye Nezareti’nin
Kuruluşu
Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışı sonrasında diplomaside kurumsallaşmaya önem
verilmiştir. Teşrifatçılık kurumunda yeni yapılanmaya gidilmiş ve Osmanlı diplomasi
tarihinde üçüncü teşrifat kurumu faaliyete geçmiştir. Bu kuruma Teşrifat-ı Umumiye
Nezareti (1876-1909) adı verilmiştir. Nezaret, Sultanın tahta geçişinin ellinci gününe
rastlayan ilk Ramazan bayramında faaliyete başlamıştır. Sultan, bu görev için 30 yıl kadar
Hariciye Teşrifatçılığı yapan Kamil Bey’i tercih etmiş ve Teşrifat-ı Umumiye Nazırı olarak
atamıştır (22 Ekim 1876).
Bu

tayine

rağmen

Hariciye

Teşrifatçısı’nın

Hariciye

Nazırı’na,

Dâhiliye

Teşrifatçısı’nın ise Sadarete bağlı olma durumları devam etmiştir. Her ne kadar Kamil Bey’in
nazırlığı ardından bir süre Hariciye Teşrifatçılığı’na tayin yapılmamış (22 Ekim 1876-19
Şubat 1880) ve Hariciye Teşrifatçılığı Muavinliği görevinde bulunan İbrahim Rasih Bey de
Teşrifat-ı Umumiye Nazırı Muavini olarak atanmışsa da bu durum uzun sürmemiştir.
Teşrifat-ı Umumiye Nezareti resmen Sadrazama bağlı, ancak fiilen Yıldız Sarayı’nda
görevliydi. Kurumun ortaya çıkışı, anayasa hazırlık çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğü
zamana rastlamıştır. Görevleri bakımından nezaret, Hariciye Teşrifatçılığı’na yakın olmuş ve
nazırlığa genellikle Hariciye Teşrifatçıları tayin edilmiştir. Toplam dört nazırdan üçü Hariciye
Teşrifatçılığı’ndan, diğeri Divan-ı Hümayun Tercümanlığı’ndan gelmiştir.
Nezaret kurulunca görev yakınlığı sebebiyle Hariciye Teşrifatçılığı’na gerek
duyulmayıp üç buçuk yıl kadar boş bırakılmıştır. Bazı elçilerin şikâyet ve talepleri üzerine
yeniden tayin yapılmıştır. Böylece Hariciye Teşrifatçılığı’na ait görevlerin bir kısmı bu
nezaret bünyesinde toplanırken bir kısmı da muavin vasıtasıyla yürütülmüştür. Bir süre sonra
bu durum uygun bulunmamış ve muavinlik görevini yürüten İbrahim Rasih Bey, Hariciye
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Teşrifatçısı tayin edilmiştir. Bundan da bir müddet sonra Galip Bey'in Hariciye Teşrifatçılığı
Muavinliği’ne atanmasıyla, Hariciye Teşrifatçılığı kurumu nezaret öncesi görevleriyle
yeniden ortaya çıkmıştır.
Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan Teşrifat-ı Umumiye Nezareti, Hariciye
Taşrifatçılığı yeniden ortaya çıktıktan sonra ve özellikle Divan-ı Hümayun Tercümanı Münif
Efendi'nin, vazifesine ek olarak Teşrifat-ı Umumiye Nazırlığı'na atanmasıyla daha ziyade
Saray teşrifatçılığında faaliyet göstermiştir. Yeni dönemde Yıldız Sarayı’nın merasim dairesi
olan Şale Kasrı’nın da zaman zaman kabuller için kullanıldığı bilinmektedir. Bu daire Yıldız
Sarayı’nda yapılan merasimler için oldukça önemli olup, yabancı hükümdar, prens, beyzade
gibi misafirler ile fevkalade elçilerin bazıları için ikametgâh olarak kullanılmış ve bu tür
misafirler tertip olunan resmi ziyafetler de burada icra edilmiştir. Elçilerle yapılan mülakatlar
için ise bilhassa II. Abdülhamit döneminde Çit Kasrı kullanılmıştı.

Resim-99: Yıldız Sarayı Şale Kasrı (Köşkü) (Anonim)

Yıldız’daki selamlık merasimlerine elçilerin de davetine başlanması sonrası protokol
yeniden düzenlenmiştir. Sefirler töreni caminin karşısında, sarayın cümle kapısının üst
tarafındaki Mabeyn binasının misafir dairesinden (Misafirhane-i Hümayun), diğer misafirler
ise aynı binanın daha alt tarafında, set üstünde veya burada kendilerine ayrılan Seyir Köşkü
denilen odalardan izlerdi. Misafirlere tören boyunca çay ve kahve ikramı yapılırdı. Sefaret
kanalıyla gelen misafirler sefirin kendilerine kefil olduğuna dair bir tavsiye mektubunu
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getirmek zorundaydılar. Sultan Abdülhamit, saltanatının son yıllarında yabancı elçilerin
merasimi izledikleri bu tribünü yıktırmıştır.

Resim-100: II. Abdülhamit döneminde bir Selamlık giriş davetiyesi
( KARATEKE, 2004, s. 112)

13.1.3. II. Meşrutiyet Sonrası Teşrifat-ı Umumiye Dairesi’nin
Kurulması
II. Meşrutiyet’in ilanın ardından teşrifat kurumsallaşmasında yeni bir dönem
başlamıştır. 1909 yılında alınan bir kararla Sultan II. Abdülhamit dönemi teşrifat kurumu olan
Teşrifat-ı Umumiye Nezaret’nin yerine Sadrazamlık bünyesinde olmak üzere Teşrifat-ı
Umumiye Dairesi (1909-1922) oluşturulmuştur. Bu daire ile mevcut teşrifat kurumlarına ait
görevlerin tamamı bir araya toplanmış oluyordu. Dairenin, Umum Müdür’ün idaresi altında
olmak üzere bir müdür (Teşrifat-ı Dahiliye Müdürü) ve müdür yardımcısıyla sayıları
genellikle beş olan memurları (teşrifatçı) bulunuyordu. Umum Müdür, genelde Teşrifat-ı
Umumiye Nazırı’nın, müdür de Divan-ı Hümayun Teşrifatçısı’nın görevlerini üstlenmiştir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde ayrıca askeriye, bahriye, ilmiye ve veliaht
teşrifatçılığı görevlerine rastlanmaktadır. Ancak bunlar, özel teşkilata ve kadroya sahip birer
müessese olmayıp, ilgili sınıftan bir görevliye ek vazife şeklinde verilmiştir.
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Yukarıda bahsi geçtiği üzere II. Mahmut devrinde 1834 yılından itibaren Osmanlı
devletinin daimi (mukim) elçiliklerinin yeniden açılmasından itibaren Saltanatın kaldırıldığı
1922 yılına kadar yurtdışında 135 büyükelçi, elçi ve mukim maslahatgüzar görev almıştır. Bu
88 senelik aslında çok kısa süre içinde, diplomasi mesleğinin bütün argümanlarını büyük bir
ustalık ile kullanabilen bir diplomat sınıfı ortay çıkmıştır. Osmanlı’nın son diplomatik
misyonu 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk antlaşması sonrasında bağımsızlığına
kavuşan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Ahmet Muhtar Bey’in görevlendirilmesiyle
açılmıştır. 1922’de Tiran’a Sadrettin Bey elçi olarak tayin edilmiş ise de göreve başlamadan
Osmanlı Saltanat sona ermiştir. Arnavutluk’taki bu ilk Türk elçisi, Cumhuriyeti temsil
etmiştir.
Osmanlı’nın modern diplomasi döneminde açılan diplomatik temsilcilikler ve
sürelerini şöyle sıralayabiliriz: Atina (1840-1917); Belgrad (1879-1915); Berlin (1837-1919/
1874’ten itibaren Büyükelçilik); Bern (1915-1922); Bükreş (1878-1916); Brüksel (1855-1860;
1868-1900; 1908-1915); Çetine (1879-1912); Kief (1918-1919); Kopenhag (1917-1920);
Lahey (1854-1860; 1877-1881; 1895-1922) Londra (Büyükelçilik: 1834-1922); Madrid (18571860; 1881-1922); Napoli (mukim maslahatgüzarlık: 1857-1860); Paris (Büyükelçilik: 18351922); Petersburg (1857-1918/Büyükelçilik: 1870); Roma (1870-1922/Büyükelçilik; 1896);
Sofya (1909-1919); Stokholm (1881-1922); Tahran (Büyükelçilik: 1848-1922); Torino (18571870); Washington (1867- 1917/Büyükelçilik: 1908); Viyana (1832-1919/Büyükelçilik: 1837).

13.2. Modern Dönemde Teşrifat Uygulamaları
13.2.1. Hariciye Teşrifat Memurluğu ve Protokol Uygulamaları
19. Yüzyıl boyunca Osmanlı’da teşrifat/protokol uygulamaları eskiye göre büyük
ölçüde farklılaşmıştır. Bunun en önemli sebebi Avrupa ile olana ilişkilerin seyridir. Bu
dönemde Osmanlı sarayı Avrupa hükümdarlarını, prensleri ve önde gelen devlet adamlarını
ağırlamıştır. Bu ilişkiler kaçınılmaz olarak teşrifatta Avrupa tarzında kurumsallaşmayı
hızlandırmış; Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız gibi protokole uygun sarayların inşasını
gerektirmiştir. Yine bu dönede ilk defa olarak bir Osmanlı Padişahının Avrupa’ya seyahat
etmesi Batı protokol kurallarına uyumu kolaylaştırmıştır. Avrupa saraylarındaki protokol
gelenekleri de yakından izlenmeye başlanmıştır. Örneğin II. Abdülhamit döneminde İspanya
kraliyet sarayına ait teşrifat ve protokol kuralları tercüme edilmiştir. Yine bu dönemde
başlayan ve Cumhuriyet Türkiyesine miras kalmış ve hatta ilk senelerinde adıyla özdeşleşmiş
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olan balo etkinliğinin diplomasi yoluyla Osmanlı’ya girişi iyi bir örnek oluşturur. Yeni dönem
teşrifatında sadece büyük misafirlerin karşılanması değil elçilik binalarının seçiminden elçi
kabulü törenlerine, düğün, cenaze, yeni yıl tebriki, tahta çıkış yıldönümlerinin kutlanması
merasimlerinin bütün teşrifatı Hariciye bürokrasisi tarafından organize ediliyordu.
Osmanlıda yabancılara verilen ziyafetler ve 19. Yüzyıl ortalarından itibaren de balo
geleneği özellikle 1853-56 Kırım Harbi sürecinde artan dış ilişkiler nedeniyle önemli bir
diplomatik faaliyet alanı haline gelmişti. Yabancı elçiliklerde yapılan balolara eskinin aksine
Sadrazam ve vükela heyetinin (hükümet) tamamı katılmaya başlamıştır. Osmanlı’nın aleni
olmasa da balo geleneği ile ilk tanışıklığı 1792’de Yaş Antlaşması sonrasında olmuştur.
Osmanlı’ya gelen Rus elçisi Kutuzov onuruna Rus elçiliğinde balo düzenlenmişti. Elçinin
mihmandarı Kapıcıbaşı Abdullah, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve pek çok devlet adamının
tebdili kıyafetle baloya katıldığı kaydedilmiştir.

Resim-101: İstanbul Fransız Elçiliğinde verilen bir balo (1854) (Anonim)

Osmanlı’da Hariciye Teşrifatçılığı kurulana kadar protokol uygulamalarında en önemli
değişiklikler II. Mahmut döneminde oldu. Nitekim yeni dönemde elçi kabulünde eskiden
olduğu gibi hil’atler giymiş mihmandarlar yerine, yabancı dil bilen yeni Asakir-i Mansure-i
Muhammediye

Miralayları

arasından

seçilen

bir

subayın

Çanakkale

Boğazı’na

gönderilmesine başlanmıştı. Klasik dönem uygulamalarında elçiler ile resmi görüşmeler,
Sultanın huzurunda bulunduğu an da dâhil, elçi tercümanları tarafından çevriliyordu. Devlet
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böylece ilk defa kendi dil bilen subaylarını devreye sokmuş, karşılıklı diplomasinin
gereklerine uyma yolunda bir adım daha atmıştır.
Sultan II. Mahmut, diplomaside önemli bir
itibar unsuru olan askeri güç gösterisi uygulamasını da
etkin olarak kullanmaya başlamıştır. Elçi kabul
merasimlerinde, gösterişli askerlerin disiplin içeriside
yaptığı

geçit

törenleri

veya

alaylar

teşrifatın

vazgeçilmezleri olmuştur. Böylece teşrifat görevlileri
ile yapılan planlara uygun olarak merasimlerde
Asakir-i Mansure’den piyade ve süvariler yer almaya
başlamıştır.
Bahsi geçen yeni kurallar ilk defa 1829’da
İstanbul’a gelen İngiliz Elçisi Robert Gordon’a
uygulanmıştır. Babıâli’ye gelecek olan elçi için bir kaç
aşamalı protokol planı yapılmıştır. Elçi önce bir alay
eşliğinde

İngiliz

sefarethanesinden

Tophane’ye

getirilmiştir. Burada elçi kendisini bekleyen yedi çifte

Resim-102: Divan Çavuşu
(Fenerci Mehmed Albümü, 1986, 35, 17)

kayığa, mihmandarı beş çifte kayığa binmiş, arkalarından
da 70 adet iki ve üç çifte kayık heyete eşlik etmiştir. İkinci merasim alayı elçinin karaya ayak
bastığı Bahçekapı’dan Babıâli’ye kadar düzenlenmiştir. Elçi ve maiyeti için getirilen atların
üzerlerinde sırmalı Frenk eyerler bulunuyordu. Hareket eden alayın önünde 40 Divan Çavuşu
yürüyor, bunların ardından gelen 150 süvari ve alayın sonundan takip eden 100 süvarinin
arasında elçinin kendi maiyeti bulunuyordu. Yol boyunca askeri bando (Mızıka-i Hümayun)
alaya eşlik etti. Elçi Babıâli’ye geldiğinde bir tabur asker ve tam teşekküllü bir Osmanlı
muzıkası da alayı karşılamak için beklemekteydi. Böylece, klasik dönemin en önemli
kurumlarından Mehterhane’nin 1826’da Yeniçerilerle birlikte kaldırılmasıyla merasimlerde
ortaya çıkan müzik boşluğu Muzıka-i Hümayun tarafından doldurulmaya başlanmıştır. Saray
bandosunu İtalyan asıllı Giuseppe Donizetti eğitmekteydi. İngiliz elçisinin kabulünde
uygulanan bir diğer önemli yenilik sefirlere kürk ve hilat giydirilmesi usulünün terk
edilmesidir. Eskinin karşılığı olarak yakaları işlemeli, bazıları elmas kopçalı hırvanîler hediye
edilmiştir. Bundan üç yıl sonra ise elçilere mücvher hediye edilmeye başlanacaktır.
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İngiliz elçisinin Divan-ı Hümayun’a kabulü merasimi Topkapı Sarayı dışında
olmuştur. Bunun nedeni ise o esnada Rusya ile 1828-29 savaşı devam ettiğinden Sultan II.
Mahmut Rami çiftliğinde ikamet etmesiydi. Bu yüzden kabul töreninin Büyükdere’de
yapılması uygun bulundu. Eskiden elçiler çok erken saatlerde Divan’a kabul edilirken bundan
vaz geçilmiş ve İngiliz elçisi öğle üzeri huzura çıkmıştır. Kabul gününden önce Büyükdere
sahasına daire şeklinde kurulan çadırların Topkapı Sarayı’nda yapılan merasimlerdeki gibi
mekânlara karşılıkları belirlendi. Padişahın otağı Arz Odası gibi düzenlenerek içine Yalı
Köşkü’nden getirilen gümüş taht gibi eşyalar yerleştirildi. Merasim alanı mümkün olduğunca
saraydaki akışa uygun hale getirilmeye çalışıldı. 2000 kadar asker ve muzıka elçi kabulünde
hazır hale getirildi. Çoğunluğu Gayrimüslim olmak üzere halkın seyretmesine, kurulan bir
çadırda ise Fransa ve Avusturya elçilerinin merasimi izlemelerine izin verildi. Bu tören
İstanbul halkının izlediği ilk Divan-ı Hümayun’a elçi kabul merasimi olacaktır.
Elçi Gordon, sefarethaneye ait The Blonde gemisiyle Büyükdere İskelesi’ne geldi.
Maiyeti ve mızıkasıyla bir alay oluşturup çadırların kurulu olduğu alana gelerek Kaymakamın
bulunduğu çadırın önünde atından indi. Elçi Hassa askerlerinin bulunduğu kıtanın önünden
geçip çadırın içine girdi. Eskiden elçiler, Divan’da Sadrazamdan aşağı seviyede olacak
biçimde bir tabureye oturtulurken, İngiliz elçisi Kaymakanın yanındaki sandalyeye oturdu.
Böylece zaman zaman tartışmalara sebep olana tabureye oturma uygulaması da tarihe
karışmıştır.
Elçiye verilen ziyafet ve kahve ikramından sonra Sultan Mahmut’un Tarabya’dan yola
çıktığını işaret eden top atışları yapılmıştır. Sultan Büyükdereye gelip otağına geçtikten sonra
elçi huzura alınmıştır. Eskiden huzura girerken elçilerin kollarına Kapıcıbaşı ağaların girmesi
uygulaması da terk edilmiş ve bunların yerine daha üst rütbeli iki miralayın elçinin iki
yanında yürümesi uygun bulunmuştur. Ayrıca elçi ve maiyetindekilerin bellerindeki kılıçlara
dokunulmamış, şapkalarını çıkarmaları da istenmemiştir. İngiliz elçisi huzura çıkışında
Sultana, içinde değerli taşlarla süslü bir sorguç olmak üzere, hediyeler takdim etmiştir. Elçi
huzurda konuşmasını yapıp, namesini takdim etikten sonra Sultan Mahmut da konuşmasını
yapmıştır. Tercümeler, henüz Hariciye Nezareti kurulmadığından, Reisülküttap tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ardından huzurdakilerin sırtlarını Padişaha dönmeden çadırdan
çıkmalarıyla tören sona ermiştir. İngiliz elçisinin kabulü, Osmanlı elçi kabul merasimleri için
tam bir geçiş formu görüntüsü vermektedir. Teşrifat dairesi, merasim öncesinde, yapılan
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yeniliklerin hepsinin eski merasimlerdeki karşılıklarını bularak yeni usulerin neye karşılık
geldiklerini deftere kaydetmiştir.

Resim-103: Teşrifat Dairesi antetli ve mühürlü bir mevlit davetiyesi
(KARATEKE, 2004, 200)

Osmanlı başkentinde ilk resmi katılımlı balo 1829 Miladi yılbaşında İngiltere elçisi
Gordon’un Haliç’te demirli sefaret gemisinde gerçekleşmiştir. Sultan II. Mahut katılmasa da
resmi olarak Kazasker Yahya Bey ve maiyeti baloya iştirak etmiştir. Osmanlı heyeti
Tersane Divanhanesi’nde yatsı namazını kıldıktan sonra kayıklarla gemideki eğlenceye
katılmışlardı.
Bizzat Sultan Mahmut’un katıldığı ilk balo ise 1832 yılında kendi adını taşıyan
dönemin en ihtişamlı savaş gemisi Mahmudiye’de verilen ziyafetle olmuştur. Bu balo
dönemin Kaptanıderyası Çengeloğlu Tahir Paşa tarafından vükela ve elçiler şerefine
düzenlenmişti. Kandillerle aydınlatılmış gemiye İstanbul’daki sefaret mensupları eşleriyle
katılmış ve merasim sabaha kadar sürmüştür. Balo süresince Muzika-i Hümayun orkestrası
Batı tarzı müzik icra etmiştir.
Osmanlı sarayına Batı tarzı müzik II. Mahmut ile girdi. Tanzimattan sonra ise
Saraydaki merasimlerde tören kıtasıyla birlikte hazır bulundurulmaya başlandı. Bu arada
Osmanlı’nın katıldığı uluslararası etkinliklerden olan 1893 Şikago Sergisi’nde Hamidiye
Marşı’nın milli marş olarak çalınmasıyla müziğin diplomatik temsil aracı olması da başlamış
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oldu. Alman İmparatoru’nun inşa ettirdiği Sultanahmet Çeşmesi’nin 1901’deki açılış
protokolünde Osmanlı ve Alman bandoları hünerlerini göstermiştir.
Hariciye Teşrifatçılığı’nın 1846’daki kuruluşunun ardından burada tutulan kayıtlar
sayesinde Osmanlı teşrifatçılığının üstlendiği görevleri ve protokol usullerini takip etmek
mümkün olmaktadır. Kayıtlarda Saray törenlerine katılan üst düzey zevat ve verilen alafranga
sofralardaki oturma düzeni şematik olarak verilmekteydi.
Hariciye Teşrifat kayıtlarında İstanbul’a gelen yeni Büyükelçilere uygulanacak
protokoller ayrıntısıyla kaydedilmiştir. Öncelikle elçinin geleceği gün önceden Hariciye’ye
haber verilirdi. Gelecek elçiyi devlet adına karşılamak üzere Divan-ı Hümayun Tercümanı bir
gemi ile Çanakkale Boğazı’na gönderilirdi. Elçi refakatle İstanbul’a ulaştıktan sonra Sefaret
Baştercümanı vasıtasıyla Hariciye Nazırı’ndan randevu isterdi. Randevüye olağan elbise ile
gelen elçi itimatnamesinin ve Padişah huzurunda yapacağı konuşmanın birer nüshasını nazıra
takdim ederdi. Daha sonra Padişah huzuru için ayrıca gün belirlenir ve elçiye haber verilirdi.
Randevu günü Hariciye Teşrifatçısı saraydan verilen 4 atın çektiği bir araba ve yeterli
miktarda muhafız ile elçiliğe gider, heyeti alıp Mabeyn’e götürürdü. Bu esnada Hariciye
Teşrifat Memuru ile elçi birinci arabada otururdu. Arabaların ön ve arkalarında gitmek üzere
Istabl-ı Amire’den üniformalı atlı görevliler ile başlarında dört Mabeyn-i Hümayun Çavuşu
yer alırdı. Elçilik heyeti Saraya girişinde askeri tören birliği ve bando ile karşılanırdı. Sarayın
içinde tekrar askeri tören kıtası yer alır ve elçi huzura Hariciye Nazırı ile birlikte çıkardı.
Resmi mülakat bittikten sonra elçi aynı arabalarla geri götürülürdü.
Saraydaki protokol sona erince eğer vakit müsait ise o gün, olmazsa ertesi gün elçilik
görevlileri üniformalı olarak Babıâli’ye gelip Sadrazam ve Hariciye Nazırı’nı ziyaret
ederlerdi. Elçi, sefarethanede göreve başlayınca Sadrazam ve Hariciye Nazırı iadei ziyaret
yaparlardı. Bu arada yeni elçi itimatnamesinin kabul olunduğunu bir matbu evrak ile bütün
devlet ileri gelenleri ile kurumlara duyurur ve kabullere başlardı. Elçi bu ziyaretlerin iadesini
de yapardı. Elçilerin Babıâli, Seraskerlik ve Tersane ziyaretlerinde askeri tören yapılırdı.
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Resim-104: Topkapı Sarayında Babüsssade Kapısı.
Padişahın merasimlerde tahtı bu kapının önüne konulmaktaydı (Anonim)

Osmanlı’ya gelen sefirlerin statülerine göre Saray protokolü uygulanırdı. Sefir,
büyükelçi statüsünde ise farklı ortaelçi ise farklı teşrifat düzenlenirdi. Büyükelçiler (Sefir-i
Kebir) merasim için Saraya karadan gelirlerse büyük kapıdan araba ile binek taşına kadar
ilerleyebiliyorlardı. Elçi Saray bahçesinde bir bölük asker ve bando ile karşılanırdı.
Divanhane girişinde ise Saray görevlileri ve Padişah yaverleri resmi elbise ile hazır
bulunurlardı. Elçi Saraya girince klasik dönem uygulamalarının aksine hiç bekletilmeden
huzura çıkarılırdı. Padişah ile resmi görüşmede sefaret yetkilileri yanı sıra Serkurena,
Mabeyn-i Hümayun Başkatibi, Mabeynci Beyler, Katip Efendiler, Hariciye Nazırı,
Divan-ı Hümayun Tercümanı, Hariciye Teşrifatçısı (sonradan Teşrifat-ı Umumiye Nazırı)
hazır bulunurdu.
Elçi huzura çıktığında önceden hazırladığı ve bir nüshasını Hariciye Nazırı’na verdiği
konuşmasını yapardı. Bu konuşma Hariciye Nazırı tarafından tercüme edilirdi. Sonra elçi
itimatnamesini takdim ederdi. Bu esnada Padişahın yaptığı konuşma da Hariciye Nazırı
tarafından tercüme edilirdi. Ardından elçi, maiyetini tek tek Padişaha takdim ederdi.
Padişahın bir kaç adım geriye çekilmesiyle merasimin bitmiş olduğu anlaşılırdı.
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Resim-105: Abdülmecid'in Franz Joseph'in tahta geçişini bildirmek için huzura çıkacak
Avusturya elçisi Graf von Stürmer’e yapacağı konuşmanın önceden hazırlanmış metni ( KARATEKE,
2004, 151)

Hariciye Teşrifatçılığı kurulduktan sonra büyükelçi statüsünde ilk protokol Papalık
elçisine uygulandı. Sultan Abdülmecit 1846’da göreve başlayan Papa 9. Pius’u Viyana Elçisi
Şekip Efendi aracığı ile tebrik etmişti. Papa buna karşılık olarak büyükelçi unvanı ile bir
sefirini İstanbul’a yollamıştı (1847). Hariciye Teşrifatçılığı’na bu ziyaret iki ülke dostluğunun
başlangıcı kabul edildiğinden üst düzey protokol uygulanması emredildi. Elçilik heyetinin
ikameti için Beyoğlu Tepebaşı’ndaki Blondel Otel bütün eşyaları ile birlikte kiralandı.
Heyete mihmandar olarak Tercüme Odası memurlarından Sarafin ile Katolik Patriki Vekili
eşlik etti. Ayrıca Hariciye Nezareti’nden de iki kavas görevlendirildi. Elçinin kullanımı için
Saraydan at, araba ve kayıklar tahsis edildi. Elçi onuruna Sadrazam ve Hariciye nazırı birer
ziyafet vermiştir. Bu ziyafete bütün devlet ileri gelenleri ve diğer elçilik mensupları
katılmıştır. Elçi Papa tarafından getirdiği hediyeleri Padişaha takdim etmiştir. Darphane-i
Amire’ye kaydedilen bu hediyeler içinde meşhur İtalyan ressam Rafael’in tablolarının baskı
suretlerinin de bulunması dikkat çekicidir.
Yine 1847’de İstanbul’a gelen İran elçisi Mirza Muhammet Ali Han için ise
Aksaray’da bir konak tahsis edilmişti. İran ile yapılan barış vesilesiyle gelmiş olan elçiye
Padişah tarafından mücevher kutu hediye edilmiştir. Aynı yıl içinde vefat eden Hokand
hâkiminin topraklarını ele geçiren Buhara hâkimi, Hacı Rozi isimli elçisini İstanbul’a
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yollamıştı. Elçi Ahmet Cemil Efendi’nin konağında misafir edilmişti. Elçi Padişaha
sunulmak üzere Kur’an-ı Kerim getirmişti.

Resim-106: Topkapı Sarayı Alay Köşkü.
Padişah ve erkânın geçit merasimlerini izledikleri mekân.
II. Mahmut devrinde yeniden inşa edildi (Anonim)

Hariciye Teşrifat Memurluğu orta ve mukim elçiler için büyükelçilerden farklı
protokol uygulardı. Bunlar için Çanakkale’de karşılama olmazdı. Elçiler İstanbul’a
geldiklerinde Hariciye Teşrifatçısı elçiliğe gönderilir ve Babıâli adına hoş geldin merasimi
yapılırdı. Elçi önce Hariciye Nazırı ile görüşür, ardından da Padişahın huzuruna çıkardı.
Elçinin randevu günü sefaretten alınması için 2 atlı merasim arabası hazırlanırdı. Ortaelçi ve
mukim elçiler Saray kapısı önünde arabadan inerler ve burada askeri törenle karşılanırlardı.
Elçiler Padişah huzuruna çıktıktan sonra tekrar misafir odasına alınır ve şerbet ikramı
yapılırdı.
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Resim-107: Tanzimat devrinde bir merasim kıtası (Anonim)

Padişahın tahta çıkış tarihlerinde yapılan merasimler de Hariciye tarafından tanzim
ediliyordu. Merasim için belirlenen gün askeri ve sivil bürokrasi yanı sıra bütün elçilikler
Divanhane önünde saf tutardı. Padişah dairesinden dışarı çıkarak yanında Sadrazam ve
Hariciye Nazırı olduğu halde bir konuşma yapardı. Bu sırada elçilerden en yaşlı olanı
diğerleri adına Padişahı tebrik ederdi. Padişah dairesine döndükten sonra elçiler büyük
kapıdan çıkış yaparlardı. Elçiler gittikten sonra Padişah tekrar protokol yolundan yürüyerek
tahtına otururdu. Bu esnada sağ tarafında Sadrazam sol tarafında Şeyhülislam dururdu.
Diğer askeri ve sivil memurlar da rütbelerine göre sağ ve sol tarafta dizilirlerdi. Sadrazam
bütün memurlar adına Padişahı tebrik eder, Şeyhülislam da dua yapardı. Son olarak
İstanbul’daki Gayrimüslimleri temsilen heyetler tebrike gelirdi. Bunlar adına Rum Patriki
Padişahı tebrik ederdi. Böylece cülus töreni sona ermiş olurdu.
Hariciye teşrifatında diğer ülkelerin milli günleri kaydedilirdi. Rusya, Avusturya,
İngiltere, Almanya, İran, Fransa ve Yunanistan’a ait özel günlerde elçiliklerce yapılan
merasimlere katlım protokolü belirlenmişti. Törenlere Padişah adına Mabeyn’den üst düzey
bir görevli ile Divan-ı Hümayun Tercümanı katılıyordu. Sadece Yunanistan’ın isim günü
törenlerine Babıâli’den Hariciye Teşrifatçısı üniforma ile katılır ve sefire tebriki bildirirdi.
Törenlerin yapıldığı gün Bahriye Nezareti’ne gün bildirilerek gemilerden top atışı yaptırılırdı.
Diplomatik ilişkilerin gelişmesinde üst düzey ziyaretlerin önemi büyüktü. Bu
ziyaretlerin bütün merasimleri Hariciye Teşrifatçılığı tarafından düzenlenirdi. İstanbul’a gelen
hükümdar, prens ve hanedan üyeleri için üst düzey teşrifat uygulanırdı. 1869’da İstanbul’a
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Karadeniz tarafından gelen Avusturya İmparatoru Fransuva Jozef‘i karşılamak için savaş
gemisi yollanamamıştır. 1856 Paris Antlaşması’na göre Boğazlardan savaş gemisi geçemediği
için İmparatoru karşılamak üzere Sadrazam, Sultaniye Vapuru ile Varna’ya kadar gitmiştir.
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Resim-108: Askeri Muzıka (1867) (KARATEKE, 2004, 85)

mensuplarının

katıldığı bir akşam yemeği tertip edilmiştir. Ertesi gün Cuma olduğundan kahvaltıdan sonra
imparator Cuma selamlığı merasimini izlemiştir. Heyet sonra kayık ile Topkapı Sarayı’na
gitmiş, Ayasofya ve Süleymaniye camilerini, Tersane, Cephane ve Hazineyi ziyaret ederek
Dolmabahçe’ye dönmüştür. Padişah İmparator onuruna bir yemek vermiştir. Ertesi gün de
resmi temaslarını sürdüren imparatora Beykoz Sarayı’nda akşam yemeği verilmiştir. Beykoz
dönüşünde yol üzerindeki evler kandillerle süslenmiş, gemi ve sandallarda bulunan asker
tarafından merasim atışları yapılmıştır. Bir sonraki Pazar günü imparator saray arabası ile
Tophane’ye ve oradan vapur ile Üsküdar’a geçerek Selimiye Kışlası ve hastahanesini ziyaret
etmiştir. O günün akşamı bütün devlet ricali ve elçilerin katılımı ile büyük bir ziyafet tertip
edilmiştir. Ziyafette sol tarafta Sultan Abdülaziz, sağ tarafta İmparator oturmuştur. Yemekte
Avusturya Başbakanı Kont Andrassy de hazır bulunmuştu.
Avusturya İmparatoruyla aynı yıl İstanbul’a gelen Fransa İmparatoriçesi Eugenie
(Öjeni)’nin ziyareti sonraki yıllarda da tartışılmış, ziyaretin magazinsel yönü ön plana
çıkarılmıştır. Hem iadei ziyaret ve hem de Süveyş Kanalı’nın açılışına katılmak amacıyla
İstanbul’a gelen kraliçe bir hafta kalmıştır. İmparatoriçeye en üst düzey protokol
uygulanmıştır. Karşılamak üzere Sadrazam vapur ile Çanakkale Boğazı’na gitmiş, eşlik etmek
için zırhlı gemiler yollanmıştır. İmparotoriçe adına verilen resmi ziyafete Sultan Abdülaziz
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katılmıştır. Yemekte sol tarafta Padişah sağ tarafta ise imparatoriçe oturtulmuştur. Merasime
İstanbul’daki diplomatik misyondan Rusya (eşli), İngiltere (eşli), Avusturya, Yunan, İtalya,
İspanya, Belçika, İran, Amerika, İsveç (eşli), Hollanda (Felemenk), Prusya (eşli) elçileri ve
bütün üst düzey Osmanlı devlet adamları katılmıştır.

Resim-109: Fransa İmparatoriçe için Beykoz’da 1869’da inşa edilen Seyir Köşkü.
Köşk günümüze ulaşamamıştır (Anonim)

İran Şahı 1873’de İstanbul’a geldiğinde uygulanan protokol esasları Avrupa’dan
farklı olmamıştır. Hatta Avusturya İmparatoru ile aynı seviyede teşrifat olmasına çalışılmıştır.
Şah için Sultaniye ve Talia vapurları tahsis edilmiştir. Vapurlara gerekli eşya ise Saraydan
verilmiştir. Şah ve beraberindekileri İtalya’nın Brindisi Limanı’nda karşılamak için Tersane
ve Babıâli’den birer görevli tespit edilmişti. Şahı getiren gemi Çanakkale Boğazı’na
geldiğinde zırhlı savaş gemileri eskortluğunda olmak üzere Hariciye Nazırı tarafından
karşılanması ve İstanbul’a kadar eşlik edilmesi uygun bulunmuştu. Şah İstanbul’a gelince
ikametine ayrılan Beylebeyi Sarayı önünde gemisi demirlemiş ve Sadrazam sandal ile gidip
heyeti alarak Saraya getirmiştir. Şahın Saraya girişinde askeri tören yapılmış, bando
çalınmıştır. Sultan Abdülaziz Şahı bu Sarayda kabul etmiştir. Ardından Şah Beşiktaş
Sarayı’na geçmiştir. Şahın maiyetine üst rütbeli bir mihmandardan başka dört de yaver
görevlendirilmişti. Verilen bütün akşam yemeklerinde müzik çalınmıştır. Şahın gelişinin
ikinci günü Çırağan Sarayı’nda düşük katılımlı bir ziyafet verilmiştir. Ardından Sadrazamın
sahilhanesi ziyaret edilmiştir. Üçüncü gün dinlenen Şah için dördüncü gün resmi geçit
yapılmıştır. Ertesi gün ise Avusturya İmparatoru gibi Topkapı, Ayasofya, Süleymaniye
gezileri yapılmıştır. O akşam Beşiktaş Sarayı’nda geniş katılımlı bir yemek verilmiştir.
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Altıncı gün Şah adına Karadeniz Boğazı ve adalar önlerine kadar bir vapur gezisi tertip
edilmiştir.
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Resim-110: 19. Yüzyıl sonlarında Babıâli giriş kapısı (Anonim)

üst düzey paşa (mirliva)
tayin ediliyordu. Prensin geldiği gün saraydan bir araba ve beş çifte kayık tahsis ediliyordu.
Prens İstanbul’a geldiği gün Babıâli adına Hariciye Teşrifat Memuru karşılamaya giderdi.
Hariciye Nazırı da başka bir gün prense hoş geldin ziyareti yapardı.
Prenslerin Padişah huzuruna çıkışı için önce izin alınır, Teşrifat Memuru belirlenen
günü misafire bildirirdi. Prens Saraya geldiğinde bekletilmeyip doğrudan Padişahın huzuruna
çıkarılırdı. Prens için Padişahın ziyafet vermesi gelenekti. Ziyafet programı Teşrifat Memuru
tarafından yapılır ve belirlenen gün yine memur tarafından prense bildirilirdi. Bu ziyafete
Sadrazam ve diğer vükela ile İstanbul’daki bütün diplomatik misyon davet edilirdi. Prens hem
ziyafet günü hem de İstanbul’dan ayrılmadan önce huzura çıkardı. 1859 yılında İstanbul’a
gelen Rusya İmparatoru’nun kardeşi Grandük Konstantin için yapılan teşrifat programı şu
şekilde gerçekleşti: Prens vapuruyla Tophane önlerinde demirleyince Kaptanpaşa, Serasker,
Hariciye Nazırı ve prense mihmandar tayin edilen Mehmet Paşa ile Hariciye Teşrifatçısı
saray kayıkları ile gemiye gidip hoş geldin merasimi yaptılar. Sultan Abdülmecit o esnada
Tophane’deki saraya gelmiş olduğundan Prens ve ailesi, kendi sandallarıyla Tophane
Meydanı iskelesine gelmiş, oradan Padişahın huzuruna çıkılmıştır. Padişah ile görüşen prens
tekrar gemiye dönmüş ve gece kalmıştır. Ertesi gün prens ve maiyeti Küçüksu sahilinde top
atışları eşliğinde karaya çıkmış ve Mirgun Sarayı’nda kahvaltı etmişlerdi. Prens adına
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Sarayda verilecek ziyafet için önce Rusya elçilik görevlileri ile görüşme yapılmıştır. Program
netleşince Mabeynin üst katında Padişah ve hanedan üyelerinin katılımıyla prens ve eşi
onuruna ziyafet düzenlenmiştir. Yemek ardından Sadrazamın refakatinde alt kata inilmiş ve
misafirlere kahve ikramı yapılmıştır. Prens ve elçilik heyeti tekrar Padişahın yanına çıkmışlar
ve resmi görüşmelere geçilmiştir. Bu esnada yemeğe katılmış olan prensin eşi Harem kısmına
alınmıştır.
1862’de gayri resmi olarak İstanbul’a gelen İngiltere Galler Prensi Edward’a ise üst
düzey protokol uygulanmıştır. Gelecekte VII. Edward unvanıyla İngiliz tahtına oturacak olan
prense gayriresmi seyahat ettiği halde mihmandar olarak Tersane Meclisi Reisi Ferik
(İngiliz) Mustafa Paşa tayin olunmuştur. Mustafa Paşa emrine tahsisi edilen Taif vapuru ile
Çanakkale Boğazı’na gitmiş ve prensi karşılamıştır. Prens ve maiyetini getiren gemi
İstanbul’a girip Saray önünde demirlediğinde bütün Osmanlı Donanması gemileri hazır
bulundurulmuş ve 21 pare top atışı yapılmıştır. Ardından Sadrazam, Hariciye Nazırı ve
Serasker Paşa prensin olduğu gemiye gidip hoş geldin merasimi yapmışlardı. Sonra Prens
Saraya geçmiş, İngiltere Elçisi ve Hariciye Nazırı’nın da katılımıyla Padişah ile görüşme
yapmıştır. Görüşme sonrasında Prens, Saray ahırından tahsis edilen bir araba ile İngiliz
Sefarethanesi’ne geçmiştir. Bu arada Sultan Abdülaziz İngiltere’ye olan itibarı göstermek için
bizzat elçiliği ziyaret etmiştir. Ertesi gün Padişahın prens onuruna Küçüksu köşkünde verdiği
kahvaltıya Sadrazam, Serasker ve Hariciye Nazırı ile elçilik görevlileri katılmışlardır. Bu
esnada Prense Osmanlı madalyası verilmiştir. Prensin ziyareti gayriresmi olduğu için
merasimlerde resmi kıyafet (üniforma) giyilmemiştir.
Cenaze merasimleri protokolleri teşrifat memurlarınca organize ediliyordu. Örneğin
İsveç ve Norveç devletlerinin İstanbul’daki orta elçileri Colet’in 1860’da ölümü dolayısıyla
saygı merasimi yapılmıştı (merasim-i ihtiramiye). Hariciye tarafından düzenlenen protokole
göre cenaze alayında üniformalarıyla olmak üzere en önde 4 komiser nezaretinde 10 Belediye
Çavuşu, Belediye Muavini, Başkomiser nezaretinde 12 zabtiye, Kolağaları, Beyoğlu ve
Galata zabıta memurları ile yeterli derecede Nizamiye Askeri katılacaktı. Hariciye Teşrifat
Memuru, Hariciye Müsteşarı ve Divanı-ı Hümayun Tercümanı ise saraydan yollanacak 4 atlı
araba ile törende yer alacaktı. Tören cenazenin elçilikten alınıp mezarlığa götürülmesiyle son
bulacaktı. 1868’de ölen Amerika’nın İstanbul Elçisi Moris’in eşinin cenaze alayı öncesi
Amerika elçilik Baştercümanı Brown bir gün önce Hariciye Teşrifatına gelerek program
hakkında bilgi vermiştir. Bunun üzerine törene Babıâli’den katılacak memurların isim
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pusulası hazırlanmış; cenaze alayı için Saray ahırından (Istabl-ı Amire) 4 atlı bir araba,
Zabtiye Nezareti ve Altıncı Belediye Dairesi’nden yeteri kadar çavuş, asker ve komiser
hazırlamaları istenmiştir. Cenazeye araba ile katılacak Hariciye Müsteşarı, Hariciye
Mektupçusu, Divan-ı Hümayun Tercümanı, Hariciye Tahrirat Müdürü ve Dâhiliye Katibi’nin
Taksim’deki Amerika elçiliğinde bulunacakları saat belirlenmiştir. Törene Hariciye Nazırı’nın
boş arabasının da katılımı sağlanmıştır.
Yabancılara Nişan verilmesi törenlerindeki protokolü teşrifatçı yönetirdi. 1869 yılında
Osmanlı nişanlarına dair bir nizamname çıkarıldı. Buna göre Osmanlı nişanları: Birinci,
ikinci, üçüncü ve dördüncü rütbelerde Osmani, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü rütbelerde
Mecidi nişanlarından oluşacaktı. Bu nişanların kimlere nasıl verileceği nizamnamede
belirlendi.

13.2.2. Teşrifat-ı Umumiye Nazırlığı ve Protokol Uygulamaları
II. Abdülhamit döneminde teşrifat uygulamaları Teşrifat-ı Umumiye Nazırı tarafından
organize edilmeye başlandı. Bu dönemde merasimlerinde Yıldız Sarayı biraz daha öne
çıkmıştır. Abdülhamit saltanatında yeni yıl tebriki için elçilerin kabulünde eskiye benzer
protokol uygulanmıştır. Önce merasim için Hariciye Nazırı tarafından sefaretlere bilgi
verilirdi. Elçilerin en kıdemlisi tarafından Padişah huzurunda yapılacak konuşma önceden
belirlenirdi. Tören günü Saray kapısında bir bölük askeri birlik hazır olurdu. Saray içine
girildiğinde Saray görevlileri yol boyunca dizilirlerdi. Büyükelçiler saray içine kadar araba ile
gelebiliyorladı. Bunun için kapıda bir teşrifat memuru görevlendirilirdi. Diğerleri kapı önünde
inerek yaya devam ederlerdi.
Heyetler halinde gelen elçilere merasimin başlamasına kadar kahve ikramı yapılırdı.
Sefirlerin tamamı geldikten sonra Teşrifat-ı Umumiye Nazırı durumu Padişaha arz eder ve
alınan izin üzerine Divanhane kapısından giriş yapılırdı. Kapının her iki tarafına Mabeyn
görevlileri ve kıdemlerine göre sefirler ve Hariciye Teşrifatçısı sıralanırdı. Herkes yerini
aldıktan sonra Teşrifat-ı Umumiye Nazırı yine Padişaha haber verir büyük üniforma giymiş
olan Padişah yanında Başvekil (Sadrazam), Hariciye Nazırı ve Divan-ı Hümayun Tercümanı
olduğu halde içeri girerdi.
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Resim-111: İngiliz Elçisi Henry Elliot Dolmabahçe Sarayı'nda
II. Abdülhamid'e itimatnamesini sunarken (H. KARATEKE, 2004, 155)

Teşrifat-ı Umumiye Nazırı oradaki elçileri Padişaha takdim eder ve Divanhane’nin
orta kısmında beklemeye başlardı. En kıdemli elçi konuşmasını yapar ardından Padişah
cevabi nutkunu söylerdi. Bu konuşmaları Hariciye Nazırı tercüme ederdi. Ardından Padişah
elçilerin önününden geçerek özel dairesine girerdi.
Abdülhamit döneminin en önemli diplomatik ziyaretleri kuşkusuz Alman İmparatoru
tarafından yapılmıştır. Bu seyahatlerde üst düzey protokol uygulanmıştır. II. Wilhelm tahta
çıkışından bir sene sonra 1889’da İstanbul’a gelmişti. Bu ziyarette İmparatora eşi Augusta
Victoria, kardeşi Prens Henri, Meklenburg Dukası ve Dışişleri Bakanı Kont Herbert von
Bismark da eşlik etti. Alman İmparatoru’nun ziyaretine II. Abdülhamit büyük önem
vermiştir. İmparatoru karşılamak için Müşir Ali Nizami refakat etmek üzere özel bir trenle
Berlin’e yollandı. Ancak II. Wilhelm, kız kardeşi Prenses Sophia ile Yunan veliaht prensi
Konstantin’in düğün törenine katılmak istediğinden tren yerine deniz yoluyla gelmeyi tercih
etti. 1 Kasım 1889 Cuma sabahı Çanakkale’ye gelen İmparator ve ona nezaret eden Alman
Donanması’nı, İzzettin vapurunda yer alan devlet adamları ile Sultani vapuru, Asar-ı Tevfik
firkateyni ve Feth-i Bülent korveti karşıladı. Karşılama heyetinde eski Sadrazam Müşir
Edhem Paşa, Hariciye Nazırı Sait Paşa, Berlin Büyükelçisi Tevfik Paşa ve Hariciye
Teşrifatçısı İbrahim Bey bulunuyordu. Müşir Ali Nizami Paşa ve Goltz Paşa imparatorun
mihmandarlığını üstlendi. Alman İmparatoru ve maiyetindekileri getiren donanma 2 Kasım
tarihinde İstanbul’a gelerek Dolmabahçe önüne demirledi. II. Wilhelm ve eşi İstanbul’daki bu
ilk ziyaretlerinde; Beyoğlu’nda Protestan Kilisesi, Topkapı Sarayı, Müze-i Hümayun
407

(İstanbul Arkeoloji Müzesi), Sanayi-i Nefise ve Harbiye mekteplerini, Ayasofya ve
Süleymaniye camilerini gezdiler. Bu esnada İstanbul’da yaşayan Alman vatandaşlarıyla
görüşen II. Wilhelm ve Yıldız Sarayı’nda onuruna verilen ziyafetlere katıldı.
Alman İmparatoru ve ailesi ikinci seyahati 1898 Ekim’inde oldu. İmparatorun ziyaret
programında önce İstanbul daha sonra Kudüs vardı. Ziyaret Osmanlı Devleti’nde Almanya
nüfuzunun göstermesi açısından dikkat çekicidir. İmparator ve eşi, Hohenzollern gemisiyle
Çanakkale önlerine geldi. İmparatoru burada Berlin eski Büyükelçisi ve Hariciye Nazırı Sait
Paşa ile birlikte Turhan Paşa, Şakir Paşa, Selnis Paşa, Kamphovener Paşa ve Berlin
Büyükelçisi Tevfik Paşa karşıladı. Alman İmparatoru ve eşliğindeki gemiler 18 Ekim’de
İstanbul’a top atışları, sloganlar arasında girerek Dolmabahçe önlerine demirledi. II. Wilhelm
göğsünde Osmanlı madalyası bulunan amiral kıyafetiyle kaptan köprüsüne çıkarak halkı
selamladı. Bir süre sonra misafirler gemiye yanaşan saltanat kayığına binerek sahile doğru
hareket etti. Burada Padişah tarafından samimi bir şekilde karşılandı. II. Abdülhamit’in
Kraliçe Victoria’ya ya elini uzatarak kayıktan inmesine yardımcı olması Avrupa aristokrasisi
tarafından nazik ve centilmen bir hareket olarak değerlendirildi.
II. Wilhelm, İstanbul’da bulunduğu süre zarfında, Teutonia Kulübü’nde bazı
Almanları kabul etti. Bunun yanında tiyatro izledi, şehir surlarını ve İzmit Hereke Halı
Fabrikası’nı gezdi. Ayrıca Avusturya vatandaşı ve Siyonizm’in fikir babası olan Theoder
Herlz ile gizli bir görüşme de yaptı. İmparator onuruna 22 Ekim 1898 Cumartesi günü
Dolmabahçe Sarayında verilen ziyafetten sonra II. Abdülhamid tarafından Suriye ve Beyrut’u
kapsayan ziyareti gerçekleştirmek üzere uğurlandı.
II. Wilhelm’in yolculuğunun ikinci ayağını Kudüs, Suriye ve Beyrut oluşturmaktaydı.
Heyet Hohenzollern yatıyla 25 Ekim’de Hayfa’ya ulaştı. Burada kendisini karşılayanlar
arasında resmi görevliler dışında Katolik ve Protestan Alman kolonileri de bulunuyordu.
İmparatorun kutsal topraklardaki seyahati Hayfa’dan başlayarak 11 saatlik bir otomobil
yolculuğuyla Yafa, daha sonra Kudüs’le devam etmiştir. İmparator 31 Ekimde Kudüs’te
Alman Kilisesi (Erlöserkirche)’nin açılışını yapmıştır. Gezi kapsamında Müslümanlar ve
Ortodokslara ait kutsal mekânlar ziyaret edilmiş, Theoder Herzl ile tekrar bir görüşme
yapılmıştır. II. Wilhelm 9 Kasım’dan sonra Şam ve Beyrut’u ziyaret etmiş ve 13 Kasım’da
Almanya’ya dönmek üzere hareket etmiştir.
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Osmanlı protokol uygulamalarındaki son önemli değişikliklerden biri Sultan II.
Abdülhamit ardından tahta geçen Sultan V. Mehmet Reşat (1909-1918) döneminde oldu.
1911’den itibaren büyük ve orta elçilerin itimatname takdimleri için huzura kabul merasimleri
bir nizamname ile belirlenerek Ceride-i Resmiyede (resmi gazete) yayınlandı. Bu
nizamnameye göre elçi, itimatnamesini tekdim etmek için gün talebi ve yapacağı konuşmanın
bir kopyasıyla Hariciye Nezareti’ne başvuracaktı. Nazır bu hususta çıkan Padişah emrine
(irade) göre sonucu elçiye bildirecekti. Büyükelçi sefaretten Teşrifat Muavini ve bir diğer bir
teşrifat memuru tarafından alınacak, önünde ve arkasında Hassa Alayı Çavuşları’ndan ikişer
süvari olduğu halde dört atlı Saray arabasıyla Saraya gelecekti. Arabada Teşrifat Muavini’nin
elçinin sol tarafında oturması gerekiyordu. Elçinin maiyeti de ikişer atlı arabalarla Saraya
gelecekti. Alay, Dolmabahçe Sarayı’nın büyük kapısında bir bölük hassa askeri tarafından
karşılanacak, bu arada muzıka, elçinin ait olduğu devlet marşını çalacaktı. Teşrifat Muavini
ile memuru, elçi ile maiyetine Saraya kadar eşlik edeceklerdi. Heyet alt katta Hademe-i Hassa
ve ardından birinci katta Teşrifat Müdir-i Umumisi tarafından karşılanıp kabul salonuna
alınacaktı. Sultandan çıkan izin üzerine elçi ile tercümanı huzura girecekler, Hariciye Nazırı
kendisini Sultana takdim edecekti. Elçi itimatnamesini takdim ettikten sonra, yine alacağı izin
üzerine maiyetini takdim edecek, ancak huzurdan çıktıktan sonra saraydaki Süfera Salonu’na
geçilecek ve burada istirahat edilecekti. Orta elçilerin kabulü de sefarethaneden iki atlı
arabayla alınmak gibi küçük protokol farkları haricinde aynıydı.
Sultan Reşat dönemindeki bu nizamname ile ilk defa ve resmen elçilerin veliaht
tarafından kabulü teşrifatı da zikedilmiştir. Buna göre elçi ziyarete kendi arabasıyla gelecekti.
Yine nizamname ile elçilerin Babıâli’ye yaptıkları resmi ziyaret kaldırılmış, bunun yerine
istenirse Sadrazam ile özel bir görüşme yapılabilmesi getirilmişti. Bütün özel ziyaret talepleri
Hariciye Nezareti aracılığı ile yürütülecekti.
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Uygulamalar
•

Günümüz dünyasına tesiri bulunan bu bölüm konularının daha detaylı

kavranabilmesi için Filiz Karaca’nın, “Teşrifat”, (DİA, c. 40, 2010, s. 570-572), Hakan T.
Karateke’nin, Padişahım Çok Yaşa: Osmanlı Devleti’nin Son Yüzyılında Merasimler, (Kitap
Yayınevi, İstanbul 2004), Ömer Turan’ın, “II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde
Osmanlı Diplomasisi”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, (Haz. SOYSAL, İ.),
Ankara 1999, s. 241-257) başlıklı çalışmalarını okuyunuz.
•

Ayrıca şu hususlara bilhassa dikkat ediniz:

•

Osmanlı teşrifat anlayışı 18. Yüzyıldan itibaren değişikliğe uğramıştır. Protokol

kurallarının kurumsallaşması esnasında Teşrifat Kalemi'ne verilen görevler, daha ziyade
Nişancı’nın yükümlülüğündeki uygulamaları kapsamaktaydı. Kapıcılar Kethüdası ve Çavuşbaşı’ya
ait görevlerin bu kalemde toplanması ise zaman içerisinde olmuştur. Bu geçiş gerçek manada
Tanzimat sonrası süreçte tamamlanmıştır.
•

Tanzimatın ilanıyla başlayan değişim çerçevesinde teşrifat kurumunun mevcut

görevlerinde bazı yenilikler meydana gelmiştir. Gerek II. Mahmut ve gerekse daha sonraki
reformlarla diplomasiye dair merasim kurallarının oluşumunda, doğrudan Avrupa'daki
uygulamalar örnek alınmıştır. Ayrıca, yapılacak düzenlemelerin Avrupa'da nasıl karşılanacağı ve
gelecek tepkiler de dikkate alınmaya başlanmıştır. Nitekim elçiler, prens ve sair yabancı hükümdar
ailesi mensubu misâfirler ile çeşitli ziyâretçilere yapılacak törenlerin ayrıntısı tesbit edilirken
Avrupa devletleri kurallarına müracaat edildiği bilinmektedi. Tanzimat reformları sonucunda
kesedarlığın yerini Muavinlik almıştır. Kesedar yamağına bir süre Muavin Yamağı, daha sonra
Muavin Refiki denilmiştir. Serhalifelik ise 1902 yılına kadar varlığını korumuştur.
•

Avrupanın teşrifata en önemli etkisi bir nezaretin ortaya çıkışı olmuştu. Osmanlı’da

ikinci bir teşrifat kurumu olarak Hariciye Nezareti’ne bağlı olamak üzere Hariciye Teşrifatçılığı
(1846-1909) oluşturulmuştur.
•

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilişi ardından II. Meşrutiyet’in ilanından sonra

1909’da Sadrazamlık bünyesinde Teşrifat-ı Umumiye Dairesi (1909-1922) oluşturulmuştur.
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Uygulama Soruları

•

Osmanlı’da ilk balo uygulamaları hangi dönemde başlamıştır?

•

Hariciye Teşrifat Defteri’ne ne gibi kayıtlar işleniyordu?

•

Tanzimat sonrası merasimler için hangi saraylar tercih edilmiştir?

•

Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlıya hangi hükümdarlar ziyaret gerçekleştirmiştir
ve hangi protokol uygulanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Tanzimat sonrası Osmanlı protokol anlayışında meydana gelen
Batılılaşma kapsamında oluşturulan yeni kurumlar olan Hariciye Teşrifatçılığı (1846-1909),
Teşrifat-ı Umumiye Nezareti (1876-1909) ve Teşrifat-ı Umumiye Dairesi (1909-1922)
birimlerinin teşkilat yapısı ile bu kurumlar tarafından uygulanan protokoller örnekler
eşliğinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) 1832’de Sultan II. Mahmut’un bizzat katıldığı ilk resmi balo ziyafeti aşağıdaki hangi
gemide verilmiştir?
a) Selimiye

b) İzzettin

c) Ertuğrul

e) Peyk-i Şevket

d) Mahmudiye

2) 1846’da tayin edilen ilk hariciye teşrifatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamil Bey b) Ali Rıza Bey

c) Rasih Bey d) Fuat Bey e) Galip Bey

3) Dolmabahçe Sarayı 1856’da kullanıma başlanınca törenler sarayın genellikle aşağıdaki
hangi bölümünde yapılmaya başlanmıştır?
a) Mabeyn Salonu

b) Harem Salonu

d) Arz Odası

c) Muayede Salonu

e) Divanhane

4) Teşrifat-ı Umumiye Nezâreti hangi Padişahın emriyle kurulmuştur?
a) II. Mahmut b) III. Selim

c) I. Abdülhamit

d) V. Mehmet Reşat e) II. Abdülhamit

5) Teşrifat-ı Umumiye Dairesi aşağıdaki hangi tarihler arasında faaliyet göstermiştir?
a) 1876-1909 b) 1909-1922

c) 1839-1856

d) 1846-1909

e) 1794-1846

6) 1869’da İstanbul’a Karadeniz tarafından gelen Avusturya İmparatoru Fransuva Jozef‘in
Boğaz’da savaş gemileri tarafından karşılanamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1856 Paris Antlaşması
c) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

b) 1829 Edirne Antlaşması
d) 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması

e) Küçük Kaynarca Antlaşması
7) 19. Yüzyılda İstanbul’a gelen Avrupalı hükümdar ve misafirler aşağıdaki hangi mekânı
ziyaret etmezdi?
a) Ayasofya

b) Süleymaniye c) Topkapı

d) Kağıthane

e) Rami Kışlası

8) İran Şahı 1873’de İstanbul ziyaretinde hangi sarayda kalmayı tercih etmiştir?
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a) Topkapı

b) Beylerbeyi c) Ihlamur d) Beşiktaş

e) Hidiv

9) Yabancıların Osmanlı Padişahına takdim ettikleri hediyelerin kaydı nereye yapılırdı?
a) Tersane-i Amire

b) Defterhane-i Amire

d) Defter-i Teşrifat

c) Darphane-i Amire

e) Istabl-ı Amire

10) Sarayda Avrupalı büyükelçilerin kabulü esnasında protokol konuşmaları bizzat aşağıdaki
hangi devlet görevlisi tarafından tercüme edilirdi?
a) Kesedar Yamağı

b) Hariciye Nazırı

d) Hariciye Müsteşarı

c) Hariciye Mektupçusu

e) Hariciye Muavini

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

a

c

e

b

a

e

d

c

b
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14. OSMANLI’NIN YIKILIŞ SÜRECİNDE DİPLOMASİ

415

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. II. Meşrutiyetin İlanı ve Kaos Yıllarında Diplomasi
14.2. 1911 Trablusgarp Savaşı’nda Diplomasi
14.3. Balkan Savaşları’nda Osmanlı Diplomasisi
14.3.1. Savaş Sürecinde Diplomasi
14.3.2. Savaş Sonrasında Diplomasi
14.4. Sonun Başlangıcı: I. Dünya Savaşında Osmanlı Diplomasisi
14.4.1. Osmanlı’nın Savaşa Katılım Süreci
14.4.2. Osmanlı’nın Paylaşımını Öngören Gizli Antlaşmalar
14.4.3. I. Dünya Savaşı Esnasında Ermeni Sorunu ve Osmanlı
Diplomasisi
14.4.4. Alman İmparatorunun II. Wilhelm’in Üçüncü İstanbul
Ziyaretinde Diplomasi ve Teşrifat
14.5. Osmanlı’ya Veda: Mondros ve Sevr
14.5.1. Mondros Mütarekesi
14.5.2. Sevr Antlaşması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Osmanlı’da II. Meşrutiyetin ilanı sonrası diplomasi anlayışında nasıl bir değişim

yaşanmıştır?
•

Balkan Savaşları sürecinde Osmanlı diplomasisi ne gibi adımlar atmıştır?

•

I. Dünya Savaşı esnasında Ermeni Meselesi nasıl gündeme gelmiştir?

•

Alman İmparatoru’nun son İstanbul ziyareti hangi diplomatik amaçlara yönelik

olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya

Kazanım

Konu

geliştirileceği
II. Abdülhamit’in tahttan indirilişi
II. Meşrutiyetin İlanı
ve Kaos Yıllarında
Diplomasi

sonrası

devlet

idaresinde

yeniden

Babıâli’nin ve İttihat ve Terakki Ders
etkin

Partisi’nin
diplomasiye

notları,

tavsiye

olmasının edilen kaynaklar.
yansımalarının

öğrenilmesi.
İtalya’nın 1911’de Trablusgarp ve
1911

Trablusgarp ardından 1912’de Rodos ve Oniki Ders

Savaşı’nda Diplomasi

Adayı

işgali

sürecinde

notları,

önerilen

Osmanlı kitap ve makaleler.

diplomasi faaliyetlerinin kavranması.
sonuçlanan

Hezimetle
Balkan Savaşları’nda
Osmanlı Diplomasisi

Savaşları

(1912-1913)

Balkan
sürecinde

Osmanlı siyaset ve diplomasisinin
başarızlığının

sebeplerinin

Ders notları ile yerli ve
yabancı kaynaklar.

öğrenilmesi.
Osmanlı’nın

tarih

sahnesinden

çekilişinin başlangıcı olan I. Dünya

I. Dünya Savaşında Savaşı’na girişte diplomasinin etkisi,
Ders notları.
Osmanlı Diplomasisi
Osmanlıyı paylaşma antlaşmaları, bu
sırada İstanbul’u ziyaret eden II.
Wilhelm’e uygulanan protokol ve
418

günümüze kadar etkisini sürdüren
Ermeni sorununda Osmanlı diplomasi
anlayışının öğrenilmesi.

Osmanlı’nın
Mondros

ve

Antlaşmaları

Sevr

son

antlaşması

olan

Mondros Ateşkesi ile hiçbir zaman
yürürlük

kazanamayan

Sevr

diplomatik

yönden

Antlaşması’nın

Ders notları ile önerilen
kitap ve makaleler.

değerlendirilmesi.
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Anahtar Kavramlar



Hareket Ordusu: II. Meşrutiyetin ilanından sonra patlak veren 31 Mart İsyanını

bastırmak üzere Rumeli’den gelen ordu. Ordu 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul’a girdi.
•

Kiliseler/Mezhepler Kanunu: Balkanlar’da kilise ve mekteplerin hangi millete

ait olacağı yönündeki kadim tartışmaları bitiren 3 Temmuz 1910 tarihli kanun.
•

Babıâli Baskını: Balkan Savaşında yaşanan hezimet ardından gelen diplomatik

temaslar esnasında İstanbul’da İttihatçı Talat ve Enver paşalar önderliğinde 23 Ocak 1913
tarihli darbe gerçekleşti ve Sadarete Mahmut Şevket Paşa getirildi.
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Giriş
Sultan II. Abdülhamit kendisinden önceki iki Padişah gibi darbe ile tahttan
uzaklaştırılınca 30 yılı aşkın takip ettiği ve oldukça girift uluslararası ilişkilere dayanan denge
politikalarının da sonu gelmiş oldu. Bundan sonra tahta çıkacak iki Padişahın etkin bir
politika yürütecek ne kapasiteleri ne de imkânları vardı. Yeni dönem, bir süredir devlet
kademelerinde ve 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla açılan mecliste güç kazanan İttihat ve
Terakki Partisi ile muhaliflerinin mücadelesi ekseninde şekillendi.
1908 Jön Türk İhtilali'nin en önemli sonuçlarından biri yönetimin Yıldız Sarayı’ndan
tekrar Babıâli’ye yani hükümete geçmesidir. Saray devre dışı kalınca hükümet ile bürokratlar
diplomasiyi belirleme ve uygulamada yeniden söz sahibi oldular. Fakat bu süreçte
hükümetten daha ziyade İttihat ve Terakki adına belli bir gurubun Osmanlı dış siyasetini ve
diplomasisini yönlendirdiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. II. Meşrutiyet döneminde
diplomatik bir yenilik olarak yapılan uluslararası antlaşmalar önce Osmanlı kabinesi (Meclisi Vükela) tarafından tasdik ardından Padişahın onayıyla yürürlük kazanmaya başladı. II.
Abdülhamit sonrasında toprak kayıpları devam etti. Osmanlı diplomatlarının en yoğun
uğraşıları arasında yurtdışındaki Müslümanların statüleri, emlak ve vakıf malları meseleleri
oldu.
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14.1. II. Meşrutiyetin İlanı ve Kaos Yıllarında Diplomasi
Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri de 1908 II. Meşrutiyet’in ilanıyla
başladı. Yeniden açılan meclis için yapılan seçimlerde Türk cephesini, orduya dayanan, devlet
ve hükümete hâkim olan İttihat ve Terakki Komitesi ile liberal görüşlü Ahrar Fırkası
temsil etti. Öteki unsur içinde de en şiddetli mücadeleyi, Yunanistan’ın telkinleri ile hareket
eden Fener Patrikhanesi ve Rum vatandaşlar yaptı. Nihayet seçimler ardından 17 Aralık
1908 günü bizzat Padişah Meclisi açtı.
Osmanlı’da seçim

ve

sonrası

çalkantılar

gündemi meşgul ederken 5 Ekim 1908’de AvusturyaMacaristan Bosna-Hersek’i ilhak etti. Ertesi gün Girit
Rumları Yunanistan’a bağlandıklarını duyurdular.
Ardından Bulgaristan tam bağımsızlığını ilan etti. Bu
gelişmeler karşısında protesto dışında tepki verecek
gücü olmayan Osmanlı diplomasisi Avusturya ile
yapılan 26 Şubat 1909 tarihli bir protokol ile
Yenipazar Sancağı’nın iadesi şartıyla Bosna-Hersek’in
ilhakını kabul etti. Protokolü Osmanlı adına Sadrazam
Hüseyin Hilmi Paşa imzaladı. Bulgaristan’a dair
Rusya ile yapılan protokolü ise Hariciye Nazırı Rifat
Paşa

imzaladı.

Antlaşmaya

göre

Osmanlı’nın

Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanıması karşılığında Rusya
93 Harbi tazminatıntan 125 bin Frank indirim yapacaktı.

Resim-112: Sadrazam Ahmet Tevfik
Paşa'nın büyük üniforması
(H. KARATEKE, 2004, 84)

Bu arada yeni Osmanlı meclisinin ilk hükümeti 13 Ocak 1909’da Kamil Paşa
tarafından kuruldu. Hükümet, İttihatçıların müdahaleleriyle kısa bir süre sonra istifa ederek
yerini partiye yakınlığı ile tanınan Hüseyin Hilmi Paşa’ya bıraktı (14 Şubat 1909). Meclis,
31 Mart hadisesine kadar geçen iki ay içinde İttihatçılar ve muhalifleri arasında meydana
gelen şiddetli siyasi mücadelelere sahne oldu. İç çekişmeler devletin dış ilişkilerini doğrudan
etkilemekteydi. Daha meclisin açılışının ilk günlerinde Hıristiyan unsurlar millî gruplar
halinde mücadeleye başladılar. Bu kaos ortamında Arap ve Arnavut gibi Müslüman unsurlar
da devletten yüz çevirdi. Bu durum İttihatçıların milli birlik (ittihâd-ı anâsır) hayallerine
büyük bir darbe oldu.
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Yaşanan kaos ortamında ve 31 Mart Vak’ası hengamesinde Sultan II. Abdülhamit bir
darbeyle tahtan indirildi. 13 Nisan 1909’da başlayan isyandan bir gün sonra Ermeniler
Adana’da büyük bir ayaklanma çıkartarak pek çok Müslüman’ı katletti. İstanbul’daki olaylar
11 gün kanlı bir şekilde devam etti. Nihayet Selanik’ten gelen ve Mustafa Kemal
(Atatürk)’in de yer aldığı Hareket Ordusu’nun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul’a
girmesinden sonra olaylar bastırıldı. Yeşilköy’de toplanan ve II. Abdülhamit’in tahttan
indirilmesine karar veren Meclis-i Milli üyeleri, asayiş sağlandıktan sonra 26 Nisan 1909
günü İstanbul’a döndü.
Sultan Abdülhamit ardından Osmanlı tahtına V.
Mehmet Reşat oturdu (1909-1918). Bu arada hareket Ordusu
Komutanı Mahmut Şevket Paşa’nın emri ile sabık Sultan II.
Abdülhamit Selanik’e sürgüne gönderildi. Bu karardan ne
Padişahın ne de Sadrazamın haberi vardı. Ertesi gün durumu
Fransız Elçisi’nden öğrenen Sadrazam, gelişmeyi Padişaha
bildirmek için Saraya gittiğinde Saray görevlilerinin de
götürüldüğünü öğrendi. Padişahın ısrarla görevde kalmasını
istediği Ahmet Tevfik Paşa, İttihatçıların baskıları neticesinde
istifa etti. Yerine onların istediği Hüseyin Hilmi Paşa getirildi.
Ancak İttihatçıların baskılarına dayanamayarak o da istifa etti
ve yerine diplomat kişiliği bulunan Roma Büyükelçisi
İbrahim Hakkı Bey tayin edildi (12 Ocak 1910).

Resim-113: Sultan Mehmet Reşat
(ÖRENÇ, 2012, 207)

İttihatçı hükümetin bazı uygulamaları Arnavutluk’tan Yemen’e kadar ülkenin bazı
yerinde ayaklanmalara sebep oldu. Balkan devletlerinin millî kiliselerini kurup Rum-Ortodoks
kilisesinden ayrıldıkları günden itibaren Rumeli’de bulunan kilise ve mekteplerin kime ait
olacağı meselesi devam ediyordu. İttihatçılar, II. Abdülhamit’in Balkan devletlerinin
Osmanlı’ya karşı ittifakını önlemek için ustaca kullandığı bu sorunu 3 Temmuz 1910 tarihli
Kiliseler/Mezhepler Kanunu’yla hallettiler. Fener Rum Patriği Padişahı ziyaret ederek
kanunu onaylamamasını istedi. Fakat Padişah Hristiyan unsurlar arasındaki ihtilafı ortadan
kaldıracağına inandığı kanunu onayladı. Böylece Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne
karşı birleşmesinin yolu açılmış oldu.
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Balkanlar’daki

karışıklıklar

son

bulmayınca

İttihatçılar, bölge halkını sakinleştirmek ve yeniden devlete
kazandırmak ümidiyle Padişahı Rumeli gezisine çıkardılar
(5-26 Haziran 1911). Sadrazam ve bazı hükümet üyelerinin
de katıldığı gezi Çanakkale, Selanik, Üsküp, Priştine,
Kosova ve Manastır şehirlerini kapsıyordu. Sultan
Mehmet Reşat, gerek buralarda gerekse yol boyunca geçtiği
yerlerde coşkun tezahüratla karşılandı. Padişahın Rumeli
gezisinin bilhassa Arnavutlar üzerinde olumlu etkisi oldu.
Rumeli’deki bu olumlu havanın aksine İstanbul’da
şiddetli siyasi mücadeleler devam ediyordu. İttihat ve
Terakki’nin baskıcı uygulamaları meclis içinde bu

Resim-114: Sultan Mehmet Reşat
(Anonim)

partiden kopmaları hızlandırdı. Mecliste yeni bir muhalif grup oluştu. Basında bunların yeni
bir parti kurduğu ve başına da İttihat ve Terakkî’nin kurucularından olan Miralay Sadık
Bey’in getirildiği haberleri çıktı. Sadrazamın istifa tehdidinde bulunması üzerine Padişah,
Sadık Bey’i Selanik’e sürdü. Bu arada İbrahim Hakkı Paşa hükümetinin yanlış
uygulamalarından biri de Trablusgarp-Bingazi vilâyetindeki asker sayısını azaltmasıydı.
Roma Büyükelçiliğinden gelen Hakkı Paşa’nın II. Abdülhamit’in bölgede eskiden beri
emelleri bulunan İtalya’ya karşı güçlendirdiği bu vilayeti askersiz, valisiz ve kumandansız
bırakması burada gözü olan İtalya’nın işini kolaylaştırdı.

Resim-115: Sultan V.Mehmed Reşat Dolma Bahçe Sarayı Muayede salonunda, 1911 yılı (H.
KARATEKE, 2004, 93)
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Bu olumsuz gelişmeler üzerine II. Abdülhamit döneminde yedi defa Sadrazamlık
yapan Meclis-i Ayan Başkanı Küçük Sait Paşa sekizinci defa Sadarete getirildi. Muhalefetin
partileşmesi ise hızlandı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 21 Kasım 1911 kurularak Damat Ferit
Paşa başkanlığa, Sadık Bey başkan yardımcılığına getirildi. İstanbul’da siyasi çekişmeler
daha da şiddetlendi. Nihayet Padişah iradesiyle Meclis-i Mebusan feshedildi (18 Ocak 1912).
Böylece II. Meşrutiyet’in ilk gerçek çok partili dönemi sona erdirilmiş oldu. İttihat ve
Terakkî’nin baskısı altında yapılan ve sopalı seçim olarak adlandırılan yeni seçimlerde
Hürriyet ve İtilâf Fırkası tasfiye edildi. 18 Nisan 1912’de ikinci yasama dönemine başlayan
meclisteki mebusların on beşi hariç tamamı İttihat ve Terakki’ye mensuptu. İttihatçıların
meclise tamamen hâkim oluşu, ülkenin hiçbir sorununu çözemediği gibi ordunun da katıldığı
içinden çıkılmaz siyasi çekişmelere zemin hazırladı. Bu da bilhassa Balkan felaketinin
yaşanmasındaki en önemli sebeplerden biri oldu.

14.2. 1911 Trablusgarp Savaşı’nda Diplomasi
İstanbul’da anayasa değişikliği, meclisin feshi ve seçimlerle uğraşıldığı sırada
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırısı gündemi bir anda değiştirdi. İtalya 1870’de milli birliğini
tamamladıktan sömürge politikaları izlemeye başlamıştır. Bunun için de gözünü zayıf
Osmanlı Devleti’ne bağlı Kuzey Afrika’ya ve bu kıtada kalan son Osmanlı toprağı
Trablusgarp (Libya) Eyaleti’ne dikti. Önce Avrupa devletleriyle yapılan ikili antlaşmalarla
askeri harekâta zemin hazırladı; ardından 14 Şubat 1910 tarihinde Babıâli’ye nota vererek
Trablusgarp’ta imtiyaz istedi. Dönemin Osmanlı Hariciye Nazırı Rifat Paşa bağımsız bir
devletin egemenlik anlayışına uymayacak bu teklifi reddetti.
İtalya, Trablusgarp harekâtına başlamadan Babıâli’ye 23 Eylül 1911 tarihli bir nota
daha verdi. Burada, İttihat ve Terakki’nin Trablusgarp ve Bingazi’de halkı İtalyanlar aleyhine
tahrik ettiğinden ve Osmanlı vapurlarıyla bölgeye asker ve mühimmat sevk olunduğundan
şikâyet ediliyor, İtalyan vatandaşlarının ertesi gün o bölgeyi terk edecekleri bildiriliyordu.
Osmanlı Hükümeti bu gelişme üzerine bölgedeki durumun vahim bir hal alacağını anladı ve
bir vapurla bir miktar cephane gönderdi. Bundan sonra İtalya’nın baskıları artarak devam etti.
İtalyanlar, nihayet 28 Eylül 1911 tarihinde verdikleri bir diğer ültimatomla 24 saat içinde
Trablus ile Bingazi’nin tahliyesini ve teslimini istediler. Hakkı Paşa bu ültimatomu,
Gayrimüslim ve Türk jandarma müfettişi olarak Osmanlı hizmetinde bulunan İtalyan generali
Robilant’ın evindeyken öğrendi. Ültimatoma 29 Eylül 1911 tarihinde verilen cevapta,
Osmanlı’nın toprak bütünlüğünün tanınması şartıyla İtalya’ya bu bölgede ekonomik ve
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kısmen siyasi imtiyazlar verilmesinin kabul edildiği bildiriliyordu. İtalya, ültimatomun cevap
tarihi olan 29 Eylül 1911’de bir nota ile bu sefer savaş ilan etti.
İtalyanlar 1 Ekim 1911 tarihinde Trablus sahillerini abluka altına aldılar. 4 Ekim’de
karaya çıkarılan bir İtalyan müfrezesi, boş bulduğu Hamidiye Tabyası’nı işgal etti. Osmanlı,
bölgeye İstanbul’dan kara kuvveti gönderemedi. Bunun için Tunus ve Mısır yoluyla gizli
olarak subay, para ve mühimmat yollandı. Vali vekilliği ve kumandanlığını üstüne alan
Miralay Neşet Bey, şehirdeki çok az sayıdaki kuvvetler ve Sultan Abdülhamit döneminde
silahlandırılan yerel ahali Senusilerle işbirliği yaparak savunma cephesi kurdu. Bölgeye gizli
ulaşan Enver ve Mustafa Kemal gibi gönüllü Osmanlı subayları tarafından sürdürülen
direniş çok önemli sonuçlar verdi. İtalyan ordusunun dünya kamuoyunda askeri itibarı
sarsıldı. İtalya bunu telafi etmek için, donanmayla Ege Adaları’nı ve Boğazları işgal etmek
istedi. Bununla Osmanlı’nın tehdit ederek bölgeye yardım gönderilmesini engellemeyi
düşünüyordu. Harekete geçen İtalya Donanması, 4 Mayıs-20 Mayıs 1912 arasında Ege
Denizi’nde Rodos ve Oniki Adayı işgal etti. Rodos ve Oniki Ada’yı ele geçirmiş olmak
İtalyan yayılmacılığına cesaret verdi. Yunanlılar gibi İtalyanlar da bundan sonra bütün
dikkatlerini Anadolu’ya çevirdiler. Bu yöndeki faaliyetlerinde Rodos’u bir üs olarak
kullandılar. Ayrıca İtalyan işgalinden sonra Ege Adaları’nın statüsü Osmanlı diplomatlarını
uzun süre meşgul edecek olan uluslararası bir sorun haline geldi.
Trablusgarp Savaşı sürerken Balkan Savaşları da başlamıştı. Bu durum Osmanlı’yı
İtalya ile bir an önce barış yapmaya zorladı. İtalyanlarla yapılan müzakereler sonucu 15-18
Ekim 1912 tarihlerinde Uşi (Ouchy) Antlaşması imzalandı. Osmanlı murahhaslığını orta elçi
sıfatıyla diplomat Mehmet Nabi Bey ile Rumbeyoğlu Fahrettin Bey, İtalya tarafını
parlemento üyeleri Pietro Bertolini, Guido Fuzinato ve Cozepe Volpi temsil etti. 11
maddelik antlaşmanın 1. maddesinde derhal ateşke, 2. maddesinde ise Osmanlı’nın
Trablusgarp’tan askerini çekmesine karşılık İtalya’nın da adaları kayıtsız şartsız terk etmesi
kabul edildi.
İtalya, I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti’ne karşı İtilaf Devletleri’nin
yanında savaşa katıldı. Hemen ardından Uşi Antlaşması’nın kendisine yüklediği
yükümlülükleri fesh ettiğini, yani Menteşe Adaları (Rodos ve Oniki Ada)’ndan
çekilmeyeceğini ilan etti (22 Ağustos 1915). Böylece sorun II. Dünya Savaşı yıllarına kadar
devam etti.
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14.3. Balkan Savaşları’nda Osmanlı Diplomasisi
14.3.1. Savaş Sürecinde Diplomasi
Osmanlı Devleti bir taraftan Trablusgarp Harbi ve bir taraftan da Arnavutluk isyanı ile
meşgul olunca, aralarındaki derin sorunları gideren Balkan devletleri Rumeli’yi paylaşmak
üzere harekete geçtiler. 13 Mart 1912’de Bulgaristan ile Sırbistan, 29 Mayıs’ta Bulgaristan ile
Yunanistan birer ittifak anlaşması imzaladı. Bir müddet sonra buna Karadağ da katıldı.
Balkan Savaşı, Trakya (Doğu) ve Makedonya ile Arnavutluk (Batı) olmak üzere iki
cephede oldu. Doğu cephesinde Bulgarlar’la, batı cephesinde ise bütün müttefiklerle
savaşıldı. Ayrıca denizde Karadeniz’de Bulgar ve Ege’de ise Yunan donanmalarıyla mücadele
edildi. Osmanlı Doğu Ordusu 23 Ekim 1912’de kendisinden üç kat fazla olan Bulgarlara
yenildi ve Trakya’yı boşaltarak Çatalca’ya kadar çekildi. Batı Ordusu 23-24 Ekim’de
Komanova’da Sırplar’a yenildi. En kötüsü Tahsin Paşa 35 bin kişilik ordusu ile Selanik’te
Yunanlılara teslim oldu. Asırlık Türk şehri Selanik bir anda Yunanlıların eline geçmiş oldu.
Neticede I. Balkan Harbi’nde Osmanlı ordusu, cephelerin tamamında başarısız olarak bütün
Rumeli’yi kaybetti. Mağlubiyet geniş bir göç dalgasını da beraberinde getirdi. Başta İstanbul
olmak üzere Müslüman muhacir nakledilen yerlerde büyük sorunlarla karşılaşıldı. Ahmet
Muhtar Paşa’nın büyük kabinesi, bu büyük hezimet sonunda istifa ederek yerini bir başka
tecrübeli devlet adamı Kamil Paşa’ya bıraktı (29 Ekim 1912).
Rumeli’de savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Ege ve Anadolu’da asırlık ihtiraslarını
gerçekleştirme fırsatını yakaladığını düşünen Yunanistan, donanmasını devreye soktu.
Osmanlı Donanması’nın Karadeniz’de Varna ve havalisini bombalamakla meşgul olduğu
sırada Yunan gemileri, 21 Ekim-24 Kasım 1912 tarihlerinde Limni, Gökçeada, Taşoz,
Semadirek, İpsara, Bozcaada, Nikarya, Midilli ve Sakız adalarını kolaylıkla işgal ettiler.
Yunanistan’ın bu operasyonu sonucu Osmanlı’nın Akdeniz’deki varlığı tamamen sona erdiği
gibi, özellikle, Çanakkale Boğazı’na yakın adaların elden çıkışı ile de başkent İstanbul
doğrudan saldırılara açık hale geldi.
Bu arada Balkan devletleriyle yapılan ateşkes görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Taraflar
arasında 3 Aralık 1912’de imzalanan Çatalca Mütarekesi yapıldı. Buna göre göre
görüşmeler Londra’da yapılacaktı. Londra’da konferans diplomasisine uygun olarak iki ayrı
toplantı yapıldı. Biri Osmanlı Devleti ile Balkan ülkeleri arasında barış görüşmeleri gündemli
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olan, diğeri de Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya’nın Londra Büyükelçileri ile
İngilizlerin katıldığı ve adına Süfera Konferansı denilen toplantıydı.
Barış konferansı, İngiltere Dışişleri Bakanı Edward
Grey’in başkanlığında 16 Aralık’ta başladı. Bu arada
Arnavutluk 29 Kasım’da bağımsızlığını ilan etti ve büyük
devletler tarafından tanındı (17 Aralık 1912). Büyük
Devletler, 17 Ocak 1913’te Babıâli’ye ortak bir nota
vererek, Edirne’nin Balkan Devletleri’ne terkini ve adaların
geleceğinin tayininin de kendilerine bırakılmasını istediler.
Bu teklif kabul görmez ise savaşın devam edeceğini
bildirdiler. Kamil Paşa Hükümeti’nin bu ağır sonuçların
sorumluluğunu

üstlenmekten

kaçınması,

konferansın

Resim-116: İngiliz devlet adamı
Edward Grey (Anonim)

kesilmesine sebep oldu. Savaşın getirdiği sonuçlara katlanılması için büyük devletlerin
baskıları arttı. İstanbul’da İttihatçıların Talat ve Enver paşalar önderliğinde gerçekleşen ve
Babıâli Baskını olarak tarihe geçen 23 Ocak 1913 tarihli hükümet darbesiyle Sadarete
Mahmut Şevket Paşa getirildi. Ancak yine sonuç değişmedi.
Büyük devletler, Babıâli’ye 31 Mart 1913
tarihini taşıyan bir nota daha vererek Trakya’da
Midye-Enez hattının sınır kabul edilmesi ve Ege
Adaları

konusunun

büyük

devletlere

havale

edilmesi şartıyla arabuluculuk yapabileceklerini
söylediler. Mahmut Şevket Paşa Hükümeti teklifleri
1 Nisan 1913 tarihinde kabul ettiğini ilan etti.
Büyük devletlerin araya girmesiyle tekrar
Londra’da konferansa devam edildi. Neticede 30
Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşması galiplerin
tüm şartları ile resmen kabul edildi. Öncelikle 26
Mart 1913’te işgal altına düşen Edirne Bulgarlara
bırakıldı; Midye-Enez hattı sınır oldu. Antlaşmada
yer verilen diğer hususlar ise Arnavutluk sınırının
belirlenmesi ve Arnavutluğa dair bütün sorunların

Harita-10: Balkan Savaşları sonrası Osmanlı
Avrupası (UNAT, 1989, 45)
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hallinin Almanya, Avusturya - Macaristan, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya’ya bırakıldığı;
Girit Adası’nın Yunanistan’a terk edildiği; Girit hariç Akdeniz Adaları’nın geleceğinin
tayininin Avrupa büyük devletlerinin kararına bırakıldığı; savaş sonucunda ortaya çıkan arazi
ve ekonomik meselelerin Paris’te toplanacak uluslararası bir komisyonda görüşüleceği, savaş
esirlerine, vatandaşlık ve ticarete dair sorunların yapılacak özel antlaşmalarla çözüleceğiydi.
Bu arada Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913’de bir suikasta kurban gitmesi
üzerine yerine İttihatçıların adayı Sait Halim Paşa getirildi.
İstanbul’da ve Trakya’da bu karışıklıklar yaşanırken Balkan devletleri arasındaki
ittifak, Osmanlı mirasının paylaşılması yüzünden silahlı bir çatışmaya dönüştü. Paylaşmada
en büyük hisseyi almakta olan Bulgaristan, bu duruma karşı çıkan Romanya dâhil olmak
üzere diğer üç müttefikiyle savaşı göze aldı (29 Haziran 1913). Böylece II. Balkan Savaşı
başladı. Tekrar başlayan savaş, Edirne’nin son bir gayretle kurtarılması için iyi bir fırsat
oldu. İngiltere’nin uyarı ve tehditlerine rağmen harekete geçen Osmanlı kuvvetleri, ciddi
herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın Edirne ve Kırklareli bölgesini geri aldı (21 Temmuz
1913). II. Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile sona erdi.

14.3.2. Savaş Sonrasında Diplomasi
Balkan Savaşlarına son veren antlaşmalar dizisinde Osmanlı-Bulgar barış görüşmeleri
16-29 Eylül 1913’te İstanbul’da yapıldı. Barış şartları Meclis-ı Vükela yani kabine üyelerinin
tamamının imzasıyla onaylandı ve ardından Sultan Mehmet Reşat tarafından tasdik edildi.
Antlaşmanın mecliste onaylanması ile Osmanlı diplomasi tarihinde yeni bir uygulama daha
başlamış oldu.
Osmanlı adına Dâhiliye Nazırı Talat Bey, Bahriye Nazırı Çürüksulu Mahmut Paşa
ve Şura-yı Devlet Reisi Halil Bey’in murahhas olduğu 20 madde ve 5 ek protokolden oluşan
İstanbul Antlaşması’nda kara ve deniz sınırları, işgal atındaki yerlerden askerlerin çekilmesi,
iki ülke arasında 1909 konsolosluk ve 1911 tarihli ticaret antlaşmalarının yürürlüğünün
devamı, savaş esirlerinin mübadelesi, genel af ilanı ve suçluların iadesi, Bulgaristan’da kalan
Osmanlı vatandaşlarının statüsü ve emlak durumu, Bulgaristan’daki Müslümanların ibadet
serbestliği, Osmanlı’da Bulgar cemaatin dini serbestliği, Bulgaristan’daki Osmanlı
vakıflarının durumu belirlenmiştir. Ek protokollerin ilkinde sınırın ayrıntısı, ikincisinde Sofya
Başmüftüsü’nün statüsü, üçüncüsü iki ülke arasındaki sorunların çözümünde Lahey
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Mahkemesi’nin kabulü, dördüncüsü tren yolu ile ticaret ve sonuncusu ise terk olunan yerlerde
ferdi hukuk hakkındaydı.
Savaş sonunda Yunanistan yapılan Atina Antlaşması (1-14 Kasım 1913) da yine
kabine üyelerinin kabulü ve Padişahın tasdiki ile yürürlük kazandı. Osmanlı adına Atina
Elçisi Galip Kemali Bey Yunanistan adına Dışişleri Bakanı D. Panas’ın imzaladığı antlaşma
16 madde, 3 ek protokol ve bir de murahhas beyannamesinden oluştu. Oldukça detaylı
maddelerden oluşan antlaşmada iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlaması, genel af
ilanı, Yunanistan’a kalan yerlerdeki Osmanlı vatandaşlarının statüsü, Yunanistan’daki arazi
ve emlakin durumu, savaş esirleri, savaş nedeniyle el konulan Yunan gemilerinin iadesi,
Selanik’teki Osmanlı askerlerinin silahlarının iadesi, Yunanistan’da kalan Müslümanların
ibadet özgürlüğü ile müftülerin statüsü, terk edilen yerlerdeki vakıfların durumu, demiryolu
hatlarının imtiyazları, 30 Mayın 1913 Londra Antlaşması’nın tasdiki yer aldı. Ek 1 numaralı
protokolde terk olunan yerler ahalisinin Yunan vatandaşlığına geçişi için tanınan 6 aylık
süreyi, 2. protokol Yunanistan’da (Selanik ve Yanya’da) kalan devlet ve şahıs emlaki
hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Lahey’in kabulünü, 3. protokolde Müslüman dini
kurumlarının statüsünün ayrıntısı belirlenmiştir.
Sırbistan ile yapılan İstanbul Antlaşması 13-14 Mart 1914’te imzalandı. Kabinenin
ve Padişahın tasdik ettiği antlaşmayı Osmanlı adına Hariciye Nezareteti Siyasi İşler Müdürü
(Umur-ı Siyasiye Müdürü) Ahmet Reşit Bey, Sırbistan adına Dışişleri Bakanlığı görevlisi
Dragomir L. Stefanoviç imzaladı. Antlaşma 12 madde ve eklerinden oluştu: Buna göre 1913
Londra antlaşmasının tasdiki, savaş esirleri, genel af ilanı Sırbistan’a terk edien arazideki
Müslümanların vatandaşlık statüsü, Sırbistan’daki Müslümanların emlak ve arazilerinin
durumu, terk edilen yerlerdeki Müslüman dini kurum ve vakıflarının statüsü, Üsküp ve
Manastır’daki Osmanlı mekteplerinin durumu, Sultan Murat’ın Kosova’daki türbesi ve
müştemilatının bakımı, demiryolu hatlarınının durumu tesbit edilmiştir. Yapılan antlaşmalar
savaş durumuna son verdi. Fakat bu ülkelerle devam eden çeşitli sorunlar Osmanlı
diplomatlarını uzun yıllar meşgul etti. Ege meselesi ve bu ülkelerdeki Müslümanların statüleri
gibi bazı kronik sorunlar ise günümüze kadar intikal etti.
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14.4. Sonun Başlangıcı: I. Dünya Savaşında Osmanlı Diplomasisi
14.4.1. Osmanlı’nın Savaşa Katılım Süreci
1914 yılı ortalarına gelindiğinde Avrupa’da I. Dünya Savaşı ittifakları belirginleşti. Bu
durumda Osmanlı devlet adamları ve diplomatları kendilerine müttefik aramaya başladılar.
İlk olarak İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri’yle ittifak yapılmaya gayret
edildi. Sırasıyla İngiltere, Fransa ve son olarak Rusya ile bazı görüşmeler yapıldı ve bu
devletlere bazı ekonomik imtiyazlar verilerek ittifaka dâhil olunmak istendi. Fakat istenilen
sonuç bir türlü alınamadı. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'ni dışlayarak Almanya tarafına
âdeta ittiler. Nihayet bloklar arasında giderek artan silahlanma yarışı, bunalımı tırmandırdı ve
1914 yılında Balkanlar’da patlak veren bir kıvılcım, Avrupa’nın dünya egemenliğinin sonunu
getirecek olan savaşın başlamasına neden oldu. Bir Sırp milliyetçisinin, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu veliahdını suikastla öldürmesi (28 Haziran 1914), bu ülkenin
Sırbistan’a saldırmasına, Sırbistan’la anlaşmış olan Rusya’nın Avusturya-Macaristan’a savaş
açmasına neden oldu. Bu durumda Avusturya’ya garanti vermiş olan Almanya Rusya’ya ve
bunun üzerine Fransa ile İngiltere de Almanya’ya savaş
ilan

etti.

Böylece

birbirlerine

ittifaklar

yoluyla

bağlanmış olan devletlerin zincirleme olarak kendilerini
bir savaş içinde bulmasıyla tam bir Avrupa muharebesi
başlamış oldu (28 Temmuz 1914). İtalya ve Osmanlı
Devleti savaşın başında tarafsızlıklarını ilan ettiler.
Almanya’nın bir baskın savaşla Fransa’yı ele geçirme
stratejisi uygulanamadı ve 1914 yılının yaz aylarında
Avrupa’daki harp bir tabya savaşına dönüştü. Almanya,
üzerindeki baskıyı hafifletmek ve savaşı geniş bir
cepheye yayabilmek için Osmanlı Devleti’ni kendi

yanında savaşa sokmak üzere büyük bir çaba içine girdi.

Resim-117: Sait Halim Paşa (ÖRENÇ,
2012, 215)

Bu esnada Osmanlı’da İttihat ve Terakki’nin kontrolü altında yapılan Mayıs 1914
seçimleri ardından Padişahın da katıldığı bir törenle meclis çalışmalara başladı. Bu sırada Sait
Halim Paşa’nın hiçbir iktidar gücü kalmamıştı. Padişah da İttihatçı Talat-Enver-Cemal
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üçlüsünü muhatap alıyor ve işlerini onlarla görüyordu. Padişahın yaptığı bazı tayinler bile bu
üçlü tarafından geri çevrilebiliyordu.
Osmanlı’nın kaderini belirleyen Almanya ile gizli ittifak yapıldığı 2 Ağustos 1914
günü meclis beş aylık bir tatile girmişti. Tatil sırasında bu üçlü grup partinin ve kabinenin
bazı üyelerinin haberi olmadan ülkeyi savaşa soktu (11 Kasım 1914). Sultan Reşat, hiç
istemediği halde bu oldubitti karşısında aynı gün bir beyanname yayınlayarak İngiltere, Rusya
ve Fransa’nın oluşturduğu İtilâf Devletleri’ne karşı savaş ilanını duyurdu. Ayrıca büyük cihat
(cihâd-ı ekber) beyannamesiyle bütün Müslümanların ordunun yanında savaşa katılmasını
istedi. Cihat ilanıyla Osmanlı hükümdarının hem Padişahlığına hem halifeliğine yönelik
saldırıların sona ereceği ümidini dile getiriyordu.
Savaş başladığı sıralarda, Osmanlı’nın yönetimi İttihat
ve Terakki Partisi’nin elindeydi. Partinin başındaki Enver
Paşa’ya göre Almanya savaşı kazanacaktı ve kaybedilen
toprakları geri almak isteyen Osmanlı Devleti Almanya’nın
yanında savaşa girme şansını kaçırmamalıydı. Bu yönde
Almanya ile gizli görüşmeler oldu. Osmanlı’nın 1914 senesi
içinde Almanya’ya yanaşması ve Almanya yanında savaşa
girilmesinde, Balkan Savaşları’nda Avrupalıların yanlı tutumu
ve Ermeni Meselesi’nin ulaştığı hayatî noktanın önemli bir rolü
olduğu göz ardı edilmemelidir.

Resim-118: Enver Paşa
(ÖRENÇ, 2012, 216)

İngiltere ve Fransa’yla ittifak ve acil borç alma teşebbüslerinden ümidin kesilmesi ve
devam eden siyasi yöndeki yalnızlık, Doğuya yayılma politikası izleyen Almanya’ya
yaklaşılmasından başka bir tercihe yer bırakmadı. Balkan Savaşı’nın mağlup ordusu, 93 Harbi
bozgunu sonrasında olduğu gibi yine Alman askeri heyetleri ile düzenlenmek istendi.
General Liman von Sanders başkanlığında 14 Aralık 1913’te gelen ve sayıları kısa zamanda
artacak olan Alman askeri heyetleri göreve başladı. Tam bu dönemde Osmanlı Devleti
İngiltere’ye sipariş verilen Reşadiye ve Sultan Osman adlı iki zırhlı savaş gemisini teslim
almaya hazırlanıyordu. Ancak İngiliz Hükümeti, son taksitin ödenmesinden bir gün sonra
gemilere el koyduğunu açıkladı. Bu haber Osmanlı’da büyük üzüntüye sebep oldu.
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Devleti savaşa götüren yolun ilk merhalesi, Almanya ile imzalanan gizli bir ittifak
antlaşması ile gerçekleşti. Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanından bir gün sonra, 2 Ağustos
1914’te imzalanan antlaşmanın müzakereleri 26 Temmuz’da başlanmıştı. Antlaşma,
Sadrazam ve Hariciye Nazırı Sait Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dâhiliye Nazırı
Talat ve Meclis Reisi Halil (Menteş) beyler tarafından hazırlandı. Bu gelişme o sıralarda
böyle bir ittifaka taraftar görünmeyen Cemal Paşa’dan gizli tutulduğu gibi, diğer vekillerin ve
bizzat Padişahın da bundan haberi olmadı. 2 Ağustos’ta imzalanan antlaşmanın 2. maddesi,
Almanya ile Rusya arasında savaş çıkacak olursa bu savaşa Osmanlı Devleti’nin de
katılmasını ön görmekteydi. Oysa bu iki devlet arasında öngörülmekte olan savaş hali bir gün
önce zaten ortaya çıkmıştı. 3. Madde ise böyle bir gelişme halinde, Osmanlı kuvvetlerini
Alman askeri heyetinin komutası altına sokmaktaydı. Antlaşmada, savaşın zaferle sona
erdirilmesi durumunda Osmanlı Devleti’nin elde edeceği menfaatlerin neler olacağı ise
geçiştiriliyordu.
Bu arada Akdeniz’de dolaşan Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) adlı iki Alman
gemisinin, İngilizler’den kaçmak bahanesiyle Çanakkale Boğazı’na yöneldi. Bu gemilere
geçiş izni verilmesi (11 Ağustos 1914), devletin savaşa fiilen itilmesinde önemli bir gelişme
oldu. Gemilerin kabulüyle oluşan kriz, bunların kâğıt üzerinde satın alınmaları ve isimlerinin
değiştirilmeleriyle geçiştirilmek istendiyse de Alman subay kadroları ve mürettebatının aynen
muhafaza edilmekte olması müttefiklerin dikkatinden kaçmadı. Nihayet Osmanlı Hükümeti
27 Eylül 1914’te Boğazları kapattığını resmen ilan etti. Rusya’nın ithalat ve ihracatı Türk
Boğazlarından geçen gemiler ile sağlanıyordu. Böylece Rusya çok güç duruma düştü.
Başlangıçta İtilaf Devletleri’nin yanında yer almaya çalışan Osmanlı’nın bu girişimleri
Fransa, Rusya ve İngiltere tarafından ciddiye alınmadı. Bu arada Osmanlı Hükümeti’nin genel
savaş durumundan istifade ile attığı önemli bir adım, Kapitülasyonların kaldırılmasının ilanı
oldu (9 Eylül 1914). İlgili devletler şartlar gereği durumu kabullenmek mecburiyetinde
kaldılarsa da, en şiddetli tepkinin müttefik Almanya’dan gelmesi hayretle gözlendi.
1914 yılı Ekiminde Yavuz ve Midilli gemilerinin de dâhil olduğu bir Osmanlı filosu,
Karadeniz’e açıldı. Rus limanları 29 Ekim 1914’de topa tutuldu. Bu saldırı sonucu Osmanlı
Devleti bir oldubittiyle savaşa dâhil oldu. Müttefikler de buna Osmanlı Devleti’ne savaş
ilanıyla karşılık verdiler (Rusya 3 Kasımda, İngiltere ve Fransa 5 Kasımda). 11 Kasım’da
mukabil savaş ilanında bulunan Osmanlı, 14 Kasım’da Cihat-ı Ekber ilan ederek bütün
Müslümanları savaşa katılmaya davet etti.
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I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı orduları Kafkasya, Irak, Filistin-Suriye, Sina-Mısır,
Arabistan, Çanakkale ve Galiçya cephelerinde savaştı. Ancak savaşın Osmanlı açısından
zaferle biten tek cephesi Çanakkale oldu. Çanakkale, bilhassa Balkan Savaşlarında çok büyük
acılar çeken ve onuru kırılan bir milletin bir anlamda itibar mücadelesi olarak başarıyla
sonlandı. Böylece yeni Türk devletinin kuruluşunda önemli bir motivasyon sağlandı.

Harita-11: Osmanlı Devleti’nin kayıpları (1881-1914) (ÖRENÇ, 2012, 177)

14.4.2. Osmanlı’nın Paylaşımını Öngören Gizli Antlaşmalar
Daha I. Dünya Savaşı başlamadan Avrupa'da Osmanlı’nın paylaşılmasına dair pek çok
projeden söz edilmekle beraber, bu konuda kesin bir anlaşmaya varılmamıştı. Osmanlı’nın
Almanya’nın yanında İttifak Devletleri safında savaşa girmesi paylaşma konusunu ciddi
olarak gündeme getirdi. İtilaf Devletleri böylece ileride bu yüzden doğabilecek
anlaşmazlıkların önünü almak istiyorlardı. Kapalı diplomasi anlayışıyla, gizli olarak yapılan
bu antlaşmalar ilk defa Rusya’daki yeni Bolşevik rejim tarafından 24 Kasım 1917’de resmen
yayınlanmıştır.
Bu antlaşmaların ilki olan 1915 İstanbul Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya
arasında yapıldı. Rusya, İngiliz ve Fransız donanmalarının Çanakkale Boğazı’na saldırmaları
üzerine bu iki devletin İstanbul’a girmelerinden endişe ediyordu. Ayrıca Ruslar, İngiltere'nin
kendi nüfuzunda bulunacak bir Yunanistan’ı Boğazlara yerleştirmesinden de endişeliydi. Bu
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nedenle Rusya, bu iki devlete verdiği bir notayla İstanbul ve Boğazların kendisine
verileceğine dair yazılı bir antlaşma yapılmasını istedi. İki devlet bu öneriyi pek hoş
karşılamamakla birlikte o sırada Almanya'nın da Boğazlar konusunda Rusya ile görüşmeler
yaptığını öğrendiklerinden Rus isteğine boyun eğmişlerdi. İngiltere 12 Mart 1915'te, Fransa
da 10 Nisan 1915’te Rusya'nın isteklerini kabul ettiklerini bildirdiler. Rusya buna karşılık bu
iki müttefikinin Osmanlı İmparatorluğunun diğer bölgeleri ile Asya’daki çıkar ve paylarını
kabul etti. İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 26 Nisan 1915'te imzalanan Londra
Antlaşması'nda Antalya ve dolayları İtalya’nın payı olarak belirlenmişti. Ayrıca On İki Ada
ve Trablusgarp'taki İtalyan egemenliği tanınmıştır.
Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren İngiltere Osmanlı toprağı Arap vilayetlerinde
propagandalarını artırmıştı. Araplar Osmanlıya karşı isyana teşvik ediliyordu. Bu
kapsamda Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır yüksek komiseri A.H. Mc. Mahon aracılığı ile
görüşmeler yapıldı. Şerif Hüseyin kendi idaresinde bütün Arap Yarımadası ile Irak ve
Suriye’nin tamamını içine alacak bağımsız bir devlet kurulmasını istedi. İngiltere Lübnan
hariç bütün şartları kabul etti. Böylece Şerif Hüseyin-Mc. Mahon Antlaşması imzalandı
(30 Ocak 1916).
1916 sonbaharından itibaren İngiltere ile Fransa arasında Ortadoğu’nun geleceğine
dair müzakerelerin ayrıntıları görüşülmeye başlandı. Bu müzakerelerde Fransa’yı Ortadoğu
uzmanı Büyükelçi Georges Picot, İngiltere’yi Ortadoğu’da özel görevlerde kulanılan
Mark Sykes temsil eti. Antlaşmanın geçerli olması, Rusya tarafından da onaylanması
şartına bağlanmıştı. Rusya da Kuzeydoğu Anadolu'daki toprak isteklerinin kabul edilmesi
şartıyla bu antlaşmayı onaylayacağını bildirmişti. Sonuçta 10-23 Ekim 1916 tarihleri
arasında kesin şeklini alan Sykes-Picot Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre, Adana,
Antakya bölgesi, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa'ya, Musul hariç Irak İngiltere'ye
bırakılıyordu. Bu iki devletin Rusya ile yaptıkları Mart 1916’da Petrograd Protokolü ile
Rusya’nın payına Boğazlar bölgesine ek olarak Trabzon'a kadar Doğu Karadeniz kıyıları
ile Erzurum, Van ve Bitlis düşmekteydi.
Üç müttefik arasında yapılan gizli antlaşmaları öğrenen İtalya bu devletlere birer nota
vererek hem üzüntülerini bildirmiş, hem de yeni bazı istekler ileri sürmüştü. Bunun üzerine
İtalya, İngiltere ve Fransa arasında 19 Nisan 1917’de Saint-Jean de Maurienne
Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'nın payı
olarak kabul edildi. Ancak antlaşmanın geçerli olabilmesi, Rusya'nın da bu antlaşmayı
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onaylaması şartına bağlanmıştı. Fakat bu sırada Rusya’daki gelişmeler ve rejim değişikliği
bu şartın gerçekleşmesini engelledi. Bu durum daha sonra İngiltere ve Fransa'nın bu
antlaşmayı geçerli saymamalarının gerekçesini oluşturmuştur.
Gizli olmamakla beraber İngiltere’nin savaş sonrasında Osmanlıyı Ortadoğu’dan
tamamen çıkarıp, bölgeyi kontrol altına almaya yönelik Arap coğrafyası politikalarını
ortaya koyan bir diğer önemli diplomatik belge Balfour Deklarasyonu’dur. İngiltere
Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917’de uluslararası Siyonist hareketin
önderlernden Rothschild’e bir mektup göndererek Filistin’de Yahudilere ait bir yurt
(National Home) oluşturulması çabasının İngiliz Hükümeti tarafından destekleneceğini
bildirmişti. Bu deklerasyon ile çok sayıda Yahudi’nin yaşadığı Amerika’nın sempatisinin
kazanılması umulmuştu.
Görüldüğü gibi İtilaf Devletleri henüz Birinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü bir sırada
Osmanlı

İmparatorluğu

topraklarının

tamamına

yakın

bir

kısmını

paylaşmış

bulunuyorlardı. Savaş esnasında ilan edilen Wilson İlkeleri açık barış antlaşmalarını ve
gelecekte de açık diplomasiyi esas aldığından bu antlaşmaları geçerli saymıyordu. Ancak
sömürgeci devletler bu ilkeleri işlerine geldiği zaman hatırlıyorlardı. Rusya'nın savaştan
çekilerek bu gizli antlaşmaları açığa vurması ve savaş sırasındaki diğer bazı gelişmeler bu
antlaşmalarda bazı değişikliklere yol açmıştır.

14.4.3. I. Dünya Savaşı Esnasında Ermeni Sorunu ve Osmanlı
Diplomasisi
I. Dünya Savaşı’nın zor günlerinde Ermeni meselesi tekrar Osmanlı’nın gündemini
meşgul etmeye başladı. Ermeniler daha savaş öncesinde hazırlıklara başlamıştı. Rusya’nın Van
Konsolosu’nun ülkesine sunduğu 21 Kasım 1912 tarihli bir raporunda, bütün Ermenilerin
Ruslara hasret duydukları, Rus birliklerinin gelmesini veya Rus yönetiminde idari ıslahatın
yapılmasını içtenlikle istedikleri yazıyordu. Yine Doğu Bayezit Konsolosu’nun aynı tarihli
raporunda bütün Ermenilerin parti farkı gözetmeden Türkiye’ye düşman oldukları, Rusya’nın
Ermenistan’ı işgal etmesini şiddetle arzu ettikleri yönündeki bilgiler olacakların habercisiydi.
Dünyanın çeşitli merkezlerindeki Hınçak ve Taşnak komiteleri de aynı yönde pek çok girişim
ve açıklamalarda bulunmuşlardı. Sonuçta bu kampanya 8 Şubat 1914’te Doğu ve Kuzeydoğu
Anadolu üzerinde Osmanlı-Rus Antlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Bu antlaşma genel
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manada Doğudaki 7 ilin iki yabancı müfettişin yönetiminde yabancıların denetimine
bırakılması veya Doğu’da iki bölgeli otonom bir Ermenistan’ın kurulması anlamına geliyordu.
Rus Çarı Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinden bir ay kadar önce bir
bildiri yayınlayarak, açıkça Osmanlı Ermenilerini ayaklanmaya davet etti. Ermenileri kendi
çıkarlarına alet etmekte Üçlü İtilafın diğer üyelerinin de masum oldukları söylenemez. İngiliz
Lordlar Kamarası’nda dile getirilen Ermenistan’ın Türk boyunduruğundan kurtarılması fikri
hükümetçe de desteklenmişti.
Savaş öncesinde Enver Paşa, Ermeni Patriğine harp nedeniyle iç güvenlik için yeterli
asker ve jandarma ayrılamadığını, Ermenilerin ayaklanmaları halinde ülkenin güvenliğini
korumak için şiddetli önlemler almak zorunda kalacağını bildirdi. Benzer şekilde Meclis-i
Mebusan Reisi aracılığıyla komitelere üye Ermeni mebuslara da aynı uyarılarda bulunulmuştu.
Buna rağmen yıllardır emperyalist devletlerin, kilisenin ve ihtilalci örgütlerinin kışkırttığı
Ermeniler açık bir şekilde devletlerine ihanet etmişlerdir. Bu şekilde organize olan
Ermenilerin nasıl zararlara sebep olacakları ve niyetleri Muş ilinde 1915 Şubat’ında meydana
gelen ayaklanmada bütün Müslümanları yok etmeleriyle ortaya çıkmıştı.
Dünya savaşı başladıktan sonra aralarında Ermeni mebusların da bulunduğu bazı gönüllü
gruplar, Ruslarla birlikte cephede yer aldı. Rus kuvvetlerine kılavuzluk ederek ilerleyişlerini
kolaylaştırdılar. Bu vahim gelişmeler üzerine çok zor durumda kalan Osmanlı Devleti bazı
önlemler alma gereğini duymuştur. İlk olarak Dâhiliye Nezareti 24 Nisan 1915’de silahlı
Ermeni çetelere ait komite merkezlerinin kapatılmasını, evraklarına el konulmasını ve
elebaşlarının tutuklanmasını kararlaştırmıştı. Nitekim İstanbul’da olaylarla ilgisi bulunan 2345
kişi tutuklandı. İşte her yıl sözde soykırımın yıldönümü olarak anılan 24 Nisan 1915’in
anlamı sadece bu tutuklamalardan ibarettir. Bu kararın, yaklaşık bir ay sonra çıkarılacak olan
tehcir kanunuyla hiçbir ilgisi de bulunmamaktadır. Üstelik aynı günlerde Ruslar
Kafkasya’da Müslümanları Osmanlı sınırına doğru sürmüş ve canlarını kurtarabilenler perişan
ve sefil bir halde Türkiye topraklarına sığınmışlardı. Ermeniler özellikle Sarıkamış felaketi
sonucu Doğu cephesinin çöküşüyle Van’ı hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdılar. Başkomutan
Vekili Enver Paşa bu tablo karşısında Van yöresindeki Ermenilerin ya sınır dışına sürülmelerini,
ya da iç bölgelere nakledilmelerini istedi. Bu sırada Ermeniler Van’a girerek katliam yaptılar
ve şehri Ruslara teslim ettiler. Ruslar böylece Doğudaki birçok yeri savaşmadan ele geçirme
imkânı bulmuştu. Ermeniler ayrıca cephe gerisinde de ayaklanmış, sabotaj ve casusluk
faaliyetlerinde bulunmuş, ordunun geri çekilme hattını keserek tehlikeli bir vaziyetin ortaya
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çıkmasına sebep olmuşlardı. Bu durumda tehcir uygulaması kaçınılmaz ve tek etkili çözüm
yolu olarak görülmeye başlandı.
Ermeni ayaklanmaları Doğudaki savaş bölgeleri civarıyla sınırlı olsaydı, kuşkusuz
tehcirin kapsamı dar tutulacaktı. Ancak yapılan operasyonlarda ele geçen kanıtlar Ermeni
hazırlıklarının yurt geneline yayıldığını, Marmara bölgesine kadar uzandığını göstermişti. Bu
durumda devlet, ciddi tedbirlere yöneldi ve savaş bölgeleri ile civarlarındaki Ermenilerin
Güney illerine sevk edilmeleri kararını almada tereddüt göstermedi. Bunun için 27 Mayıs
1915’te geçici bir kanun çıkarıldı. Bu asayiş kanunu, içeriğinde kesinlikle Ermeni sözcüğü
kullanılmamıştır. Kanunda, savaş bölgelerine yakın yerlerde oturanlardan hükümetin emirlerine,
ülke savunması ve güvenliğin korunması için gerekli uygulama ve düzenlemelere karşı
gelenlerle, casusluk ve hıyanet edenlerin Güney bölgelerine sevk edilecekleri ibaresine yer
verilmişti.
Kanunun içeriğinden de anlaşılacağı gibi savaş hukukunun geçerli olduğu koşullarda
casus ve işbirlikçilerin harp divanlarına sevk edilip yargılanmaları yerine, tehcir edilmeleri
öngörülmüştü. Dolayısıyla tehcir uygulaması gerek Türkiye Ermenileri, gerekse anılan suçu
işleyen diğer unsurlar için cezaî bir yaptırım olmaktan çok, koruyucu bir önlem anlamına da
geliyordu. Ayrıca tehcir sadece Ermenilere karşı değil, diğer Gayrimüslimlere ve Türklere karşı
da uygulanmıştır.
Osmanlı Hükümeti 30 Mayıs’ta tehcirin nasıl uygulanacağına ilişkin bir karar aldı.
Askerler ve aileleri, memur, tüccar, işçi ve ustalar, Katolik ve Protestan mezhebinden olanlar,
görme engelliler ve hastalar, Ermeni mebuslar ve aileleri, dul ve yetimler sevk dışı tutulmuştu.
Karara göre yerleri değiştirilenler taşınabilir mal ve eşyalarını yanlarına alabilecekler veya
bunlar daha sonra kendilerine ulaştırılacaktı. Taşınmaz malları açık artırma ile satılacak ve
bedelleri kendilerine ödenecekti. Yer değiştirme işleminin güvenlik içinde yapılabilmesi için
gerekli tedbirler de alınmıştı. Ayrıca kendilerine ekonomik durumlarına göre yeni yerleşme
bölgelerinde emlâk ve arazi verilmesi, tohumluk ve meslekleriyle ilgili araç gereç sağlanması
kararlaştırılmıştı. Ermeni tehciri kararı ve uygulanmasıyla Türk diplomasisi ve diplomatları
için uzun vadeli bir uluslararası mücadele alanı daha ortaya çıkmış oldu.
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14.4.4. Alman İmparatorunun II. Wilhelm’in Üçüncü İstanbul
Ziyaretinde Diplomasi ve Teşrifat
Alman İmparatoru, savaşının en buhranlı döneminde üçüncü defa İstanbul’a önemli
bir ziyaret yaptı. 1917 Ekim ayında gerçekleşen bu seyahat Osmanlı Devleti dışında diğer bir
müttefiki olan Bulgaristan’ı da içine alıyordu. İmparatorun seyahati suikast yapılmasından
korkulduğu için gizli tutuldu. Bulgar Kraliçesinin ölüm döşeğinde olması sebebiyle ziyaret
planlandığı tarihten ancak bir ay sonra gerçekleşti.
II. Wilhelm’in Osmanlı Devleti’ne yaptığı 1917 senesindeki ziyaret diğerlerinde farklı
olarak tren yoluyla gerçekleşti. İmparator, 11 Ekim 1917 tarihinde gezisinin ilk durağı
Bulgaristan’ı, ardından 15 Ekim tarihinde İstanbul ziyareti başladı.

Resim-119: Sultan Mehmet Reşat'ın II. Wilhelm'i karşılaması (Anonim)

İmparator için protokol programı günler öncesinden yapılmıştı. Karşılama töreni
Küçükçekmece tren istasyonunda 15 Ekim 1917 tarihinde saat 10.00 civarlarında gerçekleşti.
Burada daha önce planladığı üzere Şehzade Ziyaettin Efendi, Başkumandan Vekili Enver
Paşa ve Almanya Büyükelçisi Hakkı Paşa hazır bulundu. II. Wilhelm’i karşılamak üzere
İstanbul’da hazırlıklar ise program çerçevesinde iki gün öncenden başlamıştı. Bu bağlamda
Sirkeci tren istasyonu, köprüler, resmi ve özel kurumlar ile mağazalar Osmanlı ve Alman
bayraklarıyla donatıldı. Karşılama törenine katılacak askeri kıtalar, kız ve erkek öğrenciler ile
İstanbul halkı imparatorun geçeceği yollarda yerlerini aldılar. Sirkeci İstasyonu binasının içi
ve törenin yapılacağı yollar halılar ve bayraklarla süslendi. Ayrıca köprüler de zafer taklarıyla
donatıldı.
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İmparatoru karşılamak üzere Sultan Mehmet Reşat, yanında oğlu Şehzade Ömer Hilmi
Efendi, Seryaver Salih Paşa, Başmabeyinci Fuat Bey ve diğer saray görevlileriyle birlikte
Söğütlü yatıyla Sirkeci’ye ulaştı. Garda kendisini Veliaht Vahdettin ve Şehzadeler
Abdülhalim ile Osman Fuat efendiler, Sadrazam Talat Paşa, Hıdiv Abbas Hilmi Paşa,
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Ayan ve Mebusan meclisleri başkanları, bakanlar,
milletvekilleri ve yabancı elçilerden oluşan bir topluluk karşıladı. Trenin gara girişiyle
donanma tarafından top atışı yapıldı ve Alman Milli marşı çalındı. II. Wilhelm trenden,
üzerinde haki renkte Prusya mareşali üniformasında 1889 senesindeki ziyaretinde verilen
Osmanlı imtiyaz nişanı takılıydı. Burada birkaç defa samimi bir şekilde kucaklaşan iki
hükümdar, Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın tercümanlığında kısa bir süre görüşme yaptı.
Ardından merasim kıtası denetlendi.

Resim-120: II. Wilhelm, Sultan Mehmet Reşat ve Enver Paşa (Anonim)

II. Wilhelm’in İstanbul’da bulunduğu süre zarfında mihmandarlığına Birinci Ordu
Kumandanı Esat Paşa, Belgrad eski Büyükelçisi Cevad Bey, Miralay Naci Bey ve Rifat Bey
ile Erkânı Harbiye Kaymakamı İsmail Hakkı Bey görevlendirildi. Sirkeci tren
istasyonundaki törenden sonra Sultan Mehmet Reşat sağında II. Wilhelm, karşısında da Enver
Paşa olduğu halde saltanat arabasına bindi. Bu esnada imparatoru selamlamak üzere top
atışları yapılmaktaydı. Böylece önde hükümdarları taşıyan dört atlı araba arkada maiyet
erkânının bindiği arabalar alayın en önünde süvari polisleri ve Saray maiyet bölüğünden bir
miktar askerle birlikte, daha öncede kaldığı Yıldız Saray’ının merasim dairesi olan Şale
Köşkü’ne gitmek üzere hareket etti. Merasim alayı Sirkeci-Yıldız arasındaki yol boyunca
binlerce insan tarafından coşkuyla karşılandı. İstanbul’un farklı okullarında okuyan kız
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öğrenciler, Padişah ve imparatorun bindikleri arabanın güzergâhı boyunca çiçekler attılar. İki
hükümdar Şale Köşkünde bir süre baş başa sohbet ettikten sonra Sultan Reşat Dolmabahçe
Sarayı’na döndü.
İmparatora ilk gün Şale Köşkü’nde Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Mihmandarı Esat
Paşa’nın ve yirmi sekiz davetlinin olduğu bir öğle yemeği ziyafeti verildi. İmparator buradan
sonra otomobille Çırağan rıhtımına inerek, Söğütlü yatıyla Tarabya’daki Alman
Büyükelçiliği’ne geçti. Ardından elçiliğin arka tarafındaki mezarlıkta Colmar von der Goltz
(Golç Paşa) başta olmak üzere İstanbul’da ölen Almanların mezarlarını ve II. Mahmut
Döneminde Osmanlı’da görev yapmış Alman General Helmult Von Moltke’nin heykeli
ziyaret edildi.
İmparator köşke dönüşten sonra ilk görüşmesini Veliaht Sultan Vahdettin’le yaptı ve
kendisine Almanya’nın en büyük madalyalarından biri olan Siyah Kartal nişanı verdi. Alman
ikinci ziyaretçisi Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa oldu. II. Wilhelm ardından kabine üyleri,
Ayan ve Mebusan meclisi başkanları ile savaşın gidişatı hakkında bir toplantı yaparak durum
değerlendirmesinde bulundu. Bu yoğun görüşmelerden sonra II. Wilhelm, mihmandarları ve
Alman yetkilileriyle birlikte onuruna verilecek yemeğe katılmak üzere otomobille
Dolmabahçe Sarayına hareket etti. II Wilhelm, saraya geldiğinde, Sultan Reşat, Veliaht
Vahdettin, Şehzadeler, Heyet-i Vükela, Ayan ve Mebusan Meclisi başkanları ve Maiyet-i
Seniye Bölüğü, tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyafetten önce Zülvecheyn salonunda bir
süre görüşen iki hükümdar daha sonra yemek salonuna geçtiler. Bu esnada Mızıka-yı
Hümayun Osmanlı marşını (Marş-ı Sultani) ve Alman Milli marşını çalmaktaydı.
Yemek masasında Padişah’ın sağında II. Wilhelm onun karşında da Veliaht Vahdettin
Efendi oturdu. Ziyafette davet edilenlerden bazıları şunlardı: Şehzadeler Abdülmecit,
Ziyaettin, Ömer Hilmi, Osman Fuat Efendiler, Sadrazam Talat Paşa, Şeyhülislam Kazım
Efendi, Berlin Sefiri Hakkı Paşa, Ayan, Mebusan Başkanları, Harbiye Nazırı ve
Başkumandan Vekili Enver Paşa, Hariciye, Adliye, Maliye Nazırları, Serkâtip, Alman
Karargâhından Osmanlı murahhası Zeki Paşa ve Mihmandar Esat Paşa, Almanya tarafından
ise Alman Dışişleri Bakanı von Goldmann, Almanya Büyükelçisi, Amiral Müller, Harbiye
Nazırı von Stein hazır bulunmaktaydı. Yemekten sonra iki hükümdar sarayın Sumaki
salonunda bir müddet görüştüler ve ardından Zülvecheyn salonuna geçerek kabine üyleri ile
buradaki devlet yetkililerini kabul ettiler. Burada en dikkat çeken II. Wilhelm’in Şeyhülislam
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Musa Kazım Efendi ile yaptığı görüşme oldu. İmparator Şeyhülislam ile Hariciye Nazırı
Ahmet Nesimi ve Serkâtip Ali Fuat Bey’e Kırmızı Kartal nişanı verdi.
İmparator 16 Ekim 1917’de Esat Paşa mihmandarlığında İstanbul’a ikinci ziyaretleri
anısına Sultanahmet’te inşa ettirdiği çeşmeyi ve etrafında meydana getirilen parkta
incelemelerde bulundu. Daha sonra II. Wilhelm, Türk-Alman dostluğunu simgeleyecek bir
proje olarak gördüğü ve önem verdiği Dostluk Yurdu binasının inşaatını yerinde görmek için
Sultan II. Mahmut Han’ın türbesinin karşısında bulunan alana gitti. Dostluk Yurdu projesi I.
Dünya Savaşı’nda alınan yenilgi sonucunda Almanların ülkeyi terk etmesiyle yarım kaldı.
İmparator ardından Süleymaniye Camini ziyaret etti. Buradan da Evkaf-ı İslamiye müzesine
geçti. Oradan da Fatih Sultan Mehmet türbesini gidildi; türbe çıkışında Edirnekapı’ya
gidilerek surlar gezildi.
Bu ziyaretten sonra Şale Köşkü’ne dönen II. Wilhelm Sadrazam Talat Paşa, Hariciye
Nazırı Ahmet Nesimi, Şehremini Vekili Sezai, İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi
Azası Doktor Nazım, İstanbul milletvekili İsmet Beyler, Zeki Paşa ve mihmandarlarının da
hazır bulunduğu bir topluluğa öğle yemeği verdi. Yemekten sonra saat 15.00’de Alman
İmparatorunun konuğu bu sefer Sultan Mehmet Reşat oldu. Şale Köşkü’ne üzerinde Mareşal
üniformasıyla gelen Padişahı, imparator köşkün kapısında karşıladı. İki hükümdar Şale
Köşkündeki Kırmızı salona geçerek bir süre sohbet ettiler. Daha sonra görüşmeye Sadrazam
Talat ve Harbiye Nazırı Enver Paşalar ve II. Wilhelm’in maiyeti de katıldı. Padişahın köşkten
ayrılmasından bir süre sonra II. Wilhelm’de Topkapı Sarayını gezmek üzere yanında
mihmandarları ve maiyetiyle birlikte otomobil ile Çırağan rıhtımına indi. Buradan Saltanat
kayığı ile Sarayburnu’na geçti. İmparatoru Topkapı Sarayı’nda Berlin Sefiri Hakkı Paşa ile
Başmabeyinci Tevfik Bey karşıladı. Topkapı Sarayı gezisi Hazine-i Hümayun ziyareti ile son
buldu. II. Wilhelm günün son ziyaretini Tarabya’daki Alman Büyükelçiliğine yaptı. Bir süre
sonra da maiyetiyle birlikte Yıldız Sarayında Alman Büyükelçisi, Başmabeyinci, Başkâtip ve
diğer bazı yetkililerin davetli olduğu bir ziyafete katıldı.
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Resim-121: Tarabya’daki Alman elçiliği (Anonim)

İmparator akşam yemekten sonra üzerinde mareşal üniforması ve kılıcı bulunduğu
halde Harbiye Nazırı Enver Paşa, mihmandarları Esat Paşa, Naci, İsmail Hakkı ve Rıfat
Beyler, Berlin Sefiri Hakkı Paşa ile Almanya’nın İstanbul’daki askeri temsilcisi ve maiyetiyle
birlikte Çırağan Sarayı’ndaki Mecidiye iskelesine indi. Burada düzenlenen askeri törenle
Yavuz zırhlısına geçen II. Wilhelm’i gemide Alman Milli Marşı eşliğinde daha önce gemiye
giden Harbiye Nazırı Enver Paşa karşıladı. Yavuz zırhlısı, Ertuğrul yatı ile üç torpidonun
eşliğinde Çanakkale’ye gitmek üzere hareket etti. II. Wilhelm, 17 Ekim Çarşamba günü Enver
Paşa ile tekrar görüştü. Kahvaltıyı müteakip askeri bir törenle Çanakkale’de karaya çıktı ve
otomobille Hamidiye tabyasına geçti. Burada imparatora yarım saat kadar 18 Mart 1915
Çanakkale Deniz Savaşları hakkında harita üzerinde bilgi verildi. Açıklamalardan sonra
istihkâm mevkiini gezen II. Wilhelm’e deniz savaşları sırasında batırılan bir İngiliz gemisinin
maketi hediye edildi. Buradaki ziyaretini tamamlayan II. Wilhelm, Gelibolu yarımadasına
geçerek Anafartalar, Arıburnu ve diğer savaş alanlarını gezdi. Kendisine Liman von Sanders
Paşa tarafından açıklamalarda bulunuldu. II. Wilhelm öğle yemeğini Arıburnu’nda kendisi
için hazırlanan çadırda yedi.
İstanbul’a dönen imparator ve Enver Paşa Yavuz zırhlısından ayrılarak yine Alman
Milli Marşı eşliğinde Haydarpaşa rıhtımından karaya çıkarken bu an fotoğraf ve filme alındı.
II. Wilhelm, rıhtımda İtfaiye Bölüğü tarafından törenle karşılandı. Burada Üsküdar askerî
komutanı, mutasarrıfı, polis müdürü ve Alman subaylar da hazır bulundu. Haydarpaşa’dan
otomobillerle Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye karşındaki Alman karargâhına giden imparator
orada da tören bölüğü tarafından karşılandı. İmparator burada Alman askerlerini teftiş etti ve
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bir konuşma yaptı. İmparator buradan Dolmabahçe’ye sonra da otomobille Şale Köşkü’ne
döndü. Daha sonra Mihmandarı Esat Paşa, Alman Dışişleri Bakanı ve Almanya
Büyükelçisiyle beraber Askeri Müzeye gitti. İmparatoru müze girişinde 35 kişilik mehter
takımı tarafından selamladı. Müzede imparatorun en fazla ilgisini Yavuz Sultan Selim’in
Mısır seferinde Suriye’den getirdiği eşyalar çekti. Ayrıca Osmanlı Sultanları ve
komutanlarına ait kılıçları, zırhları, top, tüfek ve mermileri dikkatle inceledi. Bir sonraki
ziyareti ise Müze-i Hümayun (İstanbul Arkeoloji Müzesi) oldu. Burada kendisini müze
müdürü Halil Bey karşıladı. İmparator Müze-i Hümayunu İstanbul’u ilk ziyaretinde de
gezmişse de ilk ziyaretinde göremediği İskender Lahdi ile yakından ilgilendi.
II. Wilhelm’in İstanbul’daki son gecesinde Padişah Dolmabahçe Sarayında bir ziyafet
verdi. Ziyafete Mareşal üniformasıyla gelen imparatoru sarayın kapısında Maiyet-i Seniye
Bölüğü resmi törenle karşıladı. Sarayın girişinde de Padişah, Veliaht Vahdettin Efendi ile
diğer askeri ve mülki yetkililer karşıladı. Ziyafete 120 kişilik üst düzey bir davetli grubu
katıldı. Yemek, Marş-ı Sultani ve Alman Milli Marşı’nın çalınmasıyla başladı. Padişah,
misafirini kendisinin sağ tarafına oturttu. Davetlilere çorba, sigara böreği, soğuk levrek balığı,
kuzu filetosu, çiftlik pilavı, ananaslı badem tatlısı, dondurma, meyve ve şekerleme ikram
edildi. Ziyafetin sonuna doğru iki hükümdar birer konuşma yaptı. Wilhelm ve maiyetine
ziyaretin anısına hediyeler ile madalyalar da verildi.
İmparator’un ziyareti anısına Darphane-i Âmire tarafından yaklaşık olarak iki
Mecidiye ağırlığında ve bir tarafı Osmanlı arması ve Türkçe olarak “Haşmetli Almanya
İmparatoru II. Wilhelm hazretlerinin İstanbul’u ziyaretleri hatırasıdır” ibareli ve tarihli diğer
tarafta Almanya arması ve tarih yazılı iki adet altın, 50 adet gümüş ile 100 adet bronz
madalya basıldı. Ayrıca Padişah, Alman İmparatoru’na Çanakkale Savaşı fotoğraflarından
oluşan bir albüm ve Hereke fabrikasında üretilmiş değerli halılar hediye etti. İstanbul
Şehremini Vekili Sezai Bey de, İstanbul manzara resimlerinin olduğu bir albüm, değerli
antika bir çini vazo, Darülaceze Müdürü tarafından üstünde II. Wilhelm’in resmi işlenmiş
olan bir halı ve Reji Müdürü tarafında kıymetli tütünden üretilmiş bir sandık sigara hediye
etti. Yemekten sonra iki hükümdar bir süre Zülvecheyn salonlarında istirahat ettiler. Ardınan
Sirkeci tren istasyonuna hareket edildi. Dolmabahçe-Sirkeci güzergâhı uğurlama töreni için
düzenlendi. Padişah, Wilhelm’le vedalaştıktan sonra kendisini tren kapısına kadar uğurladı. II.
Wilhelm’i götüren tren, uğurlamaya gelenlerin selam ve alkışları arasında Sirkeci garından
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hareket etti. Şehzade Ziyaettin Efendi, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Berlin Sefiri Hakkı Paşa
Küçükçekmece’ye kadar imparatorun yanında bulundular.
II. Wilhelm’in ziyareti ile Osmanlı başkenti son büyük protokol uygulamasına da
sahne olmuş oldu. Bundan kısa süre sonra İstanbul galip devletler tarafından işgal edildi.
Bundan böyle gösterişli merasimler işgal güçlerince yapılmaya başlandı.

14.5. Osmanlı’ya Veda: Mondros ve Sevr
14.5.1. Mondros Mütarekesi
1917 yılına girildiğinde savaşın gidişatını etkileyen iki önemli gelişme yaşanmıştı. İlk
olarak Rusya’da komünist ihtilal olmuş, ardından da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere
grubunun yanında savaşa katılmıştı. Bu arada Komünistlerin olumlu yaklaşımları sayesinde
Osmanlı ile Rusya arasında Brestlitovsk Antlaşması imzalandı (3 Mart 1918). Rusya ile barış
görüşmeleri Osmanlı Hükümeti, Almanya, Avusturya ve Macaristan ve Bulgaristan Devletleri
murahhaslarınca yapıldı. Osmanlıyı Berlin Sefiri İbrahim Hakkı Paşa ve Padişah
Yaverlerinden Zeki Paşa temsil etti. Antlaşma 14 madde ve eklerden oluştu. Antlaşmanın 4.
maddesinde Batum-Ardahan-Kars (Elviye-i Selâse) vilayetlerinin Osmanlı’ya iadesi kabul
ediliyordu. 5. maddede Rusya’nın Karadeniz’deki mayınları kaldırması isteniyordu ve burada
ticaret serbest olacaktı. 8. maddede savaş esirlerinin iadesi yer almıştı. 10. maddede
antlaşmanın tasdiki ardından diplomatik ilişkilerin başlaması kabul edildi. Antlaşmanın ek
kısmında Osmanlı ile Rusya arasındaki ticaretin esasları belirlenmişti. Askeri durum ve
sınırlarda asayişe dair 15 maddelik ek protokol imzalanmıştı. Buradaki 5. maddede Rusya
Ermeni çeteleri dağıtmayı kabul ediyordu.
Savaşın sonlarına doğru son dönemin bütün ağır yükünü taşıyan Sultan Mehmet Reşat
vefat edince yerine VI. Mehmet adıyla Sultan Vahidettin tahta çıktı (1918-1922). Vahidettin
tahta oturduğunda artık İstanbul semalarında düşman uçakları uçabilmekte ve hatta şehri
bombalamaktaydı. Dünya savaşında Filistin-Suriye ve Irak cepheleri çökmüş, Bağdat (11
Mart 1917), Kudüs (18 Aralık 1917), Şam (1 Ekim 1918) ve Halep İngilizlerin; Beyrut (6
Ekim 1917), Trablusşam ve İskenderun (14 Ekim 1917) ise Fransızların eline geçmişti.
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Resim-122: Sultan Vahidettin’in Babüssaade önündeki beyat (biat) töreni (KARATEKE, 2004, 35)

1918 yılının ortalarında Rusya’nın savaştan çekilmesiyle cephelerde son büyük
çarpışmalar yaşanmaktaydı. Almanlar 21 Mart’ta İngiliz ve Fransız ordularına karşı yeniden
hücuma geçtiler ve Paris yakınlarına kadar geldiler. Ancak Temmuz’da Alman saldırısı
durduruldu. Avusturya 15 Haziran’da İtalya’ya saldırdı ise de başarılı olamadı. 15 Eylül’de
Fransız-Sırp kuvvetleri Bulgarlara saldırdı. Bu arada Almanlar müttefik orduları karşısında
başarısız olmaya başladı. Gelinen son durumda savaşı kazanamayacaklarını anladılar. Wilson
Prensipleri çerçevesinde bir barış için 29 Eylül’de Amerika’ya müracaat kararı aldılar. Bu
kararı müttefiklerine de bildirdiler ve böylece savaş sona ermiş oldu. Bulgaristan 29 Eylül’de,
Avusturya-Macaristan 3 Kasım’da, Almanya 11 Kasım 1918’de savaştan çekildiler.
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Sultan Vahidettin Milli Meclis huzurunda yemin
ettikten sonra Talat Paşa Hükümeti’ni görevinde bıraktı.
Padişahın fahrî yaveri unvanı verilmiş olan Mustafa Kemal
Paşa saraya çektiği telgrafta; barıştan başka yapılacak bir
şey kalmadığını bildirdi (7 Ekim 1918). Bu durumda Sultan,
İttihatçı hükümetin istifasını istedi ve yeni hükümeti
kurmakla Ahmet Tevfik Paşa’yı görevlendirdi. Padişaha bir
telgraf daha gönderen Mustafa Kemal Paşa, hükümeti
Ahmet İzzet Paşa’nın kurmasını ve kendisinin de Harbiye
Nazırı yapılmasını istedi. Padişah da görevi Ahmet İzzet
Paşa’ya verdi (14 Ekim 1918). Harbiye nazırlığını kendi
üzerine alan Ahmet İzzet Paşa, kabineye Mustafa Kemal
Paşa’nın grubundan Rauf (Orbay) ve Fethi (Okyar) beyleri

Resim-123: Sultan Vahidettin
(ÖRENÇ, 2012, 212)

aldı. Bu arada Padişah mütareke heyetinin başına eniştesi Damat Ferid Paşa’yı getirmek
istiyordu. Sadrazam buna karşı çıktı ve sonuçta Bahriye Nazırı Rauf Bey’in başkanlığında bir
heyet oluşturuldu. Türk heyeti Osmanlı için savaşın sonu olan Mondros Mütarekesi’ni 30
Ekim 1918’de imzaladı.
Mütarekeyi İngiltere adına Karadeniz Donanması Komutanı Amiral Arthur
Calthorpe, Osmanlı adına Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey, Hariciye Müsteşarı Reşit
Hikmet Bey, Erkânı Harbiye Kaymakamalarından Sadullah Bey temsil etti. Limni
Adası’nın Mondros Limanı’nda demirli İngiliz Agamemnon zırhlısında imzalanan mütareke
25 maddeden oluşuyordu. Antlaşmanın en önemli maddeleri 7. ve 24. maddelerdi. 7. maddeye
göre müttefikler kendileri için gerekli gördükleri mevkileri işgal hakkına sahip olacaklardı.
24. maddede ise Ermeni vilayetlerinde (vilayat-ı sitte) bir karışıklık durumunda buraların
İtilaf devletlerince işgal edilmesini ve buna ilaveten Sis, Haçin, Zeytun ve Antep’in işgali
kabul ediliyordu. Bundan başka antlaşmada ana hatlarıyla Boğazların statüsü ve
istihkâmların müttefiklerce işgali, savaş esirlerinin, özellikle Ermeni esirlerin, İstanbul’da
toplanıp iadesi, sınır muhafazası için gerekli olanın dışında bütün askeri kuvvetlerin tahliyesi,
küçük gemiler hariç bütün Osmanlı savaş gemilerinin teslim olması, bütün limanların ve
tersanelerin müttefiklerin kullanımına açılması, telsiz ve telgraf haberleşme araçlarının
teslimi, İran sınırındaki askerlerin çekilmesi, bütün sınır hatları müttefiklere terk edilecek,
Bakü ve Batum’un işgali kabul edilmesi, Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Kilikya ve Irak’ta
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bulunan askeri kuvvetlerin teslim olması ve Trablus’ta bulunan Osmanlı subaylarının
İtalyanlara teslimi yer almaktaydı.
Görüldüğü gibi Mondros Mütarekesi hükümlerinin yerine getirilmesi, Osmanlı’nın
bütün mevcuduyla galip devletlere tesliminden başka bir anlam taşımıyordu. Osmanlı’daki
Alman subaylar ve askerleri tahliye olundu, bütün müstahkem mevkiler teslim edilerek,
ordular dağıtıldı. Liman von Sanders, kumandanı olduğu Yıldırım Orduları Grubunu,
Çanakkale kara savaşlarında ismini duyuran, Doğu’da Ruslar’a karşı zafer kazanan, harbin
gidişatını eleştirici bir gözle yakından takip etmiş bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya teslim
ederek ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa, ağır mütareke hükümlerine karşı ilk açık tepkilerini dile
getirerek Sadrazam İzzet Paşa’yı bu yönde uyardı. Paşa, Yıldırım Orduları Grubu’nun da
kaldırılması üzerine, İzzet Paşa’nın isteğine uyarak İstanbul’a geldi.
İlişkilerin karmaşıklaştığı bir esnada Babıâli’nin I. Dünya savaşı mağluplarının
kaderinin belirlendiği Paris Konferansı’na temsilci gönderme isteği reddedildiği gibi
Padişahın konuyu bir yetkiliyle görüşme isteği de geri çevrildi. İtilaf Devletleri Hükümetin
her işine müdahale ediyordu. Öte yandan Padişah, Anadolu ve Rumeli’ye şehzadelerin
başkanlığında gönderdiği nasihat heyetleriyle halkı sakinleştirmeye çalışıyordu.
Bu arada Ermeniler Mondros Ateşkesi’nden sonra da işgalci devletlerin tutumundan
cesaret alarak Doğu’da, İstanbul’da ve Güney’de harekete geçtiler. Bir taraftan da Paris Barış
Konferansı’na iki ayrı heyetle katıldılar. Ermeni Bogos Nubar Paşa konferansa sunduğu
muhtırada I. Dünya Savaşı başladığı gün 150 bin Ermeni’nin Rusya’yı takviye ettiğini
vurgulamıştı. İtilaf Devletleri ise bir Ermenistan projesini gerçekçi bulmamakla beraber,
öteden beri yapageldikleri gibi Ermenilere umut veren bir görüntü sergilemişlerdi. Mesela
İngiltere Başbakanı Lloyd George Ermenilerin sözcülerinden Bogos Nubar Paşa’nın
konferanstaki açıklamalarını “Bogos’un peri masalları” olarak nitelendirmiş, Ermenilerin
Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan geniş bir ülkede azınlık oldukları halde krallık kurma
peşinde koştuklarına dikkati çekmişti. Bununla beraber bir Ermenistan kurma konusunda
ittifak etmiş görünen İtilaf Devletleri, barış görüşmelerinde bu hayalî devletin sınırlarının
saptanmasına odaklanmışlardı. Fakat hiçbiri böyle bir proje için en küçük bir özveride
bulunmaya yanaşmıyorlardı.
Osmanlı’nın geleceğine dair diplomatik manevralar devam ederken bir taraftan da
Ermenilerin Kars’ı (19 Nisan 1919); İtalyanların Antalya’yı (29 Nisan 1919) ve Kuşadası’nı
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(13 Mayıs); Yunanlıların Fethiye’yi (11 Nisan) işgallerini Urfa, Antep ve Adana bölgesindeki
Fransız ve İngiliz işgalleri izledi. Türk halkı ise düşman işgaline uğrayan veya böyle bir
tehlike ile karşı karşıya kalan Anadolu ve Rumeli’deki çeşitli bölgelerde, Müdâfaa-i Hukuk
Cemiyetleri kurmaya başladı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunan işgaline uğraması ve Batı
Anadolu’ya yönelik Yunan saldırısı, büyük bir millî tepkinin uyanmasına neden oldu.
İtilaf Devletleri, Anadolu’da başlayan direniş hareketlerinin önlenmesi ve asayişin
sağlanması maksadıyla subayların Anadolu’daki birliklerin başına geçmelerine izin vermek
zorunda kaldılar. Böylece Mustafa Kemal Paşa da Karadeniz’e Dokuzuncu Ordu
Müfettişliği’ne tayin edilmiş oldu (30 Nisan 1919). Görevi İngilizlerin bölgede şikâyetçi
oldukları asayiş sorunlarını çözmekti. Ancak kendisine verilen talimatnameye göre mülkî ve
idarî personele de emir verme yetkisine sahipti. Ayrıca yetkileri sadece Dokuzuncu Ordu
bölgesiyle sınırlı olmayıp bütün Anadolu’yu kapsıyordu. Padişah, İzmir’in işgali üzerine istifa
eden Damat Ferit’e ikinci hükümetini kurdurdu. Yeni hükümet kurulduğu gün Mustafa Kemal
Paşa ve maiyetinin Milli Mücadele’nin en önemli adımı olarak Samsun’a ulaşmış olmaları
ise garip bir tesadüf oldu (19 Mayıs 1919).
Osmanlı Devleti, her bakımdan güçsüz girdiği Dünya Savaşı’ndan umduğu kazançları
elde edemediği gibi varlığını da kaybederek çıktı. Ülkenin sosyal ve ekonomik sorunları
üstesinden gelinemez hale geldi. En kötüsü safında yer aldığı mağlup devletlerden çok daha
fazla toprağı işgal edildi. Osmanlı, çok büyük bir medeniyetin uzun yıllar temsilcisi sıfatıyla
artık tarihi misyonunu tamamlıyordu. Fakat bütün bu felaketlere rağmen, yaşananlardan ders
çıkaran Osmanlı kadroları, asırlık İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurma başarısını
gösterdi.
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Harita-12: Osmanlı Devleti (1918) (UNAT, 1989, 36)

14.5.2. Sevr Antlaşması
Osmanlı ile Mondros ateşkesi imzalanması öncesinde galipler bir sonraki dünya
savaşının tohumlarını eken ve mağlupların onurlarını kıran antlaşmalar yapmaya başladı.
Öncelikle mağlupların durumunun görüşülmesi için 18 Ocak 1919’da Paris Barış
Konferansı toplandı. Konferansa 32 ülkeden 70’e yakın temsilci katıldı. Konferansta
İngiltere’yi Başbakan Lloyd George, Fransa’yı Başbakan Georges Clemenceau, İtalya’yı
Başbakan Vittorio Orlando, Amerika’yı Woodrow Wilson temsil etti. Yenilen devletler
konferansa davet edilmedi. Böylece 1815 Viyana Kongresi’nden sonra dünyanın tamamını
ilgilendiren ikinci büyük güç dengesi toplantısı yapılmış oldu.
Konferans çalışmaları sonucunda Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihli Versailles
Barış Antlaşması imzalandı. Versailles Sarayı’nın aynalı salonunda imzalanan bu antlaşma
440 maddeden oluşuyordu. Almanya Avrupa topraklarının bir kısmını ve bütün sömürgelerini
kaybederek çok ağır siyasi, ekonomik, mali ve askeri yükümlülükler altına girdi. Ancak
Almanya, Milletler Cemiyeti’ne kabul ediliyordu. Almanların en yakın müttefiki AvusturyaMacaristan ile 10 Eylül 1919’da Saint Germain Barış Antlaşması yapıldı. 381 maddelik bu
antlaşmada Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış, küçük bir Avusturya
Cumhuriyeti oluşturulmuştu. Savaşın bir diğer mağlubu Bulgaristan ile 27 Kasım 1919’da
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Neuilly Barış Antlaşması imzalandı. 296 maddelik bu antlaşma ile Bulgarlar Balkanlar’daki
topraklarını ve Ege ile olan bütün bağlantılarını kaybettiler. Mağluplardan Macaristan ile 4
Haziran 1920 tarihinde Triyanon Antlaşması yapıldı.
Paris konferansında Osmanlı’nın payına Sevr (Sevres) Barış Antlaşması düştü. Doğu
Sorunu’nun kesin çözümü adına oluşturulan 10 Ağustos 1920 tarihli bu antlaşma 433
maddeden oluşuyordu. Antlaşmayı Osmanlı adına Ayan Meclisi üyeleri Hâdi Paşa, Dr. Rıza
Tevfik Bey ve Bern Elçisi Reşat Halis Bey imzaladı. Bu antlaşmaya İngiltere (Britanya)
İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya devletleriyle birlikte Ermenistan, Belçika, Yunanistan,
Hicaz, Lehistan, Portekiz, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven ve Çekoslovakya imza koydu.
Antlaşmanın birinci kısmında Cemiyet-i Akvam Ahitnamesi’ne ve üye ülkelere yer
veriliyordu. 27. maddeden başlayan ikinci kısımda Türkiye’nin sınırları tesbit edilmekteydi.
Üçüncü kısım 36. maddeden başlıyordu ve İstanbul, Boğazlar, Doğu vilayeterinin statüleri,
İzmir, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Elcezire, Filistin, Hicaz, Mısır, Sudan, Kıbrıs, Fas,
Tunus, Bingazi, Akdeniz Adaları, vatandaşlık ve genel hükümler başlığı altında ele alınmıştı.
140. maddede ile başlayan dördüncü kısımda Osmanlı’daki azınlıkların durumu ayrıntılı bir
şekilde ortaya konuluyordu. Beşinci kısım 152. madde ile başlamaktaydı ve askeri hususları
içermekteydi. Altıncı kısım 208. madde ile başlıyordu ve savaş esirlerinin durumu ile
mezarlıklara dair maddelere yer verilmekteydi. Yedinci kısım 226. madde ile başlamaktaydı
ve ceza ile yargılamaya dairdi. Sekizinci kısımda maliye ve Duyun-ı Umumiye’ye dair
konulara yer verilmekteydi ve 231. maddeden başlıyordu. 261. madde ile başlayan dokuzuncu
kısımda iktisadi durum ve ticari imtiyazların ayrıntısı belirleniyordu. Onuncu kısım 318.
madde ile başlıyordu ve havacılık ile ilgili hususlar konu edilmişti. 328. madde ile başlayan
onbirinci kısım limanlar, su yolları ve demir yolları ile ilgili maddeleri içeriyordu. Onikinci
kısım 374. madde ile başlamaktaydı ve Cemiyet-i Akvam’ın Washington’da faaliyet
gösterecek mesai teşkilatı, çalışma usulleri ile yönetim biçimine ayrılmıştı. 415. madde ile
başlayan onüçüncü kısımda Osmanlı’ya yüklenen ek taahhütler yer almaktaydı. Antlaşmanın
ek kısmında yeni sınırları gösteren bir de haritaya yer verildi.
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Harita-13: Sevr’e göre paylaşılan Anadolu (UNAT, 1898, 55)
Osmanlı’nın yok edilmesi anlamı taşıyan bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi mümkün
olmadı. Anadolu’da başlayan Milli Mücadele, 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin açılışı ile başarıya ulaştı. Meclis, 19 Ağustos 1920 tarihli bir kararıyla
Sevr’i tanımadığını bütün dünyaya ilan etti.
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Uygulamalar
•

Günümüze

etkisi

bakımından

bu

bölüm

konularının

daha

detaylı

kavranabilmesi için Kemal Girgin’in, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz
(Teşkilat ve Protokol), (TTK Yay., Ankara 1994) ve Nihat Erim’in, Devletlerarası Hukuku
ve Siyasi Tarih Metinleri, (Ankara 1953) adlı eserleri değerlendiriniz.
•

Ayrıca şu hususlara dikkat ediniz:



1908 Jön Türk İhtilali'nin en önemli sonuçlarından biri, yönetimin Yıldız

Sarayı’ndan tekrar Babıâli’ye yani hükümete geçmesidir. Saray devre dışı kalınca hükümet
ile bürokratlar diplomasiyi belirleme ve uygulamada yeniden söz sahibi oldular. Fakat bu
süreçte hükümetten daha ziyade İttihat ve Terakki adına belli bir seçkin gurubun Osmanlı dış
siyasetini ve diplomasisini yönlendirdiğini belirtmek yanlış olmayacaktır.


İstanbul’da anayasa değişikliği, meclisin feshi ve seçimlerle uğraşıldığı sırada

İtalya’nın Trablusgarp’a saldırısı gündemi bir anda değiştirdi. İtalyanlar 1 Ekim 1911
tarihinde Trablus sahillerini abluka altına aldılar. İtalyan ordusunun dünya kamuoyunda
askeri itibarı sarsıldı. İtalya bunu telafi etmek için donanmayla Ege Adaları’nı ve Boğazları
işgal etmek istedi. Bununla Osmanlıyı tehdit ederek bölgeye yardım gönderilmesini
engellemeyi düşünüyordu. Harekete geçen İtalya Donanması, 4 Mayıs-20 Mayıs 1912
arasında Ege Denizi’nde Rodos ve Oniki Adayı işgal etti.


Osmanlı Devleti bir taraftan Trablusgarp Harbi ve bir taraftan da Arnavutluk

isyanı ile meşgul olunca, aralarındaki derin sorunları gideren Balkan devletlerinin Rumeli’yi
paylaşmak üzere harekete geçtiler. 13 Mart 1912’de Bulgaristan ile Sırbistan, 29 Mayıs’ta
Bulgaristan ile Yunanistan birer ittifak anlaşması imzaladı. Bir müddet sonra buna Karadağ
da katıldı. Neticede I. Balkan Harbi’nde Osmanlı ordusu, cephelerin tamamında başarısız
olarak bütün Rumeli’yi kaybetti. Mağlubiyet geniş bir göç dalgasını da beraberinde getirdi.
Başta İstanbul olmak üzere Müslüman muhacir nakledilen yerlerde büyük sorunlarla
karşılaşıldı. Ahmet Muhtar Paşa’nın büyük kabinesi, bu büyük hezimet sonunda istifa ederek
yerini bir başka tecrübeli devlet adamı Kamil Paşa’ya bıraktı (29 Ekim 1912).


I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı orduları Kafkasya, Irak, Filistin-Suriye, Sina-

Mısır, Arabistan, Çanakkale ve Galiçya cephelerinde savaştı. Ancak savaşın Osmanlı
açısından zaferle biten tek cephesi Çanakkale oldu. Çanakkale, bilhassa Balkan Savaşlarında
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çok büyük acılar çeken ve onuru kırılan bir milletin bir anlamda itibar mücadelesi olarak
başarıyla sonlandı. Böylece yeni Türk devletinin kuruluşunda önemli bir motivasyon
sağlandı.


Daha I. Dünya Savaşı başlamadan Avrupa'da Osmanlı’nın paylaşılmasına dair

pek çok projeden söz edilmekle beraber, bu konuda kesin bir anlaşmaya varılmamıştı.
Osmanlı’nın Almanya’nın yanında İttifak Devletleri safında savaşa girmesi paylaşma
konusunu ciddi olarak gündeme getirdi. İtilaf Devletleri böylece ileride bu yüzden
doğabilecek anlaşmazlıkların önünü almak istiyorlardı. Kapalı diplomasi anlayışıyla, gizli
olarak yapılan bu antlaşmalar ilk defa Rusya'daki yeni Bolşevik rejim tarafından 24 Kasım
1917’de resmen yayınlanmıştır.


Dünya savaşı başladıktan sonra aralarında Ermeni mebusların da bulunduğu bazı

gönüllü gruplar, Ruslarla birlikte cephede yer aldı. Rus kuvvetlerine kılavuzluk ederek
ilerleyişlerini kolaylaştırdılar. Bu vahim gelişmeler üzerine çok zor durumda kalan Osmanlı
Devleti bazı önlemler alma gereğini duymuştur. İlk olarak Dâhiliye Nezareti 24 Nisan
1915’de Ermeni komite merkezlerinin kapatılmasını, evraklarına el konulmasını ve ele
başlarının tutuklanmasını kararlaştırmıştı. Nitekim İstanbul’da olaylarla ilgisi bulunan 2345 kişi
tutuklandı. İşte her yıl sözde soykırımın yıldönümü olarak anılan 24 Nisan 1915’in anlamı
sadece bu tutuklamalardan ibarettir.


Alman İmparatoru, savaşının en buhranlı döneminde üçüncü defa İstanbul’a

önemli bir ziyaret yaptı. 1917 Ekim ayında gerçekleşen bu seyahat Osmanlı Devleti dışında
diğer bir müttefik olan Bulgaristan’ı da içine alıyordu. İmparatorun seyahati suikast
yapılmasından korkulduğu için gizli tutuldu. Bulgar Kraliçesinin ölüm döşeğinde olması
sebebiyle ziyaret planlandığı tarihten ancak bir ay sonra gerçekleşti.


Savaşın sonlarına doğru son dönemin bütün ağır yükünü taşıyan Sultan

Mehmet Reşat vefat edince yerine VI. Mehmet adıyla Sultan Vahidettin tahta çıktı (19181922). Vahidettin tahta oturduğunda artık İstanbul semalarında düşman uçakları uçabilmekte
ve hatta şehri bombalamaktaydı. Dünya savaşında Filistin-Suriye ve Irak cepheleri çökmüş,
Bağdat (11 Mart 1917), Kudüs (18 Aralık 1917), Şam (1 Ekim 1918) ve Halep İngilizlerin;
Beyrut (6 Ekim 1917), Trablusşam ve İskenderun (14 Ekim 1917) ise Fransızların eline
geçmişti.
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Türk heyeti Osmanlı için savaşın sonu olan Mondros Mütarekesi’ni 30 Ekim

1918’de imzaladı. Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda demirli İngiliz Agamemnon
zırhlısında imzalanan mütareke 25 maddeden oluşuyordu. Antlaşmanın en önemli maddeleri
7. ve 24. maddelerdi. 7. maddeye göre müttefikler kendileri içingerekli gördükleri mevkileri
işgal hakkına sahip olacaklardı. 24. maddede ise Ermeni vilayetlerinde (Vilayat-ı sitte) bir
karışıklık durumunda buraların İtilaf devletlerince işgal edilmesini ve buna ilaveten Sisi,
Haçin, Zeytun ve Antep’in işgali kabul ediliyordu.


Paris konferansında Osmanlı’nın payına Sevr (Sevres) Barış Antlaşması

düştü. Doğu Sorunu’nun kesin çözümü için oluşturulan 10 Ağustos 1920 tarihli bu antlaşma
433 maddeden oluşuyordu.


Osmanlı’nın yok edilmesi anlamı taşıyan bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi

mümkün olmadı. Anadolu’da başlayan Milli Mücadele, 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile başarıya ulaştı. Meclis, 19 Ağustos 1920 tarihli bir
kararıyla Sevr’i tanımadığını bütün dünyaya ilan etti.
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Uygulama Soruları

•

II. Meşrutiyet döneminde diplomasi anlayışı hangi uygulamalarla şekillenmiştir?

•

Uşi (Ouchy) Antlaşması ile Ege Denizinde nasıl bir statü oluşmuştur?

•

Balkan Savaşları sonunda hangi ülkelerle barış antlaşmaları yapılmıştır?

•

I. Dünya Savaşı’na girilmeden önce Osmanlı diplomasisinin İngiltere ve Fransa
nezdindeki ittifak faaliyetleri neden başarısız olmuştur?

456

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihat ve Terakki Fırkası etkisindeki
siyaset ve diplomasi anlayışı ile Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya savaşları sürecinde Osmanlı
diplomasisini meşgul eden sorunları kavradık. Özellikle günümüze kadar gelen sorunlardan
olan Ermeni Meslesi ile Ege Sorunu’nun doğuşunda Osmanlı diplomasi anlayışını
değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı Hükümeti’nin 3 Temmuz 1910’da çıkardığı ve Balkanlara diplomatik sonuçları
olan Kiliseler/Mektepler Kanununa ilk hangi kurum itiraz etmiştir?
a) Fener Rum Patrikliği

b) Sıp Kilisesi

d) Ermeni Patrikliği

c) Bulgar Eksarhlığı

e) Şeyhülislamlık

2) Sultan Mehmet Reşat 1911’deki Rumeli gezisinde aşağıdaki hangi şehri ziyaret
etmemiştir?
a) Manastır

b) Kosova

c) Üsküp

d) Priştine

e) Atina

3) İtalyanlarla Trablusgarp ve Rodos ve Oniki Ada’ya dair imzalanan 1912 tarihli antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Londra Antlaşması

b) Berlin Antlaşması

d) Sevr Antlaşması

c) Uşi antlaşması

e) Roma Antlaşması

4) 1912’de toplanarak Balkan sorunlarını ele alan ve konferans diplomasisi şeklinde yürütülen
Süfera Konferansı aşağıdaki hangi başkentte yapıldı?
a) Londra

b) Berlin

c) Atina

d) Bükreş

e) Paris

5) Balkan Savaşı sonrasında imzalanan 1913 tarihli Bükreş antlaşması hangi Padişah
tarafından onaylanmıştır?
a) Vahidettin

b) II. Abdülhamit

c)Abdülaziz

d) Mehmet Reşat

e) V. Murat

6) Balkan Savaşı sonrasında Yunanistan ile 1913 tarihli hangi antlaşma imzalandı?
a) Londra

b) Petersburg

c) Paris

d) İstanbul

e) Atina

7) Balkan Savaşı sonrasında 1913’te Bulgaristan ile hangi antlaşma imzalandı?
a) İstanbul

b) Belgrad

c) Londra

d) Edirne

e) Paris
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8) 24 Nisan 1915’te Osmanlı Hükümeti Ermeniler hakkında hangi kararı uygulamıştır?
a) Tehcir

c) Silahlı komitelerin kapatılması

b) Askere alma
d) Vergilerin tahsili

e) Ticaret ve seyrisefain

9) Rusya’da Ekim 1917 devrimi olunca Osmanlı ile 3 Mart 1918 tarihinde aşağıdaki hangi
antlaşma imzalandı?
a) Petersburg

b) Brestlitovsk

c) Sevr

d) Paris

d) 1920

e) 1912

e) Kars

10) Sevr Antlaşması hangi tarihi taşımaktadır?
a) 1919

b) 1913

c) 1924

Cevaplar:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

e

c

a

d

e

a

c

b

d
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