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BONNAVAL'İN İZİNDE : MUHTEDİ OSMAN BEY VEYA 
AVUSTURYALI FİRARİ GENERAL KARLO DE KOTZİ 

Kemal BEYDİLLİ 

«Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunu Prusya ile yapılacak bir 
ittifaka bağlı gören görüşler, çeşitli yönlerden temsilci bulmak
taydı. Bu konuda, daha önce Erdel'de bir divisyon kumandanlığı 
yapmış olan muhtecli Chotzy'nin (kendisi Osman Bey ismini al
mıştır) Layihası zikredilebilir. ı 785 senesi basında Sadrlazama su
nulmuştur. Diez, bu Layihadan bir kopyayı 26.3.1 785 tarihli ola
rak Kral'a yollamıştır». Zinkeisen'in Osmanlı Tarihi'ndeL bir dip
notunda verdiği bu bilgi, bu küçük çalışmanın oluşmasında etken 
olmuştur. Zira, arşivlerimizde2 rasladığımız bazı belgelerin bu 
konu ile ilgili olduğunun anlaşılması, ancak Zinkeisen'in bu kay
dı ile mümkün olabilmiştir. Muhtecli Osman ismini alan Avustur
yalı firari general Karlo de Kotz ile ilgili daha geniş bir araştırma 
muhakkak ki bu zatın Avusturya arşivlerindeki «şahsi dosyasını» 
bulma ve inceleme ile mümkün olabilirdi. Biz, çalışmamızın bu 
zafiyyetine müdrik olarak, ancak kendisi ile ilgili arşivlerimizde 
bulabildiğimiz belgeleri sunmakla yetinmek zorundayız. Takdim 
edeceğimiz en önemli belgelerden biri, bizzat firari generalin İtal
yanca olarak kaleme aldığı ve imzaladığı, Osmanlı Devleti'ne ilti
ca talebini havi dilekçesi (Per Memoria) olup, diğeri ise, Zinkei
sen'in varlığından haberdar ettiği ve Prusya elçisi Friedrich von 
Diez'in de Berlin'e postaladığını belirttiği, Osmanlı Devleti'nin 
düşmanıarına karşı Prusya ile bir ittifak yapmasını tavsiye eden 
«Layiha» sı dır. 

ı W. Zlnkeisen, Geschichte de.~ os11ıatıischen Reiches in Europa ( GOR), 
VI, 523, n. 1. 

2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA ) ve Topkapı Sarayı MUzesi Arşivi 
(TSMA). 
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II. Katharina'nın ı 783 senesinde, fiili kontrolünü zaten elin
de tuttuğu Kırım'ı~ nihayet resmen ilhak ettiğini ilan etmesi, Os
manlı idaresini fevkalade zor bir duruma sokmuştu. Çariçe, yal
nızca Kınm'ı ilhak etmekle yetinmemekte, bu emrivakinin Babıali 
tarafından da resmen, verilmesini taleb ettiği bir ((Sened» ile tas
dik edilmesini istemekteydi~. Hatta, bir ilgi çekici söylentiye göre, 
yalnızca Osmanlı idaresinin rical, ülema ve Padişahının değil, 

taht veliahdi olan Şehzade Selim'in de bu ((Sened»i tasdik ve 
te'yid etmesini beidemekteydi3 • Osmanlı Devleti, içinde bulundu
ğu askeri ve mali perişanlığı ve dış politikaca yalnız bırakılmış 
olması karşısında, Rusya'nın istediği (<Sened»i sessiz-sedasız, hat
ta umumi efkanndan gizleyerek6 vermiştir. (8. ı. 1784) 7 • Kırım'ın 

ilhakı ve Rusya'nın bunun bir ((Sened» itasıyla kabul edilmesi hu
susunda icra ettiği tazyiki, Babıali'yi dış politikadaki yalnızlığı 
ile gerçekten çaresiz yakalamıştır. Gerçi, Kırım yüzünden yeni bir 
Rus-Osmanlı sava.şının ufukta belirmesi, İngiltere ile Amerika
Fransa ve İspanya arasında sürdürülen Amerika Bağımsızlık Sa
vaşı'nı nihayete erdirecek olan ve Paris'de süregelen uzun görüş
melere, aniden bir son verdirmiş ve İngiltere ve Fransa bir an ev

·vel barışı akd ve Amerika'nın bağımsızlığının tanınmasını te'min 
ile (3. 9. ı 783) , dikkatlerini tekrar CtŞarkııa çevirerek, 1776 sene
sinden beri devam eden bu savaşdan, Osmanlı aleyhtarı ·ilerleme
si ellietinde gayet başarılı bir yol katetmiş olan Rusya'nın dizgin
ıenmesinin tedbirlerini almaya başlamışlarsa da8 , Osmanlı Devle
ti'ni bizzat kendilerinin de yeterli bir şekilde destekleyemiyecekle
ri yeni bir savaşa, üstelik hazırlıksız olarak kalkışması hususunda 
cesaretlendirmekten de özenle kaçınmışlardır. Prnsya'nın da dahil 

3 İlhlik öncesi Kırım'daki durum ve gelişıneler ve son Kırım H§.nı Şahin 
Girii.y devri ile ilgili en son ve mükemmel bir çalışma. olarak bltZ. F. M . Eme
cen, ~son Kı·rım Ham .'Jahin GirO.y'ııı idamı mes'eles-i ve buna dair vesikalar:t, 
Tarih Dergisi, XXXJV. !stanbul 1984, s. 316-346. 

4 Kemal Beydilli, Büyük Friedrich ve Osmanıııar. XVIIT. yii.zyııda Os-
manlı-Prusya Miin(lsebetleri, !stanbul 1985, s. 129 vd. 

5 C4bi Tarihi, Süleymaniyyc Kütb. Esat Ef. Nr. 2152, v. 6a-6b. 
6 Cabi Tarihi, v. Gb. 
7 A. Vasıf, Melui.shıii'l-ti.sar ve Hakaikii'l-ahbtir. Yay. -M. !ıgürel. !stan

bul 1979, s. 105-106; A. Cevdet, Tarih-i Cevdet, !stanbul 1309, Ili, 56-57; K. Bey
dilli, Fried.rich ve osmanıtıar, s. 132. 

8 K. Beydilll, Friedrich ve Os .ııaıııııar, s. 129. 
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olduğu bu devletler, Kırım'ın kaybı ve bunun İstanbul/Boğazlar 
istikametindeki doğal tehdid beklentilerini dile getirmiş olmakla 
beraber, şimdilik sava.şa kalkışılmamasını da tavsiyeden geri dur
madılar. Fransa'nın o andaki hazırlıksızlığından ötürü vaki çe
kimserliği Prusya'yı da etkilemiştir. II. Friedrich, İstanbul'daki 
elçisi Gaffron'un, Kırım'ın ilhakmı tanıyan bir «Sened» in Rus
ya'ya asla verilmemesi hakkındaki uyarılarını, kesin bir şekilde 
yalanlamak zorunda kalan, bir Rus politikası meclubiyyeti ve has
sasiyyeti içinde, Şark Mes'elesi'nin bu önemli aşamasında, düş
manı ve Rusya'nın da müttefiki olan Avusturya elinde koz ola
bilecek, yanlış bir adım atmaktan ve atılmasının da teşvikcisi gibi 
görünmekten özenle kaçınmıştır. Bu politik tutum doğrultusunda 
II. Friedrich, İstanbul'daki elçisinin, Kırım'a dair Rusya'ya bir 
((Senedıı verilmemesi yolunda verdiği bilinen (( takrir»i, Rusya ile 
Prusya arasmda sürtüşmelere yol açtığından, Kral, kendi talima
tı dışında yapıldığını ileri sürdüğü bu yöndeki uyarılar yüzünden 
elçisi Gaffron'u azı ile geri çağırmış ve yerine yolladığı von Diez, 
bu «mes'eleııyi açıklığa kavuşturmak ve elçinin kendi insiyatifi ile 
böyle bir teşebbüsde bulunduğunun te'minine, dolayısıyla Rus
ya'nın teskinine epeyce gayret sarfetmiştir9 • 

Kırım hakkında Rusya'ya verilen «Sened>ıe rağmen iki devlet 
arasında barışın uzun süre devam edemiyeceği açıktı. II. Friedrich, 
büyük bir ileri görüşülülükle savaşın ı 787 senesi içinde patıaya
cağını önceden tahmin etmiştir. Zaten, Osmanlı devleti de vakit 
kazanmak ve son bir hesapla.şmaya hazırlanmak niyetini taşıdı
ğmdan, «Sened»in verilmesinin acısını hafifletmeye çalışmaktay
dı. Çariçe'nin en uygun bir fırsatta Osmanlı Devleti aleyhine ha
rekete geçeceği ve «Grek Projesi»ni gerçekleştirmeye teşebbüs ede
ceğinden kimsenin şuphesi yoktu. Çariçe'nin Osmanlı sınırların
daki kuvvetlerini geriye çekmemesi, iki devlet arasındaki barış 
halini, geçici bir mütareke addetmesinden ileri geldiği bilinmek
teycli. II. Friedrich, Diez'e verdiği talimatta, Osmanlı Devleti ile 
herhangi bir ittifaka yanaşılmaması gerektiğini açıkça belirtmek
te ve son senelerde bu yönde takib edegeldiği politikasından ayrıl
maya niyeti olmadığını kesin olarak ortaya koymaktaydı. Eğer, 
Babıali Diez'e iki devlet arasında bir ittifak husulu için müracaat 

9 Ayrıntılı için bkz. K. Beydilli, Fr-iedrich ve Osmanlılar, s. 132 vd. 
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edecek olursa, Prusya'nın Rusya ile bir ittifak içinde bulunduğu 
hatırlatılacak, ayrıca Fransa'nın da takib ettiğini politikaya atıf
da bulunularak, Prusya'nın tek başına Avusturya ve Rusya'ya 
karşı tavır alamıyacağı izah edilecekti. İstanbul'da Prusya lehin
de ve özellikle II. Friedrich'in şahsında duyulan büyük hayranlığa 
şahit olan Diez, Sadrıazam Halil Harnid Paşa'nın Divan-ı Hüma
yun tercümanı kanalıyla kendisine yönelttiği, Prnsya kralının 
Avusturya ile bir savaş halinde hangi tarafı tutacağı ve yapılması 
Babıalice şiddetle arzu edilen ittifak anlaşması hakkındaki soru
larına, kendisine verilen talimata uygun olarak cevap vermiş, ke
sin ve bağlayıcı birşey söylemekten özenle kaçınmıştır. Sadrıaza
mın yeni elçinin daha huzura kabul edilmeden böyle suallerin 
muhatabı olmuş olmasını yadırgayan II. Friedrich, Diez'e yolla
dığı cevapda, ittifak gibi nazik bir soru karşısında, kendisinin sa
rih ve kesin bir emri olmadan, herhangi bir açıklamadan kaçın
masını ve belirsiz cevapla.r ile işin içinden sıyrılmaya bakmasını 
tenbih etmekteydi. II Fıiedrich, aslında Avusturya ve Rusya'nın 
Prusya ile uğraşmalarındansa, Osmanlı Devleti ile sürtüşme için
de olmalarından memnundu. Rusya'nın yapılan son barışı bir 

·mütareke olarak vasıflandırması ve iki üç sene içinde harbin ye-
niden patlayacağının hesaplanmasını, bu açıdan ferahlatıcı bul
maktaydı. Eğer bu iki devlet topraklarını genişletmek istiyorsa, 
bunu Prusya yerine Osmanlı Devleti üzerinde gerçekleştirmeleri 
ancak memnuniyyet uyandırabilirdi10• 

II. Friedrich'in hükümdarlığının son senelerinde ( öl. ı 786), 
Osmanlı Devleti'ne karşı takib ettiği politikaya dair yaptığımız 
bu kısa açıklamalar muvacehesinde, firari generalin Babıali'ye 
sunduğu Layiha'sında, vaktiyle Bonneval'in (Humbaracı Ahmed 
Paşa) de ileri sürdüğü ve gerçekleşmesine çalıştığı gibP\ Osmanlı 
Devleti'nin Rusya ve Avusturya'ya karşı Prusya ile bir ittifaka 
giderek, varlığını muhafaza. etmesi gerektiği hususu, 1 780'11 yıl
lar için tatbik kabiliyet i olmayan ve gerçekleşme ihtimalinden 

10 K. Beydilli, F riedrich v e Osmanlılar, s. 140-141. 

11 H. Benedlkt, Der Pa.scha-Graf Alexander von Bonneval. 1615-1"11/'1. 
Graz-Köln 1959, s. 141 -142 ; Karl Pröhl, Die B edeutung preussischer Politik 
in den Phasen der orientalischen Frage. Frankfurt a.M. 1986, s. 60-61; K. Bey
dilli, Friedrich v e Osmanlılar, 's. 5, .8. Hi-16, 17. 
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mahrum fikirlerdir. Dolayısıyla bu tür görüşlerin de, anın siyasi 
gelişme ve IL Friedrich'in takib ettiği politikaya hakim bir gö
rüşün mahsulü olmadığı açıktır. Ancak, bu Lahiya'ya geçmeden 
evvel, ilkin firar1 generalin iltica talebine dair verdiği dilekçeyi 
(Per Memoria) ele alalım. 

Kotii!i'nin iltica dilekçesi (Per Memoria) 

ı 784 senesi Mart'ında verdiği dilekçede kendisini Nemçelü ve 
Beç şehrinden Karlo de Kotzi olarak tanıtan firari generalimiz, 
imperatorun asilzade şövalyelerinden olup, kadim bir aileye men
sub bulunduğunu belirtmektedir. 3ı sene Avusturya devletine hiz
met etmiş, gençliğinde Prusya ile sürdürülen Yedi Sene Savaşla
rı'na iştirak etmiş ve büyük hizmetler ifa etmiştir. IL Friedrich'e 
karşı verilen mücadelede, Mahen savaşında kazanılan galebede, 
özellikle kendisinin büyük bir payı olduğunu dile getirmektedir. 
Beş sene Birinci Regiment Koloneli ( Mir-alay 1 Albay) ve kuman
danlığını yapmış ve Prusya ile yapılan uzun savaşların pek çoğun
da hazır bulunarak üstün hizmetler ifa ve başanlar ihraz ile 
«Brigadir General)) (Tuğgeneral) rütbesine yükselmiştir. Kara 
bahtından olsa gerek ki, bütün bu yararlıklar ve hizmetlerine san
ki bir mükafatmış gibi, kendisine kötü muamele ve kadirbilmez
likle mukabele edilmiştir. Maria Tereza'nın vefatından sonra 
(ı 780) tek başına hükümdar olan oğlu II. Joseph (öl. ı 790) tara
fından <<azim gadr ü cefaıı görmüştür. Ayrıntısına girmediği bir 
iftira sebebiyle üç ay kadar zincire vurulmuş bir halde hapisde 
yatmış ve hatta bu kötü anısını yad için zincirl~rini yanından 
ayırmaz olmuştur. Son iki senedir Osmanlı Devleti'ne ilticayı dü
şünmektedir ve bu planını tatbik için de müsait bir fırsatı bekle
mektedir. ı 783 Ekim'inde Erdel kumandanı tarafından davet edil
miş ve bu kumandan kendisine, iınperatorun emri üzere Viyana'ya 
gitmesi gerektiğini ve me'muriyeti her ne ise, Viyana'ya muvasa
latında ihbar edileceği, haberini tebliğ etmiştir. Ancak, işlerin sı
ralarına vakıf bazı dostlarından vaziyeti gizliye tahlük ettiğinde, 
imperatorun kendisini, iki subay refakatinde olarak Karadağ'a 

göndermeyi düşündüğünü, Karadağ Vladika'sının da o sıralarda 
Viyana'da bulunduğu, Osmanlı Devleti ile muharebeye girişrnek 
üzere ve Arnavudluk'u istila azmiyle Karadağlıya yardım edile-
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ceği ve on-onbeşbin asker gönderilmesine niyetlenildiğini öğren
miştir. Bu vazifeyi başarı ile ifası akabinde, imperatorun kendi
sini taltif edeceği de, sözü geçen kumandan tarafından kendisine 
ayrıca vaad edilmiştir. Bunun üzerine acele olarak Viyana'ya doğ
ru yola çıkan Kotzi, Budin'e vardığında, Viyana'ya giden yoldan 
sapıp, gece-gündüz yol alarak Trieste'ye varmış ve imperatora hiz
metinden ayrılmış olduğunu tahriren bildirmiştir. Daha sonra 
Trieste'den Venedik'e geçmiş ve macerasını İşkodra Paşa'sı Mah
mud Paşa'ya ihbar etmek niyetiyle Kotor'a gelmiştir. Bu arada 
Karadağ Vladikası, Aralık ayının ilk haftalarında Viyana'dan 
memleketine dönmüştür. Kotor'dan İşkodra'ya gelen Kotzi, Mah
mud Paşa'ya macerasını tümüyle anlatmış ve Osmanlı Devleti'ne 
iltica etmek istediğini beyan ve acilen İstanbul'a sevk edilmesini 
rica etmiştir. Bundan sonra Osmanlı Devleti'ne samimiyyetle hiz
met edeceğini ifade eden Kotzi, Kaptan-ı Derya Hasan Paşa ile 
özel olarak buluşmak ve görüşmek ve Osmanlı Devleti'ne hayırlı 
pekçok önemli meseleyi gündeme getirip, kendisiyle fikir alış-veri
şinde bulunmak arzusunda olduğunu dile getirmiştir12 • 

Firari general, görüldüğü gibi, hangi suç ve ceza korkusun
dan ötürü, niçin habse atılıp zincire vurolduğunu ve ne gibi kötü 
muamelelere hangi sebeblerden dolayı maruz kaldığına dair her
hangi bir açıklık getirmemektedir. Ayrıca kendisinin devrin sadrı
azamma değil de, Kaptan-ı Derya Hasan Paşa'ya yönelmiş olması 
ilgi çekicidir. Bu, Hasan Paşa'nın devrin gerçek nüfüzlu şahsi

yeti olduğu ve bu anlamdaki şöhretinin de herkesee ma'h1m oldu
ğunun bir başka delilidir. General rütbesine erişmiş ve herhalde 
yaşını-başını almış olması söz konusu olması gereken bir şahsın, 
hakkında bilgi vermemekle beraber, evini-barkını, ailesini, varsa 
çocuklarını terk ile böyle önemli bir adıma tevessül etmiş olması
nın izahı şimdilik açıktadır. Bu husus, herhalde bu şahsın «şahsi 
dosyasını» inceleyebilecek durumda olıin Avusturyalı meslekdaşla
rımızın katkılarıyla aydınlanabilecektir. 

Kotzi'nin «Layihaıısı 

Mart ı 784'de iltica talebinde bulunan Kotzi'nin, bir sene ka
dar sonra, Zinkeisen'in kaydıyla ı 785 başında Sadrıazam Halil 

12 BOA. HH. Nr. 1036. Bkz. F otokopi I. 
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Hamid Paşa'ya sunduğu Layiha'sı, Fransızca olarak kaleme alın
mış olup, tercümesi, kendisinden aynı zamanda bu Layiha hakkın
da tenkidi bir rapor yazması istenmiş olduğuna değineceğimiz, 
sabık Bağdan Voyvodası Kostantin İpsilanti tarafından yapılmış
tır. Bununla beraber, Layiha'nın muhtevasından, bunun 1784 se
nesinde -herhalde bu senenin sonlarına doğru- yazılmış olduğu 

anlaşılmaktadır. Layiha, özünde, Zinkeisen'in de vurguladığı gibi, 
Avusturya ve Rusya'ya karşı korumanın en güvenli yolu olarak 
Prusya ile bir ittüaka gidilmesini öngörmekte ve general görüş
leriyle Bonneval'in çizgisini takib eder görünmektedir. Layiha'da 
ileri sürülen fikirleri şu şekilde toplayabiliriz : 

I - Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı devleti aleyhine geliş
mek amacıyla hazırlık yaptıkları ve askeri güçlerini arttırmaya 
gayret sarfettikleri açık bir gerçektir. Hatta, dört sene evvel bu 
iki devletin hükümdarlarının buluşmalan bu kötü niyyetlerinden 
ötürüdür13 • İmperator, bir kaç seneden beri Osmanlı sınırlarında 
külliyetlü askerler bulundurmaktadır. Hatta, Erdel'de regiment 
kumandanlığı yaptığı 1783 senesi baharında, savaşın çıkacağını 
beklemektedir. Ancak, IL Katharina, ilhak ettiği Kırım'da önce 
durumunun kuvvetlendirmek, Osmanlı devletine karşı harekete 
geçmesine çalıştığı İran'ı «tahr1k)ı ve akdeniz'deki, 1770 senesi 
örneğinde eylemlerde bulunabilmesi için gemi satın almaya çalış
tığı Venedik'i ııifsadn etmek gibi, tertibierini olgunlaştırmak az
miyle, savaş ilanında acele etmekten kaçınmakta ve en uygun za
manı ve fırsatı beklemektedir. 

II - Bu durumda, Osmanlı devletinin, böyle güçlü düşınan
larıyla baş edebilmesi için, diğer Avrupa devletleriyle «akd-ı itti
had ve ittifakn hususuna gayret sarfetmesi elzemdir. Bu anlamda, 
Prusya kralımn ittifak etmesini sağlamak, pek çok faydalan in
tae edebilir. Prusya, Avusturya ve Rusya'ya hem-hudud olması ha
sebiyle, Osmanlı devleti ile, müşterek düşmanlar cebhesinde do-

13 Kotzi'nin burada sözünü ettlgi., II. Katharina ve II. Jo::;eph'in Haziran 
1780'de Mohilev'dekl buluşmaları ve «Grek Projesi» adıyla bilinen, Osmanlı 
topraklanna sahiplenme emellerinin gündeme gelip, görüşülüp, planlarının ya
pıldıg-ı hadisedir. Bu iflidesiyle Lıiyiha.'nın 1784 senesinde kaleme alınmış ol
ması gerektiği subQt bulmaktadır. Mohilef buluşması ve Grek Projesi aynntısı 
için bkz. K. Beydilli, Friedrich ve Osmanıılar, s. 122-123. 
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de, nadir ve tesadüfi bir ihtimaldir. Yeni uygulamalara göre bozu
lan askerin peşine düşülmemekte olduğunu ve kaçan askerlerin 
boşalttıkları mevzileri ele geçirmekle yetinildiğinden bahseden 
Kotzi, bu gibi konularda ileride bilgi verebileceğini ifade etmek
tedir. 

IV - Rusya ile Avusturya'nın müttefiken nasıl bir harekata 
kalkışabilecekleri beyanmda ise şunları söylemektedir : A vustur
ya ordusundan ayrılmadan evvel edindiği sağlam kaynaklı bilgi
lere, nazaran, imperator generallerinden Lacy'yi 80 bin asker 
ile Belgrad ve Niş kal'alarının zabtına, general Laudon'u 50 bin 
asker ile Bosna ve general Udoşter'i Rus kuvvetleriyle birleşerek 
Hotin'e saldırmak üzere tavzifen planlar yapmıştır. Kotzi'nin biz
zat kendisi ise, iltica dilekcesinde de dile getirdiği üzere, 15 bin 
asker ile karadağ'a sevk edilecekti. Avusturya ve Rusya'ya karşı 
er veya geç patlayacak bir savaşta, bu planlara göre karşı tedbir
ler alınması lazım geldiği açıktır. Osmanlı askerinin islahı için 
beş-altı senelik bir eğitim zamanına ihtiyac duyan kotzi, savaş
dan bu süre zarfında kaçınılmasını tavsiyye etmektedir. Böyle 

.bir «Nizam-ı cedid)), yani Avrupa tarzında eğitilmiş asker terti
bine muvaffak olunur ise, devletin düşmanıanna yalnızca muka
belesi değil, hatta galebesi dahi söz konusu olacağından ·emindir. 
Kotzi'nin dikkat çektiği önemli bir diğer husus, Osmanlı hezimet
lerinde büyük bir rol oynayan, askerin sefer mevsimi nihayetin
de, yani kış aylarında savaşmamasıdır ki, bu yaz aylarında oldu
ğu gibi, kışın da aynı şekilde askeri faaliyetlerine devam eden 
Avusturya ve Rusya kuvvetleri karşısında önemli bir zafiyyet nok
tası idi. Kotzi, müstakbel savaşın kış ayları ağırlıklı geçeceğine 

dair uyarılarda bulunmaktaydı. 

V - Kudreti çerçevesinde Osmanlı devletine hizmet etmek 
istediğini beyan eden Kotzi, bu uğurda Müslüman olmayan ve 
Sünnet edilmeye razıdır. Otuz sene hizmet ettiği ve Prnsya'ya kar
şı parlak zaferler kazandığı halde, imperatorun zülmüne ve hak
sız muamelesine ma'rüz kaldığını dile getiren Kotzi, Yedi sene 
Harbleri'nde Prusya ile savaşırken, Avusturya'ya saidırmayan 
Osmanlı devletini övmekte ve bu gün Avusturya'nın elinde tuttu
ğu yerleri Osmanlı devletinin bir ihsanı olarak telakki etmekte
dir. Topraklarını, Osmanlı devletinin, «kemal-i insaf ve mürüvve-
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tine», kendi öz menfaatlarını feda eden tutumuna borclu olan 
Avusturya'nın, teşekkür edeceğine, her türlü mel'aneti planla
maktan utanmayan bir tavır içinde olmasını kınamakta ve böy
le bir devletten ve onun hükümdarlarmdan zaten başka bir şey 
beklenemiyeceğini dile getirmekteydi. Dolayısıyla, imperatorun 
hizmetini terk etmiş olmaktan, kendisini suçlu görmemekteydi. Bu 
doğrultuda Nemçe elçisinin yapacağı girişimiere ve kötülernelere 
de kulak asılmamalıydı. 

Kotzi'nin «Layihaıısına Konstantin İpsilanti tarafından 
yazılan tenkidi Rapor 

Kotzi'nin vermiş olduğu bu <<Layihaıı akabinde, Müslüman 
olduğu ve Osman adını aldığı, «Layiha»sı hakkında tenkidi bir 
rapor hazırlaması istenen sabık Bogdan Voyvodası Konstantin'in, 
kendisinden artık «Muhtedi Osmanıı olarak bahsetmesinden an
laşılmaktadır. Konstantin Voyvoda'nın raporu, Kotzi'nin «Layi
haıısını, genelde Avrupa alıvaliyle ilgili olarak verdiği bilgi ve özel
de bizzat kendi şahsı açısıİldan ele almaktadır. Önce, Kotzi'nin 
ileri sürdüğü Avrupa ahval ve dengesiyle ilgili olan mülahazasını 
varid gördüğünü beyan etmekte, fakat bununla beraber, Osman
lı devletinin içinde bulunduğu duruma, şartlarına ve mizacına ve 
bazı tedbirlerin lerasında karşılaşacağı zorluklara vakıf olmadığı
nı; dolayısıyla ileri sürdürdüğü ve kolaylıkla tatbikine inandığı 
pek çok şeylerin, ne kadar azlm güçlüklere yol açabileceğinin, hat
ta tatbikinin tamamen imkan haricinde olacağının farkında ol
madığını ifade ile, bunlara karşı kendi görüşlerinin serdine başlar. 
Konstantin Voy-voda da, Hırıstiyan devletlerle ittifak yapılmasın
daki önemli idrak etmektedir. ve Avrupa hükümdarlarının tümü
nün, mülklerini muhafaza ve güvenliklerini te'min maksadıyla 
birbirleriyle ittifak yaptıklarını, hatta, cıbir dakika» müttefiksiz 
kalmadıklannı dile getirmektedir. Ancak, bunların birbirleriyle 
kolaylıkla ittifak yapmaları ve akdedilen ittifak şartlarına riayet
sizlikleri anında, yekdiğerini tecziyye edebilme imkanlarının mev
cudiyyetinden ve müttefikine ihanet edenin, hemen karşı tarafa 
geçen eski müttefikinin intikamından korkması lazım geldiği hal
de, kendisine karşı ittifak cephesinde yer bulabildiği; hülasa it
tifak sistemlerinin oynaklığı ve anın çıkarlarına göre hemen de-
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ğişme istidadı taşıdığı, bir sene içinde iki defa müttefik değiştir
menin örneklerinin bulunduğu, dolayısıyla, ittifak ilişkisi içinde 
olanların daima birbirlerinin hareketlerini kolladığı, yekdiğerin
den çekindiği ve ittifak şartlarına bu yüzden azami ölçüde riayet 
etmek mecburiyyetini hissettiği gibi ayrıntılara değinir. Avrupa' 
nın bu hali karşısında, Osmanlı devletinin, tüm mülki işlerinin 
tanzimini, «ahkam-ı şeri'at-ı garrayan mebni olduğundan, «devle
tin şan u şevketi olan se bat ü metanetiıı hasebiyle, öyle Avrupa' 
da olduğu gibi oynaklık ve diplamatik kıvraklık yapamaz, «tegay
yur ve televvün» gösterip, Avrupa devletlerine mukabele için, bun
lann alışkın oldukları çeşitli hile ve aldatmacalan, «ma'az-Allahü
te'alaıı irtikab etmek ihtimali olamaz ve ikide birde müttefik tab
ıikiyle muharebe ga'ilesini göze alamaz'6 • Bir devlet ile ittifak edi
lecek olsa bile, müttefikinin <<ikide-birde hlleyeıı tevessül edeceği 
kuşkusu, <<bir düşman ga'ilesi kadarıı dert açar. 

Voyvodanın vurguladığı bir başka husus, Osmanlı idaresinde
ki en büyük zafiyyeti de dolaylı olarak dile getirmektedir. Bu da, 
Avrupa'da işbaşında bu1unan devlet adamlarının çok uzun zaman 
mevkilerini korudukları hususudur. Bu yüzden onlar, Avrupa si
yasasına, diğer devletadamları olan meslekdaşlarının mizaclarına, 

16 Konstantin Voyvoda'nın bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı 
diplomasisi adabına. ısrarla yerleştlrilmek istenen, siyll.st ahlakının, Avrupa 
siyasi ahlll.k telll.kkisindcn farklı olduğudur. Dolayısıyla, Avrupa. siyasıısıyla 

aynı ltiga.tı kullanıp, aynı prensipleri paylaşmamaktadır. Fehmettirllen subjek
tiv mezlyetıer u~na, «devlet menfaatıarını fedll. etme», devletin «Şan u şev
keti olan seba.t ü metAneti», öyle Avrupa'da olduğu gibi, .:tagayyür ve telev
vün» gösterip, slyll.st hileler ve aldatmacalara, «ma'll.z-Allahü- ta'alb sap
mamak, cdolduru'_şunun» çemberlni kırmak için, epeyce acı tecrübeler geçiril
mesi; «İstanbul'4~ yeni icad olunan diplaması diliyle, ba'zı müphem sözler 
serd edip, diplomat ağızı satılması» (Cevdet, Tarih, VI, 282), tarzı ile yabancı 
elçileri, kendi us(llleri üzere lkfll.l edebilmek için epeyce zaman yüz kızartıl

ması ve utanma hissinin yenilmesi gerekecektir. Oysa, XVI, ve XVII. yüzyılda 
durum ne kadar farklı ve bunun tamamen zıddıdır. Genelde bütün devletler, 
Türklerin verdikleri sözü tutmadıkları için tenkid ederler. Akdedilen mua.he
delere rill.yet edilmedlgini şlkll.yeten dile getiren bir yabancı elçinin, kendisine 
yönelttigi tenkidler Uzerine Sokullu Mehıned Paşa'nın cevAben ifA.de ettigi şu 
sözler, klAsik dönemlerde devletlerarası ilişkilerdeki temel unsurun, yan! men
faat olgusunun ne derecelerde gerçekçi bir tarzda kavrandığının misalidir : 
cAhdnAmeler ölü dog-ınuş birer vücildtur. Onları hayata kavuşturacak olan 
şey, taratların bunları yaşatmak için duydukları arzu ve azimleridir». 
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tarzlanna, usullerine, devletlerin sıralarına, hilelerine, ittifak şart
ları ve esrarıarına vakıftırlar, ki bu da onların devletlerini liya
kat ve meharet ile idare etmelerini sağlar. 

Voyvoda da, «Muhtedi Osman kulları» gibi, tüm Avrupa dev
letleri içinde Osmanlı devleti ile ittifakı «nafi ve kati>> olacak tek 
devlet olarak Prnsya'yı görmektedir. Ancak, bunun da güvenirli
ği şüphelidir. Geçen harb içinde (1 772), bir fırsatını bulup Le
histan'ı parçalayan, bu devletin kralı değil miydi? Hepsinin huyu 
aynı olduğundan, Avusturya'nın da ı 771'deki Osmanlı devleti ile 
yaptığı ittifaka rağmen ve «bir kaç bin kiseyi kaptığı halde>> hiç 
bir şey yapmadığı ına'lılmdur. Bu ittifak aleyhinde olduğunu belir
ten Voyvoda, bu tutumunu aksettiren üç adet takriri vaktiyle arz 
etmiş olduğunu da vurgulamaktadır. Zarılretten Prnsya kralı ile 
ittifak yapılacak olursa, buna Fransa'nın da müdahil ve taraf ol
masını tavsiyye etmektedir. Ancak, bu gibi konular ne kendisinin 
ne de «Osman kullarının» sözünü edemiyeceği ali konulardır. Os
man'ın, bir Avusturya savaşı çıkması halinde tavsiye ettikleri, 
genelde Avrupa'da uzun zamandan beri müsta'mel olan şeyler
dir : Askerin tehlikeye atılmaması ve uzun zaman düşmanı ta'ciz 
ile bıktırıp-yıpratıp zayıf düşürmek, öte yandan müttefikler te
darikiyle ve akılcı diplomatik manevralarla barışın oluşmasını sağ
lamak. Bu ise, ancak mürettep asker ile olacak şeylerdir. Oysa 
İslam askerinin eskiden beri talim ve terbiyyesiz hali ma'lılmdur. 
Her ne kadar zikri, ne kendisine ne de cıOsman kullarına» düş
mezse de, İslam askerinin talim ve terbiyyesi ile, düşmanları üze
rine muzaffer olması, onun bir müddetten beri içine düştüğü ye
nilgi ve sıngınlık halini atmasına yardımcı olacaktır. cıOsman 
kullarının» ifade ettiği gibi, savaş daha 5-6 sene çıkmaz ve askerin 
tanzimine riayet edilirse, bunda başarı kazanılabilinir. Savaş hali 
aciliyyet kesb ederse, tedbir olarak «Bosna dilaverleri>min her ci
hetten takviyyesi elzemdir. Nemçe imperatorunun generallerini 
çeşitli cephelerde vazifelendirmiş olduğu da doğru olabilir. Ancak, 
bu gibi şeyleri pek gizli tutarlar ve ilgili devlet adamından gayrı
sına pek ifşa edilmez. «Osman kullan», gerçekten di visyon ku
mandanlığı ve söylediği gibi 5-6 bin kişiye zabitlik etmiş ise, harb 
işlerine dair fennlere vakıf olmalıdır. Bu hususda ise, anlaşıldığı 
kadarıyla, Voyvoda'nın henüz tam bir müsbet kanaatı hasıl ol-
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mamıştır ve Osman hakkında bazı tereddüdler izhar etmektedir. 
Avrupa'da harb okulunu bitirmeyen ve talimhanelerde bir kaç 
sene talim etmeyenlere, bir kaç bin askere kumandan tayin etme
diklerini vurgulayan Voyvoda, Osman'ın da böyle bir eğitimden 
geçmiş olması lazım geleceğini ifade etmektedir. Osman'ın, bir 
disiplin suçu veya kendi mizacı, bazı iptilaları (içki-sefahat), ıcıni

zac-ı heva»sı yüzünden ve bir cürmü olmaksızın, imperatorun hiz
metini terk ve firar etmesi uzak bir htimaldir. İsmi ve şöhreti ken
disince ma'lüm değildir. <<Layihaıısında kullandığı Fransızcasını 
beğenmediğini belirten Voyvoda, başka bir dile daha vakıf olma
ması halinde -dilekçesini İtalyanca olarak kaleme almış olduğunu 
herhalde bilmemektedir-, ıcesatil-i nasden bir adem olması lazım 
gelirıı, yargısında bulunmaktadır. Ancak, hakkında Nemçe'den 
başka Fransa ve Prnsya elçileri ve diğer devlet elçilerinden bilgi 
edinilebileceğine de işaret etmektedir. Ayrıca Osman'ın elinde ol
ması gereken resmi belge ve evrakının da incelenebileceğini hatır
latmaktadır. Herşeye rağmen ve. <~da'vasında kazib değil ise», dev
lete faydalı hizmetlerde bulunabileceği kanaatini de izhar etmek
tedir. Kendisinin kabul ve taltifi, diğer benzeri <<nice mütefennin 
eşhasa teşvik» olacağı açıktır. Bu gibi askeri fennlere vakıf, as
kerlik sahasında iyi yetişmiş kimselerin, mübtela oldukları sarhoş
luk ve sefahat sebebiyle, disiplin suçu işlemiş olarak, ceza ve tah
kir edilmeleİi sonucunda, «me'ytlsen» firar ve en yakın komşu 
topraklara kaçmaları ise ma'lı1mdur17 • 

Muhtedi Osman bey'in, <<füm1n-ı harbiyye»den anlayan eski 
bir asker olarak, nasıl bir hizmette istihdam olunduğu hakkında 
şimdilik başka bir belgeye sahib değiliz. Kendisine bir ze'amet tah
sis edildiğine dair elimizde bir belge vardır. Buna göre, III. Selim'in 
tahta çıkışı senesi iç!Jıde (veya muhtemelen 1790'da) kendisine 
tahsis kılınan ze'ametinin ref olunduğu, ze'amet mahsulatı beka
yasının ise mültezimi zimmetinde kaldığı, III. Selim'in bunun mül
tezimden tahsilini emrettiği anlaşılmaktadır. Bununla beraber, 
ze'ametinin ref'olunduğundan Osman Bey'in henüz haberi olma
dığından, bu aşamada, kendisinin «Şeref-i İslam ile müşerref ol
duğunda» general rütbesini haiz bir şahıs olduğu ve bu gibilere 
devletin <<şan u şevketııinin gösterilmesinin de önemli olduğu ge-

17 TSMA, Nr. 7993. Bkz. Fotokopi II. 
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rekçeleri ile, ze'ametinin tekrar kendisine bırakılması husüsu 
III. Selim'in tensibine arzolunmakta, ayrıca Osman Bey'in, aslın
da «ehl-i hüner ve şayeste-i i'tibar ve müsinn ü ihtiyar» bir kimse 
olduğu ve ze'ametinin «bila-mucib» kesildiği belirtilmekteydi. 
III. Selim, «yine Osman'a tevcih oluna», Hattı ile ze'ameti eski ge
neralin tasarrufunda bırakmıştır• s. 

LAHİKA 

«Fünun-ı harbiyye» de meharet sahibi, özellikle eğitilmiş su
bay sınıfı mensublarının, Muhtedi Osman örneğinde olduğu üze
re, herhangi bir sebebten -ki bu Osmanlı devletini pek ilgilendir
memekteydi- kaçıp, gelmeleri ve kucak açılıp, hizmetlerinden me
det umulması gibi, harb esiri olarak mahbus bulunanlar içinden 
de, bu tür vasıfları olanlardan istifade edilmesi olağandı. Buna 
örnek olarak, Tersane zindanında mahbus tutulan, «Nemçe üse
rasından Yüzyetmişbaşı ofiçyal ta'bir ettikleri rü'esa-yı askeriy
yeden Johann Fotoşi» adlı esir hakkındaki bir kaç vesikayı değer
lendirerek, bu çalışmamıza son vermek istemekteyiz. Johann Fo
toşi, büyük bir ihtimalle -genelde bu gibi hadiselerde hep olagel
diği gibi- Müslüman olmaya hazır olduğunu bildirerek, zindandan 
böylece kurtulmayı planlamış olmalıdır. Bu şekilde Müslüman ola
cağını ihbar ve bu hususda ısrar eden Johann'ın, Babıali'ye getir
tilerek, «telkin-i i'manıı ettirilmesi, bizzat Tersane Emini tarafın
dan takrir edilmiş ve bu Müslüman adayının, <<rü'esa-yı askeriy
yeden bir ofiçyal» olması hasebiyle, hakkında nasıl bir muamele 
ve «i'nayet-i şahane» tatbik edileceği, III. Selim'e arz ve istifsar 
olunmuştur19• Avusturya ve Rusya ile bütün hızıyla devam eden 
savaş ve Prusya ile oluşturulmaya çalışılan ittifak görüşmeleri yo
ğunluğuna ve o kadar günlük meşgale ve sayısız ga'ileye rağmen, 
bu gibi cüz'i mes'elelerle işgal edilen ve normalde, bir Padişahı, 
Kaimakam Paşa'sını, Babıali'sini hiç bir şekilde ilgilendirmemesi 
gereken bu olaya dair yapılan yazışmalar ve ayrılan vakit, insanı 
şaşırtacak veya düşündürecek boyuttadır. Hükümdarın, üstelik 
kendisine arz olunan bu ve bunun gibi pek çok konuları havi va-

18 BOA. HH. Nr. 9530. Bkz. Fotokopi III. 
19 BOA. HH. Nr. 55121. Bkz. Fotokopi IV. 



88 

rakalar üzerine -bizzat kendi el yazısıyla veya yazısını taklid eden 
hususi katipleri vasıtasıyla dahi olsa- olumlu veya olumsuz birer 
de karannı mutazammın bir ((Hattı> düşmüş -veya düşürtmüş- ol
ması, işin işgal boyutlarının korkunçluğunu göstermeye yeterlidir. 
İşte, III. Selim de bu konuyu kendisine üade eden Kaimakam Paşa 
takriri balasına, cıMüslüman edesiz. Bir az atiyye20 viresin. Lakin 
i'timad olunmaz. Tersane Emini yanında dursun. Belki kaçmak 
ihtimaldin> Hattı'nı düşürmüştür1 • Bunun üzerine Johann Babı
ali'ye getirilmiş, Hazinedarbaşı Ağa kullarından bir kat elbise dahi 
tedarik ettirilerek, Sadaret Kaimakamının huzurunda, <<kemal-i 
şevk-i tamla İslam'a gelmiş ve Hazine Odası'nda elbise giydirilmek 
üzere alıkonulmuştur. Kendisinin sünnet edilip edilmediği hakkın
da bir kayıt düşülmemiş olmakla beraber, onun da Kotzi gibi at
tığı adımın neticesine katlanmış olduğu kesindir! Johann -hangi 
ismi aldığım bilemiyoruz-, ccrü'esa-yı askeriyyeden» olmasından 

ötürü, Tersane Emini da'iresinde istihdam edilmesi düşünülmüşse 
de, oradaki sair hizmetkar arasında yer alması ve o güruha katıl
ması söz konusu olaç.ağından, bu kendisinin «şevkine fütur» geti
rebilecek, dolayısıyla moralini bozabilecek bir uygulama olarak al-

. gılanmıştır. Ayrıca, kendisinin genç bir delikanlı ( cchadisü's-sinn») 
ve güzel yüzlü ( «sabihü'l-vech») bir şahıs olması cihetiyle, Ende
rün-ı Hümayün'a alınması pek uygun düşeceği, bu gibilerin ise 
Enderün'a alınmalarının örneklerinin de mevcud olduğu, Kaima
kam Paşa tarafından Padişah'a arz edilmiştir. Tekrar bu mes'eleye 
zaman ayrılmak mecburiyyetinde kalan III. Selim, Kalmakam Pa
şa'nın bu takririne, «esbab da düzüp, Silahdar Ağa'ya gönderesin. 
Galata Saray'ına gönderirdim. Okuma-yazma öğrensin, sonra alı
rım Enderun'a» Hattı ile kararını bildirmiştir22• 

Ancak, Galata Sarayı'nın «keyfiyyeti», yani içinde bulunduğu 
perişan durumu ma'lum olduğundan, henüz yeni Müslüman ol
muş olan Johann'ın, daha <<İslam'da mustakarr olmadan» ve Müs
lüman oluşunun bu ilk günleıinde, cışevk ü halıişine fütur iras» 

20 cKlsve bebb adıyla da bilinen bu ca tiyye:. zamana ve ihtida edene 
göre deti§ebilmektedir. örneklemeler için bkz. BOA. HH. Nr, 215855, 12316, 
Cevdet Dahiliye, Nr. 8824, 6757. 

21 BOA. HH. Nr. 55121. 
22 BOA. HH. Nr. 55125. Bkz. Fotokopl V. 
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ettirecek ve pişmanlık duymasına yol açabilecek mekan ve çevre
lerden uzak tutulmasına özen gösterilmek istenmiş, hatta Galata 
Sarayı'na tahammül edemeyip, çevredeki Frenklere sığınmak üze
re firar edebileceği dahi bir ihtimal olarak mümkün görülmüştür . 

. Bu yüzden konu tekrar, uğraşacak qaşka bir işi olmadığı anlaşılan 
III. Selim'e arzolunmuştur! Bu önemli konuyu tekrar ele alan Pa
dişah, bu sefer, «şimdilik senin yamnda yahud ricale viresin. Eyu 
bakasun. Müslümanlığı mücerreb olup, Türkçe öğrendikten son
ra Enderün'a alıveıim», Hattı ile Kaimakam Paşa'ya nihai emrini 
ita ederek, mes'eleyi çözüme kavuşturmuştur23 • 

Karlo de Kotzi'nin iltica dilekçesi (Per Memoria). 

Devletlü Kapudan-ı Derya Hasan Paşa Hazretlerine Kavalir 
Karl o de Koç nam Nemçelünün Arnavudluk Üsküdar'ından * gön
derdiği takririn tercümesidir. Fi, 16. R. 1198 (8. 3. ı 784). 

Ben fi'l-asl Beç şehrinde Nemçelü olup, adıma Karlo de Koç 
derler. Hanedamın be-gayet kadim olup, Nemçe imperatorunun 
asilzade kavalirlerindenim. Askeri ta'fesinden olup, otuzbir sene 
mıkdarı zeman Nemçe devletine hidmet ettim. Gençliğimde Prus~ 
yalu ile yedi sene rnütamadi rnuharebede Nemçe devletine aziın 
ve cesim hidmetler vücuda getirdim. Bundan akdem Maten nam 
mahalde Prusyalu üzerine vaki' olan galebe-i uzma benim eme
ğimin ve tedbirimin semeresidir. Beş sene mıkdarı zernan Baş 
Recimendin Koloneli ve kumandanı olduğumdan başka, Prusyalu 
ile olan muharebe-i ahirede nice regimendlere başbuğ olup, Nem
çe askerinin Brigadir generali rütbesiyle hidmet ettim. Bundan 
beş sene mukaddem Prusyalu üzerine bir günde iki def'a galib 
geldiğimden başka, ol tarihde bir kaç gün mürurunda yeni galib 
gelip, Prusyaludan kesirü'l-mıkdar münhezimen helak olmuşdu. 
Bu vechile Nemçe diyarında, belki bi'l-cümle Avrupa'da azim nam 
ü iştihar kesb etrnişimdir. Lakin, baht-ı siyahımdan naşi bu güne 
yararlık ve hidmetlerim mükatatıçün hakkımda kemal-i unf ile 
mu'amele ve fart-ı küfran ile mukabele olundu. Zira, hala Nemçe 
imperatorunun anası Maria Tereza'nın vefatından sonra azim 

23 BOA. HH. Nr. 57426. Bkz. Fotokopi VI. 
* işkodra 
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gadr ü cefa gördüm. Hakkıma müzevver bir iftira isnadıyla üç ay 
kadar zencirlerde idim. Hatta, hakkıma olan bu makılle gadrın 
beka-yı zikriçün zencirlerimi hala yanımda ayırmam. Ol sebebden 
iki senedir devlet-i aliyye-i Osmaniyye'nin himayesine ilticaya ka
rar verip, iş bu kararım fi'le getürmeğe hernan fursat gözetmekte 
idim. Bu niyyette iken, geçen Teşrin-i evvelde Erde! Kumandanı 
tarafından da'vet olunmuşdum. Kumandan-ı mersfun ile bade'l
mülakat, imperator tarafından med'uvven isti'cal üzre Beç şeh
rine gitmelisin. Şehr-i mezbure vardığınııda me'müriyyetin ne 
ise imperator kendisi sana söyler, deyu haber verdi. Ba'zı mevsü
kü'l-kelam dostlardan keyfiyyeti hufyeten tecessüs ettiğimde, Nem
çe imperatorunun, beni iki nefer oficyal ile ma'an Karadağilliara 
göndermek iradesinde olduğuna ve Karadağ Hakimi Beç şehrinde 
meks üzere bulunup, şehr-i mezbure benim vürılduma muntazır 
olduğuna ve devlet-i aliyye ile muMrebeye bade'l-ibtidar Arnavut
luk'a istila kaydıyla Karadağlulara munzam ve mülhak olmak üze
re imperatorun takriben on-onbeşbin nefer mıkdarı asker gönder
mek niyetinde olduğuna vuküf tahsil etmişimdir. Me'muriyyeti
min ne ise merdane te'diye ve itmam ider isem menafi'-i kesire 

. göreceğimi kumandan-ı mersum imperator tarafından olarak va'd 
etmiş idi. Ben dahi, Beç şehrinde azimete ucaleten tedarükümü 
görüp, ve rıl-be rah olup, Budin'e vardığımda Beç'e gider yoldan 
sapup, geçe gündüz menzil ile Trieste'ye vardım ve imperatora hid
metinden münfek olduğumu yazdım. Ba'dehu Trieste'den Vene
dik'e varup, macerayı meşhur-ı atak olan Üsküdar Paşası Mahmud 
Paşa'ya ihbar niyetiyle Kotor'a geldiğimde, mersum Karadağ Ha
kimi geçen Kanün-ı evvelin eva'ilinde Beç'den mufarakat ve ga
liba emval ü nuküduyla memlı1 kebir sanduk ve sepetler ile Ka
radağ'a avdet ettiğini Kotor zabitinden ve sa'irlerden haber aldım. 
Kotor'dan Üsküdar'a vüsulümde Paşa-yı müşarünileyh hazretleri
ne macerayı tamamca beyan eylediğimden scnra, Kostantiniyye' 
de taraf-ı devletinize beni kemal-i isti'cal ile insaı ü isal eylemesi
ni mezid ilhan ile tazarru' ve niyaz eyledim. İla-ahiri'n-nefs dev
let-i aliyye'nin hidmetlerinde olmak niyyet-i samirnesinde oldu
ğumdan cenab-ı devletiniz ile tenhaca millakat ve mükaleme birle, 
devlet-i aliyye'ye hayırlu nice mesalih-i uzmanın mufavazası ar
zusundayım. Fi, 24 Kanün-ı sani, der-belde-i Üsküdar. 

Mahall-i imza 
Kavalir de Koç 
Kolon el 
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KaTlo de Kotzi'nin <CLayiha»sı 

Bir müddetten beru devlet-i aliyye hakkında Nemçe ve Rus
ya'nın ağraz-ı fasideleri ve mukteza-yı vakt ü hal muhatarat-ı 
mütenevvi'ası melhuz olan efkar-ı mazarrat-asarlarına mukabele 
zımnında cay-gir-i acizanem olan vesa'il-i layıka, kemal-i huzu' ve 
-meskenet ile beyan olunur: Devlet-i aliyye'ye vücuh-i mütenevvi'a 
ile Rusya ve Nemçe'nin kasd-ı muvahhişleri ve isal-ı mazarrat-ı 
azime ile teksir-i kuvvet ve tevsi'-i esbab-ı miknet da'iyyesinde 
oldukları kazaya-yı müsellimeden olup, dört sene mukaddem Ça
sarın Rusya Çarlçesiyle mülakatı, hasseten bu niyyet-i fasideye 
mebni bir şey idüğü muhakkaktır. Devlet-i kavi-i şevketin hudu
dunda bir kaç seneden berü Çasarın hadd-ı tasavvurdan efzun tek
sir-i sınuf-ı harbiyye ve tertib-i levazımat-ı seferriyyede bir merte
be sa'y ü dikkati, fikr-i mezkurun tahkıkine delil-i vafidir. Hatta, 
Erdel canibinde olan me'muriyyetimden müfarekat ve müba'ade
tim tarihi olan onüç ay mukaddem, bila-iştibah evvel-baharda mu
hasamaya ibtidar olunacağı amme-i nasın meczumu iken, ile'I-an 
sebeb-i te'hiri mechulümdür. Lakin, zann-ı acizaneme göre, Rus
ya'nın Kınm'da te'sis-i bünyad-ı tasarruf etmek ve Venedik cüm
hurunu celb ve tava'if-i Acemi dahi tahrik ü ifsad etmek misüllü 
mukaddemat-ı fasideleri ba'de't-tertib, her canibden hücuma es
bab-ı suhületi tehiyye birle, müterassıd-ı vakt-i fursat oldukları 
zahirdir. Bu suretde devlet-i aliyye'nin dahi, bu güne a'da-yı ka
viyyeye bezl-i vüs'ü kudret ve mücleden evvel Avrupa'nın düvel-i 
sa'iresiyle akd-ı ittihad ve ittifak hususuna sarf-ı himmet eyleme
si vacibdir. Prusya kralının ittifakı, nice feva'id ü menafi'i müntic 
olabilür ki, gerek memalik-i mahrflsa ve gerek Prusya ülkesi mev
ki'leri, cambeynin a'dasıyla hem-hudud olduğuna binaen, muk
teza-yı mesalih-i mülkiyyeleri bi't-tabi' muvatık olması, ittifak 
hususunu teshile mevadd-ı kafidir. Rusya ve Nemçe'nin yevmen-fe 
yevmen teza'id-i miknet ve kudretleri, ?rusya kralının kemal-i 
havf ü endişeyi muris ve Avusturya tacını tezyin eden cevahir-i 
azizeden ma'dud Silezya gibi bir memleketi Prusya kralı gasb et
tikden sonra, devleteyn-i mezkureteyn beyninde emniyyet ihti
mali değil, ale-d-devam husumet-1 kaviyyeleri mukarrer iken, kral-ı 
mumaileyhin celb ü cezbi bir emr-i müşkildir. Bu ittifakdan mel
huz olan menafi'in istihsa.li zımnında, Avrupa kralları beyninde 

- -- ~---· ----·----
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mer'i ve mu'tad olduğu üzere, devlet-i aliyye ve Prusya kralı, me
malikinin sıyanet ü muhafazasında, cambeynin zirnan ü kefaletini 
mü'ekkid ahd ü layıkanın bast ü temhidi, ehemm-i mehammdan 
görünür. Bundan kat'-ınazar Françe kralı ve müddet-i medideden 
berü Françe devleti ile rabıta-i külliyyesi der-kar olan İsveç kralı 
cezb olunup, devleteyn-i mezbureteyn ile revabıt-ı vifak ve ittiha
dm gereği gibi te'kidi müvesser olsa, zikr olunan düvel-i erba'nın 
ittifakı, menafi'-i kesireyi müntic ve taraf-ı aharm hiyel ü tasan
nu'atına mukabil olabilür idi. Hülasa, bir kaç sene mukaddem 
Françe ve Rusya ve İsveç ve hemen cemi' Alaman ülkesinin üme
ra ve hükümctarlarıyla müttefik, nemçe Çasarı gibi kavi bir düş
men ile muta'akiben yedi sene zarfında, ba'de'l-muhasama, mül
künden bir hatve yeri veremeyüp, cümleye mukavemet edebiimiş 
Prusya kralının ittifakından, devlet-i aliyye'ye melhuz olan feva' 
id-i külliyye vareste-i kayd ü beyandır. Kaldı ki, Prusya kralı 
mukaddema üzerine hücum eden cemi' Avrupa düveliyle muhare
beye mecburiyyeti esnada isti'anet etmiş iken, devlet-i aliyye ken
düyü feda ve i'anetden ictinab etti, deyü, kral-ı mUınaileyh mat
lub olan ittifak hususunda nev'ima izhar-ı tereddüd eder ise, dev-

· ıet-i aliyye yine zikr olunan tavr-ı merdane ve insafanesiyle kral-ı 
mumaileyhi ilzam edebilür ki, ahd ü peymanında sehat ü meta
neti cemi' menafi'ine tercih ve ekseriya mesalih-i mülkiyyesini fedt\ 
etmek derecesinde, ri'ayet-i uhudu eazz ü tedabirden add eden 
saltanat-ı İslamiyye'yi hulus u safveti ve insaf ü mürüvveti be
didt\r bir devlet-i celilü'l-metanetin ittifak ve ittihactma ri'ayet ey
ledikde, kemal-i itminan-ı bal ile her bt\bda na'il-i feva'id-i emniy
yet olacağını, devlet-i aliyye'nin etvar-ı sabıka-ı mürüvvetanesin
den istidlal edebilür. İle'I-an mütala'a-i acizanem, Avrupa kralla
rıyla ittifakın derece-i vücubda idiğini beyan zımnında olup ba'
dezin Çasarın hiyel ü tasannu'at-ı harbiyyesine muk'abele vü muka
vemet ve bi-inayeti'l-lah-ı te'ala zafer ü nusret-i kamilesinin es
bab ü vesa'il-i hayriyyesine müteda'irdir. İdare-i asakire müte'ay
yin bir Serdar-ı sahib-i iktidarın akdem-i tedabir ve ehemm-i hi
mem-i ist\bet-peziri, hasmının haline gereği (gibi) vakıf ve za'af 
u kudreti halatma arif olarak, her halde esbab-ı kuvvetinden ic
tinab ve asar- za'afından menafi'-i muhtelifeyi isticlab edüp, 
ale'd-devam hasmının hahişger olduğu suretden müba'adet ve her 
halde düşmeni ictinab eylediei haline mecbur kalmak zımnında 
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bezl-i ma-hasal-ı miknet eylemek, kava'id-i kazaya-yı müsellime-i 
harbiyye vü cidal olmak üzere, icra-yı fünün-ı harbiyyede nam
dar olan cemi' seraskeran beyninden müsellemdir. Bu takdirce, 
Çasarın za'af ü kudreti neye mevküf idiğini beyan, vacibe-i sada
katımdır. Evvela, kuvvet ü mikneti, piyade aslı;:erinin nizarn ve in
tizamından olduğu zahirdir ki, . Prusya kralının asker-i bi-hemta
sından ma'ada cemi' Avrupa ümerasının askerine fa'ikdir. Kezalik, 
topları musanna' ve topçuları be-gayet müte'allim ve hernan bi'l
cümle Avrupa topçularından ercehdir. Sefer ve hazarda ancak, 
umur-ı askeriyyede mesarifi diriğ etmediğine binaen, terfih-i hal
leri husüslarına sarf-ı himmet etdiğinden ma'ada, her sene ta'lim
gahlar tertib ve Prusya kralına takliden, sadece Kolanel rütbesiy
le recimendlere dahil olup, ta'lil ü ta'allüm esnasında derkar olan 
cemi' mihen ü meşakkı irtikabdan ictinab etmez. N emçe milleti 
ale'l-umum mevtten tehaşi etmez ve gayret ü metaneti müsellem 
bir kavimdir. Lakin, mihnet ü meşakkati tahammül etmediğinden 
ma'ada, havayic-i yevmiyyede mecbur olur ise, zahmet-keş olmak 
ihtirazı ile esna-yı seferde daima muztaribdir. İklim tebdiline ve
yahud me'lüf olduğu etvar-ı sa'iresini tagyire mecbur olur ise, 
ilel-i mütenevvi'aya ibtilası derkardır ve bu kaziyyenin emsal-ike
sire ile isbatı mümkindir. Çasarın Prusya kralı ile vaki muharebe-i 
ahiresinde, Moravya memalikinde çarhacılık hizmetine me'mur 
olduğum asker, kırkikibin neferden mürettep olup, me'lüf oldukları 
ab ü heva ile vatan-ı asliyyelerinden dür olduklarına binaen, ta
bur-ı mezkurdan yirmiikibinden mütecaviz neferat ile hastahane
ler memlu idi. Şimdilik Çasarın sefer esnasında i'mal etmek niy
yetinde olduğu hiyel ü desayisi, devlet-i aliyye'nin seraskeri tara
fından icrası lazım gelen tedabir-i hasenenin zikr ü beyanı iktiza 
eder. Cünud-ı İslamiyyenin adem-i intizamına ve Nemçelünün ra
bıta-i fi'llerine istinaden, Nemçe Çasarı, ehl-i islamı bir an-evvel 
muharebat-ı müta'akıbeye teşvik fikrinde olmağla, devlet-i aliyye 
seraskeri mümkin mertebe ma'rekat-ı müsta'celeden ictinab birle, 
ikide birde tebdil-i mekan suretinde tarik-i muhtelifeye izhar-ı 
meyl ü rağbet ve yine terk olunan mahalle avdet ve tebdil-i me
kan ve gasb-ı zehayir ü levazımat misillü harekat-ı mütenevvi'a ile 
ta'ciz ve tedabir-i layıkaile tazyik olunur ise, iki sene zarfında bila
muharebe Nemçe askerinin külliyyen perişan olacağı meczum-ı ça
keranemdir. Ma'heza, mukteza-yı vakt ü hale göre hareket ve me-
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hazir ü menafi'-i, mizan-ı akl ile bade't-tedkik rıl-nüma olan fur
satı dahi fevt etmemek, bir akil seraskerin karıdır. Bir muntazam 
asker, müteferrik ve perişan olur ise, nizarn ve hey'et-i asliyyesine 
i'adesi emr-i müte'assir olduğunu irad ederler ise, bu ma'naya ce
vab-ı çakeri budur ki, bir nizamsız askerin muntazam askere galib 
gelmesi emr-i mümteni' değil ise dahi, ihtimali nadir, anzat-ı müte' 
assire kabilinden idiği aşikardır ve bir askerin mağlıl.biyyeti zu
htlrunda der-akab tanzim-i ahvaline da'ir tedabirin icrası, seras
kerin vazifesi olduğu gibi, hengam-ı galebede dahi firar üzere olan 
düşmeni ta'kib, bu vakitlerde gayr-i mu'tad olup, mevdan-ı ma're
keyi zabt etmekle kana'at ve firarilere ruhsat verilmesi, hernan 
kava'id-i mer'iyye mesabesindedir. Kazaya-yı mezbtlrenin beyanı, 
bi'n-nefs bulunduğum emsal-i kesire ile mümkin idiği, şimdilik ge
rek emsal-i mezkıl.re ve gerek inhası vacib, nice mevadd-ı nafi'a 
vakt-i ahara ta'lik olunup, devlet-i aliyye ile muharebe lazım gelür 
ise, Rusyalu ve Nemçe beyninde bi'l-ittifak tertib olunan vechile 
musammem harekatlan beyan olunur. Me'mılriyyet-i sabıkadan 
müba'adetim vukı1'undan evvel isticlab eylediğim havadis, ahadd-ı 
nasdan olmayup, umıl.r-ı mezkıl.reye mahrem, kar-azmı1de ve i'ti
made şayeste ba'zı zevatdan tahkik etmişim ki, Nemçe Çasarı bi'n
nefs Lasi* nam general maiyyetine alup, seksenbin kadar bir ta
bur ile Belgrad ve Niş kal'alannı istila da'iyyesinde olup, Laudon•• 
nam ceneralin ellibin asker ile Bosna üzerine gitmesi tasmim, ve 

nam cenerali dahi Rusya askerine mül
hak olarak bi'l-ittifak Hotin kal'ası üzerine tertib ve tahmil eyle
miş idi. Ve isyan üzere olan Karadağluya onbeşbin nefer ile bu 
bendelerini irsal etmek fikrinde olduğunu bir şahs-ı vacibü'l-i'ti
maddan tashih etmiş idim. Rusya ve Nemçelü 'acilen ve acilen 
bi'l-ittifak devlet-i aliyye ile muharebeleri her ne vakt vukı1' bu
lur ise, hernan tertibat-ı mezkılreye mürnasil harekata ibtidar ede
cekleri muhakkakdır. Devlet-i aliyye askerinin tanzimine da'ir mü
lahazat-ı acizanemin icrası, akall-i kalil beş-altı seneye tevakkuf 
etmekle, ol vakte değin seferin te'hiri, cenab-ı Hakk'dan müte
mennadır. Şimdilik mülahazat-ı acizanem ucaleten a'da tarafın-

• Franz Moritz Graf von Lacy (Lasch), 1725-1801, Avusturyalı mara§al. 
•• Gideon Ernst Freiher r von Laudon (Loudon) , 1717 -1 790, Avusturyah 

mare§al. 
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dan bir güna hamle ihtimaline mebni olup, kaldı ki, bundan böyle 
nizam-ı cedide da'ir irad olunacak tertibat-ı haseneye muvafakat 
olunur ise, devlet-i aliyye'nin an-karib husemasının kuvvetine mu
kabele değil, gereği gibi galebe ve mazarratı meczılmdur. Çasann 
harekatına da'ir ilmi lazım gelen mevaddan biri dahi budur ki, 
ehl-i İslam askerinin mevsim-i şitada muharebeye adem-i ülfeti
ne ve burudet-i iklim takribi, kendi askerinin imtizacına binaen 
her ne vakt hareket edilecek ise, eyyam-ı şitada hücılmu tercih 
eylemesi musaınınem idi. İle'l-ebed devlet-i aliyye ile Prusya kralı 
beyninde ittifak mukaddematı serd olunduğu mechul-i çakeridir. 
Şimdiye dek şürıl' oıunmamış ise, bu babda devlet-i aliyye'ye hiz
met etmek me'mulündeyim. Vüs'-i acizanemde olan hidematda 
istihdam zımnında, hitan misillü levazım-ı şer'iyye icrasıyla şe
ref-i İslamın tekmil ve her dürlü mani' ve mezahim ber-taraf 
olup, medar-ı takviyyet ve i'tiba_r olunacak bir rütbe ihsanıyla 
ta'yin-i me'müriyyetime inayet huyurulması mutazarrı'dır. Ve 
Nemçe elçisinin türrehat ü eracifine i'tibar .olunmayacağı me'mül-i 
acizanemdir ki, bu kullarının bir dürlü kabahati yokdur. Ancak, 
şefkati ma'lum olan şevketıü, mehabetlü, adaletıü padlşah-ı aleın
penah efendimizin saye-i mülılkanelerine iltica içün, hadernesi
nin kadıini bilmez Çasar-ı bed-tebar gibi bir zalimin hizmetini 
terk ile kendüme mücanebet eylemekde hakkım zahir olur ki, 
Nemçe Çasarı muztarih olduğu esnalarda devlet-i aliyye, kemal-i 
insaf ve mürüvveti hasebiyle me,salih-i mülkiyyesini dahi feda ede
rek, kendüyü tatmin ü te'min etmesine, imzihlali meczum ve el'an 
mübahi olduğu tae ü miknet, hernan devlet-i aliyyenin ihsanı me
sabesinde idiği bi'l-cümle Avrupa'nın ma'lumu iken, }:ıakk-ı leva
zın1-ı teşekkür bedeli, enva'-ı mel'anet icrasından haya etmeyen 
şahs-ı bi-insaf, kulları gibi abd-i aciz hakkında ne güne gadr u zulrn 
etdiği istidlal olunur. Bu kullan, sigar sinnimden berü Nemçe dev
letine otuz sene hizmet etdim. Prusya kralı ile vaki' muharabesin
de, ikiyüz topla onsekizbin (asker) ve dokuz ceneralin esir olup, 
Nemçe devletinin yüz seneden berü ancak Mahen nam mahalde 
na'il olduğu galebe-i kamile, bu kullarının tedbiri ile müyesser 
olduğu umılmen meşhuddur. 
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Karlo de Kotzi'nin bu ccLayihansına sabık Bağdan Voyvodası 
Kostantin tarafından yazılan tenkidi Rapor. 

İş bu takrir meali cerh ü ta'dil olunarak tebyiz olunması, sa
bıka Boğdan Voyvodası Kostantin Voyvoda'ya emr ü ferman bu
yurulduğuna binaen, Voyvoda-i mümüileyhin takdim eylediği tak
rindir 

Bu def'a Osman isminde mühtedi kullarının bir kıt'a mufassal 
takriri, emr huyurulduğu vech üzere terceme ettirilip, ehniyye-i 
ilham-ı Rabhani olan zamir-i münir-i veliü'n-ni'amide, hakayık-ı 
ahval-i alem rüşen ve hüveyda olmağla mefhum-ı varakaya da'ir 
mülahazat-ı çakeranem ilavesiyle, her ne kadar abes kabilinden 
ise de, mücerred emr ü ferman-ı veliü'n-ni'amiye imtisalen, şu'ur-i 
pür-fütür-ı acizanemin tehamınülü derecesinde, mütala'a olunan 
mevaddın takdimine cesaret olundu. Şahs-ı merkürnun mülahaza· 
tı varid ve lakin devlet-i aliyye-i ebed-müddetin nezaket-mizac-ı 
şeref-imtizacı ve ba'zı tedabirin icrasında derkar olan mezahir-i 
lazime külliyyen mechulü olmağla, emr-i eshel olmak üzere ibraz 
eylediği mevaddın ba'zısı mümteniü'l-husul ve ekserisinin icrası 
zımnında lazım gelen mukaddemat, nice su'ubeti müstevcib ve 
belki da'ire-i imkandan haricdir. Evvela, düvel-i nasara ile ittifak 
maddesi vakı'a ehemm-i mehanmıdan olmağla, Avrupa krallan
nın cümlesi muhafaza-i mülk ü millet ve istihsal-i esbab-ı emniy
yet zımnında ittifak hususunu, akdem-i tedabir-i mülkiyyeden 
add etmeleriyle, bila-müttefik bir dakika kalmazlar. Ve lakin Av
rupa krallarında nev'ima müra'ati müstelzim olan kava'id-i mu
vazeneden başka beynlerinde ittifak hususunu teshile ve müttefik
leri sıyanet ve naks-ı ahd ederler ise, ahz-ı intikiima vesa'il-i kesi
releri derkar olmağla, el{seriya ittifak hususunda kesb-i menafi' 
ederler. Faraza, Prusya kralı, İsveç kralı ile müttefik oldukda, bir 
guna hile ile müttefikini feda eder ise, İsveç kralı der-akab Prusya 
kralının hilafında olan bir kaç Nemçe ümerasıyla ittifak ve alenen 
muharebe etmez ise, Prusya kralının hilaf-ı marzisi olan nice me
vadd-ı cesimenin icrasında merkılınuna vesile-i takviyyet olur. 
Mevadd-ı merkumenin tafsi!i muhal kabilindendir ki, karabet ve 
ihtilatlan ve ba'zı sagir eyaletıerin intikalleri ve bunlara da'ir olan 
şürüt u uhüda zirnan ü kefaletleri ve ba-hustls cümlesi millet-i va-
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hide mesabesinde olmalarıyla, birbirlerinin semtinde olan ümera 
ve ricali ve neferat-ı askeri taraflarına celb etmekle, kemal-i su
htllet ile ahz-ı intikam edegeldiklerine mu'temed olduklarından 
başka, televvün ve tegayyür beynlerinde mu'tad ve bir sene zarfın
da iki def'a müttefik tebdili mesbftk olduğundan n§.şi birbirlerin
den nev'ima ihtiraz ve müıi.'at-ı şünlt suretini iltizam ederler. 
Kaldı ki, devlet-i aliyye-i ebed-müddetin cemi' u.mür-ı mülkiyyesi 
ahka.m-ı şe.ri'at-ı garraya mebni olduğundan n§.şi, mukteza-yı şan 
ü şevketi olan sebat ü metanetine mugayir tegayyür ü televvünü 
ve efrenç ta'ifesine mütekabile zımnın4a me'lftf olduklan hiyel-i 
mütenevvi'ayı ma'az-Allahü-te•aıa irtikab etmek ihtimali olmaz 
ve ikide birde müttefik tah.rikiyle muharebe ga'ilesini iltizam ey· 
lemez. İstisnA suretlerini mübeyyin sünlt-ı İnahsusa ile akd olunan 
ittifak eder ise, müttefikin ikide birde hileye mebni teka.Iif-i yev
miyyesi bir düşmen ga'ilesi kadar ba'is-i ihtilAl olur. Bundan ma'
ada Avrupa krallannın bu maküle um ur-ı mülkiyyeye me'mur olan 
müsinn ve kar-azmude vükela-yı devlet, otuz-kırk sene müteakı
ben şiraze-i dekayık-ı esrara vakıf olmalarıyla, hem esrar-ı devlet 
rnektüm kalur ve hem sinin-i kesireden berü tevaggulan hasebiy· 
le gereği gibi kesb-i tefennün edüp, gerek müttefiklerinin ve gerek 
husamanın mizaclannı ve cemi' hiyel ü sanayi'lerini bilüp, muk
teza-yı vakt ü hal ve her birinin mizacına ve etvar-ı sabıkasına 
muvatık olan vechile mu'ameleye kesb-i liyakat ve maha.ret eder
ler. Mevani'-i mezkureden başka, hadd-i ta'rifden efzün me· 
hazir-i mütenevvi'a derkar iken, henüz cemi' Avrupa kralla· 
rından devlet-i aliyye'ye ittifakı nafi' ve belki kafi' olan vakı'a 
Prusya kralıdır. Sinin-i sabıkada Françe devleti iki def'a bilesi be
lasına ducar olmağla, kırkar bin askerinin memalik-i a'dada iz
mihlalini müşahede edeliden berü ittifakına meyl ü rağbet et
mez iken, devlet-i aliyye yalnız Prusya kralına teveccühle i'timad 
edebilür ki, gerek kable'l·muharebe ve gerek esna-yı muharebede 
Leh'in bir kıt'ası ve yahüd bu misillü bir nev' .menfa'at içün der
akab müttefikini feda ve taraf-ı husamaya meyli gün gibi zahir
dir. Eı:n.s!l-i sa'ireyi tezkire hacet kalmaksızın, devlet-i aliyye·i 
ebed-müddet sefer esnasında, havene-i devletten ba'zı eşhas-ı ha
bisenin teşvikine bmaen, Nemçelü ile ma'hud ittifakı tertib ve bu 
kullarını dahi istintak buyurduklannda, zerre kadar ümid-i men
fa'at olmayup, mazarrat-ı aziiDesinden bahs ile takdinle cesaret 
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eyledi~im üç kıt'a mufassal taktirler mevcud olmak gerekir. üç
dört mah mürurunda Nemçe Çasan bir kaç bin kise akça alrnı.ş 
iken, Prusya kralı ile bi'l-ittifak Leh'i taksim ve devlet-i aliyye'ye 
etdi~i evza'-ı hıyanet-arniz hadd-ı tavsilden haricdir. Kaldı ki, dev
let-i aliyye'nin bu hilalde külliyyen müttefik ve hayrhahdan ari 
ve Prusya kralının dahi canib-i husamaya meyl etmesi mahall-i · 
mülahaza olmağla, bu dahi i'lacı ve mütala'ası akdem tedabir-i 
evliya-yı ni'ami idi~ü meczum-ı çakeridir. Kaldı ki, gerek Fele
menk münaza'atı ve gerek Avrupa'nın kava'id-i muvazenesi vika
yesiyle, Nemçe ve Rusya tasallutuna mukabele zımnında Françe 
ve İsveç kralları, Felemenk ile ittifak ve Prusya kralından istih
sal-i emniyyet ile taraflarına celb ederler ise, belki a'daya mucib-i 
ga'ile olur. Uhud ü ittifaka hacet kalmaksızın düvel-i mezkure ile 
dostane muharebe ve mukteza-yı vakt ü hal, mu'amele-i hakima
ne ile imrar-ı vakt eylemek mümkündür. Amma, zaruri Prusya 
kralı ile akd-i şürut-ı ittifak lazım gelür ise, la-mehale Françe 
kralı dahil-i uhud-ı ittWl.k olmak şartıyla yine vasıtasıyla tanzimi 
ehven-i eşerreyn kabilinden olmak üzere devlet-i aliyye mütala'a 
edebilü;r ve illa Osman kullan ve bu kulları gibi ahar-ı nasın de
ğil, belki bir kirnesnenin tefevvühe cesaret edebileceği mevaddan 
değildir. Ve Nemçe seferi tahakkuk bulur ise, mizacıanna vukuf 
idi'asıyla irad eylediği tedabir, vakı'a Avrupa'da sinin-i kesireden 
berü iltizam eyledikleri tavr-ı muharebedir ki, askerlerini muha
faza ve mürür-ı eyyam ile a'dayı ta'ciz ve bir tarafdan müttefikle
ri vasıtasıyla i'ma.I-i sanayi'-i akliyye ederek ala-kadirü'l-imkan 
maslahat-ı sulha nizarn verirler. Tavr-ı mezkUr ancak mürettep 
asker ile olur ve ma-takaddümden berü asa.Jtir-i İslamiyye'nin hi
laf-ı mizacıdır. Madde-i merküme, Osman'ın ve bu kullarının bi
leceği mevaddan değildir ve lakin, zann-ı acizaneme göre, asakir-i 
İslamiyye her ne canibden olur ise, bir tarafdan külliyetlü tertib 
ile hücll.m ve i'nayet-i bari ile kalil ü kesir bir suret-i feth ü nus
rete muhtacdır ki, eeladet-i kadime i'adesiyle kulub-ı inuvahhidine 
şevk-i cedid zuhur etdiği birle, cemi' asakir-i İslamiyye bir müd
detden berü izhar eyledikleri suret-i tevahhuşu kabz-ı kudret-i 
Rabbani ile terk eyleyeler. Osman kullarının istid'ası gibi cenab-ı 
Hakk ga'ile-i muharebeyi beş-altı sene te'hir eyleye ki, umtir-ı se
ferriyenin tanzimi müyesser ola ve lakin mukteza-yı hikmet-i 
ezeliyye zaruri lazım gelür ise. Bosna dilavelerine gereği gibi tak-
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viyyet ve maJen ve bedenen ol havaliye der-cenk-i evvel bezl-i him
met olunur ise, bab-ı nusretin ol canibden fethi inşa-Allahü-te'ala 
vücllhla me'müldür. Nemçe Çasarının tertib-i asker ve ta'yin-i 
ceneral ve tahsis-imahal misillü havadisi kara'in-i akliyye makü
lesinden idüğü zahirdir ki, henüz i'lan-ı muharebeden sonra dahi 
Avrupa krallan mukteza-yı vakt ü hale göre tertib edecekleri 
umür-ı seferiyyeyi müdebbir umü.rları olan zevatdan başka ferd-i 
vahidi mahrem etmezler ve kendüden bahs ile hidemat-ı sabıkası 
ta'dadında, eğer hilatı olmayup, hakikatde beş-altıbin nefere za
bitlik etmiş adem ise, umür-ı seferiyyeye da'ir fünün-ı hendeseye 
vuküfu lazım gelür. Zira, sanayi'-i harbiyye mektebinde ve ta'lim
hanelerde bir kaç sene ikamet ve fünü.n-ı lazımeyi tahsil etmemiş 
ademi, ikibin nefer ile bir mahalle irsal etmezler. Şahs-ı merku
rnun kava'id-i mukarrereye mugayir bir güna kabahati ve yahüd 
heva belasıyla bir cürmü mesbük olmaksızın firar eylemesin müs
teb'iddir ve lakin o misillü kabahatın devlet-i aliyye'ye bir dürlü 
zararı yoktur. İsm ü şöhreti ma'lum-ı çakeri değil ki, kütüb-i ha
vadis-i sabıkada ismi musarahdır, deyü, da'vasının sıdk u kizbi 
temyiz oluna ve dikkati, tahtir eylediği Fransız lisanında cehli 
ber-kemaldir. Elsine-i sa'ireden dahi birine vakıf değil ise, esatil-i 
nasdan bir adem olmak lazım gelür. Kaldı ki, Nemçe'den ma'adft. 
Françe ve Prusya ve milel-i sa'ire elçilerinden tasruhi mümkin ol
duğundan başka, da'va eylediği kütüb-i matbu'a ve yedinde ol
ması mu'tad olan rütbe-i senedatını ibraz eyledikde, nev'ima tah
kik-i hali müte'assır değildir. Eğer, da'vasında kazib değil ise, dev
let-i aliyye'ye bir nMi' hizmetkar olur. Ne hal ise, madam ki, ol 
canibden firar ve saye-i merhamet-vaye-i devlet-i ebed-müddete 
iltica etmiş bulundu, ni'met-i giran-kıymet-i aliyye ale's-seviyye 
bunca aceze-i vacibü'l-merhamet hakkında masrüf iken, şahs-ı 
merküma mezbul olacak i'anet kendüden a'la nice mütefennin eş
hası teşvik edebilür. Ale'l-husüs askeri ta'ifesinin ve fünü.n-ı hen
desiyye misillü enva'-ı ma'arif erbabının ekseriya mübtela olduk
ları sekr-heva ve yahüd sefahat sebebiyle .efrenç ta'ifesinde avf ü 
iğmazı, mahall-i kabayih-i mütenevvi'al~n zuhür etmekle te'dibat-ı 
ekide ile tahki:k olunduklarında, me'yüsen firar ve mahall-i acı 
( ~) geşt ü güzA.r idegeldikleri ma'lümdur. 
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