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XVIII. yüzyiL ORTALARINDA TÜRK-LEH İLİŞKİLERİNDEN 

BİR KESiT: K.APICIBAŞI MEHMED AGA'NIN LEHİSTAN 
(POLONYA) ELÇİLİÖİ (1757-1758)* 

Hacer TOP AKTAŞ** 

Lehistan, XV-XVIII. yüzyıllan kapsayan dönemde, Osmanlı Devleti'nin 
ilişkilerini yoğun olarak yürüttüğü devletler içerisinde önemli bir yer tutar. 
Osmanlı Devleti'nin Kuzey' e ve Batı'ya doğru topraklarını genişlettiği ve Lehis
tan' ın Doğu Avrupa' da geniş topraklara sahip olduğu dönemlerde ikili' ilişkiler 
son derece yoğun bir şekilde yürütülmüş olup, Lehistan'ın Osmanlı Devleti'ne 
en fazla elçi gönderen ülke olması bunun bir göstergesidir. ı Sayılan gittikçe ar
tan çalışmalar, iki devlet arasındaki ilişkilerin aydınlanmasına katkıda bulunmak
tadır.2 Ayrıca günümüzde birçok araştırmacı Osmanlı elçileri ve sefaretnfune-

* Makalenin hazırlanmasında yardımlarını gördüğüm kıymetli hocam sayın Prof. Dr. M. 
Alaaddin Yalçınkaya'ya teşekkürü bir borç•bilirim. 

** Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 

2 

"Hiçbir ecnebi devlet Leh kralları kadar sık sık elçi göndermemiştir." İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, 1995, s. 481. · 

Bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili birkaç örnek vermek gerekirse; Dariusz 
Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplamatic Relations ( 15th-18th Century ):An Annotat ed 
Edition of Ahdnflmes and Other Docııments, Leiden, 2000; The Ottoman Survey Register 
ofPodolia, Cambridge, 2004; "1795'e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine 
Bazı Tesbitler", Tiirkler, C. IX, (ed. K. Çiçek-H. C. Güzel-S. Koca) Ankara, 2002, s. 
679-685; "Polonya ve Osmanlı Devleti Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve Diplomatik 
İlişkiler", Savaş ve Barış 15-19. Yüzyıl Osmanlı-Polanya İlişkileri, (yay. yön. Selmin 
Kangal) Ankara, 1999, s. 21-35; "Semiotics of Behavior in Early Modern Diplomacy: 
Polish Embassies in Istanbul and Bahçesaray", Koninklijke Brill NV, Leiden, 2003, s. 
245-256; "Co Turcy Wiedzieli o Rzeczypospolitej?", Mowia Wieki, nr. 09/03, 
Warszawa, 2003, s. 14-19. Nigar Anafarta, Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan 
(Polanya) Arasındaki Münasebetlerle İlgili Tarihi Belgeler, İstanbul, 1979; Jan 
Reychman, Historia Turcji, Warszawa, 1973; "1945'den Beri Polonya'da Türk Tarihiyle 
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leriyle ilgili çalış mal~ yapmaktadır. 3 B una rağmen, Le histan' a gönderilen elçiler 
ve sefaretnameleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma şimdiye kadar gerçekleştirilıne
miştir. Faik Reşit Unat'ın Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri adlı eseri, 
Lehistan' a giden elçiler ve sefaretnameleri hakkında bilgiler vermekle birlikte, 
özellikle metin neşrini de içeren teferruatlı bir işleyiş söz konusu değildir.4 Bu 
bakımdan 1757-1758 yıllarında Lehistan'a elçi olarak gönderilen Kapıcıbaşı 
Mehmed Ağa'nın Lehistan elçiliğinin değerlendirilmesi, Osmanlı-Leh ilişkileri 
çalışmaları açısınçl.an oldukça faydalı olacaktır. 

I. Başlangıcından :xvm. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Leh 
Siyasi İlişkilerine Genel Bir Bakış 

Macar Kralı Sigismund 1414 yılında yolladığı mektupla, Lehistan'dan 
Osmanlılarakarşı kendisine yardım etmesini talep etmiştir. Bu talebe karşı Leh 
Kralı Ladislaus Jagiello, Macar Kralı'na yardım yerine, arabuluculuk teklif etmiş 
ve bu amaçla Ooralı Skarbek ve Ermeni Gregory'i elçi olarak Çelebi Mehmed'e 
yollamıştır. Bu hadise neticesinde iki devlet arasındaki siyasi ve diplomatik 
ilişkiler başlamıştır. s Bundan sonraki dönemlerde iki devlet arasında Macaristan 
dolayısıyla ilişkilerin yürütüldüğünü görmekteyiz. Osmanlı Devleti'nin Balkan
lar'da ilerlemesi karşısında Batı'da oluşturulan ittifaklarda kimi Leh kralları veya 

3 

4 

5 

İlgili Çalışmalar", Belleten, C. XXVIII, Ankara, 1964, s. 109-112; Jan Reychman
Ananiasz Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, ed. Tibor Halaski
kun, Paris, 1968; Zygmund Abrahamowicz-Ananiasz Zajaczkowski, Katalog Doku
menlaw Tureckich, Warszawa, 1959. Yukanda zikredilenlerin dışında Münir Aktepe, 
Akdes Nimet Kurat, Selahattin Tansel, Tayyib Gökbilgin, Bekir Sıtkı Baykal, Mehmet 
İn başı, Yüce! Öztürk tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Osmanlı diplomasi tarihi çalışmaları literatürü için bkz. M. Alaaddin Yalçınkaya, 
"Kuruluş'tan Tanzimat'a Osmanlı Diplomasi Tarihi Literatürü", Türkiye Araştırmaları 
Lit4ratür Dergisi (TALİD), C. 1, S. 2, İstanbul, 2003, s. 423-489; Osmanlı sefiiretna
melerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak bkz. M. Alaaddin Yalçınkaya "Osmanlı 
Zihniyetindeki Değişimin Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak Değeri", OTAM, 
S.7, Ankara, 1996, s. 319-338; Belkıs Gürsoy, "Sefaretnameler", Türkler, C. XII, (ed. K. 
Çiçek-H. C. Güzel-S. Koca), Ankara, 2002, s. 582-591; Hasan Korkut, "Osmanlı 
Sefaretnameleri Haldeında Yapılan Çalışmalar", TALİD, C. 1, S. 2, İstanbul, 2003, s. 
491-511. . 

Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefiiretniimeleri, Ankara, 1992. 
Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplamatic Relations, s. 99-100; "Polanya ve Osmanlı 
Devleti", s. 21; "Bazı Tespitler", s. 680; Zygmund Abrahamowicz ise ilişkilerin 
başlangıcını 1410'a kadar götürmektedir. Zygmund Abrahamowicz, "Leh", EI2, Vol. V, 
Leiden, 1978, s. 720. 
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Lehli gönüllüler yer almıştır. 1444'te meydana gelen Varna Savaşı bu durumun 
bir örneğidir. Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanan Varna Savaşı'na 
Lehistan resmen katılmasa da, Haçlı Birliği'nin yanında yer almış, savaş Leh 
Kralı ve aynı zamanda Macar Kralı m. Ladislaus tarafından yönetilmiş ve birçok 
Lehli gönüllü iştirak etmiştir. IL Bayezid'in yönünü Eflak ve Boğdan'a 
çevirmesinden sonra, Kili ve Akkerman Kaleleri için çıkılan sefer sonrasında 
Lehistan, iki yıllık bir ateşkes antıaşması için elçiMikolaj Firlej'i İstanbul'a 
yollamıştır ve ilk resmi Osmanlı-Lehistan antıaşması olan 22 Mart 1489 tarihli 
ahidnfune imzalanmıştır. 6 Kanuni döneminde ilişkilerin olumlu seyrinde Kanu
ni'nin eşi Ukrayna asıllı Roksana, yani Hürrem Sultan'ın da etkisinin olduğu 
görülmektedir. Hürrem Sultan ve kızı Mihrimalı Sultan'ın Leh Kralı 

Sigismund'a hediyeler yollaması bunun bir delilidir.7 

·- 1572'den itibaren Lehistan'da krallar, seçimle iş başına getirilmeye 
başlanmıştır. Usule göre kral adayının tahta geçmesi için, tüm Leh soylularının 
reyini alması gerekmektedir. Kral seçimleri sebebiyle Lehistan, 1795'teki 
üçüncü taksime kadarAvrupa devletlerinin çıkar çatışmalarına sahne olmuştur. 
Sokullu Mehmed Paşa Le h krallarının seçiminde etkin rol oynamıştır. 8 XVII. 
yüzyıl Osmanlı-Leh ilişkilerinin en yoğun ve de savaşların en fazla yaşandığı 
dönemdir. Bunun bir sebebi yüzyıl başlarında artan Kazak akınlarıdır. Bazı Leh 
soylularının Boğdan'a müdahaleleri bir diğer sebeptir. 1621 'de Padişah Il. Os
man'ın Hotin Seferi olarak da anılan Leh Seferi'ne çıkması,9 Leh Baş Hatmanı 
Jan Sobieski'nin, 1671 'de Ukrayna'yı işgali nedeniyle girişilen ve Bucaş 
Antiaşması ile sonuçlanan Kamaniçe Sef.eri XVII. yüzyılda iki devlet için önemli 

6 

7 

8 

9 

Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplomat~c Relations, s. 223. 

Andrzej Dziubinski, "16-18. Yüzyıllarda Polanya-Osmanlı Ticareti", Savaş ve Barış 15-
19. Yüzyıl Osmanlı-Lehistan İlişkileri, (yay. yön. Selmin Kangal), Ankara, 1999, s. 41. 
Aynı zamanda Leh Kralı II. Sigismund'a baş sağlığı için mektup yollanması da sıcak 
ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu mektuplarla ilgili bkz .. Nejat R. Uçtum, 
"Hürrem ve Mihrimalı Sultanların Polanya Kmlı II. Zigsmund'a Yazdıkları Mektuplar", 
Belleten, C. XLIV, S. 176, Ankam, 1980, s. 697-715. 

Sokullu Mehmed Paşa'nın Lehistan politikası ve kmllık seçimlerinde etkileri için bkz. 
Kemal Beydilli, Die Pobıischen Königsıvahlen und Interregnen von 15.72 und 1576 im 
Lichte Osmaniseher Archivalien, München, 1976; Krzysztof Wawrzyniak, Ottoman
Polish Diplamatic Relations in the Sixteentlı Century, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s.46-63; Ahmed Refik, 
"Lehistan'da Türk Hakimiyeti", Tiirk Tarih Enciimeni Mecmuası, S. 14, İstanbul, 1340, 
s. 227-245. 
Bkz. Uzunçarşılı, a.g.e., C. III/I, s. 128-132. 
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hadiselerdir.ıo 1683'te Kara Mustafa Paşa'nın hevesi sonucu çıkılan seferde 
Osmanlı Devleti II. Viyana Kuşatması'ndan yenik ayrılmıştır. ll Osmanlı Devle
ti'ne karşı oluşturulan Haçlı Birliği 1699'a kadar geçen zaman zarfında, Os
manlı Devleti'nin dört cephede birden savaşmasına neden olmuştur. Padişah II. 
Must~fa bu olaylardan dolayı üç kez sefere çıkmış, fakat Kuşatma'dan beri 
süren olumsuz vaziyetİn önüne geçememiştir.12 Osmanlı Devleti tarihi 
içerisinde mühim bir yer teşkil eden Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699'da 
Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında imza edilmiştir. 
Ancak Osmanlı-Leh sının 1703 yılında yapılan ahidname ile tesbit edilmiştir.l3 

1730' da Mehmed Efendi I. Mahmud 'un cüliisunu bildirmek üzere Le his
tan' a gönderilmiştir. Mehmed Efendi; sefaretnamesinde her iki ülke arasında 
Karlofça Antiaşması 'ndan beri süregelen dostluğun devamına ilişkin görüşler 
beyan edildiğini belirtmektedir.14 Leh Kralı II. Ogüst (August) cüliis tebriki için 
gönderdiği narnede I. Mahmud'un tahta çıkışından duyulan mernnuniyeti dile 
getirmiştir.151732-1733'te İsveç'e yollanan Yirmisekiz Çelebizade Mehmed 
Said Efendi'nin İsveç_elçiliği II. Ogüst'ün ölümü sonrası yeni kral seçimine 
rastlamıştır.16 Mehmed Said Efendi'nin de Varşova'da iken şahit olduğu 

1 O Jan Sobieski ve kendisini krallığa taşıyan sebepler ve Osmanlı Devleti'ne karşı yürüttüğü 
politikalar ile ilgili bir değerlendirme için bkz. Zbigniew Wojcik, "King John III·of 
Paland and the Turkish Aspects of His Policy", Belleten, C. XLIV, S. 176, Ankara, 
1980, s. 659-673. . 

ll Viyana Kuşatması'nın farklı boyutlarıyla ilgili olarak bkz. John Stoye, Viyana 
Kuşatması, çev. Derin Türkömer, istanbul, 2004; Ri~hard F. Kreutel, Ahmed Ağa'nın 
Viyana Kuşatması Günlüğü, çev. Esat Nermi Erendor, Istanbul, 2005. 

12 Uzunçarşılı, a.g.e., C. III/I, s. 539-566. 

13 Lehistan ile yapılan ll maddelik antlaşmaya göre Osmanlı Devleti Bucaş ile aldığı 
Podolya Eyaleti'ni ve Kamaniçe'yi Lehistan'a geri vermiş, Bağdan'daki Ukrayna 
Hatmanı'nın görevine son verilmiş, Kınm Hanı Lehistan'a saidıniann önüne geçeceğini 
taahhüt etmiş ve Lehlilerin vermekte olduğu vergi kaldırılmıştır. a.g.e., C. III/I, s. 592. 

14 Mehmed Efendi, Lehistan Sefiiretmimesi, TSM Kütüphanesi, Bağdat No: 1641, varak no 
(v). 2-3. 

15 TSM Arşivi, No: E. 6509. 
16 Mehmed Said Efendi'nin İsveç dönüşü esnasında, Lehistan, ölen Kralı'nın cenaze işleriyle 

meşguldür. Burada Mehmed Said Efendi, Primas olarak adlandırılan kral vekili ile gö
rüşmüştür. O sıralarda Lehistan yeni kralı seçmek için sıkı kulisler gerçekleştirmektedir. 
Osmanlı elçisi, kral seçimi için iki ayrı görüşün var olduğunu, bir kısım Lehlinin 
Stanislav (İstanislav) Lesinçki'yi desteklerken, Litvanya ve Krakov taraflarının ise 
Rusya'nın desteklediği, III. Ogüst'ü kral olarak istediklerini belirtmektedir. Bu karışık 
dönemde Lehistan'da birkaç gün kalarak bilgi edinmek isteyen Mehmed Said Efendi, 



KAPICIBAŞI MEHMED AÖA'NIN LEHİSTAN (POLONY A) ELÇİLİÖİ 207 

çekişmeler giderek büyümüş, Fransa Kralı XV. Lui'nin kayınpederi olan Stanis
lav Lesçins (Stanislas Leszczynski) kral seçilmesine rağmen, Avusturya ve 
Rusya'nın müdahalesi sonucunda III. Ogüst tahta geçirilmiştir. Bu olaylar Le
histan Veraset Savaşlan'na (1733-1738) neden olmuştur. Ancak sonuçta 
Lesçins tahtından vazgeçmiş ve III. Ogüst tahtını muhafaza edebilmiştir.l7 1736 
yılında başlayan Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı'nda Lehistan, Hotin cephe
sinde Rus askerlerinin Leh topraklanndan geçmelerine izin vermiş, ıs bu hareke
tinden dolayı Osmanlı Devleti 'nden bir çok defa uyarı almıştır.19 Lehistan tarafı 
ise hadiseyle ilgili olarak Tatar akınlarını öne sürmüştür. Hatta, 1737 yılın~a 
Münif Mustafa Efendi Le histan 'a durumla ilgili olarak yollanmıştır. 20 17 54-
1755'te III. Osman 'ın tahta geçişini bildirmek üzere Ziştoylu Hacı Ali Ağa Le
his tan elçiliği ile görevlendirilmiştir. Leh Kralı, elçiye III. Osman'ın Osmanlı 
tahtına çıkışından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve kendisi de barışın ve 
dostluğun devamını istediğini belirtmiştir.21 1740-1748 yılları arasında Avrupa'yı 
meşgul eden Avusturya Veraset Savaşları, Aix-la-chaple Antiaşması ile sonuç
lanmış olsa da, Avrupa devletleri antlaşma masasından memnun aynlmamıştır. 
Sonuçta 1756'da Yedi Yıl Savaşları olarak bilinen yeni bir savaşa girilmiş; Rus
ya Silezya'yı Avusturya' dan alan Prnsya'nın Lehistan' a doğru genişlemesinden 

sefiiretniimesinde yaşanan yoğun tartışmalar esnasında, Rusya'nın Stanislav'ın seçilmesi 
durumunda 30 bin kadar asker ile Varşova üzerine yürüyeceğini bildirmesi üzerine, 
Stanislav taraftarlarının telaşa kapıldığını söylemekte, bu durumda görüştüğü Baş Hatman 
Ponyatovski (Poniatowski)'nin Rusya ile yapılacak savaşta, Osmanlı Devleti'nden 
yardım talep ettiklerini de eklemektedir. Mehmed Said Efendi, İsveç Sefiiretrıiimesi, TSM 
Kütüphanesi, Hazine No: 1641, v. 12. 

ı 7 Uzunçarşılı, a.g.e., C.IVII, s. 245; Da~id Jayne Hill, A History of Diplomacy in the 
International Developnıellt of Europe; Vol. III, New York, 1967, s. 443-444; Oscar 
Halecki, A History of Po/and, London, 1983, s. 186. 

18 Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplamatic Relations, s. 162; M. Alaaddin Yalçınkaya, 
"XVIII. Yüzyıl: Islahiıt, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)", Türkler, C. XII, 
(ed. K. Çiçek-H. C. Güzel-S. Koca) Ankara, 2002, (s. 479-495), s. 492, ya da "The 
Eighteenth Century: A Period of Reform, Change and Diplomacy (1703-1789)", The 
Turks, Vol. IV, (ed. C. Oğuz-H. C. Güzel-O. Karatay) Ankara, 2002, s. 91-121. Meyda
na gelen bu savaşta Rusya'ya gönderilen casusların verdiği maluıİıatlar da Lehistan top
raklarında Rus askerlerinin olduğuna yöneliktir. Bkz. Ahmed Ciivid Bey, Müntehabiit-ı 
Ahmed Ciivid Bey, Osmanlı-Rus İlişkileri Tarihi, Ahmet Cavid Bey'in Müntehabiitı, 
Haz. Adnan Baycar, istanbul, 2004, s. 204. 

19 BOA, Hatt-ı Hümiiyun Belgeleri, No: ın. 
20 Unat, a.g.e., s. Xl. 

2 ı Abdurrahman Şeref, "Manzum Bir Sefiiretniime", TOEM, S. 13, İstanbul, 1327, (s. 777-
795), s. 793-794; BOA, A.DVN.DVE (8), 168/15. 
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endişe ederek Avusturya ile ittifakı lüzumlu bulmuştur.22 Bu hadiseler içerisinde 

III. Mustafa tahta çıkmıştır. 

II. Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın Lehistan Elçiliği 

a. Mehmed Ağa'nın Lehistan Elçiliğine Atanması ve Lehistan'a 

Yolculuğu 

ı 7 57 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti' nin başında bulunan III. Osman 
vefat etmiş ve III. Ahmed'in en büyük oğlu III. Mustafa, 30 Ekim ı 757Pazar ~-~~~~~~~"=;"~;~ 

günü Osmanlı Devleti tahtına geçmiştir. III. Osman'ın devlet idaresinden mem
nun olunmadığından ve üç yıllık hükümdarlığı zarfında devletin oldukça talihsiz 
olaylar yaşamasından ötürü, taht değişikliği olumlu bir durum olarak görülmüş
tür.23 Her padişah değişikliğinde olduğu gibi bu sefer de padişalun tahta çıkışım, 
komşu devletlere resmen bildirmek gerekmektedir. Bu sebeple Şehdi Osman 
Efendi Rusya'ya, Ahmed Resmi Efendi Avusturya'ya gönderilirken, Kapıcıbaşı 
Mehmed Ağa da Lehistan'a tayin edilmiştir.24 

III. Mustafa'nın cülfıs haberini resmen haber verme vazifesi için seçilenler 
arasında yer alan Mehmed Ağa, Lehistan'a yollanırken kendisine Şıkk-ıSani pa
yesi verilmiştir. Şıkk-ıSani payesi, Şıkk-ı Evvel veya Baş Defterdarlıktan sonra 
gelen, elçilerin sefırlik vazifelerinde fahri olarak verilen yüksek bir makam ata
masıdır. Seyyid Hakim Tarihi'nde Mehmed Ağa'ya verilen teşrifatnfu:neden 
bahsedilirken, III. Osman zamarnnda Avusturya'ya gönderilen Halil Efendi ve 
Rusya'ya gönderilen İzzet Paşa Mühürdan Derviş Efendi'ye Şıkk-ıSani payesi 
verilmesi hasebiyle, yine aynı uygulamaya uygun olarak Mehmed Ağa'ya da 
Şıkk-ıSani payesi verilmiş olduğundan bahsedilmektedir.25 Yine Seyyid Hakim 
Tarihi'nde bildirildiğine göre, 1757 Kasım sonlarında (evahir-i Safer-ül hayr) 
Avusturya'ya gönderilen Ahmed Resmi Efendi'ye ve Lehistan'a gönderilen 
Mehmed Ağa'ya elçilik tayini yapılmış26 ve hilat giy dirilmiştir. 27 

22 Uzunçarşılı, a.g.e., C. IVIl, s. 351-352. 

23 a.g.e., C. IV/I, s. 341. 
24 Vasıf Efendi, a.g.e., s. 99; BOA, Name-i Hünıayım Defteri, (Bundan sonra NHD) 8, s. 

392-393; Unat, a.g.e., s. XII. 

25 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 283. 
26 III. Mustafa'nın 30 Ekim l757'de tahta çıktığına ve Lehistan'a Mehmed Ağa adlı elçinin 

yollaoacağına dair Padişah III. Mustafa ve Sadrazam Ragıp Mehmed Paşa tarafından III. 



KAPICIBAŞI MEHMED AGA'NIN LEHİSTAN (POLONYA) ELÇİLİGİ 209 

Sefaretnamesinde yazdığına göre Mehmed Ağa, 27 Kasım 17 57' de 
(Rebiyülevvelin nısfı) İstanbul'dan Lehistan'a gitmek için yola çıkmıştır.28 Le
histari 'a yolculuğu esnasında İstanbul' a durumunu bildiren bir mektup yol
lamıştır. Gönderdiği mektupta, sefaretnamesinde yazılanlan doğrular bilgiler 
mevcuttur. Mehmed Ağa İstanbul'dan hareketinden sonra 16 Ocak 1758'de 
Hotin'e varmıştır.29 Hotin'e varışının hemen ardından Lehistan'a haber yoHana
rak, lll. Mustafa'nın cülils haberini vermek için Osmanlı elçisinin geleceği du
yurulmuştur. Gönderilen h~berin ardından elçilik heyeti, 17 Şubat 1758'de Le
histan ile Osmanlı Devleti arasında sınır şehri olan Hotin'den ayrılmış30 ve 19 
Şubat 1758'de (Cemaziyyelahirin 10. günü) İzvançe'ye gelmiştir.3I İzvançe · 

Ogüst'e gönderilen name-i hümayfinlar için bkz. Archivum Glowne Akt Dawnych, 
(AGAD), Archiwum Koranne Warszawskie (AKW), Dzial Turecki, (Varşova Eski 
Belgeler Merkez Arşivi, Türkiye Bölümü), Karton 80, Teczk;a 746, nr. 1406-1408. III. 
Mustafa'nın tahta çıkışı ve Mehmed Ağa'nın Lehistan'a elçi olarak gönderileceğine dair 
Lehistan'a yollanan name-i hümayfinun Leh tercümanlar tarafından yazılmış Osmanlıca 
kopyası için bkz. Biblioteka Czartoryskich, (Bundan sonra Bib. Czart.), Rkps 606, s. 
574-575. (Krakov Çartariski Kütüphanesi, El Yazmalarz 606, s. 574-575). Mektupların 
Latince tercüme edilmiş kopyası için bkz. Bib Czart, Rkps 613, s. 297-300, 301-303; 
aynca mektubun Latince müsvedde kopyası için bkz. Bib Czart, Rkps 617, s. 105-107. 

27 Mehmed Ağa hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. 1740'da Rusya'ya giden Mehmed 
Emni Paşa'nın maiyetinde kethüda olarak bulunmuştur. Vasıf Efendi, VaszfTarihi, C. I, 
İstanbul, 1804, s. 99; Münir Aktepe, Mehmed Emni Beyefendi'nin Rusya Sefareti ve Se
faret-namesi, Ankara, 1974, s. 7. 25 Ağustos 1760'ta Kapıcılar Kethüdalığı'na asaleten 
atanmıştır. Mayıs-Haziran 1761 'de ise Sipahiler Ağası olmuştur. Mehmed Süreyya, Si
cil-i Osmani, C. III, İstanbul, 1996, s. 941. 1762'de Baruthane Nazın olmuştur. Unat, 
a.g.e., s. 106. Aynı yıl vefat edip, Bebek'e defnedilmiştir. Hayatı hakkında başka bilgi 
yoktur. ' 

28 Mehmed Ağa'nın Lehistan Sefaretııamesi, Fera-izi-zade Mehmed Said'in Tarih-i Gülşen-i 
Maarifadlı eserinin 1519-1521 nolu sayfal~ınnda terkib edilmiş şekilde bulunmaktadır. 
Fera-izi-zade Mehmed Sa'id, Tarih-i Gülşen-i Maarif, C. IL İstanbul, 1202, s. 1519-
1521. 

29 1763'te Berlin elçiliğini gerçekleştirmek için Lehistan'dan da geçen Ahmed Resmi 
Efendi, Hotin ve Hotin'in Osmanlı Devleti için taşıdığı önemle ilg]li olarak geniş 
bilgiler vermektedir. Bkz. Aksan, a.g.e., s. 79; Bedriye Atsız, Ahmed Resmi Efendi'nin 
Viyana ve Berlin Sefaretnameleri, İstanbul, 1980, s. 42-43. 

30 Mehmed Ağa ve heyetinin İstanbul'dan Varşova'ya yolculuğu oldukça,meşakkatli bir 
süreç izlemiştir. Nitekim bu durumu " ... benim inayetlü ve faziletlü efendim sultanım 
hazretleri emr-i sefaret ile savb-ı me'mura rfiberah azimet olundu ğu günden res' -i hudfid-ı 
İslamiyemizden Hotin serhaddine vusfilumüz ve eyyam-ı rneksirniz ve Leh vilayetine 
mürfir u ubfirumuz toksan gün olub perişan-ı ahvru-i kefereden naşi yokdur ... " diyerek 
dile getirmektedir. BOA, A.DVN.DVE (8), 168/22. 

31 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 311. 
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(Zwaniec), Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında hudut kasabasıdır. Hotin'den 
hemen sonra, Osmanlı elçileri İzvançe'ye varmaktadırlar. Mehmed:Xğa burada 
bir gün kaldıktan sonra, 21 Şubat'ta yola devam etiniş ve 18 Mart l758'de (8 
Receb 1171), Hotin'den aynldıklarımn yirmi yedinci günü Varşova'ya gelmiştir. 
Mehmed Ağa'mn sefaretnamesinde belirttiği üzere, Varşova'ya gelinceye dek 
Huşa~yn (Husiatyn) --7 İlebul (Lw6w!Lemberg) --7 Zamoviç (Zamocs) --7 

.Lubliıl-:-7 Varşova güzergahını izlemişlerdir. Uğradıkla.rı bu şehirlerde ayan ve 

halk heyete büyük ilgi göstermiş, top tüfek şenlikleri düzenlemiştir. Heyet, V ar-
şova 'ya gitmek için Visla (Vusla) ve Bug (Pulça) nehirlerinden botlar vasıtasıyla··················~~·~· 
geçmiştir. Mehmed Ağa'mn Varşova'ya ulaş,mak için geçtiği güzergah, genel 
itibariyle diğer Osmanlı elçilerinin takip ettikleriyle ayındır. 1754-1755 yıllarında 
Lehistan'a elçi olarak giden Hacı Ali Ağa' mn güzergahı, diğer Osmanlı elçilerin-
den biraz daha farklıdır. Hacı Ali Ağa Dubne'de iken Dubne Hatmanı'nın 
Belstok (Bialystok) şehrini, kendi memleketi olmasından dolayı görmesi için 
ısrar etmesi üzerine, normal güzergahtan farklı olarak Lehistan'ın kuzeydoğu-
sunda bulunan Belstok (Bialystok)'a kadar gitmiş, ardından da batıya doğru 
hareket ederek, Leh Kralı 'nın kendisini kabul edeceği Brandeburg sınırındaki 
Wschowa'ya [S.efaretnamede İskanove/Uskove olarak belirtilen] ~armış, böylece 
resmi kabul gerçekleşmiştir,32 Aslında Hatman'ın ısrarının altında yatan gerçek 
sebep, Leh.Kralı ID. Ogüst'ün genelde Saksonya'da ikamet etmesi dolayısıyla, 
Osmanlı elçisinin kabulü için Kral Lehistan 'a gelene kadar zaman kazanılmak 
istenmesidir. 33 

b. Mehıned Ağa'nın Lehistan'daki Faaliyetleri 

Yukarıda anlatıldığı gibi, Kapıcıbaşı Mehmed Ağa, Hotin 'de kırk gün kadar 
Lehistan'dan onayın gelmesi ve karşılamamn yapılması için beklemiştir. Ayrıca 
her zaman olduğu gibi elçinin kendisi için atanan mihmandarla birlikte ve alay 
eşliğinde, Hotin'den alınıp, Varşova'ya kadar güvenli bir şekilde gidebilmesi 
sağlanmıştır. Uğradığı yerlerde o yerin ileri gelenlerince karşılandığı gibi, her 
türlü ikram ve hürmeti de görmüştür.34 Bu uzun ve zor yolculuğun ardından 

32 Wschowa (Frauenstadt) Poznan'ın güneyinde, Leh krallannın uğrak yeri olan küçük bir 
kasabadır. Wschowa ile ilgili bkz. M. Samuela Bogumila Linde, Slownik Jezika 
Polskiego, TOM VI, Liwow, 1860, s. 412; Slownik Geograficzny, Krolestwa 
Polskiego,TOM XIV, Warszawa, 1885, s. 63-64. 

33 Abdurrahman Şeref, "a.g.m.", s. 785. 
34 Aynı yer; Fern'izi-zade Mehmet Sa'id, a.g.e., s. 1519-1520. 
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Mehrned Ağa, ıs Mart ı 758'de Varşova'ya ulaşmıştır. Varşova'da Kral ta
rafından görevlendirilen bir binbaşı, kırk elli kadar beyzade tarafından karşılanan 
Mehrned Ağa, burada süslenmiş bir ata bindirilmiş, elçilik heyeti de usule uygun 
olarak süvar olmuş ve heyet, kalacağı yere götürülmüştür.35 Mehrned Ağa için 
verilen at ise geri alınmıştır. Ertesi gün (ı9 Mart) Baş Hatrnan, Baş Mareşal ve 
diğer devlet ricali tek tek ziyaretlerde bulunarak hal hatır sorup, elçiye "hoş 
geldiniz" dernişlerdir. Aynı zamanda Baş Hatman Mehrned Ağa'yı sarayına da
vet etmiş, davete iştiraki için kendisine müzeyyen hintolar (at arahas ı) ve do
nanmış atlarla bir merasim alayı düzenlenerek saraya gelmeleri sağlanmıştır. 
Mehrned Ağa, görüşme esnasında Sadrazam tarafından Baş Hatman'a gönde- · 
rilen mektubu elden ele geçirterek vermiştir. Baş Hatman ise, Sadrazam'ın 
mektubunu, kıyınet verdiğini gösteren tavırlarla almıştır. Burada yaklaşık bir saat 
tercüman vasıtasıyla Varşova'ya gelişi, karşılanışı ve düzenlenen rnerasirnle ilgili 
olarak Baş Hatman ile sohbet eden Mehmed Ağa, Baş Hatman'ın sorduğu soru
lara gayet temkinli cevaplar vermiştir. Davetten yine aynı alay eşliğinde 
dönmüştür. 

Mehrned Ağa, Baş Hatman'la görüşmesinden birkaç gün sonra, Kral'ın 
namesini teslim için saraya davet edilmiştir.36 Elçi'nin III. Ogüst ile yapacağı 
görüşme için süslenmiş at arabaları, on beş kadar donatılmış at hazırlanmış ve 
kalabalık eşliğinde saraya varılmıştır. Leh Kralı ile yapılan görüşmede bütün 
devlet ileri gelenleri de hazır bulunmaktadır. Mehrned Ağa kabul salonuna 
geldiğinde, orada bulunan devlet ricali ayağa kalkmış ve ardından Kral III. Ogiıst · 
de oturduğu tahtından birkaç adım ilerlemiş ve resmi kabule geçilmiştir. Elçi 
resmi görevi icabı getirdiği name-i hümayG.nu saygısını ve verdiği değeri de 
göstererek vermiş, name elden ele geçirilerek okunınası için görevli baş kancılara 
ulaştınlmıştır. 37 Mehrned Ağa, görüşmede bir iskemieye oturtulmuş ve burada 
resmi görevinin III. Mustafa'nın tahta çıkışını haber vermek olduğunu ve Os
manlı Padişalu'nın iki ülke ilişkilerinde ahidnameler uyarınca davranacağını be-

35 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 311. 

36 Mehmed Ağa'nın sefaretnamesinde Varşova'ya geldikten birkaç gün sonra Kral ile 
görüştüğünü belirtmesinden yola çıkarak ve Çartoriski Kütüphanesi'nde bulunan 
Fransızca bir belgeye dayanarak, Leh Kralı'nın Osmanlı elçisini 22 ila 25 Mart günleri 
arasında kabul etmesi gerekmektedir. Çünkü 26 Mart 1758 tarihli belgede Leh Kralı'nın 
Osmanlı elçisini kabulü ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Ayrıca Leh Kralı 'nın elçinin 
gelişinden duyduğu memnuniyet de belirtilmektedir. Bkz. Bib Czart, Rkps 617, s. 393. 

37 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 312. 
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lirtmiştir.38 Tercüman, Mehmed Ağa'nın sözlerini tercüme ettikten sonra, bir 
saat sohbet edilmiştir. Elçi Mehmed Ağa, sohbetin gayet hoş bir havada 
geçtiğini, Kral III. Ogüst'ün güler yüzlülükle hareket edip, III. Mustafa'nın 
tahta çıkışından duyduğu memnuniyeti belirttiğini söylemektedir. Polonyalı ta
rihçi Wladyslaw Konopcynski elçiMehmed Ağa'nın III. Osman'ın ölüp, yerine 
III. Mustafa'nın Osmanlı tahtına geçişini J:ıaber vermeye geldiğini ve o tarihlerde 
Avrupa'da cereyan eden hadiselerle alakah olarak Mehmed Ağa'nın Fırtına gibi 
esen Fredrik'in Avrupalı devletlerce sıkıştırı/nıası gibi bir cezayı hak ettiğini 
belirttiğini39 söylemektedir.40 

Mehmed Ağa, Varşova'da bir ay kalmıştır; fakat sefaretnamesinde bu za
man zarfında Varşova'da neler yaptığından bahsetmemektedir. Varşova'dan 
ayrılmadan evvel, cevabnameyi almak üzere tekrar kral sarayına gitmiş ve Kral 
III. Ogüst'ün III. Mustafa ve Sadrazam için göndereceği mektubu almıştır.4I 
Ardından usul gereği Baş Hatman'ı ziyaret ederek, onun mektubunu da 
almıştır.42 Mehmed Ağa sefaretnamesinde tam olarak belirtmese de Polanya 
arşivlerinde tutulan kayıtlar ışığında veda ziyaretinin 13 Nisan 1758'de 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.43 Elçi Mehmed Ağa Lehistan'dan ayrılmadan 
evvel verilmesi adet olan hediyelerle ilgili sorun yaşanmıştır. 1754-1755'te Le
histan'a yine aynı amaçla giden Osmanlı elçisi Ziştoylu Hacı Ali Ağa'da da 
olduğu gibi, saygın bir Leh görevlisi tarafından getirilen 1000 altın ve hediyeler, 

38 Aynı yer. 

39 Avrupa'da 1756'den itibaren başlayan Yedi Yıl Savaşları'na Osmanlı Devleti'nin Prusya 
yanında savaşa girmesi endişesi taşıyan Avrupalı güçlere karşı verilen yerince bir 
diplomatik cevaptır ki, bu Mehmed Ağa'nın devletlerarası ilişkilerden haberdar olduğunu 
göstermektedir. 

40 Wladyslaw Konopczynski, Polska a Turcja 1683-1792, Warszawa, 1936, s. 164. 
41 Mehmed Ağa vasıtasıyla Leh Kralı III. Ogüst tarafından III. Mustafa'ya yollanan, barışın 

ve dostluğun devamının dilendiği namenin Osmanlıca nüshası Name-i Hümayun 
Defteri'ne kaydedilmiştir. Bkz. BOA, NHD, 8, s. 398-399; Sadrazam'a yollanan name 
için bkz. BOA, NHD, 17, s. 41-42 .. 

42 Baş Hatman Branicki'nin Sadrazam'a yolladığı namenin Osmanlıca nüshası için bkz., 
BOA, NHD, 17, s. 42. 

43 Mehmed Ağa'nın Varşova'daki veda ziyaretinde III. Ogüst tarafından Padişah III. 
Mustafa'ya ve Sadrazam Ragıp Mehmed Paşa'ya ulaştırılması için verilen mektııpların 
(cevabname) kopyalan için bkz. AGAD, Dzial Turecki, Karton 80, Tecik:a 749 nr.1412-
1413. Mektııpların Latince kopyalan için bkz. Bib. Czart., Rkps 613, s. 309-312, 313-
315. Padişah'a yollanan aynı mektubun Latince müsvedde kopyası için bkz. Bib Czart, 
Rkps 631, s. 639-640. 
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Mehmed Ağa'yı hayal kırıklığına uğratmıştır.44 Elçi bu altınları heyetle bulunan 
dokuz adarnma paylaştırmıştır. Bu durum, Lehlilerin hayretine sebep olmuştur. 
Mehmed Ağa, Varşova'dan ayrılmadan evvel veda ziyaretlerinde bulunmuştur. 
Gerekli yol hazırlıklarının sağlanması ile birlikte, Varşova'ya gelişlerinin otuz 
sekizinci günü, [24 Nisan 17 58 Pazartesi (15 Ş ab an 1171)] Varşova' dan 
ayrılmıştır. Milımandar eşliğinde re's-i hudud olan Hotin'e, yolculuklarının on 
yedinci gününde 10 Mayıs ı 758'de ulaşmıştır. Mehmed Ağa'nın 15 Mayıs 
ı 758 tarihli Leh Baş tercümanı Cu/yani (Guiliani) Bey'e yazdığı mektupta, ken
disine ülkelerinde göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı teşekkür etmektedir._ 
Ayrıca kendisine eşlik eden Leh rnihmandarın dönüşü esnasında, ilgilenilmesini 
ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasını naz ve niyaz etınektedir.45 Elçi Hotin'den 
sonra belli başlı menzillerden geçerek 22 Haziran 1758'de (15 Şevval1171) ni
hayet İstanbul'a varmış ve böylece elçilik görevi sona enniştir.46 

Mehrned Ağa'nın Lehistan elçiliği yolculuk zamanı ile beraber yaklaşık 
yedi ay sürmüştür. Kendisinin de belirttiği üzere giderken zorluklarla 
karşılaşmışlardır.47 Zira kış mevsiminde yolculuğun gerçekleştirilmesi ve 
Hotin'de elçinin Lehistan'a dahil olabilmek için uzun süre bekletilmesi bunun 
b~şlıca nedenlerindendir. Nitekim Varşova'ya giderken, yaklaşık dört aylık bir 
yolculuk zamanı söz konusu olurken, dönüşte iki aylık bir zamanda yolculuk 
tamamlanmıştır. 

Mehmed Ağa'nın Lehistan'dan dönüşünü müteakiben, Lehistan ta
rafından da cülı1s tebriki için Osmanlı Devleti'ne bir elçi yollanmıştır. III. Mus
tafa'ya Lehistan'dan cülı1s tebriki için gönderilen kişi Kont Potocki'dir.48 Po-

44 Abdurrahman Şeref, "a.g.m.", s. 795. 

45 Bib Czari, Rkps 607, s. 293-294. Bu belgeye göre Mehmet Ağa'nın 9 Mayıs tarihinde 
Leh sınınndan Osmanlı sınınna geçtiği ve 10 Mayıs'ta Hotin'e geldiği anlaşılmaktadır. 

46 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 313. 

47 BOA, A.DVN.DVE (8), 168/22. 

48 Petoeki'nin Leh Kralı ve Cumhuru adına sunduğu narnede şöyle denilmektedir: 
" Ri kab-ı kamertab-ı büsrevaneye Leh Kralı ve· Cumhuru tarafından tahrir olunan 
namenin tercümesidir ... 
Taht-ı ali-baht-ı Osman! üzere cüliis-u meymenet-me'nus-ı hazret-i taeidarierinden 
Cumhuromuza hil.sıl olan inşir1lh na-kabil-i ta'rif ü beyan olub sinin-i kesireden beri 
saltanat-ı seniyye kavi-i şevketleriyle derkar olan müsafat ve müvalat ve uhud-u 
mu'ahedat levıizımını ve kemal-i hülils ve safvet üzere sadakat ve hidmet merasimini 
ifadan hali olmadığımıza bina'en cüliis-ı tacdarileriçün levazım-ı tebrik ve tehiyyenin 
if ası ve Devlet-i 'Aliyye'-i ebed-peyvendlerine olan kemal-i ihlil.s ve ihtisil.sımızın ihbar-
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tocki'nin beraberinde getirdiği III. Ogüst tarafından yollanan mektupta, Meh
med Ağa ile alınan cülus haberinden memnun olunduğu ve Karlofça 
Antiaşması'ndan beri süren barışın devarnının dilendiği bildirilmektedir.49 Tarihi 
tam olarak belli olmayan bir belgeye göre Leh elçisi, salı günü saat altıda mektu
bunu teslim etmek üzere kabul edilmiş, ardından da aradaki dostluğu vurgulayan 
sözler sarf edilmiştir. SO Yine Leh Kralı tarafından gönderilen bu mektupta, iki 

u inbiisı zımnında meşveret-i 'funme erbabından timsalen ve zaten i'tibara şayeste olan 
Kont Potoçki sadak:atkarları ruhsat-ı kamileve fevka'l-ade orta elçilik payesiyle bu defa' 
derbar-ı atilfet-kararlarına irsai olunmağın hem-civar olduğumuz müttefikler ile dostluk ve 
müsafat levazımını icrada ser-i mu tecvizi kusur itmediğimizden başka revabıt-ı 
müv1ilatın te'kid ve temhidine dahi bigayet hev1ihişker olduğumuz müm1iileyhin takrir-i 
müsadefet semidindeıi muhat-ı ilm-i k1iinat hera-yı mülfikaneleri buyuruldukda taraf-ı 
mühibbanemizden olmak üzere arz-ı takdim ideceği bilcümle m'aruzat ve takriratına 
i'timad-ı büsrevaneleri buyurduğu ve Çumhurumuz ile müm1iileyh sadakat-gerdarlan 
hakkında büsn-i teveccühat ekseriyat 'tacidaraneleri mütecevviz ve tesviğ huyurulmak 
müsteda-yı h1ilisanemizdir baki istizade-i eyyam-ı 'örnr-i giran-kıyınet ve istidad-ı hengam 
ferrü başınet-i hüdavendigaraneleri Hazret-i Hak'dan mütemennadır" BOA, A.DVN.DVE 
(8), 168/25. 25 Mart 1760 (7 Şaban 1173) tarihli bir belgede, III. Mustafa'ya cülus 
tebriki için gelen elçi Potaeki'ye günlük 301, mihmandanna da 80 akçe verildiği de 
belirtilmektedir. TSM Arşivi, No: D. 9515: Nigar Anafarta bu elçinin 24 Aralık 1 759' da 
İstanbul'a geldiğini belirtmektedir. Anafarta, a.g.e., s. 35-36. 18 ve 19 Ocak 1759 tarihli 
belgelerde, Potaeki'nin re's-i huduttan İstanbul'a gelinceye kadar her türlü masrafının 
karşılanmasına ilişkin çıkanlan hüküm ve ferman, ayrıca 18 Şubat 1759 tarihli Leh 
elçisinin milımandar atanmasına ve 15 Kasım 1759 tarihli Leh elçisinin masraflarının 
Karinabat ahalisinin verdiği vergiden düşülmesine dair belgelerden de anlaşıldığı üzere 
Potaeki'nin gelişi hayli zaman almıştır. BOA, Cevdet, Hariciye, No: 9035, 8961, 8577, 
8579. Zaten Potaeki'nin Osmanlı Devleti'ne cüliis tebriki için yollanışı 6 ay 
gecikmiştir. Bkz. Konopcynski, a.g.e., s. 165. 

49 BOA, NHD, 8, s. 417-418. 
50 "Mübarek 'atabe-i 'ulyaya 'arz olunduğu üzere bu defa tebrik-i cüliis-ı meymenet-me'niis

ı şahaneleri mÜş'ir name ile gelen Leh elçisi bugün saat altıda resm üzere kapuya gelüb 
Leh Kralı ve Cumhuru ez-kadim zir-i himaye'-i Devlet-i 'Aliyyede mehma-sadakatkar 
da'ileri olub bundan böyle dahi gerek serbestiyederi himayesinde ve gerek sa'ir 
hususlannda taraf-ı Devlet-i Aliyyeden me'liif oldukları büsn-i nazar ve himaye' -i 
'aliyyelerinin devam ü istikr1in iltimas olunur diyerek taraf-ı bendegiye olan mektubunu 
teslim itmekle canib-i çakeriden dahi öteden berü rağbetlü Leh Kralı ve Cumhuru 
dostlarımızın huliis u sadak:atleri Devlet-i 'Aliyyenin ma'liimı olubbu defa dostane arz 
olunan huliislanndan hazz olunmuşdur bundan böyle dahi alıdname' -i hümayiin mucibince 
himayet veralıatları şevketlü, 'azimetlü, mehabetlü, kudretlü veliyyü'n-ni'metim efendim 
Padişalı-ı 1ilem-pen1ih hazretlerinin murad-ı hümayiinlandır ve inşallalı u te'iila işbu Salı 
günü Divan-ı Alide paye-i serir-i şevket-masir-i padişahanelerine ralısiide olunmasına 
müsa'ade-i hümayfin cihandarileri erzan buyrulduğunu tebşir ile meclise bitarn verilüb 
kendüye sammur kürk ve itba'ına hil'atler iksa olunuh memniinen ve mutayyeben i' ade 
olunmuşdur getirdiğü mektub tercüme etdirilüb aynı ve tercümesi fıristade-i nezd-i '1ilileri 
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ülke arasındaki dostluğu dile getiren sözleryinelenmiştir. Osmanlı Devleti ise 
Lehistan tarafından gönderilen mektuplara cevap ·yollarken, Potaeki'nin gelişin
den duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Mehmed Ağa ile yollanan narnede de 
belirtildiği gibi antlaşmalara uygun bir şekilde dostluk ve barışın sürmesine dair 
dilekler tekrarlanmıştır.5I 

ID. Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın Lehistan ve Lehliler Hakkındaki 
Gözlemleri 

Mehmed Ağa sefaretnfunesinin sonunda Lehistan'da bulunduğu zaman 
zarfında Avrupa ve Lehistan'da meydana gelen olaylarla ilgili öğrendiği bilgileri 
nakletmektedir. Anlattığına göre, Lehistan diplomatik usulleri onu tatmin etmiş
tir. Elçilerin ağırlanışında gösterilen ciddiyet ve titizlik, devleti temsil etmek adına 
öneme sahip olduğundan, Leh ileri gelenleri Osmanlı elçisini tazimkar bir mua
meleyle karşılamışlardır. Mehmed Ağa'nın Varşova'da bulunduğu süre zarfında · 
gerçekleştirdiği görüşmeleri anlattığı sefaretnfunesi, Lehistan'ın elçi kabulüne 
ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Resmi protokolün nasıl işlediği, görüşme 
esnasında nasıl bir nizamın mevcut olduğu ve Kral'ın elçiye karşı tavırları da 
burada görülmektedir. Kralla yapılan görüşmeden birkaç gün sonra Baş 
Hatman, Baş Mareşal ve diğer devlet ricalinin Osmanlı elçisi onuruna davetler 
vermesi Lehistan'ın elçi ağırlama usullerini gösterdiği gibi, XVITI. yüzyıl or
talarında iç ve dış meselelerle başı sıkıntıda olan bu devletin elçilerin ağırlanması 
hususuna çok büyük önem verdiğini de göstermektedir. 

Mehmed Ağa, Lehistan'da bulu0;duğu süre zarfında Avrupa'da meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak, Leh Kralı ve halkından birtakım bilgiler edinmiş tir. 
Buna göre Prnsya Kralı, Leh takrirlerine göre iki yüzbin askere sahiptir. O za
manda Leh Kralı ile Prnsya Kralı'nın arası iyi olmayıp, bir iki yıldan beri 
savaşmaktadırlar. Prnsya Kralı Lehistan'ın eski tahtıgaru olan Saksonya'yı zap
tetmiştir. Ayrıca Leh Kralı'nın hanımını esir etmiş ve bu yüzden Leh Kralı iki 
oğlunu Avusturya, Rusya ve Fransa'ya yardım çağrısında bulunmak üzere yol
lamıştır. Mehmed Ağa'nın aldığı duyuma göre, bu devletler ise kırkar ellişer bin 
asker ve yeterli derecede parayla yardımda bulunmak üzere savaş.meydanına ha
reket etmektedirler. Ancak elçinin sefaretnfunesinde bildirdiğine göre, kendisi 

kılındığı ma'lfim-ı hümayilnlan buyuruldukda emr-ü ferman hazret-i men lehü'l
emrindir." BOA, A.DVN.DVE (8), 168/26. 

51 BOA, NHD, 8, 427-428. 
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Varşova'da iken savaşın başlarlığına dair bir haber işitilmemiştir.52 Mehmed 
Ağa'nın sefaretnamesinde belirttiği olaylar, o zamanda Avrupa'da meydana ge
len bazı hadiselerin Lehistan cephesine yansımalarını teşkil etmektedir. Nitekim, 
1756 yılından bu yana yaşanan Yedi Yıl Savaşları nedeniyle, Avrupa'da Prusya 
Kralı II. Frederik'e karşı ittifak oluşturulmuş, İngiltere ise Prnsya'dan yana bir 
tavır sergilemiştir. II. Frederik'in yayılınacı politikasından zarar gören, Avus
turya, Rusya, Fransa ve Lehistan, Prnsya'ya karşı cephe almışlardır.53 1763 
yılına kadar sürecek olan savaşlar ister istemez Le histan' ı da etkilediği gibi, 
özellikle komşu devletlerin Lehistan üzerine kurdukları emeller dolayısıyla 
ülkede oldukça zor zamanlar yaşanniıştır. Zaten 1763 'te m. Ogüst'ün ölümünü 
takiben baş gösteren hadiseler, giderek büyümüş ve Lehistan'ı ilk taksirne 
götüren yolu çizmiştir. Osmanlı Devleti de Rusya'nın artan tahakkümü ve olay
ların çı ğrından çıkması sonucunda, zor bir zamanda 17 68 'de altı yıllık bir savaşa 
sürüklenmiş ve nihayetinde 1 774'te Küçük Kaynarca Antiaşması gibi bir 
dönüm noktası yaşanmıştır.54 

Mehmed Ağa'nın Lehistan elçiliği dolayısıyla kaleme aldığı sefaretıı§mesi, 
Lehistan'ın XVIII. yüzyıl ortalarında içinde bulunduğu siyasi durumu 
yansıtmaktadır. Zaten Osmanlı elçilerinin öncelikli vazifelerinden birisi de gittik
leri ülkelerin o zamanki siyasi ve politik durumuna i~şkin duyup işittiklerini ve 
gördüklerini, dönüşlerinde ülkelerine ulaştırmalarıdır. Bu açıdan Kapıcıbaşı 
Mehmed Ağa da asıl görevinin cülGs haberini vermek olmasına rağmen, söz ko
nusu vazifesini de yerine getirmiştir. Ancak sefaretnamesinde, ülke hakkında 
kendi gözlemlerinden ve kaldığı zaman zarfında orada yaptığı faaliyetlerden bah
setmemektedir. Oysa 1754-1755'te Lehistan'a giden Ziştoylu Hacı Ali Ağa, 
manzum sefaretnamesinde, resmi görevi dışında orada gördüklerini ve yorum
larını da dile getirmiştir. Dahası gezip geçtiği köy ve kentlerin özelliklerinden, in
sanlarımn tarife kadar ilginç gördüğü hadiseler de dahil olmak üzere bir çok şeyi 
canlı bir tasvirle anlatmıştır. Bunun yanında Mehmed Ağa'dan beş sene sonra 
Berlin elçiliği dolayısıyla Lehistan'da da bulunan Ahmed Resmi Efendi, Lehis
tan'nın idari, siyasi, ticari ve sosyal durumu ile ilgili geniş bilgiler vermekte ve 

52 Seyyid Hakim, a.g.y., v. 312-313; Fera'i:zl-zade Mehmet Sa'id, a.g.e., s. 1520-1521. 

53 Hill, a.g.e., s. 536-570. 

54 Bu konular ve II. Friedrich zamanındaki Osmanh-Prusya münasebetleri için bkz: Kemal 
Beydilli, Büyük Friedrich ve Osmanlılar. XVIII. Yüzyılda Osmantı-Prusya Münasebet
leri, İstanbul 1985. 
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bu konuda değerlendirmeler yapmaktadır.55 Ahmed Resmi Efendi'nin geniş 
tasvirlerle anlattığı bilgilerin Mehmed Ağa'nın sefaretnamesinde görölmemesi 
Osmanlı elçilerinin görev anlayışlarındaki farklılığı ortaya koymaktadır. 

Kapıcıbaşı Mehmed Ağa, Lehistan' a cülı1s haberini vermek üzere giden 
son elçidir. Bundan sonraki dönemlerde diğer Avrupa ülkelerine cülı1s haberi 
için elçiler yollanmasına rağmen, Lehistan'a yollanmamıştır. Zaten Mehmed 
Ağa'dan sonra yalnızca Nurnan Enis Bey Lehistan'a elçi olarak gönderilmiştir 
(H. 119ı- M. 1777-1778). Nurnan Enis Bey'in gönderilme amacı ise o zaİnan
da Rusya ile savaş halinde olunmasından ötürü, Osmanlı Devleti'nin Lehistan'ı 
bu savaşta kendi yanına çekmek istemesidir.56 Bununla birlikte Lehistan, bu 
dönemden sonra Osmanlı Devleti'ne elçiler göndermeye devam etniiştir:Ni
tekim I. Abdülhamid'in tahta çıkışını müteakiben bir Leh elçisi tebrik için 
İstanbul'a gelmiştir.57 

Sonuç itibariyle, Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın Lehistan elçiliği, gerek Os
manlı Devleti'nin gerekse Lehistan'ın çok kritik hadiselere sahne olmasının he
men öncesinde gerçekleşmiştir. 1763'te Leh Kralı III. Ogüst'ün ölümünün 
ardından meydana gelen olaylar, her iki devlet açısından hayati gelişmeler arz 
etmiştir. Rusya'nın III. Ogüst'ün ölümünü müteakiben Lehistan'a karşı yürüt
tüğü nüfuz baskılarını artırması ve ardından Le histan' a asker sokması ile gelişen 
hadiseler, Osmanlı Devleti tarafından endişeyle izlenmiştir. Lehistan içerisindeki 
milliyetçi gruplann Osmanlı Devleti'nden yardım istemeleri ve gelişen olaylar 
nihayet ı 768 yılında Rusya ile savaşa girilmesine yol açmıştır. Osmanlı Devleti 
tarihi içerisinde talihsizlik ve büyük kayıplar olarak yerini alan bu savaş 
neticesinde, Rusya ile Küçük Kaynarca Antiaşması imzalanmıştır. Lehistan ise 
ı 772'de ilk taksimi yaşamış, ı 793 ve 1'795 bölünmeleriyle nihayet Avrupa 
haritasından tamamen silinmiştir .. 

55 Atsız, a.g.e., s. 48-51; Aksan, a.g.e., s. 82-83. 
56 Unat, a.g.e., s. XIII. 

57 BOA, A.DVN.DVE (8), 169/28. 
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Ek-1: Kapıcıbaşı Mehıned Ağa'nın Lehistan Sefaretnfunesi - s. 1 
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Ek-1: Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın Lehistan Sefaretnfuııesi 

Seyyid Hakim Tarihi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Bağdat No: 
1641, v. 310a-313b 

Bundan esbak Leh dinibine tebrjknfune-i cülfis-ı hümayun ile irsal olunan Ağa-yı 
Selılıninin Leh canibinden avdetinde olan takriridir ki bi-'aynihi bu mahalle kayd olundı 

işbu sill-i ferrfih-fal-i meymenet-me'alde ki tarih-i hicret-i ba-sa'adetin bin yüz yetmiş 

birinci senesidir be-rfizi ki nik alıteri yar hud irade' -i 'aliyye' -i hüda-yı bi-hemta ile serir-i 
'azamet measir-i hilafet-i 'uzma her-mukteza-yı "ve zalike fazlullahi yu'tihi men yeşa'u" 

padişah-i heft-kişver ve şahin-şah-ı behram-gulam ve feridfin-ferr, hakanü'l-berreyn ve'l

bahreyn melik-ü'l-müliik bila reyb ü meyn ·şevketlü kudretlü 'azemetlü veliyyü-nimetimiz 

efendimiz hazretlerinin cülfis-i hümayiin-ı şeref-me'nuslarıyla "muhtac-biid mülk be- pir1iye 

çunin 1\.hir-i murad mülk reva kerd riiz-gar" medliilünce gıbta ferma-yı evreng-i firfize-reng-i 
asuman ve kevkebe-nüma-yı kasıratü't-taraf"lem yetmisihünne insun kablehüm ve la cannun" 
oldukda bu müjde-i illem-beharun teb1l.şir-i men1l.şir-ı 'ilan ve inhası şükr-i hüda ki şfun-ı ümid 
zernane-ra subh-i tilrab zi matla' -i 'izz ü şeref-resid misdakiyle manend-i eşi'a-i hfirşid rfiz-i 'id 

aktar-ı arza-ziya balış-ı şevk-i cavid olması lazım gelrneğin sadr-i villa-i cenab-ı cem-paye, 
destur-ı mecd-intisab-ı 1\.saf-vaye inayetlü mürüvvetlü veliyyü'n-ni'am efendimiz hazretlerinin 

himem-i seciyye' -i bende perverilerinden Leh Cumhuru canibine irsal-i musaınınem olan 

nfune-i hümayfin-ı cihan-hani bu kullarına hirz-ı can-ı kamrani kılınmağla sene-i mezbiire 
malı-ı Rebiyü'l-evvelinin rusfında Asitane'-i Aliyye'den rfiberah savb-ı me'muriyyet olubelli 

birinci günü hısn-ı hasin Hotin'e vusiilümüz müyesser olmuşdur. Der-akabcumhur canİbine 

hidmet-i me'mure-i sefaretle kal'a-i merkuroeye vürfidumuzu tahriratımızla ihbar eyleyüb 
haberleri zuhfiruna intizar ile kırk gün mikdarı mütevakkıf-i evkat-güzar oldukdan sonra 
Cumhur tarafından ma'iyyetimize ta'yin eyledikleri mihmandarları vürfidunun ferdası 

Hotin'den müretteb alay ile hareket ve mah-ı Cemaziye'l-1\.hirin onuncu günü re' s-i hudfid olan 
İzvançe kasabasına dahil olu b irtesi canib-i malesiide sevk-i sütur-ı azimet olundu. Ta'ife' -i 
mezbiirenin el-h1l.let-ü hazibi makarr-ı hükumetleri olan Varşova nfun şehre varonca reh

güzarda vaki' Huşateyn ve İlbol ve Zamoviç ve Lublin isimleriyle namdar dört aded hisar-ı 
üstüvarianna düçar ve ale't-tertib her birine duhiilümüzde a'yan ve ahalileri ala kadr-i 

takatihim tabül-ü mezamirleriyle alaylar tertib eyleyüb top ve tüfenk şenlikleriyle emr-i 

istikbalimizde sarf-ı nakdıne-i iktidarları kemal-i sadakat taviyyetlerin izhar ider idi. Bu 

mabeynde v1l.kı' Vusla ve Pulça nfunan iki aded nehr-i şedid-cereyandan ki her biri Nehr-i Turla 

manendidir pot tabir olunur sal hey' etine müşabih tahta bendler ile güzar olunuh bilcümle 

re's-i hududlarından hareketimizin yirmi yedinci günü hükfimetgahları olan merkum Varşova 
şehrine ala kadr-i'l-imkan alay ile duhı1lümüzde bir mu'teber binbaşı ve kırk elli mikdan 
beyzadeleri istikbalimize şitaban olub Kral canibinden peyam-ı hayr-ı mukadderni inha ile 
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ale'r-resm getürdükleri esb-i simin-sitam zibende-hiriimi rükilbumuz içün müheyya 

eylediklerinde biz dahi ka'ide üzre süvar olub tiiife-i merkfime ile muayyen olan menzilirnize 

duhı11 ve hin-i nüzı11ümüzde ralış-ı ma'hildi istirdad eylemişlerdir. Yevm-i mezbilrun ferdiisı 

ferden ferda Baş Hatman ve Baş Mareşiil ve sa'ir rical-i cumhur taraftarianndan istifsar-ı hal ü 

hatır-ı viifir ve peygam-ı hoş-amedi üç gün aiet' -teviili müteviifir olu b memleketlerine vürfid 

iden süferii kraidan mukaddemii baş batmanianna buluşmak 'adetleri olmağın rfizçarimde 

Hatman tarafından bir kaç müzeyyen hinto ve mikdar-ı kifaye donanmış atlar ile bir kerre 

mahsus dii'vetimize geldiklerinde biz dahi takımımızia süvar ve devletlü siibib-i devlet 

efendimizin rnektilb-i inayet-üslfiblann ziver-i dest-i iftihar eyleyüb aiay ile sarayına vasıl ve 

olduğu odaya dahil olduğumuzda mahaiiinden kıyam ile hutuvat-ı çendin istikbiile damen-çin-i . 

ihtimam olıcak fakir dahi tebliğ-i peyam-ı nüviiziş encam-ı hazret-i veliyyü'n-ni'amı ile gfiya 

olarak nezdin olub rnektilb-i telattuf-mashılbı bii'de't-teslim yeden bi-yedin teslim eylediğİrnde 

kemiil-i 'izaz ile ahz u takbTI ve nihade' -i ser-tebcil eyledi. Ba'de'I-ku'ild vesatet-i tercüman ile 

istifsar-i hal ü hatr ve merasim-i musiifata dair vafir guft ü şenid ve iktiza iden her su'aiine 

ecvibe' -i sa'iye-i hakimiine temhld olunarak bir sa'at mikdan dostane sohbetden sonra meclis-i 

mukiilemeye nihayet verüb geldiğimiz aiay ile konağırnıza 'avdet eyledik. Çendrfiz mürurunda 

teslimname'-i hümayfin içün Kral tarafından birkaç m üzeyyen hinto ve mücevher-pilş yedekler 

ve on beş kadar donanmış atlar ile bir gürfih-ı enbilh gelüb da'vet eylediklerinde marü'z-zikr 

aiaylardan ma'nun cem'iyyet ile kral sarayına vanlub name' -i hümayfinu ser-ibtihacıma ref' ile 

divanhiinelerine duhı1lde cümle riciil-i cumhur divangiibımız burda mevcud olmağın küllisi 

yerlerinden kıyam eyleyüb krai kendi resm-i istikbal-i icriiya meserret ile pişgiib-ı tahtından 

birkaç kadem müba'adet eyledikde fakir dahi mu'tedilane reftar ile karib varub name' -i 

hümayfin-ı şevket-makrUnu ba'de't-telsim yeden bi-yedin teslim itmekle ahz ve şiialı tebcil ile 

takbil eylerlikten sonra baş kancalara virüb oldahi bir mahaii-i mürtefi'a vaz' eyledi. Badehıl 

Kral ve cümle ricai-i cumhur mahallerinde ve mukabele-i kralda müheyya olan iskemle 

üzerinde dahi bu fakir kufid ey! ediğimizde ibtida' -i feth-i kelam eyleyüb bihamdillahi Te'iila bu 

sene'-i 'umumiyyetü'I-meymenede destıyar-ı hazret-bari ile revnak-efzii-yı serir-i cihan-biini ve 

şeref-balışii-yı erike' -i kitisitani sultanü'I-berreyn ve hakanü'l-bahreyn şevketlü keriimetlü 

kudretlü mehabetlü Padişah-i rfiy-i zemin veliyyü'-ni'metimiz efendimiz hazretleri bi'I-irs 

ve'I-istihkak taht-i firılz-baht-ı Osmiini üzere cüliis-i meymenet-me'nus-i hümayunlarının 

nüvid-i meserret-i cavidlerini müş'ir ve siz hünnetlü kral ve cumhuroyla mabeynde ma'kud 

olan müsiifat ve mü viiiiitın ber-muceb-i ahidname' -i hümayun idameve istikriirına müsa'ade-i 

'aiiyye-i hüsrevanelerini mazhar-ı name'-i hümayun-ı 'inayet-'alameleri isiiline dergah-ı 

şevket-peniiblarından bu kullarını me'mur buyurdular deyü ifii-yı meriimla ,kelama encam 

verdiğimde vesatet-i tercüman ile mefhfim-u Kraiın ma'Ifimu olıcak 'azim sürfir ve beşaşet ile 

izhar-ı memnfiniyyet ve bir saat mikdarı mahalle münasib müsahabetden sonra yine alay ile 

menzilimize müracaat olundu. Bu hiliilde evvela· teslim-i name' -i hümayfin günü kral ta

rafından müretteb ve mahsus ziyafet-i 'azimede ve bir iki günden sonra Baş Hatman ~e Baş 
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Mareşal vesiiir rical-i cumhilrun ala meriitibihim mahsus ziyafetlerinde müşiihede olunan 

sunuf-i ikriim fevka'l-giiyetdir. Bu minvaı üzere şehr~i mezbilrede bir malı mikdan meksden 

sonra cevabniime-i 'ubildiyyet-'alameleri teslim içün tekrar da'vet ve kema fı'l-evvel alay-i 

'azim ile saray-ı krala varılub bi-aynihl teslimname tarzı üzere ahz-i cevabname ve liiyik olan 

vechle merasim-i tevdl hitiime Isiilinden sonra 'adetleri üzere baş hatman sarayına 'azimet 

andan dahi ahz-i mektilb ile mekiinımıza 'avdet eyledik. Bir iki gün mürurunda öteden berü 

taİ"aflarına varid olan sefırlere hln-i rücu'da ancak bin altun ikram eylemek adetleri olmağın 
bize dahi Kral tarafından mu'teber ve mu'temed ademieri yediyle bir klse içinde bin altun 

gelüb seyr-i çeşml bendegiin-ı Devlet-i 'Aiiyyeye izhar içün muvacehelerinde nakd-i 

merkilmun dokuz etbii' kullarına bahş eylediğimizde bu hiil-i istiğnii-meiil zuhilrundan 'azim 

mü te' accib olmuşlardır. Ba' de h il birkaç gün dahi tediirük-i leviizım-ı riihı i tınarn iç ün meks ii 

ararndan sonra şehr-i mezbilra vusillümüzün otuz sekizinci gününe miih-ı Şabanü'l-'azimin 

nısfıdır itmam-ı hidmet-i sefaret ve ihtimarn-ı emr-i me'milriyyet ile mürii'caat ve 

mihmandarları ma'iyyetiyle onyedinci günde re's-i hudilda duhill andan dahi tayy-ı meriihil 

iderek malı-ı Şevvalü'l-mükerremin on beşinci günü Asi tane' -i Sa'adete vusillümüz müyesser 

olmuşdur. Leh Kralı ve Cumhuru alıvalierinden mesmu' olan havadis Prusya Kralı olan 

Brandebur Herseki ki Lehlünün kendi takrirleri üzere iki yüzbin mikdan askere malik imiş. 

Leh Kralına olan husilmeti sebebiyle bir iki seneden berü müte'addid ceng ü cidiilieri viiki' 

olub bundan bir sene mukaddem taht-giih-ı kadim-i Leh olan Saksonya şehrini tesilir ve Leh 

Kralı'nın 'avretini esir itmekle el'an Saksonya'dan elli altmış saat berü merkilm Varşova şehri 

taht-giihlarıdır. Bu esnada Kral-ı Leh iki sulbl oğulların Nemçe ve Moskov ve Fransa 

Kralları'na imdad ricasına irsiil eyleyüb anlardan dahi kırkar ellişer bin mikdan asker ve 

mikdar-ı kifaye hazine ile imdad olunmağla asiikir-i mezkilre mahall-i muhiirebeye karib 

geldikleri söylenür idi. Lakin biz anda iken kiirziire şüril'lan mesmu' olmadı. 



KAPICIBAŞI MEHMED AÖA 'NIN LEHİSTAN (POLONY A) ELÇiLiG i 225 

BAL TIKDENtZI RUSYA 

LITVANYA 

EK-TI Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın Lehistan Güzergahı Haritası (H. 1171) 


	Button1: 


