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Özet 

Bu çal mada XVIII. yüzy l n önemli padi ahlar ndan birisi olan I. 
Mahmud döneminde Avrupal  devletlerle yap lan ticaret antla malar  ve 
bu devletlere tan nan ticari imtiyazlar üzerinde durulmu tur. Bahsi geçen 
bu antla malar n ilki 1737 y l nda sveç ile yap lm t r. Daha sonra 1740 
y l nda iki devlet (Fransa ve Sicilyateyn Krall ) ile yap lan antla malar n 
ard ndan 1747 y l nda Avusturya ve Toskana Ar idükü ile bir antla ma 
imzalanm t r. Çal mada belirtilen antla malar n yap lma nedenleri, genel 
özellikleri ve maddeleri üzerinden bir tak m de erlendirmeler yap lm t r. 
Yap lan bu de erlendirmeler sayesinde de devletleraras  ticari ili kilerin 
diplomatik ili kilere ne ekilde yans d  ile bunun devletleraras  ili kilerde 
ortaya ç kard  sonuçlar ve geli melerin tespiti planlanmaktad r. Nitekim 
çal man n sonuçlar nda yap lan bu antla malar n ve verilen ticari 
imtiyazlar n padi ah n uygulad  d  politika ve bar ç l diplomasisinin bir 
gere i oldu u ortaya ç kar lm t r. Yine yap lan antla malar n 
de erlendirmesi ve ortaya ç kard  sonuçlar I. Mahmud’un hedeflerinde 
büyük ölçüde ba ar l  oldu unu göstermektedir. Son olarak I. Mahmud 
döneminde yap lan bu dört antla man n sadece padi ah n kendi 
döneminde de il, ileriki y llarda da siyasî, ekonomik ve askerî aç dan 
olumlu neticeler getirdi i tespit edilmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Ticaret, Fransa, sveç, Sicilyateyn, 
Avusturya, Toskana.  
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Abstract 

In this study, the assessment on trade concessions given with trade 
agreements made between European States in the time of Mahmud I 
who was one of the most important sultan of XVIII. Century was 
emphasized. The first of these agreements was made with Sweden in 
1737. Then after the agreements made with two states in 1740 (France 
and the Kingdom of two Sicily), an agreement was signed between 
Austria and Archduke of Tuscany in 1747. The reasons for making the 
treaty stated in the study, their general characteristics and articles were 
evaluated. Through these evaluations, how these interstate trade relations 
reflected in these diplomatic relations and the results revealed in the 
interstate relations and the determination of development are planned. 
Indeed, as a result of the studies, it was seen that these agreements and 
trade concessions are the necessities of peaceful diplomacy and foreign 
policy implemented by the sultan. However, the evaluation of the 
agreements and their results show that Mahmud I was successful in his 
targets. Finally, these four agreements made during Mahmud I’s reign 
showed that they bring positive results not only in his period, but also in 
later years in terms of political, economic and military.  

Keywords: The Ottomans, Commerce, France, Sweden, Two 
Sicily, Austria, Tuscany. 

 

Giri  
I. Mahmud 1730 isyan n n ard ndan tahta ç km  olup, 24 y l süren saltanat  

Osmanl  tarihinde çok önemli iç ve d  problemlerin ya and  y llard r. Çal mada 
dönemin d  politikas nda ya anan geli meler ve de i imler üzerinde durulmu tur. 
Nitekim I. Mahmud ki ilik olarak bar ç l bir karaktere sahip olmas na ra men 
saltanat y llar  içerisinde üç cephede (Avusturya, Rusya ve ran) sava lar yap lm  ve 
önemli ba ar lar kazan lm t r. Bu dönemde yap lan sava lar n yan  s ra Osmanl  
Devleti bat l  devletler ile dostça münasebetler kurarak, ticaret antla malar  yoluyla 
aradaki münasebetler geli tirilmi tir. Ya anan bu geli meleri 1718-1730 y llar  
aras ndaki “Lale Devri” ile ba layan bar ç l politikalar ve Bat ’n n üstünlü ünü 
kabul etme anlay na ba lamak mümkündür. Nitekim bu zihniyet de i imi I. 
Mahmud döneminde de devam etmi  ve Bat ’ya kar  savunma ve bar  tercih eden 
bir diplomasi anlay  ile hareket edilmi tir. Ancak Bat ’da Avusturya ve Rusya’n n 
sald r s  ile ba layan 1736-1739 sava lar ndan büyük bir ba ar  ile ayr lan Osmanl  
Devleti, her iki devlet ile ayr  ayr  Belgrad Antla mas ’n  imzalayarak sava  
durumuna son vermi tir. Ard ndan Rusya ile 1741 y l nda, Avusturya ile de 1747’de 
yap lan temdit antla malar  ile bar  süreci uzat lm t r. Bu çerçevede Rusya ile 1768 
y l na kadar; Avusturya ile de 1787 y l na kadar uzun bir bar  sürecine girilmi tir. 
Ayr ca her iki devlet ile yap lan Belgrad Antla malar nda ticaret ile ilgili maddeler 



I. MAHMUD DÖNEM 'NDE 
AVRUPALI DEVLETLERLE YAPILAN T CARET ANTLA MALARI 

(OTAM, 41/Bahar 2017) 
 

221 

bulunmakla birlikte1, özellikle Avusturya ile 1747 y l nda yap lan antla ma önemli 
ticari ayr cal klar  içermektedir. Benzer ticarî ayr cal klar n verildi i ba ka bir ülke 
sveç olup, 1737 y l nda yap lan antla mada yer alan 18 madde Osmanl - sveç 

ticareti için oldukça önemlidir. Yine 1739 Belgrad Antla mas ’nda arabuluculuk 
yapan Fransa’ya 1740 kapitülasyonlar  ile çok önemli ticarî imtiyazlar tan n rken; 
ayn  tarihte Sicilyateyn Krall  (Sicilyateyn ve Napoli) ile yap lan 21 maddelik ticaret 
antla mas  nedeniyle Sicilyateyn Krall  imtiyazl  devlet statüsü kazanm t r. Son 
olarak 1747 y l nda Avusturya Kraliçesi Maria Theresia’n n teklifi ile Belgrad 
Antla mas  süresiz bir ekilde uzat l rken, yine kraliçenin iste i ile kocas  Toskana 
Ar idükü Franz Stefan antla maya dahil edilmek suretiyle kendisine I. Mahmud 
taraf ndan 17 maddelik bir ahidname verilmi tir.  

Osmanl  Devleti’nin yapt  antla malar ile ilgili mevcut literatürde önemli 
çal malar bulunmaktad r2. Çal mada mevcut literatürden önemli ölçüde 
faydalanmakla birlikte, Sultan I. Mahmud döneminde Bat l  devletlere verilen 
imtiyazlar n tamam n  ele almak suretiyle Sultan I. Mahmud dönemindeki Bat  
politikas n n esaslar  ortaya ç kar lm t r. Nitekim bu dönemde yap lan antla malar 
gerek kendi döneminde, gerekse daha sonraki dönemlerde Osmanl  d  politikas  ve 
diplomasi anlay n n geli imi aç s ndan oldukça önemlidir. Ara t rmam z konunun 
bu önemine binaen haz rlanm  olup, çal mada Sultan I. Mahmud döneminde Bat l  
devletler ile yap lan ticaret antla malar  ve genel özellikleri üzerinde durulmu tur. Bu 
çerçevede kronolojik olarak öncelikle antla malara neden olan geli meler ele 
al nd ktan sonra, ard ndan antla ma maddeleri ve genel de erlendirmeleri yap lm t r. 
Bu suretle ya anan geli melerin Osmanl  Devleti üzerindeki etkileri ile ticari ili kilerin 
diplomatik ili kilere nas l yans d n n tespiti amaçlanmaktad r. 

1  Avusturya ile yap lan Belgrad Antla mas ’n n 11 ve 12. maddeleri ticaret ile ilgilidir, 
bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 186-188; Rusya ile 
yap lan Belgrad Antla mas ’n n ise 9. maddesi ticaret ile ilgilidir, bkz: BOA. A. DVNS. 
DVE. d. Rusya Ahidnamesi, nr. 83/1, s. 85. 
2  Osmanl  Devleti’nin yapt  antla malar ile ilgili yap lan ba l ca çal malar için bkz: 
Re at Ekrem Koçu, Osmanl  Muahedeleri ve Kapitülasyonlar, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, stanbul 1934; Necdet Kurdakul, Osmanl  Devleti’nde Ticaret Antla malar  ve 
Kapitülasyonlar, Döler Ne riyat, stanbul 1981; Nihat Erim, Devletleraras  Hukuku ve Siyasi 
Tarih Metinleri, C. I-II, TTK. Yay nlar , Ankara 1953; Mehdi Fra erli, Osmanl  Devleti’nde 
Kapitülasyonlar n Uygulan  ( mtiyazat-  Ecnebiyyenin Tatbikat-  Haz ras ), (Yay. Haz: 
Fahrettin T zlak), Fakülte Kitabevi, Isparta 2008; Mahmud Mesut Pa a, Muahedat 
Mecmuas , C. I-V, Hakikat Matbaas , stanbul 1294; Osman Nebio lu, Bir mparatorlu un 
Çökü ü ve Kapitülasyonlar, Türkiye  Bankas  Kültür Yay. Ankara 1986; erafettin Turan, 
“Osmanl  mparatorlu u le ki Sicilya Krall  Aras ndaki Ticaretle lgili Gümrük Tarife 
Defterleri”, TTK. Belgeler, IV, 1967, s. 79-167; Mustafa Güler, “1150/1737 Osmanl -
sveç Ticaret Antla mas ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, IX, Afyon 

2007, s. 101-121; Mehmet Demiryürek,“The Legal Foundations of the Commercial 
Relations Between The Ottomans and Nepolitans”, Bilig, Spring 2014, No: 69, s. 53-74; 
U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  2009. 
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1. Ticaret Antla malar  ve Kapitülasyonlar 
Osmanl  Devleti kurulu  y llar ndan itibaren Bat l  devletler ile ticari 

münasebetlerde bulunmu  olup, bu faaliyetleri gerçekle tirmek amac yla daha ziyade 
tek tarafl  imtiyazlar  içeren ticaret antla malar  imzalam t r. Nitekim bu durum 
Osmanl  Devleti’nin siyasî ve ekonomik durumunun güçlendirilmesi amac yla 
yap lm  olup, verilen bu imtiyazlar kimi zamanlarda bir lütuf, kimi zamanlarda ise 
bir ba  eklinde gerçekle tirilmi tir3. Bu ekliyle Osmanl  tarihinde hükümdar 
taraf ndan bir ferman, irade veya antla ma yoluyla verilen bu imtiyazlara 
kapitülasyon denilmektedir4. Kelime köken olarak “caput, capitulum” kelimesinden 
türetilmi  olup, Latince “capitulatio” dan gelir ve “ba l klara, bölümlere ayr lm  
vesika” ya da “kar l kl  ortaya konulmu  devletleraras  bir antla ma” anlam na gelir5. 
Tarihi anlam yla ise kapitülasyon kelimesi bir ülke tebaas n n ba ka bir ülkeden elde 
etti i daha ziyade ticari haklar için kullan lmaktad r6.  

Osmanl  Devleti taraf ndan ilk kapitülasyonun 1365 y l nda Raguza 
Cumhuriyeti’ne, daha sonra 1387 y l nda Ceneviz Devleti’ne verildi i 
bilinmektedir7. Ard ndan Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535 tarihinde 
Fransa’ya8, 1567 y l nda Avusturya’ya, 1579 ve 1597 y llar nda ngiltere’ye, 1612 
y l nda ise Hollanda’ya ticari imtiyazlar verildi9. Osmanl  Devleti’nin tarihi 
boyunca yapt  ticaret antla mas n n toplam say s  ise 62 adettir10. Bunlardan 
dördü I. Mahmud’un saltanat nda gerçekle mi  olup, bu dönemde 1737 sveç, 
1740 Fransa ve Sicilyateyn Krall  ile 1747 y l nda ise Avusturya ve Toskana 
Ar idükü ile ticaret antla malar  yap larak, bu devletlere bir tak m imtiyazlar 
verildi. Nitekim bu dönemde Rusya ve Avusturya’ya kar  yeni müttefik aray nda 
olan Bab-  Âli bu devletlere bir tak m imtiyazlar vermek suretiyle, hem kendine 
siyasî bir ittifak edinmeyi, hem de ticari potansiyelini geli tirmeyi amaçlamaktad r.  

3  Mübahat Kütüko lu, “Ahidnameler ve Ticaret Muahedeleri”, Osmanl , C. 3, (Ed: 
Güler Eren), Ankara 1999, s. 330. 
4  O.Nebio lu, age., s. 1; erafettin Turan, Türk talyan li kileri, C. I, Kültür Bakanl  
Yay., stanbul 1990, s. 13; Aybars Pamir, “Kapitülasyon Kavram  ve Osmanl  Devleti’ne 
Etkileri”, OTAM, C. 51, Say : 2, 2002, s. 80. 
5  M. Fra erli, age., s. 17. 
6  R. E. Koçu, age., s. 402; Mehmet Zeki Pakal n, Osmanl  Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlü ü, C. I, stanbul 1983, s. 178.  
7  O.Nebio lu, age., s. 1. 
8  Halil nalc k, “ mtiyazat”, D A. C. XXII, stanbul 2000, s. 248. 
9  Yusuf Ziya breç, “Osmanl  Devleti’nin D  Dünya le Temaslar  Neticesi ktisadî ve 
çtimaî Politikas nda Olu an De i iklikler”, Türk Dünyas  Ara t rmalar  Dergisi, Say : 58, 

1987, s. 117; Paula Sutter Ficthner, Historical Dictionary of Austria, The Scarecrow Press, 
United States of America 2009, s. 309; Bülent Ar , “Earl Ottoman Diplomacy: Ad Hoc 
Period”, Ottoman Diplomacy: Conventional or Unconventional? (Ed: A. Nuri Yurdusev), 
Basingtoke: Palgrabve 2005, s. 38; Nurgül Bozkurt, "XVIII. Yüzy l n Ba lar nda 
Osmanl -Avusturya Ticari Münasebetleri", Tarih ncelemeleri Dergisi, C. XII, 1997, s. 185. 
10  N. Kurdakul, age., s. 26-27. 
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2. 1737 Osmanl - sveç Ticaret Antla mas  
2.1. Osmanl - sveç li kilerinin K sa Tarihçesi 
Osmanl - sveç ili kilerinin ba lang c  XVI. yüzy l n ba lar na kadar 

gitmektedir. Bu tarihlerde 1516 y l nda Osmanl lar n Kudüs’ü ele geçirmesine 
tepki veren H ristiyan ülkelerden biri de sveç olup, 1529 y l nda sveç Kral ’n n 
ald  karar üzerine sveç hac lar n n bölgeye gitmeleri yasakland . Taraflar 
aras ndaki ilk resmî münasebetin ise 1587 y l nda sveç Kral  III. Johann 
Sigismund’un III. Murad’a yazd  bir mektupla ba lad  bilinmektedir. Bu 
resmî münasebetin iki devlet aras ndaki dostluk sürecini ba latt  söylenebilir. 
Nitekim mektubunda Lehistan Krall  için destek isteyen Sigismund’a gereken 
destek verilerek, Lehistan Krall ’na geçmesi sa lanm t r. Bu ekilde ba layan 
iyi ili kilerde XVII. yüzy l boyunca resmî ve gayr-i resmî yollarla taraflar 
aras nda dostça münasebetler devam ettirildi. XVIII. yüzy la gelindi inde ise 
XII. Karl (Demirba  arl) döneminde Osmanl - sveç ili kilerinde kal c  bir 
dostlu un temelleri at ld 11. Taraflar aras ndaki bu dostlu un geli mesinde 
XVIII. yüzy lda Rusya’n n izledi i siyasî, ekonomik ve askerî politikalar n büyük 
etkisi oldu. Buna göre 1699 y l nda imzalanan Karlofça Antla mas  ve 
sonras nda Ruslarla imzalanan 1700 stanbul Antla mas  Osmanl  d  politikas  
ve diplomasisinde önemli de i imler meydana getirdi. lk kez Rus 
hükümdarlar n n “Çar” l k unvan n  kabul eden12 Osmanl  Devleti, bu yeni ve 
güçlü dü mana kar  müttefik aray na girdi. Bu çerçevede o s rada Rusya ile 
aras  ac k olan sveç’e Ruslara kar  ortak hareket etmek amac yla elçiler 
gönderildi. Dönemin sveç Kral  XII. arl ile Çorlulu Ali Pa a nezaretindeki 
Osmanl  elçileri aras nda yap lan görü melerde Osmanl  Devleti Ruslara kar  
yap lacak sava ta yard m istedi13. sveç Kral ’n n olumlu yakla m  ile kar l kl  
yaz malar n sürdü ü s rada Ruslarla sava a giren14 sveç Kral  XII. arl Paltova 
Sava ’nda yenilerek (27 Haziran 1709) Osmanl  Devleti’ne s nd 15. 

Bu ekilde Ruslara esir olmaktan kurtar lan sveç Kral ’n n Osmanl  
ülkesindeki uzun süren misafirli i ba lad 16. Yakla k be  y l kadar (1709-1714) 

11  Kemal Beydilli, “ sveç”, D A. C. XXIII, stanbul 2001, s. 409. 
12  U ur Kurtaran, Sultan I. Mahmud ve Dönemi 1730-1754, At f Yay nlar , Ankara 2014, 
s. 90.  
13  U. Kurtaran, age., s. 222. 
14  Beydilli XII. arl’ n Osmanl  Devleti ile yapt  görü melerden cesaretle Ruslara 
sava  açt n , ancak dönemin padi ah  III. Ahmed’in böyle bir ittifaka kar  olmas ndan 
dolay  K r m Han ’na gönderdi i uyar  ile sveç Kral ’na yard m edilmemesini istedi ini 
belirtmektedir, bkz: K. Beydilli, agm, s. 409. 
15  smail Hakk  Uzunçar l , Osmanl  Tarihi, C. IV/1, TTK. Yay., Ankara 1995, s. 62-63. 
16  Ayr nt l  bilgi için bkz: Akdes N. Kurat, XII. Karl’ n Türkiye’de Kald  Zamana Ait 
Metinler ve Vesikalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Yay. stanbul 
1943; Akdes N. Kurat, sveç Kral  XII. Karl’ n Türkiye’de Kal  ve Bu S ralarda Osmanl  



U UR KURTARAN 224

Bender’de ikamet eden17 sveç Kral ’na günlük yevmiye ba layan Osmanl  
Devleti, kendisine bir kral gibi davrand 18. Ancak ya anan bu geli meler Rusya 
ile Osmanl  Devleti’nin aras n n yeniden aç lmas na neden oldu ve taraflar 
aras nda 1711’de Prut Sava  ba lad . Sava  s ras nda Ruslar n tamamen imha 
f rsat  elde edilmesine ra men f rsat  de erlendiremeyen Baltac  Mehmed Pa a 
21 Temmuz 1711’de Ruslarla Prut Antla mas ’n  imzalad 19. Rusya ile yap lan 
yeni antla ma sveç Kral ’n n memnun etmedi i gibi20 antla man n be inci 
maddesinde sveç Karl ’n n ülkesine gönderilece i ve Ruslar n herhangi bir 
müdahalede bulunmayaca  yer al yordu. Bu durum üzerine Osmanl  hükümeti 
1 ubat 1713 y l nda sveç Kral ’na ülkesine dönmesi için ça r da bulundu21. 
Ancak kendisine yaz lan mektuplara22 ra men ülkesine dönmeyen sveç Kral  
asi ilan edilerek, üzerine kuvvet sevk edildi. Yenilen sveç Kral  ve 
maiyetindekiler önce Dimetoka’ya, ard ndan da ülkesine gönderildi23.  

Bu ekilde Osmanl  ülkesinde 5 y l kadar kalan XII. arl’ n Osmanl  
ülkesinde kald  süre boyunca ald  borçlar n ödenmesi24 konusu gündeme 
geldi. Bu konuda dönemin sadrazam  Nev ehirli Damad brahim Pa a 2000 
kese akçe civar ndaki borçlar n tahsili için Kozbekçi Mustafa A a’y  elçi olarak 
sveç’e gönderdi (1727). Mustafa A a, dönemin sveç Kral  I. Friedrich 

taraf ndan çok iyi kar lanmas na ra men, sveç’in içinde bulundu u ekonomik 
durumlar sebebiyle borçlar yeniden ertelendi25. Borçlar n tahsili konusu I. 
Mahmud’un saltanat nda sveç’in Ruslar ile anla mas  söz konusu olunca tekrar 
gündeme geldi. Bab-  Âli bu i  için 6 Kas m 1732 y l nda Said Mehmed 

mparatorlu u, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Tarih Enstitüsü Yay., 
stanbul 1943; Tahir Sevinç, “ sveç Kral  XII. arl’ n Osmanl  Devleti’ne lticas  ve 
kameti (1709-1714)” H story Studies, Volume 6, Issue 1, January 2014, s. 139-159. 

17  Elbzieta Swiecicka, “The Collection of Ottoman Turk sh Documents in Sweden”, 
(Ed: Colin mber-Keiko Kiyotaki and Rhoads Murphey), Frontiers of Ottoman Studies, 
Volume II, I. B. Taur s, London 2005, s. 54. 
18  Ahmet Refik Alt nay, Memâlik-i Osmaniyye’de Demirba  arl, Dersaadet, stanbul 1332, 
s. 18; T. Sevinç, agm., s. 142. 
19  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 6, s. 306-309. 
20  Yap lan antla maya bir hayli sinirlenen XII. arl sadrazam Baltac  Mehmed Pa a’ya 
sert bir ekilde “Çar’  yakalay p stanbul’a sevk edemez miydin” diyerek ilginç bir 
yakla m sergilemi tir, bkz: Mustafa Güler, “1150/1737 Osmanl - sveç Ticaret 
Antla mas ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, IX, Afyon 2007, s. 105. 
21  smail Hami Dani mend, zahl  Osmanl  Tarihi Kronolojisi, C. IV, Güven Yay nlar  
stanbul 1972, s. 5. 

22  BOA. A. DVNS. NMH. d. 6, s. 245.  
23  K. Beydilli, agm., s. 410. 
24  Bahsedilen borç sveç Kral ’n n Osmanl  ülkesinde kald  sürelerde kendisine 
verilen harçl n yetmemesi sebebiyle talebi üzerine hazine-i amire ve cizye gelirlerinden 
krala ödenen 403. 939 kuru tur, T. Sevinç, agm., s. 146.  
25  K. Beydilli, agm., s. 410. 
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Efendi’yi elçi s fat  ile sveç’e gönderdi26. Yakla k bir y l kadar sveç’te kalan ve 
çe itli görü meler yapan27 Osmanl  elçisi borcun ödenmeyece ini anlay nca 
sveç Kral ’ndan borçlarla ilgili bir senet alarak geri döndü28. Ard ndan sveç 

Kral  taraf ndan gönderilen elçiler Fredrik Von Hopken ve fwar Karlson 
borçlar n çözümü ve kapsaml  bir ticaret antla mas  için teklifte bulundu29. 
Yap lan görü melerin ard ndan30 sveç’in borçlar n kar l  olarak, iki toplu bir 
sava  gemisi, 30.000 adet süngülü tüfenk ve bir havan topu olmak zere 7 adet 
top vererek borcu kapatma teklifi31 kabul edildi. Osmanl  hükümetine verilmek 
üzere gönderilen 10.000 adet tüfenk Cebel-i Tar k Bo az ’nda batt  için, 
yap lan yeni görü meler sonucunda 19.000 adet tüfenk ve 32 toplu sava  gemisi 
11 ubat 1739’da stanbul’a ula t r ld 32. Yine borçlar n devam  olarak 1740 
y l nda gönderilen 6.000 tüfenk ile birtak m rü vetler sonucunda borçlar 
kapat ld 33.  

 

2.2. 1737 Osmanl - sveç Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

Yukar da görüldü ü üzere borçlar meselesi çözüldükten sonra iki devlet 
aras nda kapsaml  bir ticaret antla mas  için görü meler ba lad . Bu noktada 
1737 y l nda sveç ile Osmanl  Devleti arsas nda yap lan antla man n temel 
gerekçelerini u ekilde s ralayabiliriz34: 

1. 1699 Karlofça Antla mas  sonras nda her iki devletin de Rusya’ya kar  
ittifak aray . 

2. sveç Kral  XII. arl’ n Paltova Sava ’ndan sonra Osmanl  ülkesindeki 
zorunlu ikâmeti. 

26  U. Kurtaran, age., s.224.  
27  Bu görü meler için bkz: BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 223-224, 228-229; 
TSMA. E. nr. 1549, s. 3. 
28  M. Güler, agm., s. 108.  
29  sveç Kral  Friedrich taraf ndan gönderilen elçilerin getirdi i mektupta selefi XII. 
arl’ n Türkiye’deki ikâmeti s ras ndaki gösterilen dostluk ve misafirperverlikten dolay  

te ekkürler ile iki taraf aras nda bir ticaret antla mas  yap lmas  konusu yer almaktad r, 
bkz: BOA. E. HR. nr. 19/1694. 
30  BOA. E. HR. nr. 19/1695.  
31  BOA. C. HR. nr. 173/8634. 
32  sveç taraf ndan tersaneye teslim olunan 38 zira bir kalyonun içinde çok say da 
mühimmat bulunmaktad r, bkz: BOA. C. BH. nr. 104/5045; Yine 11/S/1153 (8 May s 
1740) y l na ait bir belgeden sveç’in borcuna kar l k olarak gönderdi i çe itli e yalar n 
sat lmas  sonucunda 41.076 kuru  elde edildi i ve bu paran n Enderun-  Hümayun 
hazinesine teslim edildi i belirtilmektedir, bkz: BOA. C. SM. nr. 130/64543. 
33  Ahmet Refik Alt nay, agm., s. 118; K. Beydilli, agm., s. 411; M. Güler, agm., s. 109. 
34  M. Güler, agm., s. 101, 112. 
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3. sveç Kral ’n n Osmanl  ülkesindeki ikâmeti s ras nda ald  borçlar n 
ödenmesi. 

4. Osmanl  Devleti’nin co rafi ke ifler ile okyanuslara kayan deniz 
ticaretinden dolay  önemini kaybeden Akdeniz ve Karadeniz ticaretini, 
deniz ticaretini iyi bilen sveçliler sayesinde düzeltmek istemesi. 

5. O y llarda halen kendini dünyan n en güçlü devleti olarak gören 
Osmanl  Devleti’nin büyük devlet psikolojisi ile hareket ederek, 
kendinden talep edilen imtiyazlar  vermek istemesidir35. Bu durumun 
temel sebebi; Osmanl  Devleti’nin bu dönemlerde “ad hoc”36 diplomasi 
olarak bilinen tek tarafl  bir politikay  takip etmesi ve yap lan 
antla malardaki tek tarafl  politikalar d r. 

Osmanl  Devleti sveç Kral  taraf ndan gelen antla ma teklifine37 kar , 
di er H ristiyan devletlere verilen ahidnamelerin benzerlerinin sveçlilere de 
verildi ini belirten bir mektup gönderdi38. Yine mektubun devam nda I. 
Mahmud sveç’in di er devletlere verilen ahidnamelerden farkl  taleplerini 
sadrazama bildirmelerini isterken39, sveç devleti kapsaml  ve kendilerine 
mahsus bir ahidname talep etti. Ard ndan her iki taraf aras nda kaleme al nan 
antla ma metni önce Osmanl  padi ah n n onay n n ard ndan40, sveç Kral ’na 
gönderildi41. Yakla k alt ay sonra 16 A ustos 1737 y l nda sveç Kral  (I. 
Friedric) taraf ndan da onaylanan42 antla ma metni yürürlü e girdi43. Buna göre 
taraflar aras ndaki antla ma maddeleri özet olarak u ekildedir;  

35  M. Güler, agm.,. s. 112. 
36  Tarihteki ilk diplomasi yöntemi olan “Ad hoc diplomasi” geçici ve tek yanl  diplomasi 
olup; Ad hoc, “amaca özel, niyete mahsus” anlam na gelen Latince kökenli bir kelimedir. 
Genellikle bir soruna yönelik, geçici bir çözümü anlatmak için kullan lmaktad r. Bu 
çerçevede ad hoc diplomasi, devletleraras  ili kilerde, belirli bir sorunu çözüme ba lamak 
veya tezlerini kar  tarafa aktarmak üzere bir heyet olu turulmas  ve kar  devlete 
gönderilmesi, görevlendirilen o heyetin yaln zca o konuyu görü mesi anlamlar na 
gelmektedir, bkz: U ur Kurtaran, “Osmanl  Diplomasi Tarihinin Yaz m nda Kullan lan 
Ba l ca Kaynaklar le Bu Kaynaklar n ncelenmesindeki Metodolojik ve Diplomatik 
Yöntemler Üzerine Bir De erlendirme”, OTAM, S. 38/Güz 2015, s. 116, dipnot 70.  
37  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 444-445.  
38  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 443-444. 
39  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 443-444. 
40  Bkz: “Devlet-i Aliyye le sveç Kral  beyninde müceddeden akd olunan müsalahan n 
kabulü mü ‘ar kral-  mü arü’nileyhe name-i hümayun suretidir”, BOA. HH. nr. 
1427/58450 
41  TSMA. E. nr. 2055; BOA. A. DVN. DVE. nr. 49/1, s. 17-25. 
42  Bkz: BOA. HH. nr. 1427/58450-B. 
43  BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 7, s. 438-447; BOA. HH. nr. 1427/58450-A, s. 1-2; 
BOA. HH. nr. 1427/58451, s. 1-3; R. E. Koçu, age.,s. 92; Herbert J. Liebesny, “The 
Development of Western Judicial Privileges”, Law in the Middle East, (Majid Khadduri-
Herbert J. Liebesny), Volume, I, The Lawbook Exchange, Clark New Jersey 2008, s. 
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1. Bütün sveç tüccar gemileri ile sveç’e ba l  gruplar Malta gibi dü manlar 
ile ittifak içine girmedikleri sürece Osmanl  Devleti s n rlar nda güven 
içerisinde ticaret yapabileceklerdir. Yine Osmanl  limanlar na u rayan 
sveç tüccarlar na müdahale edilmeyecek ve tüm ihtiyaçlar n  kar lamas na 

izin verilecektir. Her iki ülkenin gemileri kar la t klar  yerlerde dostluk 
gösterisi olarak top at lar  ile selâmla acakt r. Deniz ya da kara yoluyla 
Osmanl  topraklar na gelen sveçlilerden akçe talep edilmeyecek ve 
herhangi bir rencideye maruz tutulmayarak, dostça davran lacakt r. 

2. F rt naya tutularak Osmanl  liman ve iskelelerine s nan sveç 
gemilerine dostça muamele edilerek, gereken yard m gösterilecek ve 
mallar na el konulmayacakt r. Ayr ca kendilerinden 300 akçe selâmetlik 
akçesi d nda reftiye44, kassabiye45, bac46 ve yasak kulu gibi vergiler 
talep edilmeyecektir. 

3. Esirler ile ilgili olan bu maddeye göre; her iki tarafta di er devletten 
herhangi bir ki iyi esir etmeyecek, e er yanl l kla esir edilirse kar l kl  
olarak serbest b rak lacakt r. 

4. Osmanl  topraklar nda ikâmet eden ve ticaret ile u ra an sveçlilerden 
cizye ve di er vergiler al namayacakt r47.  

5. sveç elçileri Osmanl  topraklar nda konsolos bulundurabilecekler ve 
kendileri ile bu konsoloslar için tercüman görevlendirebileceklerdir. 
Ayr ca bu tercümanlar cizye ve di er vergilerden muaf tutulurken, elçi, 
konsolos ve di er sveçliler kendileri için arap üretebileceklerdir. 

6. sveçlilerin davalar  tercümanlar  olmadan görülmeyecektir. Toplam  4 
bin akçeden fazla olan davalar stanbul’da görülürken; sveçlilerin kendi 

323; Ayr ca sveç ile imzalanan 1737 tarihli antla man n maddeleri için bkz: Mahmud 
Mesut Pa a, age.,s. 146-157; N. Kurdakul, age.,s. 142-146; Ancak Kurdakul’un eserinde 
antla man n tarihi yanl l kla 1730 olarak gösterilmi tir, bkz: “I. Mahmut Zaman nda 
sveç le 1730 Tarihli Antla ma”, s. 142; M. Güler, agm., s. 110-112. 

44  Osmanl  Devleti’nde bir yerden bir yere veya bir ecnebi memleketine nakledilen 
emtiadan mahrecinde al nan gümrük vergisi için kullan lan bir tabirdir, Mehmet Ali 
Ünal, Osmanl  Tarih Sözlü ü, Paradigma Yay., stanbul 2011, s. 557. 
45  Yeniçerilerin et ihtiyaçlar ndaki a r  fiyat yükselmelerini kar lamak amac yla iskele 
ve gümrüklere gelen hayvanlara konan vergiler için kullan lan bir tabirdir, Mithat 
Serto lu, Osmanl  Tarih Lügati, Enderun Yay. stanbul 1986, s. 308.  
46  Farsça “baj” kelimesinden gelen bac vergisi hükümdara tabi olanlar n vermek 
zorunda olduklar  para ve hediye anlamlar na gelmektedir, Serto lu, age., s. 29. 
47  Bu maddenin yorumunda Güler, sveç topraklar nda ikâmet eden Osmanl lardan 
hiçbir vergi talep edilmeyecektir ifadesini kullanmaktad r, bkz: M. Güler, agm., s. 110; 
Ancak antla ma metninde bu ekilde kar l kl  bir haktan bahsedilmemektedir ve sadece 
sveçlilerden vergi al nmayaca  belirtilmektedir, bkz: “ sveçli ve ona tâbi olup Osmanl  

memleketlerinde oturanlardan e er evli ve e er bekar olsun ticaretiyle me gul ola 
onlardan cizye talep olunmaya. Kezâlik Osmanl  memleketlerinde bulunan sveç’liden 
cizye ve sair vergiler istenmeyip muaf olalar”, BOA. HH. nr. 1427/58451, s. 1. 
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aralar ndaki davalara kendi kad lar  bakacakt r. Ayr ca sveçlilerden biri 
borçlu bir ekilde kaçar veya iflas ederse borcu kendinden talep 
edilmeyecek, kefilden al nmayacakt r. 

7. sveçli bezirgan, tercüman, simsar ve di er ki ilere Osmanl  
topraklar nda kad dan hüccet almak art yla yapacaklar  her türlü i lem 
için izin verilecek; herhangi bir anla mazl k durumunda bu hüccetlere 
bak larak karar verilecektir. 

8. Bu madde hukukî i lemler ile ilgili olup, Osmanl  topraklar ndaki bir 
ki inin bir sveçli’den ikâyetçi olmas  durumunda konsolos ve 
tercümanlar olmadan ikâyet i leme al nmayacakt r. Yine herhangi bir 
suç ya da adam öldürülmesi gibi vakalarda er‘an bir karar verilmedi i 
müddetçe kan diyeti al nmayacakt r. 

9. sveç ve ona ba l  ülkelerin halk ndan herhangi birinin Osmanl  Devleti 
s n rlar nda ölmesi durumunda mal varl na el konulmayacak; kanunî 
mirasç s  varsa ona teslim edilecek, yoksa sveç elçisi ya da 
konsoloslar na b rak lacakt r. Ancak o bölgelerde herhangi bir sveç 
temsilcisi yok ise kad  taraf ndan yed-i emine b rak larak, daha sonra 
elçilerin bildirdi i ki ilere herhangi bir vergi al nmadan iade edilecektir. 

10. sveç elçilerinin Osmanl  ülkesine getirdikleri hediye ve giyeceklerden 
gümrük ve bac vergisi talep edilmezken, sadece tüccarlar n getirip 
götürdükleri mallardan %3 vergi al nacakt r. Yine getirilip götürülen alt n 
ve gümü ten vergi talep edilmezken; getirilen çukadan ise Fransa, 
ngiltere ve Hollanda devletlerinden al nan çuka vergisi kadar al nacakt r.  

11. sveçlilerin gemiler yoluyla Osmanl  ülkesine getirdikleri mallardan 
ahidname gere ince sadece bir kez gümrük vergisi al nacak, ancak 
mallar  sat lmayarak ba ka ülkelere götürülecek olursa yeniden gümrük 
talebinde bulunulmayacakt r. 

12. Osmanl  limanlar na gelen sveç gemileri mallar n  ba ka bir yere 
ç karamad  durumlarda kendilerinden vergi al nmayacak, tüccarlar 
mallar  istedikleri yerlere götürebileceklerdir. Ayr ca sveç ve ona ba l  
olanlardan kassabiye akçesi al nmayacak, tüccarlar getirdikleri ve 
götürdükleri mallar için konsolosluk ücretlerini ödeyecekler ve bu 
konuda di er müste’men tüccarlar ile ayn  muamelelere tabi 
tutulacaklard r. Yine barut, kur un gibi sava  malzemeleri d ndaki 
mallar n gemilerine yükletilmesine müdahale edilmeyecektir. 

13. sveç tüccarlar  için görevlendirilen konsoloslar hapsedilmeyecek, evleri 
mühürlenip aranmayacak ve olas  davalar  stanbul’da görülecektir. 

14. Müslüman olan bir sveçli’nin mal varl  kendinde kal rken, ba kas na 
ait olan e yalar sveç’teki sahiplerine gönderilecektir. 

15. sveçli tüccarlar al  veri lerini Fransa, ngiltere ve Hollanda gibi 
anla mal  devletlerin tüccarlar n n yapt klar  paralar ile yapabileceklerdir. 

16. Osmanl  ülkesindeki haklar konusunda sveçli ve ona ba l  olanlar, 
Bab-  Ali ile dost olan di er ülkeler ile ayn  muameleye tabi tutulacakt r. 
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Dinî ayinler konusunda da di er müste’menlerle ayn  haklar ve ruhsat 
verilen sveçliler kendi yararlar na olmayan durumlarda elçiler 
arac l yla bildirimde bulunurlarsa gerekli de i iklikler yap lacakt r. 

17. sveç Kral ’n n kendi tüccarlar n  korumak amac yla 1140/1737-1738 
y l nda Cezayir oca  ile yap lan antla maya mani harekette bulunmas  
halinde oca n koruyucusu olan Osmanl  Devleti taraf ndan engel 
olunacakt r. Yine Trablus ve Tunus ocaklar  da antla mak isterlerse 
mevcut antla maya dâhil edileceklerdir. 

18. Son maddede ise antla mada mutab k kal nan madde ve artlar n iki 
taraf n mühürlemesi ile yürürlü e girece i ve bundan sonra antla man n 
aksine hareket edilmeyece i belirtilmektedir. 

Bu ekilde 18 madde üzerinde karara var lan antla man n geçerlilik art  
olarak, imzaland ndan itibaren tüccar ve gemilerin antla ma artlar na göre 
muameleye tabi tutulmas  esas  getirildi. Yine antla man n kabulünden sonra 
kral ve sultanlar de i se de antla man n geçerlili ini koruyaca  ifade edildi48. 

Görüldü ü üzere 1737 tarihinde sveç ile yap lan bu ticaret antla mas  her iki 
taraf n birbirine imtiyaz sa lamas ndan ziyade sveç’in Osmanl  topraklar  ve 
karasular nda kendi tebaas  ve tüccarlar  için taleplerinden olu maktad r. Nitekim 
antla madan sonra sveç’in Osmanl  Devleti ile yapt  antla maya ba l  olarak 
ticaret faaliyetlerini artt rd  ve Osmanl  gümrüklerinde gerekli kolayl n 
sa lanmas  konusunda talepte bulundu u görülmektedir49. Yine 29/Z/1150 (19 
Nisan 1738) tarihinde sveç beyzadelerinden gelen bir kâ d n tercümesinde 
Osmanl  Devleti’nden antla ma artlar  gere ince bir tak m taleplerde bulunduklar  
dikkati çekmektedir50. Bu talepleri u ekilde s ralamak mümkündür: 

1. Antla man n be inci maddesinde yer alan sveç tercümanlar n n tekâlif-i 
örfiye ve cizyeden muaf tutulmalar . 

2. Antla man n onuncu maddesinde geçen %3 oran nda gümrük vergisi 
uygulanmas . 

3. Antla man n on ikinci maddesinde geçen Konsolos resmi konusunda 
di er müste’menlere tan nan haklar n kendilerine de tan nmas . 

4. ki devlet aras ndaki yaz malarda “Cumhur” yerine “devlet” ibaresinin 
yaz lmas  ve kullan lmas .  

48  M. Güler, agm.,s. 112. 
49  Örne in antla man n imzalanmas ndan hemen sonra sveç konsolos vekilli ine tayin 
edilen Hak an isimli bir beyzade antla ma gere ince Osmanl  gümrüklerinde sveç 
tüccarlar na gerekli kolayl n sa lanmas  ile ilgili bir arzuhal göndermi tir, HH. nr. 
1427/58453. 
50  Bkz:“ sveç begzadelerinin mevada dair kâ tlar n n tercümesidir”, BOA. HH. nr. 
1427/58453; BOA. HH. nr. 1427/58453-C. 
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5. Antla man n on alt nc  maddesinde geçen sveç ve ona tabi olanlar n 
Osmanl  Devleti ile anla mas  olan di er ülkelerin vatanda lar  gibi dinî 
ayinlerinde serbest olmalar . 

6. Antla man n on yedinci maddesinde geçen ifade gere ince sveç’in 
daha önce 1737-1738 senesinde Cezayir Oca ’ yla yapt  antla man n 
d nda i  yap lmas na Osmanl  Devleti’nin engel olmas  istenmektedir. 

Görüldü ü üzere sveç, ahidname ile kendisine tan nan haklardan bir hayli 
istifade ederek, Osmanl  ülkesindeki ticarî ve ekonomik faaliyetleri üst düzeylere 
ç kard . Nitekim antla ma kar l kl  olarak her iki taraf n birbirine imtiyaz 
sa lad  maddelerden ziyade, sveç’in Osmanl  s n rlar nda kendi tüccar ve 
tebaas  için öngördü ü taleplerinden olu maktad r. Bu durum antla ma 
maddelerinde aç k bir ekilde görülmekte olup, iki devletin kar l kl  menfaatine 
olan ve kar l kl  hak kazan m  anlam na gelen tek madde üçüncü maddedir. 
Buna göre esirler kar l kl  olarak iade edilecektir. Ancak bu madde klasik bir 
antla ma maddesi olup, 1737 antla mas n n Osmanl  Devleti için sveç’ten 
sa lanan herhangi bir imtiyazdan bahsetmek mümkün de ildir. Ayr ca yap lan 
bu ticaret antla mas nda karara var lan “dosta dost, dü mana dü man” anlay  
gere ince her iki devletin özellikle Ruslara kar  ortak bir savunma olu turmas  
oldukça önemlidir. Nitekim bu konu ile Osmanl  Devleti sveç beyzadelerine 
Rusya ile ya anacak herhangi bir sava ta sveç’in bahsi geçen kurala uyup 
uymayaca n  sordu unda, sveç taraf ndan olumlu cevaplar n verildi i 
görülmektedir51. Bu durum bize Osmanl  Devleti’nin böyle bir ticaret 
antla mas n  imzalamas n n alt nda yatan gerçek nedenin Rusya’ya kar  sveç ile 
ittifak kurma fikri oldu u tezini kan tlamaktad r. Yine “madde-i ahire” ba l yla 
yer alan ve sveç ile yap lan antla man n son maddesi olan bir belgede taraflar 
aras nda yap lan antla man n sadece bir ticaret antla mas  olmad n , taraflar 
aras ndaki dostlu un di er alanlarda da yürütülmesi gerekti ine dair ifadeler bu 
kanaatimizi kuvvetlendirmektedir52. Ayn  ekilde Osmanl  Devleti’ne sald r da 
bulunan bir taife ile sveç Devleti bar  içindeyse bile Osmanl  Devleti’nin 
yan nda yer alaca  sözü antla man n bir dostluk ve sald rmazl k anla mas  
oldu unu göstermektedir53. Yine antla ma artlar nca Galata’da oturan sveç 
beyzadelerine miri hazineden günlük yevmiye olarak 18 kuru  verilirken54 
bunlara bir ayl k nafaka bedeli olarak 522 kuru luk bir ödeme yap lm t r.55 

Görüldü ü üzere 1737 y l nda sveç ile yap lan ticaret antla mas  Osmanl  
Devleti’ne herhangi bir ticarî avantaj kazand rmad . Daha ziyade sveç 
hükümetinin isteklerinin kabul edildi i bu antla mada sveç’e tan nan imtiyazlar 

51  BOA. HH. nr. 1427/58453-D.  
52  BOA. HH. nr. 1427/58453-E. 
53  BOA. HH. nr. 1427/58453-F. 
54  BOA. C. HR. nr. 61/3037. 
55  BOA. C. HR. nr. 61/3037. 
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sayesinde Osmanl  Devleti sveç ile yeniden bir dostluk sürecine girdi. Önder, 
bu antla ma ile sveç ile Osman Devleti aras ndaki kültürel ili kileri temellerinin 
de at ld n  belirtmektedir56. Nitekim antla madan 3 y l sonra Osmanl  Devleti 
as l amac na ula arak sveç ile Ruslara kar  bir dostluk ve ittifak antla mas  
imzalam t r (4 evval 1152/ 4 Ocak 1740)57. 9 madde ve bir hatimeden olu an 
bu dostluk ve ittifak antla mas yla Ruslara kar  sveç ile bir savunma hatt  
olu turulurken, antla maya eklenen bir maddeye göre iki taraftan biri Rusya 
taraf ndan sald r ya u rarsa di er taraf ona yard m edecekti58. Bu antla man n 
gere i olarak 1741’de Rusya ile yeni bir sava a giren sveç’e maddi yard mda 
bulunan Osmanl  Devleti59, ard ndan araya girerek bar  yap lmas n  
sa lad 60.Yine 1737 y l nda imzalanan antla ma ve sveç ile kurulan dostça 
münasebetler bundan sonra iki devletin ortak hareket etmesini sa lad . Nitekim 
iki dost devlet 11 Temmuz 1789 y l nda Ruslara kar  yine bir ittifak antla mas  
imzalarken61, bundan sonraki dönemlerde de sveç ile Bab-  Ali’nin aras  hep iyi 
olmu tur. Bütün bunlar 1737 antla mas n n ticarî olmasa da siyasi sonuçlar  
olarak de erlendirilebilir.  

 

3. 1740 Osmanl -Fransa Ticaret Antla mas  
3.1. Osmanl -Fransa li kilerinin K sa Tarihçesi 
Osmanl  Devleti ile Fransa aras ndaki ilk münasebetler Fransa’n n Orhan 

Bey döneminde 1353 y l nda Osmanl lara kar  olu turulan Haçl  Seferi’ne 
kat lmas  ile ba lad . Yine Y ld r m Bayezid döneminde Bizans’a yard m 
gönderen Fransa ile ili kilerin gerildi i62 bir di er olay da II. Bayezid döneminde 
Cem Sultan’ n Fransa’ya s nmas d r63. Ancak Kanuni döneminde Fransa’n n 
yard m iste i do rultusunda düzenlenen 1526 tarihli Mohaç Meydan 
Muharebesi ile iki ülke aras nda uzun y llar sürecek olan tarihi dostlu un 

56  Bkz: Gamze Önder, “Diplomats and Painters Cultural Encounters Between the 
Ottoman Empire and Sweden”, Dragomanen, Svenska Istanbulinstitutets Vanner, 
stanbul 2013, s. 57. 

57  BOA. A. DVNS. DVE. nr. 49/1, s. 32-34; BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 584-586; 
BOA. HH. nr. 1448/11; H. J. Liebesny, agm., s. 323. 
58  U. Kurtaran, age.,s. 226.  
59  BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 422-430; Bu yard m dolay s yla sveç elçisi kral ve 
halk n n memnuniyetini bildiren bir yaz  ile Bab-  Âli’ye te ekkürde bulundu, bkz: BOA. 
HH. nr. 1/14.  
60  Mithat Serto lu, Resimli-Harital  Mufassal Osmanl  Tarihi, C. V, Güven Yay., stanbul 
1962, s. 2528. 
61  K. Beydilli, agm.,s. 412. 
62  Nicalai Jorga, Osmanl  mparatorlu u Tarihi, C. I, (Çev: Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yay., 
stanbul 2007, s. 326. 

63  smail Soysal, “Fransa, Türk-Frans z li kileri”, D A. C. 13, stanbul 1996, s. 181.  
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temelleri at ld . Bunun üzerine 1535 y l nda Fransa’ya “fevkalâde himayeye 
mazhar devlet statüsü” verildi. Bu imtiyazlar ile Osmanl  Devleti o tarihe kadar 
hiçbir devlete tan mad  haklar  Fransa’ya tan rken, verilen imtiyazlar tek tarafl  
olup, antla man n yenilenmesi de padi ah n insiyafindeydi64. Bu 
kapitülasyonlar n ard ndan Fransa’ya 1740 y l na kadar be  kapitülasyon daha 
verilmi  olup, bunlar; 1569, 1581, 1597, 1604 ve 1673 y llar na aittir65. 

 

3.2. 1740 Osmanl -Fransa Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

1740 y l nda Fransa ile yap lan bu ticaret antla mas  görüldü ü üzere Osmanl  
Devleti’nin Fransa’ya verdi i yedinci ve son kapitülasyondur. Nitekim bundan 
sonra art k kapitülasyonlar n yenilenmesine gerek kalmad . Bu durumun temel 
sebebi 1740 y l ndaki kapitülasyonlar n n devaml  olmas d r66. Sultan I. Mahmud ile 
Fransa Kral  XV. Luis aras nda gerçekle tirilen bu kapitülasyon antla mas n n 
temelleri I. Mahmud’un iktidara gelmesiyle at ld . Nitekim I. Mahmud döneminde 
Fransa ile olan ili kilerde yeni bir dönemin ba lad  bilinmektedir. Bu dönemde iki 
devlet aras ndaki ili kilerin düzelmesinde Osmanl  askeriyesini slah eden Frans z 
as ll  subay Kont de Bonneval (Humbarac  Ahmed Pa a) ile dönemin Frans z elçisi 
Marki dö Vilnöv’un etkileri oldu67. Buna göre 1736-39 Osmanl -Rus ve Avusturya 
sava lar n n durdurulmas  için devreye giren Frans z elçisinin68 arabuluculu u 
sayesinde69 önce Avusturya70, ard ndan Rusya71 ile sava  durumuna son verilerek 

64  U. Kurtaran, age.,s. 217. 
65  N. Erim, age.,s. 94; N. Kurdakul, age.,s. 24-25.  
66  N. Erim, age.,s. 94. 
67  Vak’anüvis Mehmed Suphi Efendi, Suphi Tarihi, (Haz: Mesut Ayd ner), Kitabevi Yay. 
stanbul 2007, s. 299-300; Bekir ahin, “I. Mahmud”, Osmanl  Ansiklopedisi, C. V, 
stanbul 1993, s. 62-63; R. E. Koçu, age.,s. 97.  

68  Frans z elçisinin maiyetinde bulunan dört k ta s r m arabas n n 157 kuru  tutan 
ücretlerinin Bab-  Âli taraf ndan ödendi i görülmektedir, bkz: BOA. C. HR. nr. 99/494, 
s. 1; Yine ba ka bir belgede Frans z elçisinin antla ma sonras  kalan arabalar n n acilen 
gönderilmesi istenmektedir, bkz: BOA. AE. I. Mahmud, nr. 213/16795.  
69  BOA. C. HR. nr. 157/7844; Görü meler s ras nda arabuluculuk yapan Frans z 
elçisinin tercüman na harc rah olarak 500 kuru  ödeme yap ld  görülmektedir, BOA. 
AE. I. Mahmud, nr. 11/719; Yine Frans z elçisi için verilecek ziyafet için stanbul A as  
taraf ndan 20 çeki odun verilmi tir, bkz. BOA. C. SM. nr. 56/2815. 
70  Avusturya ile yap lan Belgrad Antla mas  18 Eylül 1739 tarihinde General Nayberg 
ile Vezir-i azam vaz Mehmed Pa a aras nda Marki dö Vilnöv’ün arabuluculu unda 
imzaland , bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr. 59/3, s. 185-191; 
BOA. A. DVNS. NMH. nr. 7, s. 518-524; N. Erim, age., s. 81-94. 
71  Rusya ile imzalanan Belgrad Antla mas  Osmanl  vezir-i azam  El-Hac Mehmed Pa a 
ile Rus elçisi Cagnavi (Kaynini) aras nda Frans z elçisi Marki dö Vilnov’ün kefaleti ile 
imzaland , bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Rusya Ahidname Defteri, nr. 83/1, s. 82-88; 
BOA. HH. nr. 1428/58455; smail Hakk  Uzunçar l , Osmanl  Tarihi, C. V, TTK. Yay. 
Ankara 1995, s. 293; smail Hami Dani mend, zahl  Osmanl  Tarihi Kronolojisi, C. IV, 
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Belgrad Antla mas  imzaland 72. Bu durum Fransa’ya Osmanl  nezdinde büyük bir 
itibar kazand rd 73. Nitekim Fransa’n n 13 seneden beri devam eden ran 
sava lar ndan yorulan ve sava  durumu henüz tamamen bitmeden Rusya ve 
Avusturya’n n sald r s na u rayan Osmanl  Devleti’ne böyle bir durumda yard m 
etmesi devleti ziyadesiyle memnun etti. Bu yard m  kar l ks z b rakmak istemeyen 
I. Mahmud Fransa’y  kötü gün dostu kabul ederek, eski ahidnamelerdeki 
maddelerin yenilenmesini ve daha geni  kapsaml  yeni imtiyazlar n verilmesini 
istedi74. Bu durum üzerine 4 Rebiu’l-evvel 1153-28 May s 1740 y l nda Fransa’ya 
verilen yeni bir kapitülasyon ile daha önceki imtiyazlar geni letilerek yenilendi75. 
Yeni ahidname “muahede” usulüne göre düzenlenen ve “kapitüslasyon” ad  ile 
bilinen en son ahidname olmas  aç s ndan önemlidir76. 1740 y l nda Fransa’ya 
verilen bu kapitülasyonlar n öncekilerden iki önemli fark  vard r: Birincisi: 1740 
öncesi imtiyazlar süreli olup, hükümdarlar de i tikçe yenilenme zorunlulu u vard . 
Ancak 1740 kapitülasyonlar nda süre art  kald r larak, devaml  bir hal ald . kincisi: 
1740 kapitülasyonlar  ile Fransa’ya 1535 y l ndan itibaren verilen imtiyazlar toplu 
bir halde tespit edilerek, tekrar edildi77. Yeni kapitülasyonlar daha önce olmad  
kadar geni  haklar getirirken, bunlar  birkaç madde halinde belirtelim78: 

Güven Yay. stanbul 1971, s. 29; U ur Kurtaran, “Sultan I. Mahmud’un Rusya’ya 
Verdi i 1739 Tarihli Ahidnamenin Diplomatik Aç dan Tahlili”, Tarih ncelemeleri Dergisi, 
Say : XXIX/1, 2014, s. 213-232; “Ayr ca Rusya ile imzalanan 15 maddelik antla man n 
mparatoriçe Anna taraf ndan tasdik edilen metninin tercümesi için bkz: BOA. HH. nr. 

1428/58456; Yine antla ma ile ilgili Sultan I. Mahmud taraf ndan gönderilen tasdikname 
metni için bkz:BOA. HH. nr. 1428/58456/A.  
72  emdanizade F nd kl l  Süleyman Efendi, Mür’it-i Tevârih, C. I, (Yay. Haz: M. Münir 
Aktepe), stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., stanbul 1974, s. 93-94. 
73  Tahir Sevinç, “Osmanl -Frans z li kileri Ve Mehmet Said Pa a’n n Paris Sefareti 
(1739-1742)”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2013, Say :28, 
s.118; Antla madan sonra Fransa’ya Osmanl  Devleti taraf ndan para yard m  yap l rken, 
Fransa Kral ’na da çe itli hediyeler gönderildi, bkz: BOA. AE. I. Mahmud, nr. 
211/16652; BOA. C. HR. nr. 139/6916.  
74  U. Kurtaran, age.,s. 219-220; . Soysal, agm., s. 182. 
75  BOA. C. HR. nr. 146/7292; BOA. Fransa Ahidname ve Ni an Defteri, nr. 29/4, s. 1-32; 
Mahmud Mesut Pa a, age., s. 14; Ayr ca antla ma ile ilgili bkz: Sultan Mahmud-  evvel 
Zaman nda Frans z Muahedesi, Üniv. Ktph. TY, nr. 2270; N. Erim, age.,s. 96-113; N. 
Kurdakul, age.,s. 84-98.  
76  Ay in i man, “Osmanl -Frans z li kileri 1740-1789 (Konsolos Arzlar na Göre)”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam  Doktora Tezi, 
Afyonkarahisar 2011, s. 76. 
77  N. Erim, age.,s. 94-95. 
78  BOA. C. HR. nr. 146/7292; N. Erim, age.,s. 96-113; N. Kurdakul, age.,s. 84-98; 
Ayr ca antla man n Frans zca metni için bkz: Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil 
D’Actes Internationaux de L’Empire Ottoman:Traités, Conventions, Arrangements, Déclarations, 
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1. 1740 kapitülasyon antla mas  ile Fransa’n n o tarihe kadar elde etti i 
vergi muafiyeti, hukukî ayr cal k ve baz  Bat l  devlet gemilerinin Türk 
limanlar na girerken Frans z bayra  çekmesi gibi birtak m imtiyazlar 
aynen devam ettirildi79. 

2. Antla maya göre, Frans z elçileri Osmanl  Devleti nezdinde di er 
Hristiyan devlet elçilerinden daha üstün olup, ayr cal kl  muamele 
göreceklerdir. Yine Frans z elçileri Osmanl  ülkesinde geni  bir 
konsolosluk a  kuracak, elçilik ve konsolosluklarda çal an Frans z 
görevlilerden cizye vergisi al nmayacakt r80. Ayr ca Osmanl  ülkesinde 
Frans z vatanda lar  davalar n  kendi konsoloslar nda görürken, 
taraflardan biri Türk ise davalar Türk mahkemelerine b rak l yordu. 
Fakat böyle bir durumda da Frans z konsoloslu una kontrol yetkisi 
verildi81. Bu arada bu davalardan 4 bin akçeden fazla olanlar divan-  
hümayunda görülecektir. Yine Frans z tüccar ve tercümanlar n n 
kendileri için arap yapmalar na müsaade edilmi tir. Ayr ca elçi ve 
konsoloslara kendi istedikleri tercümanlar  tayin etme imkân  verildi. 
Bu tercümanlar herhangi bir sebeple hapis ve benzeri muamelelere 
tabi tutulmayacak, herhangi bir sorun olursa elçiler ve konsoloslar 
taraf ndan cezaland r lacakt r.  

3. 1740 antla mas  yabanc lar ve az nl k haklar  için de çok önemli bir 
dönüm noktas  olup, antla ma ile Katoliklerin daha önce yasak olan 
Kudüs’teki baz  kutsal bölgelere girebilmesi ve dinlerinin gere i olan 
ibadetlerini rahat bir ekilde yerine getirebilmeleri sa land 82. Bu 
konuda getirilen ba ka bir ayr cal k ise Kudüs’teki Hristiyanl n kutsal 
sayd  bölgelerin idaresinin Fransa’ya verilmesidir83. 

4. Antla man n vergiler ile ilgili getirdi i önemli yeniliklerden birisi de 
Frans zlar n emlak ve gümrük vergisi d nda tüm vergilerinden muaf 
tutulmas d r84. Buna göre Frans z tüccarlardan kassabiye, reftiye, bac 
ve yasak kulu ad nda vergiler al nmayacak ve sadece 300 akçelik 
selametlik akçesi talep edilecektir85. Ayr ca daha önceleri %5 gümrük 
vergisi ödeyen Frans z tüccarlar ndan al nan vergiler yeni 
kapitülasyonlar ile %3’e dü ürüldü. Yine Osmanl  payitaht nda elçi ve 
konsoloslar  olmayan Portekiz, Sicilya, Katalan, Mesine ve Antoka ve 
di er harbî taifesinden Fransa padi ah n n bayra  alt ndaki tüccara 

Protocoles, Proces-Verbaux, Firmans, Berats, Lettres-Patentes e autre Documents Relatifs au Droit 
Public Extérieur de la Turquie, C. I, Paris 1897–1903.  
79  . Soysal, agm.,s. 182. 
80  N. Erim, age.,s. 98-113. 
81  . Soysal, agm., s. 182. 
82  . Soysal, agm.,s. 182. 
83  Ahmet Rasim, Osmanl  Tarihi, em  Matbaas , stanbul 1326, s. 201. 
84  . Soysal, agm.,s. 182. 
85  N. Erim, age.,s.. 98. 
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eskiden oldu u gibi kendi hallerinde antla maya ayk r  harekette 
bulunmamak art yla ticaret yapabilmeleri kararla t r ld . Bu gruplar 
gümrük vergilerini vermek suretiyle müdahale olunmayacak, ngiltere 
tüccar n n ödedi i masdariyye vergisini stanbul ve Galata’daki 
görevlilere verecek, bunun d nda herhangi bir vergi talebiyle rencide 
edilmeyeceklerdir. Ayr ca Fransa tüccarlar na Osmanl  liman ve 
iskelelerine getirdikleri çuka ve fes gibi ürünler için %3 gümrük 
vergisini biz al r z diyerek bask  kurulmayacak ve simsarl k için bask  
da bulunulmayacakt r. Yine Frans z elçi ve konsoloslar  di er 
müste’men tüccar n ödedikleri konsolosluk vergilerini ödeyeceklerdir. 
Frans z tüccarlar senede bir defa meyve ve kuru yemi  gibi ürünleri 
alarak, gümrük vergilerini vermek suretiyle kendi ülkelerine 
götürebileceklerdir. Yine K br s ceziresi ve di er iskelelerden 
Müslümanlar n ald  gibi tuz almak isteyen Frans z tüccarlara 
müdahale edilmeyecektir. Bunlar n d nda Fransa ve ona ba l  halklar 
Osmanl  s n rlar na getirdikleri ve götürdükleri mallar için ellerindeki 
sikkeleri kullanmalar na izin verilecek, Osmanl  sikkeleri ile 
de i tirmeleri için zorlanmayacaklard r. Devlet-i Aliyye’nin herhangi 
bir liman ve iskelesine gelen Frans z kaptan ve gemilerine gerekli 
malzemeler temin edilecek ve bunlar için vergi talep edilmeyecektir.  

5. 1740 kapitülasyonlar  Fransa Osmanl  sular nda avlanma hakk  ile 
istedi i yerde hastane, okul ve kilise açma hakk  elde ederek, tüm bu 
kurumlar vergiden muaf hale getirildi86.  

6. Antla mayla Osmanl  ülkesindeki Katoliklerin himayesi Fransa’ya 
verilirken, bunlar n davalar  Frans z konsoloslu unun gözetimine 
b rak ld . Bu durum Fransa’n n Osmanl  Devleti’nin iç i lerine 
müdahale hakk n n ortaya ç kmas na neden oldu. Nitekim Fransa elde 
etti i bu haklar ile ilerde Rusya’n n Ortodokslar ve ngilizlerin 
Protestanlar üzerindeki ayn  haklar  talep ettikleri bir süreci ba latm  
oldu87. 

7. Antla mayla dinî ayr cal klar da elde eden Frans zlardan herhangi bir 
ki i Kudüs’ü ziyaret edebilecek ve Kamame kilisesindeki ruhbanlara 
müdahalede bulunulmayacakt r88. Yine zmir, Sayda ve 
skenderiye’deki Frans z kiliselerine müdahale edilmeyecektir.  

8. Antla maya göre eski ahidnamedeki kurallar geçerli olup, buna göre 
daha önce kabul edilen baz  memnu (yasak) ürünlerin al -veri ine 
müsaade edilirken, yine Frans z tüccarlar na hiçbir ekilde müdahale 

86  . Soysal, agm.,s. 182. 
87  . Soysal, agm.,s. 182. 
88  N. Erim, age.,s. 97. 
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edilmeyecektir. Ayr ca yakalanan Fransal  esirler serbest 
b rak lacakt r89. 

9. Osmanl  payitaht nda mukim olan Fransa elçileri divana arza 
geldiklerinde kendilerine spanya ve di er krallar n elçilerine 
davran ld  gibi muamele edilecek ve getirdikleri hediye, elbise ve 
di er e yalardan gümrük ve bac vergisi al nmayacakt r90 . 

10. Fransa gemilerinden f rt na vs. zarar görenlere yard m edilecek, e ya 
ve mallar na dokunulmayarak kendilerine teslim edilecektir. Ayr ca 
borçlu bir Frans z kaçarsa kefil olmayan ba kalar ndan borçlar  talep 
edilmeyecektir. Ölen Frans zlar n mallar  önce varislerine e er onlar 
bulunmaz ise konsoloslara verilecek ve kesinlikle bu mallara el 
konulmayacakt r.  

11. Frans z konsolos ve tercümanlar kad dan hüccet alarak, sicil 
defterlerine kay t yapt racak ve ya anan problemlere hüccet 
do rultusunda müdahale edilecektir. 

12. Antla maya göre daha önce Venediklilere tan nan ayr cal klar Frans z 
tüccarlar na da tan nacak ve Frans z kalyon gemileri Osmanl  
s n rlar na geldi inde korunarak güvenlikleri sa lanacakt r. Ancak 
ya anacak olumsuz durumlarda sorumlular iddetle cezaland r lacakt r. 

Görüldü ü üzere 1740 y l nda Fransa’ya verilen bu kapitülasyon antla mas  
iki devlet aras ndaki yedinci ve son kapitülasyon olup, siyasî, ekonomik, dinî ve 
hukukî haklar içermektedir. Yeni antla ma ile çok önemli ticarî imtiyazlar 
kazanan Fransa’n n Osmanl  ülkesindeki ticarî faaliyetleri bir hayli artt . Yine 
Frans z elçi ve konsoloslar n n H ristiyan tebaa üzerindeki himayeleri artarken, 
Fransa’n n di er Avrupa devletleri ad na da i  yapmas n  sa lad . Nitekim 
antla madan sonra Frans z büyükelçisi Marki dö Vilnöv’ün stanbul’da mukim 
olan Frans z elçisinin 4100 kuru  olan tayinat bedelinin verilmesi hakk ndaki 
takriri olumlu kar lanarak gerekli ödemenin yap ld  görülmektedir91. Yine 
ba ka bir belgede Vilnöv’e kendi tayinat bedeli olan 1500 kuru un ödenmesi 
için verdi i takrir üzerine elçinin tayinat  verilmi tir92. Bu durum Fransa’n n 
Avrupa ülkeleri aras ndaki itibar n  yükseltirken, antla ma sayesinde Fransa 
y llardan beri iste i imtiyazlar  geni letme imkân  sa lad . Yine verilen 
imtiyazlar n en önemli özelli i daîmi sürede olmas d r. Bu durum kapitülasyon 
kavram na yeni bir özellik kazand rd 93. Ayr ca 1740 ahidnamesinin ard ndan 
taraflar aras ndaki ili kilerin geli tirilmesi amac yla 1742 y l nda Mehmed Said 

89  N. Erim, age., s. 98. 
90  N. Erim, age., s. 99. 
91  BOA. C. HR. nr. 46/2262. 
92  BOA. HR. nr. 59/2902. 
93  Mehmet Emin Elmac , “II. Me rutiyet’ten Lozan’a Kapitülasyonlar”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü, Bas lmam  Doktora Tezi, zmir 
2001, s. 10. 
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Pa a Paris’e elçi olarak gönderildi94. Bu ekilde taraflar aras nda 1740 antla mas  
ile olu turan dostça ili kiler 1798 y l nda Napolyon’un M s r’  i galine kadar 
devam etti95. Görüldü ü üzere bat  ile bar ç l politikalara önem veren I. 
Mahmud Fransa’ya tan d  imtiyazlar sayesinde Osmanl  Devleti ile Fransa 
aras nda yüzy l n sonlar na kadar devam edecek bir bar  sürecini ba latt . 

Ancak döneme ait belgelerde 1740 kapitülasyonlar nda Fransa’ya verilen 
bu haklara ra men baz  asayi  bozukluklar n n meydana geldi ine dair örnekler 
mevcuttur. Bunlardan birinde Fransa tüccar kaptanlar ndan Kavri Varnavi ve 
Babek’in iddetli rüzgâr sebebiyle Mora sahillerine s nd klar  ve burada iki bin 
ki ilik bir Rum e k yan n kendilerine sald rd klar  belirtilmektedir. Devam nda 
bu e k yalardan kurtulduklar n  ve gemilerinde kalan 6 ki iyi zmir’e getirerek 
kalebent edilmeleri hakk nda takrirleri bulunmaktad r96. Bab-  Âli ise bu takrir 
kar s nda bahsi geçen ki ilerin cezaland r lmas  konusunda zmir kad s na bir 
ferman yazm t r97. Buna kar l k H. 29/M/1157-14 Mart 1744 tarihli bir 
belgede Bab-  Âli’ye gelen Fransa konsolosu ve tüccar n n himaye edilerek, 
bunlar n Fransa gemisi oldu unun belirttikleri Osmanl  Devleti s n rlar nda 
herhangi bir korsan gemisinden sald r  yap lmamas  için Mora muhass l  ve 
Balyebadra kad s  ile Kapdan-  Derya Vezir Ahmed Pa a’ya hükümler 
yaz lm t r98. Yine Sak z bölgesinde bulunan Fransa tebaas  ve tüccar ndan 
ahidname artlar na ayk r  cizye talep edilmemesi için Sak z naibi ve muhass l na 
gönderilen fermanlar bulunmaktad r99. Buna benzer ba ka örneklerde Osmanl  
hükümetinin yerel beylere gönderdikleri hükümler arac l yla ahidname 
artlar na ayk r  i  yap lmamas  yönünde sürekli uyar larda bulunulmu tur100. 

Yukar da bahsedildi i üzere taraflar aras nda 1798 y l na kadar herhangi bir 
problemin ya anmamas , bu tarihe kadar ahidnameye büyük oranda uyuldu unu 
göstermektedir. 

 

4. 1740 Osmanl -Sicilyateyn Krall  Aras ndaki Ticaret Antla mas  

4.1. Osmanl -Sicilyateyn li kilerinin K sa Tarihçesi 
Osmanl  Devleti’nin Sicilya ile olan ili kileri do rudan olmamakla birlikte, 

daha çok Garp ocaklar  eyaletlerinin arac l yla geli ti ve genellikle ticarî 
boyutlarda oldu. Sicilya XVII. ve XVIII. yüzy llarda Garp ocaklar n n bat l  

94  T.Sevinç, agm., s. 117-132. 
95  . Soysal, agm., s. 183. 
96  BOA. C. HR. nr. 121/6019. 
97  BOA. C. HR. nr. 121/6019. 
98  BOA. C. HR. nr. 140/6968. 
99  BOA. C. HR. nr. 155/7711.  
100  BOA. E. HR. nr. 17/1592; BOA. C. HR. nr. 121/6020; BOA. AE. I. Mahmud, nr. 
6/406.  
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devletlerle yapt klar  antla malarda ticarî ili kiler sebebiyle yer al rken, iki taraf 
aras nda ya anan esir alma ve din de i tirme gibi hadiseler önemli geli melere 
neden oldu. Yine 1644 y l nda bir ehzadenin H ristiyanla t r larak Padre 
Ottomano ad yla dola t r lmas  ve Man’o lu Fahreddin’in adaya gelerek yard m 
istemesi iki devlet aras ndaki dikkati çeken olaylard r101. Sicilya’da bir krall n 
olu mas  ise Lehistan Veraset Sava lar ’na son veren Üçüncü Viyana Antla mas  
ile oldu. Napoli ve Sicilya’dan olu an bu krall n ba na ilk olarak III. Don 
Carlos (1738-1759) getirildi102. 

 

4.2. 1740 Osmanl -Sicilyateyn Ticaret Antla mas n n mzalanmas  

Osmanl  Devleti ile Sicilya aras ndaki ilk ciddi münasebetler spanya Kral  
olan ve ayn  zamanda Sicilya Krall ’na da getirilen Don Carlos’un çabalar  ile I. 
Mahmud’un saltanat  döneminde ba lad . 1759 y l na kadar Sicilyateyn Kral ’da 
olan spanya Kral  Don Carlos 1739 y l nda stanbul’a Finoketti ad nda bir elçi 
gönderdi. Kral taraf ndan gönderilen elçi Fransa, ngiltere ve Hollanda 
(Nederland) devletlerine tan nan ticari kolayl klar n kendilerine de tan nmas n  
talep eden arz n  Bab-  Âli’ye iletti103. Kral n bu giri imi I. Mahmud taraf ndan 
kar l ks z b rak lmad . Osmanl  Devleti 1734 y l nda Napoli’de ba ms zl n  
ilân eden104 Regno di Due Sicillie ( ki Sicilya Krall /Sicilyateyn) Devleti ile 
1740 y l nda do rudan temasa geçerek Napoli’ye Ortaelçi payesiyle El-Hac 
Hüseyin Efendi elçi gönderildi105. Ayn  zamanda Bab-  Âli elçi arac l yla yeni 
krala tebrik mahiyetinde bir mektup ile çe itli hediyeler gönderdi106. Bu durum 
Osmanl  Devleti’nin Bat ’da kendine yeni bir müttefik aray  ile ilgilidir. Yine 

101  Mahmut H. akiro lu, “Sicilya”, D A. C. 37, stanbul 2009, s. 139. 
102  erafettin Turan, “Osmanl  mparatorlu u le ki Sicilya Krall  Aras ndaki Ticaretle 
lgili Gümrük Tarife Defterleri”, TTK. Belgeler, IV, 1967, s. 82. 

103  BOA. HH. nr. 1428/58464; Bununla ilgili olarak bkz: “Hala talya memleketi kral  
ve spanya’n n kralzadesi olan Karalo  taraf ndan bu defa Devlet-i Aliyye-i ruz-  efzun 
ile… “, Mehmet Suphi Efendi, age., s. 18.  
104  Rosita D’amora, “The Diplomatic Relations between Naples and the Ottoman 
Empire in the Mid Eighteenth Century: Cultural Perceptions”, The Ottoman Capitulations: 
Text and Context. Eds. M. Boogert-K. Fleet Naples, The Scilitter Center for Ottoman 
Studies, 2004, s. 718; Luigi Salvatorelli, “ taly (History)”, Encyclopaedia Americana, V.15. 
USA, Grolier Incorporated, 1982, s. 584. 
105  M. akiro lu, agm., s. 139. 
106  Döneme ait belgelerde I. Mahmud’un gönderdi i mektup ve hediyelerin içeri i ile 
ilgili herhangi bir ifade bulunamad . Ancak 17/M/1154-4 Nisan 1741 tarihli Sicilya 
Kral ’ndan Sadrazam’a gelen bir belgeden kral n bu olaydan ziyadesiyle memnun kald  
anla lmaktad r, bkz: BOA. . HR. nr. 22/1699; Fakat 1 y l sonra H. 1155/M. 1743 
tarihli bir belgede Sicilya kral na aradaki dostlu un göstergesi olarak fil gönderildi ini, 
filin bak c s  ve ona müba ir olarak tayin edilen çavu  için verilen tayinattan 
ç karabilmekteyiz, bkz: BOA. . HR. nr. 157/7814. 
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özellikle Akdeniz’de etkili olan denizci bir devlet ile yak nla ma ve deniz 
ticaretini canland rma iste i Humbarac  Ahmet Pa a’n n çabalar  sonucunda 
1740 y l nda Sicilyateyn Devleti ile bir ticaret antla mas  imzalanmas na neden 
oldu107. Bu çerçevede stanbul’da Kral n elçisi ile yap lan müzakerelerin 
ard ndan 10 Muharrem 1153 (7 Nisan 1740) y l nda iki devlet aras nda bir ticaret 
antla mas  imzaland 108. 21 madde ve 1 hatimeden olu an antla ma artlar na 
göre Sicilyateyn Krall ’na çok önemli ticarî imtiyazlar verildi109. 1740 y l nda 
yap lan ticaret antla mas na göre110;  

1. Osmanl  Devleti ile Sicilyateyn Kral  aras nda di er dost olan Fransa, 
ngiltere, Hollanda ve sveç gibi ülkeler ile yap lan bir bar  

antla mas n n imzaland  belirtilmektedir. Buna göre Osmanl  
Devleti’ne ba l  olan reaya ile Sicilya’ya ba l  reaya ve yine 
Toskana’n n ehirleri ve bölgeleri halklar  antla ma artlar na göre 
hareket edecekler. Osmanl  Devleti ticari konularda di er dost 
devletlere uygulad  muameleyi bunlara da uygulayacak, buna göre 
karadan ve denizden serbestçe ticaret yapabilecekler, f rt na ve sair 
gibi durumlarda gemilerinin tamiri ve di er ihtiyaç duyulan malzemeyi 
alabileceklerdir. 

2. Her iki taraf n reaya ve gemileri kar  taraf n iskele ve gümrüklerinde 
di er dost olan ülkeler gibi %3 gümrük resmi ödeyecektir. Buradaki 
madde di er antla malardan farkl  olarak kar l kl  haklar aç s ndan 
önemlidir. Buna göre Osmanl  reayas  da Sicilya s n rlar nda %3 
gümrük vergisine tabi tutulacakt r. 

3. Osmanl  ülkesinde Sicilya Kral ’n n konsolos ve tercümanlar n n 
belirlenmesi, atanmas  ve görevden al nmalar  konusunda kendi 
elçileri sorumlu olacak ve bu konularda Bab-  Ali di er dost ülkelere 
tan d  haklar  tan yacakt r. 

4. Sicilya Kral ’na ba l  reayalar n mezhebi ve Kudüs gibi kutsal bölgelerin 
ziyareti konusunda di er dost devletlere uygulanan kurallar geçerli olacakt r. 
Yine Sicilya Krall ’na veya ona ba l  devletlerden herhangi birinden tüccar 
veya reaya vefat ederse mal ve e yas  devlet taraf ndan zapt edilmeyerek, 
varislerine verilmek üzere elçi ve konsoloslar na teslim edilecektir. E er 
varisi yok ise elçi ve konsoloslara teslim edilecek, bu bölgede bunlar yok ise 
bölge kad s na verilerek muhafaza edilecektir. Bu maddenin devam nda 

107  K. Beydilli, “ spanya”, s. 166. 
108  R. D’amora, agm., s. 719; . Turan, agm., s. 82. 
109  1740 kapitülasyonlar  öncesinde Napoli ve Sicilyal  tüccarlar Akdeniz’de Frans z, 
Hollanda ve Avusturya bayra  alt nda ticaret yap yorlard , Mehmet Demiryürek, “The 
Legal Foundations of the Commercial Relations between the Ottomans and 
Nepolitans”, Bilig, Spring 2014, Number 69, s. 55.  
110  M. Demiryürek, agm., s.57-60. 
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ayn  kaidelerin Osmanl  Devleti reayas na da uygulanmas  karar  yine 
verilen haklar n kar l kl  oldu unu göstermektedir. 

5. Konsolos ve tercümanlar ile ya anacak davalarda 4 bin akçeden fazla 
olanlar Devlet-i Aliyye taraf ndan görülecek, yine Osmanl  Devleti ile 
Sicilya Kral  reayas  aras nda ya anacak olaylarda davalar kendi 
tercümanlar ndan biri olmadan görülmeyecektir. Ayn  hususlar Sicilya 
Krall  ülkesindeki Osmanl  tüccarlar  ve reayas  için de geçerli olacakt r. 

6. Sicilya Krall ’na tabi ki iler, Osmanl  Devleti’ne ba l  hâkim ve 
zabitlerce bask  ve hakarete maruz b rak lmayacak, hapis edilmeyecek 
ve e er bir ekilde yakalan rsa kar  taraf n vekil ve konsoloslar na 
teslim edilecektir. 

7. Osmanl  Devleti’ne ba l  reaya ve tüccar n rahatlar  için Sicilya 
Krall  topraklar nda ehbender bulundurulacak ve Sicilya Krall  
konsoloslar na verilen serbestiyet Osmanl  ehbenderleri için de 
geçerli olacakt r. 

8. Her iki taraf f rt nadan zarar gören gemilere yard m edecek, batan 
gemilerdeki e yalar sahiplerine teslim edilmek üzere yak nlardaki 
konsoloslara teslim edilecek. 

9. Her iki taraf gemileri asker ve cephane nakli ve di er hizmetler için 
zorlanmayacak. 

10. Osmanl  Devleti’nin gemileri Sicilya memleketlerine giden di er dost 
gemiler gibi kar lanacak ve muamele olunacakt r. 

11. Her iki taraf n sava  gemileri denizde kar la t klar nda dostluk 
gösterisi olarak bayraklar n  dikerek, top at lar yla birbirini 
selamlayacaklar. Yine iki taraf n ticaret gemileri kar la t klar nda 
birbirlerine yard m edeceklerdir. 

12. Sicilya Kral  ve ona ba l  olan reayadan herhangi birisi kendi konsolos 
ve tercümanlar n n gözetiminde Müslüman olur ise, kendi e yas  ve 
elindeki e yalar sahiplerine verilmek üzere Sicilya Kral ’n n vekil ve 
konsoloslar na teslim edilecektir. 

13. Sicilya Kral  ve ona ba l  olan tüccar ve reayas  Osmanl  Devleti’ne 
dü man olan korsanlara yaz lmam lar ise mal ve e yalar na 
dokunulmayacak, kendilerine bask  uygulanmayacakt r. Yine Krala 
ba l  ve elinde onun yol kâ d  olan gemilerinden biri Osmanl  Devleti 
korsanlar nca ele geçirilirse tüm mal ve e yalar  aradaki dostluktan 
dolay  geri iade edilecektir.  

14. Her iki devlet ellerindeki esirleri kar l kl  olarak serbest b rakacak 
veya mübadele edecekler ve bu süre içerisinde esirlere iyi muamele 
edilecektir. 

15. Sicilya Kral ’n n reayalar ndan birisi gümrükten e ya kaç r rken 
yakalan rsa di er dost ülkelere davran ld  gibi davran lacak, 
tüccarlar na ticaretleri konusunda zorla müdahale edilmeyecek, 
edenlerin hakk ndan gelinecektir. Ayr ca Sicilya Krall ’ndan Osmanl  
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iskele ve limanlar na gelen gemilere di er dost ülkelerden gelen 
gemiler gibi yoklama yap lacakt r. 

16. Osmanl  Devleti’ne ba l  gemiler Sicilya Kral ’n n s n rlar nda 
korunacaklar ve ayn  ekilde Sicilya gemileri de Osmanl  s n rlar nda 
korunacak ve kendilerine dostça muamele edilecektir.  

17. Osmanl  Devleti’ne ba l  reaya ve korsanlar Sicilya Kral ’n n gemileri ile 
dü manl k etmeyecekler ve bunlar Osmanl  iskele ve limanlar na 
geldiklerinde dostça davran larak, yard m edilecektir. Ancak bu 
antla maya ayk r  faaliyet de bulunanlar olur ise haklar ndan gelinecektir. 
Yine yap lan antla ma Cezayir, Tunus ve Trablus ocaklar na da 
bildirilerek, onlar n da antla ma artlar na uymas  istenmektedir.  

18. Her iki taraf n iskele ve limanlar nda sava  gemisinin geçmesine izin 
verilmeyecek ve dü man bayra  ile gelen gemilere bask  uygulanacak 
ve her iki taraf gemilerine her türlü yard m yap lacak, ancak dü man 
gemilerine yol kâ d  ve bayrak verilmeyecektir. 

19. Sicilya Kral  taraf ndan görevlendirilen elçi ve konsoloslar n bayra  
alt ndaki tüccarlardan di er dost ülkelerden al nan konsolota vergisi 
kadar al nacak ve reayalar n n barut ve top gibi yasakl  ürünleri 
gemilere yüklemesine yard m edilmeyecektir. 

20. Sicilya Kral  reayas na ve ona ba l  olanlara ticaret ile ilgili al -veri  
konular nda di er dost ülkelere davran ld  gibi davran lacak, geçerli 
olan vergilerin d nda vergi al nmayacak ve getirdikleri paralardan 
al lm n d nda bir vergi al nmayacakt r. 

21. Osmanl  ülkesine gelen bir gemi devam eden bir dava sebebiyle 
al konulmayarak, davalar  konsoloslar  arac yla çözülecektir. Yine 
reayalar ndan herhangi bir vergi talep edilmeyecek, kendi hallerinde 
olanlara bask  uygulanmayarak dost ülkeler gibi muamele edilecektir.  

Sicilyateyn Krall  ile yap lan bu kapitülasyon antla mas n n daha önce 
Fransa, Hollanda, ngiltere ve sveç ile yap lanlardan önemli bir fark  ikili yani 
kar l kl  olmas d r. Bu yönüyle 1740 kapitülasyonlar  1718 Venedik 
kapitülasyonlar  hariç tutulursa iki tarafl  imtiyazlar içermesi aç s ndan Osmanl  
tarihinin ilk ahidnamesidir111. Yine Sicilayateyn Kral ’na verilen bu 
kapitülasyonlar daha önce Fransa’ya 1673 ve 1740 y l nda, ngiltere’ye 1675, 
Hollanda’ya 1612 ve sveç’e 1737 y l nda verilen imtiyazlardan farkl d r. Nitekim 
bu ahidnamelerde bahsi geçen bu ülkeleri ziyaret eden Osmanl  tüccarlar  ile 
ilgili herhangi bir ticari ayr cal k söz konusu de ildir. Bununla ilgili sadece 1718 
Venedik ahidnamesinde k sa bir ifade yer almakla birlikte, 1740 Napoli 
ahidnamesi çift tarafl  haklar ile ilgili daha kapsaml  maddeler içermektedir. Bu 
noktada antla man n 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 ve 18. maddeleri kar l kl  
haklardan olu maktad r. Örne in antla man n yedinci maddesine göre; 

111  M. Demiryürek, agm., s. 54. 
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Messina’ya bir Osmanl  ehbenderi atanarak, oradaki Osmanl  tüccarlar n n 
haklar n  koruyacakt r. Bu anlamda 1740 Sicilyateyn kapitülasyonlar  bir ilk 
ta makla birlikte, bundan sonra Danimarka (1757), Prusya (1761), spanya 
(1782) Rusya (1783) ‘ya verilen kapitülasyonlarda da benzer ekilde çift tarafl  
haklar n getirilmesinde etkili oldu u söylenebilir112.Ayr ca XVIII. yüzy l 
kapitülasyonlar nda görülen bir di er ortak yan olan Osmanl  ülkesinde faaliyet 
gösteren dragoman (tercüman) k s tlamas  1740 ahidnamesinde 
bulunmamaktad r. Yine bu yönüyle 1782 y l ndaki spanya ahidnamesine örnek 
te kil eden 1740 antla mas n n üçüncü maddesinde bu durum aç kça ifade 
edilmektedir113. Ayn  ekilde 1740 kapitülasyonlar  Sicilyateyn Devleti ile 21 
Temmuz 1799 y l nda tedafüî bir ittifak antla mas n n imzalanmas na zemin 
haz rlarken114, yine ayn  kapitülasyonlar spanya ile 1782 y l nda bir ticaret 
antla mas  imzalanmas n  sa lad 115. Nitekim Sicilyateyn Kral  olan III. Carlos 
1759 y l nda spanya kral  olarak tahta ç kt . Bu çerçevede daha önce Sicilyateyn 
Kral  iken Osmanl  Devleti ile yapt  ticaret antla mas n n bir benzerini yapmak 
amac yla Bab-  Âli’ye bir elçi gönderdi. Kral n amac ; XVI. yüzy ldan beri birçok 
kez sava an Osmanl  Devleti ile spanya aras nda bir dostluk kurmak ve Do u 
Akdeniz ticaretinde Fransa gibi arac lardan kurtulmakt r. Yap lan müzakereler 
sonucunda Osmanl  Devleti ile spanya aras nda 14 Eylül 1782 y l nda bir bar  
ve ticaret antla mas  imzaland 116. 

Antla man n icras ndan sonra Sicilyateyn Elçili i’nden gönderilen 
takrirlerde ahidname artlar na göre hareket edilmesi istendi i görülmektedir. Bu 
çerçevede beylik zindanlar  ve çekdirme gemilerdeki esirlerin serbest 
b rak lmas 117, tersanede tutulan esirlerin b rak lmas 118 gibi talepler yer 
almaktad r. Bunlar n yan  s ra ahidname gere ince Sicilya’da gemilerde ve ülke 
içinde esir olarak tutulan 600 neferden olu an Müslüman esirin 63’ünün serbest 
b rak larak stanbul’a gönderildi i, geri kalan Cezayirli, Tunuslu ve Trabluslu 
olanlar n ise al konuldu u görülmektedir119. Ayr ca antla madan iki y l sonra 7 

112  M. Demiryürek, agm., s. 61. 
113  M. Demiryürek, agm., s. s. 62. 
114  . Turan, agm., s. 82. 
115  Hüseyin Serdar Tabako lu, “XVIII. Yüzy lda Osmanl - spanya li kileri”, stanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2010, s. 
31 vd; Ayn  Müellif, “The Re-Establishment ff Ottoman-Spanish Relations n 1782”, 
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic, Volume 2/3 Summer 2007, s. 497-524. 
116  Hüseyin Serdar Tabako lu, “XVIII. Yüzy l n Sonunda Osmanl - spanya li kileri: lk 
spanyol Daimi Elçisi Don Juan De Boul gny Örne i”, Turkish Studies-International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7, Fall 
2008, s.813-828. 
117  BOA. E. HR. nr. 22/1965. 
118  BOA. C. HR. nr. 130/6475. 
119  BOA. C. HR. nr. 79/3931. 
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Mart 1742 tarihinde Trablus Oca  ile Sicilyateyn Kral  Don Carlos aras nda 17 
madde ve 1 hatimeden olu an bir antla ma imzaland 120. Antla mada 1740 
y l nda Sicilyateyn Kral  ile daha önce yap lan 1740 y l ndaki antla ma 
hususlar na göre hareket edilmesi kararla t r ld 121. Ancak Trablus oca  ile 
yap lan antla madan iki y l sonra H. 1157/M. 1744 y l nda Trablusgarp 
kaptanlar ndan bir kaptan n bir f rkateyn ile korsanl a ç kt  yönünde ikâyetler 
vard r122. Yine ayn  tarihli ba ka bir belgede Akdeniz’deki Küçük De irmenli 
adas na Trablus oca na ait bir geminin geldi i ve di erlerinin de gelecekleri 
haberi üzerine bunlar n Sicilya gemi ve tüccarlar n n sald r lar ndan korunmas  
ile ilgili uyar lar bulunmaktad r123. Bu geli meler Garp Ocaklar ’n n Bab-  Ali’nin 
Sicilyateyn Devleti ile antla mas n  zora soktuklar n  göstermektedir. Nitekim 
Cezayir-i Garb vali ve beylerbeyinin ölümü ile yerine geçen ye eni brahim 
Hoca’ya Sicilyateyn hükümeti ile olan antla maya göre harekete mecbur 
oldu una dair fermanlar gönderilmi tir124. 

Bu arada Sicilyateyn Kral ’n n Ba vekili Konte de Sales’ten vezir-i azam 
Hasan A a’ya gönderilen mektupta taraflar aras ndaki dostlu un devam 
ettirilmesi istenmektedir125. Ancak Sicilyateyn elçisi taraf ndan gönderilen 
takrirde tüm uyar lara ra men Ocakl  korsanlar  taraf ndan Sicilyateyn 
gemilerine sald r da bulunuldu u anla lmaktad r126. Benzer bir olayda Sardunya 
kral na ba l  bir korsan n Akdeniz’de sald r ya u rad  da yine Sicilyateyn 
elçisinin takririnden anla lmaktad r127.  

 

6. 1747 Tarihli Avusturya ve Toskana Devleti le Yap lan Ticaret 
Antla mas  

6.1. Osmanl -Avusturya li kilerinin K sa Tarihçesi 
Osmanl  Devleti ile Avusturya aras ndaki ilk ili kiler 1526 y l nda Mohaç 

Meydan Muharebesi ile Macar Krall ’n n ortadan kald r lmas  sonucunda 
ba lad . Bu tarihten sonra Osmanl  Devleti’nin Bat ’da ilerlemek istemesi ve 
Avusturya’n n buna engel olma u ra  taraflar aras nda uzun y llar süren 

120  Bkz: “Trablus Oca  ile Don Karolos nam Sicilyateyn Kral  beyninde akd olunan 
müsalaha-i mevadd-  temessükün suret-i tercümesidir”, BOA. HH. nr. 1428/58465, s. 1-2. 
121  BOA. HH. nr. 1428/58465, s. 1-2. 
122  BOA. C. HR. nr. 139/6948. 
123  BOA. C. HR. nr. 79/3932.  
124  BOA. C. HR. nr.71/3531. 
125  BOA. Y. PRK. A. nr. 1/2; Yine mektubun Türkçe tercümesi için bkz: BOA. HH. 
nr. 1428/58468. 
126  BOA. C. HR. nr. 82/4081. 
127  BOA. C. HR. nr. 175/8728. 
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mücadeleleri ba latt 128. XVI ve XVII. yüzy llarda daha ziyade Osmanl  
Devleti’nin üstünlü ü ile geçen bu mücadelede 1699 Karlofça Antla mas  ile 
birlikte Avusturya’n n daha etkili oldu u yeni bir süreç ba lad . Nitekim 1718 
Pasarofça ile Avusturya bu üstünlü ünü perçinlerken, I. Mahmud döneminde 
Osmanl  Devleti’nde önemli bir toparlanma süreci ya and . Bu çerçevede 1736-
1739 Osmanl -Avusturya ve Rusya sava lar nda her iki devlete kar  etkili olan 
Osmanl  Devleti 1739 y l nda imzalad . Belgrad Antla mas  ile XVIII. yüzy ldan 
itibaren ya ad  kay plar  büyük oranda telafi etti. Belgrad ile ba layan taraflar 
aras ndaki uzun bar  dönemi 1787 y l na kadar devam ederken, 1747 y l nda 
yap lan temdit antla mas  ile Avusturya’ya çok önemli ticarî imtiyazlar verildi. 

 

6.2. Osmanl -Toskana li kilerinin K sa Tarihçesi 
talya’n n en önemli kültürel ve turizm bölgesi özelli i ta yan Toskana’n n 

merkezi Floransa’d r. Krall n Osmanl  Devleti ile ilk ili kileri ticari nedenlerle 
ba lad . Nitekim Osmanl  Devleti ile aray  iyi tutmak için faaliyetler sürdüren 
Floransa Krall  bir ahidname elde etti. Bundan sonra arada ya anan bir tak m 
küçük problemlere ra men ticari ili kiler XVIII. yüzy la kadar devam etti. Yeni 
yüzy lda 1747 y l nda Osmanl  Devleti’nden ald klar  yeni bir ahidname ile ba ta 
ipek olmak üzere ticari ili kileri önemli ölçüde geni letme imkân  sa lad 129. 

 

6.3. 1747 Tarihli Avusturya ve Toskana Devleti le Ticaret 
Antla mas n n mzalanmas  

1747 tarihli bu antla ma 1739 y l nda Avusturya ile imzalanan Belgrad 
Antla mas ’n n Maria Theresia dönemindeki yenilenmi  halidir. Buna göre 27 
May s 1747 y l ndaki bu yeni antla man n imzas nda Avusturya’da VI. Karl’ n 
ölümünden sonra ortaya Veraset Sava lar  (1740-1748) etkili oldu. Bu arada 
Maria Theresia’n n kocas  olan Toskana Ar idükü Franz Stephan (Françesko) 
Avusturya Roma mparatoru olarak krall k tac n  giydi130. Nitekim içerisinde 
bulundu u s k nt l  süreçte Osmanl  Devleti ile de yeni bir sava  ya amak 
istemeyen Maria Theresia babas  zaman nda imzalanan Belgrad Antla mas ’n  
tan d n  bildirdi. Yine Osmanl  payitaht na Kondo de Ulufeld isimli bir elçi 
gönderen Kraliçe antla man n uzat lmas n  teklif etti131. Bu durum üzerinde 
Bat ’da ya anan geli meleri yak ndan takip eden ve bar  yanl s  bir politikadan 
yana olan I. Mahmud Maria Theresia’ya bir mektup gönderdi. Mektubunda 

128  Bkz: U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  
2009. 
129  Mahmut H. akiro lu, “Toskana”, D A. C. 41, stanbul 2012, s. 267-268. 
130  Hatti Mustafa Efendi, Viyana Sefaretnamesi, (Haz. Ali brahim Sava ), TTK. Yay. 
Ankara 1999, s. 8-9. 
131  BOA. HH. nr. 1428/58471; emdanizade, age., s.135. 
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padi ah Nemçe hükümetinin de kabul etti i 18 Eylül 1739 tarihli Belgrad 
Antla mas ’n n bütün artlar n  aynen kabul etti ini bildirdi132.  

Avusturya Kraliçesi’nin Osmanl  Devleti’nden iki iste i vard : Birincisi mevcut 
antla man n ve bar n daimî kalmas , di eri ise yenilenecek olan bar a kocas  Franz 
Stefan’ n da dâhil edilmesidir. Bu durum üzerine antla man n yenilenmesini 
istemeyen Fransa’ya ra men, stanbul’daki Avusturya elçisi Penkler’in gayretleri 
sonucunda 1739 tarihindeki Belgrad Antla mas  hiçbir maddesi de i tirilmeden ve 
süresiz bir ekilde yenilendi133. Yine Maria Theresia’n n kocas  Franz Stefan’ n da 
antla maya dâhil edilmesi ile ilgili iste i do rultusunda Avusturya Roma mparatoru 
ve Toskana Düka-i Kebir’i olan Franz Stephan’a 17 maddeden olu an bir ahidname 
verildi134. Bu ekilde yeni ahidname ile bir taraftan 1739 Belgrad Antla mas  süresiz 
bir ekilde uzat l rken, di er taraftan da Avusturya ve Toskana Dükal ’na çok 
önemli ticari haklar tan nd . Nitekim antla man n 1. maddesinde Toskana Büyük 
Dükal , Hamburg ve Lübeck tüccarlar n n da Avusturya Devleti’nin bayra  
alt nda ticaret yapabilecekleri kararla t r ld 135. 

kinci maddede her iki taraf tüccar na %3 gümrük vergisi uygulanmas  ve 
bunun d nda herhangi bir vergi talep edilmemesi kararla t r ld . Yine bu 
maddeye göre her iki taraftan birinin gümrükten mal kaç rma giri iminde 
cezaland r larak iki kat gümrük vergisi ödeyece i belirtilmektedir136. 

Üçüncü maddeye göre; Osmanl  Devleti’ne dost olan ülke tüccarlar  
Osmanl  Devleti’nden kendi ülkelerine götürdükleri mallar  Avusturya’ya da 
serbestçe götürebileceklerdir137. 

Bunlar n d nda di er maddelerde Avusturyal  tüccarlar için gerekli 
tercüman ve konsoloslar kap  kethüdalar  vas tas yla giderilece i kararla t r ld . 
Yine ölen Avusturyal  tüccarlar n mallar  iade edilece i gibi, Avusturyal  
tüccarlar n aralar ndaki davalara kendi mahkemeleri bakabilecektir. Ayr ca 
Avusturya Devleti’ne ba l  tüccar gemileri Osmanl  iskelelerinde rahatça ve 
güven içerisinde ticaret yapabilecekler, Avusturya’ya ba l  tüccar gemileri 

132  Bkz: BOA. A. DVNS. NMH. d. nr. 8, s. 268-269. 
133  U ur Kurtaran, Osmanl  Avusturya Diplomatik li kileri, Ukde Yay. Kahramanmara  
2009, s. 209; Ayr ca yenilenen antla ma ile ilgili bkz. BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü 
Ahidnamesi, nr. 57/1, s. 259-263; BOA. HH. nr. 1428/58472.  
134  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 15-23; BOA. A. DVNS. 
NMH. d. 8, s. 229-230; BOA. HH. nr. 1428/5872; Treaties Betwen Turkey and Foreign 
Powers 1535-1855, Complied By The Libraian and Keeper of The Papers, Foreign 
Office, London 1855, s. 679; U ur Kurtaran, “XVIII. Yüzy lda Osmanl  Devleti le 
Avusturya Aras ndaki Ticaret Antla malar  ve Ya anan De i imler (1718-1791)”, Hitit 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2),2016, s. 758-759. 
135  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 18. 
136  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 18-19. 
137  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 19. 
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herhangi bir zarara u rarsa kar l ks z bir ekilde yard m edilecektir. Malta 
korsanlar n n Osmanl ’ya ba l  halkalara zarar vermesi durumunda Osmanl  
Devleti buna kar l k Avusturya tüccar gemilerine zarar vermeyecek. Avusturya 
tüccarlar ndan ngiltere, Hollanda ve Fransa tüccarlar ndan al nan vergiler kadar 
vergi al nacakt r. Avusturya tüccar na e ya nakli konusunda bask  yap lmazken, 
her iki taraf birbirine sald r da bulunmayacak ve güvenlikleri sa lanacakt r. Yine 
dinî konular n da yer ald  antla maya göre Yahudilerin simsarl k için 
kullan lmamas , Avusturya tüccar ve konsoloslar n n slam dinine geçi  için 
zorlanmamas  istenmektedir. Ayr ca elinde Roma mparatoru’nun patenti olan 
esirlerin serbest b rak lmas  kararla t r ld . Yine her iki taraf da antla maya ayk r  
hareket edenleri birbirine teslim edecekler ve Osmanl  Devleti antla maya Garp 
Ocaklar ’n  da dâhil edecektir138.  

Görüldü ü üzere 1747 kapitülasyonlar  ile Avusturya 1718 y l nda 
Pasarofça Ticaret Antla mas 139 ile elde etti i haklar n büyük bir k sm n  tekrar 
elde etti. Yine Avusturya Bayra  alt nda ba ta Toskana Dükal  olmak üzere 
di er devletler de serbest ticaret yapma hakk  elde ettiler. Öyle ki Avusturya yeni 
antla ma ile elde etti i bu ayr cal klar  kullanmak suretiyle 1754 y l nda Yeni bir 
Levant Kumpanyas  kurdu. Yeni kumpanya üzerinden ticari faaliyetlere ba layan 
Avusturya 1787 y l na kadar ticari faaliyetlerini devam ettirdi140.  

 

Sonuç 
Sonuç olarak I. Mahmud döneminde Osmanl  Devleti’nin sveç, Fransa, 

Sicilyateyn ve Toskana devletleri ile ticaret antla malar  imzalad  
görülmektedir. Yap lan bu antla malar n ortak amac ; Bat ’da Rusya’ya kar  yeni 
ittifaklar elde etmek ve ticarî faaliyetleri geni letmektir. 

Bu noktada bu dört antla may  verili  ekilleri, antla malar n içerikleri ve 
ortaya ç kard klar  sonuçlar aç s ndan de erlendirdi imizde kar m za u ekilde 
bir tablo ç kmaktad r: 

Yap lan antla malardan üçünde ( sveç, Sicilyateyn ve Toskana) antla ma 
talebi kar  taraftan gelmi  ve Osmanl  taraf n n kabulü ile antla malar 
imzalanm t r. Ancak metinde bahsedildi i üzere Fransa ile yap lan antla mada 
Fransa’ya verilen haklar Fransa’n n Belgrad Antla mas ’ndaki 
arabuluculu undan dolay  Osmanl  padi ah  taraf ndan verilmi tir. 

Yap lan antla malar  içerik olarak de erlendirdi imizde dikkat çeken ortak 
taraf dört devletin de antla malar sayesinde Osmanl  ülkesindeki ticarî 
faaliyetlerini önemli ölçüde artt rma f rsat  elde etmeleridir. Nitekim tüm 

138  BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr.59/3, s. 19-23. 
139  Bkz: BOA. A. DVNS. DVE. d. Nemçelü Ahidnamesi, nr. 57/1, s. 63-67. 
140  N. Bozkurt, agm., s. 187.  
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antla malarda muhatap devlet tüccarlar n n Osmanl  gümrüklerinde ödedikleri 
vergi oran  %3’e dü ürülmü tür. Yine antla malar ticaret antla mas  olarak geçse 
de verilen haklar n siyasî, dinî ve hukukî haklar  da kapsad  görülmektedir. 
Ancak antla ma metinlerine göre en fazla hakk n Fransa’ya verildi i 
görülmektedir. Yine Fransa’ya verilen imtiyazlar n di er devletlerden farkl  
olarak süresiz olmas  da zikredilmesi gereken önemli bir husustur. Bu durum 
Fransa’n n Osmanl  Devleti nezdinde en itibarl  devlet statüsü kazanmas n  
sa larken, Osmanl  hukukundaki gayr-i Müslim devletler ile uzun süreli 
antla ma yap lmama anlay n n da sona ermesine neden olmu tur.  

Antla malar n dikkat çeken yanlardan birisi de verilen haklar n daha ziyade 
tek tarafl  olmas  ve Osmanl  Devleti’nin kar  taraftan elde etti i hiçbir 
ayr cal n olmamas d r. Bu noktada sveç ile yap lan antla man n üçüncü 
maddesindeki elçilerin kar l kl  de i tirilmesi konusu önemli bir istisna olarak 
kabul edilebilir. Yine Sicilyateyn Krall  ile yap lan 1740 tarihli antla mas ndaki 
21 maddenin 10 tanesi iki taraf aras ndaki kar l kl  haklar  içermesi bak m ndan 
oldukça önemlidir. Nitekim bu antla ma bundan sonra Danimarka (1757), 
Prusya (1761), spanya(1782 ve Rusya (1783) ile yap lacak olan ve çift tarafl  
haklar içeren antla malar için örnek te kil etmi tir. 

Yap lan antla malar  sonuçlar  aç s ndan de erlendirdi imizde sveç ile 
yap lan antla man n bundan sonra taraflar aras nda bir dostluk sürecini ba latt n  
söyleyebiliriz. Nitekim antla madan sonra 1740 ve 1789 y llar nda taraflar aras nda 
dostluk antla malar  imzalanarak, özellikle Ruslara kar  bir müttefik 
kazan lmas na zemin te kil etmi tir. Ayn  durum Sicilyateyn Krall  için de söz 
konusu olup, daha sonra 1759 y l nda spanya’n n da kral  olan Sicilya Kral ’n n 
iste i ile spanya ile de 1782 y l nda bir ticaret antla mas n n imzalanmas na sebep 
olmu tur. Fransa ile yap lan 1740 kapitülasyon antla mas  ise iki devlet aras ndaki 
dostluk sürecinin 1798 y l na kadar devam etmesini sa lad . Yine 1747 y l nda 
Toskana ile imzalanan antla ma Osmanl  Devleti ile Avusturya aras ndaki bar n 
uzat larak 1787 y l na kadar devam etmesine neden olmu tur. 

Son olarak I. Mahmud’un Bat l  devletler ile yapt  bu ticaret antla malar  
yoluyla bar ç l politikalar n  hayata geçirdi ini ve ileri de Bat ’da kendine kar  
olu acak sald r lara kar  önemli ittifaklar olu turdu unu söyleyebiliriz. Nitekim 
Sultan I. Mahmud’un bu bar ç l politikas  halefleri taraf ndan da devam 
ettirilerek, benzer surette ittifaklar n kurulmas na ve Bat ’da uzun y llar sürecek 
bir bar  döneminin ya anmas na zemin haz rlam t r. 
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