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Hasan Dayı ile ABD Başkanı George Washington’un
Anlaşmaları
İşte biz Türkler bir zamanlar öyleydik ki, meziyetlerimizle
Osmanlı Devleti olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni bile
vergiye bağlamıştık:
Yıl, 1783... Avrupa standartlarına göre küçük de olsa, yeni
bir denizci devlet olan ABD, denizlerde tek başına bayrak
gezdirmeye başlar.
Daha 25 Temmuz 1785'te, Atlantik'te Cadiz açıklarında, bu
yeni bayrağı taşıyan ilk gemi Cezâyir açıklarında Osmanlı


Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları
tarafından basılabilir.
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gemileri tarafindan ele geçirilir. Bu gemi, Boston limanına bağlı,
Kaptan Isaak Stevens'in idâresindeki Maria idi. Arkasından
Philadelphia limanına bağlı, Kaptan O'Brien Dauphin ayni âkibete
uğradı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında 11 ABD gemisi daha
Osmanlıların eline geçti.
Kongre, 27 Mart 1794 yılında, Osmanlı denizcilerine karşı
koyacak güçte, savaş gemileri inşa edilmesi ya da satın alınması
için, Başkan George Washington'a 700.000 altına yakın harcama
yetkisi verdi. Böylece Osmanlıların oluşturduğu deniz tehdidi
sâyesinde, ABD donanmasının temelleri atılıyordu. 5 Eylül
1795'te ABD bu tehdide karşı bir anlaşma yapmayı kabul etti.
Bu anlaşmaya göre ABD, Cezâyir'deki esirlerin iadesi ve
gerek Atlantik'te, gerekse Akdeniz'de ABD sancağı taşıyan hiç bir
tekneye dokunulmaması karşılığında, 642.000 altın ve yılda
12.000 Osmanlı altını (216.000 dolar) ödeyecekti.
Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşmaya,
Başkan George Washington ve Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı
imzâ koydular...
Böylece ABD yıllık vergiye bağlanmış oldu. Bu anlaşma
ABD'nin iki asrı aşkın târihinde, yabancı bir dille imzalanan tek
anlaşma olduğu gibi, yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul
eden tek Amerikan belgesidir... Yâni ABD târihinde kendi dilinde
olmayan tek uluslararası anlaşma Türkçe’dir ve ABD târihinde
vergi vermeyi kabul ettiği tek ülke Osmanlı İmparatorluğu’dur...
Bu anlaşmada ABD başkanı George Washington, Osmanlı
İmparatoru tarafından muhatap görülmemiş, anlaşma Cezâyir
Beylerbeyi tarafından imzalanmıştır.
İşte bu sayıp döktüğümüz üstün meziyetlerimizle 200-300
yıl öncesine kadar biz buyduk1…
Böyle büyük bir millet şüphesiz, en yüksek ahlâka da sâhip
olmalıdır. Öyledir de...
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Yale Ünıversıtesinde yayınlanan Türkçe belgesinden…

2

