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MUSTAFA REŞiT PAŞANIN ?ARİS VE LONDRA 
SEFARETLERİ ESNASINDAKİ SİY ASI YAZILARI 

Mustafa Reşit Paşa 1834 senesin.de henüz amedii divanı hümayun iken, Fransızların 

işgal ettikleri Cezayirin istirdadını temin maksadile Mahmut il tarafın.dan Paris sefaretine 
tayin edildi [1]. Bu yeni vazife kendisine muhtelif fasılalarla 1845 senesine kadar devam 
edecek bir faaliyet sahası açıyordu. On bir senelik bir devre zarfında Paris ve Londra 
ğibi iki mühim Avrupa merkezinde sefir olarak bulunan Reşit Paşanın siyasi muherreratı 
19 unci asır Osmanlı İmparatorluğu tarihi için ihmali caiz olmıyan bir mevzu teşkil 
etmektedir. Devleti alakadar eden' her mesele hakkında yollamış olduğu tahriratın büyük 
bir kısmı başvekalet arşivinde mahfuzdur. Başta 'Mısır ve Cezayir meseleleri bulunmak 
Üzere geçen yüz yıl içindeki Osmanlı siyasetini tetkik etmek istiyenler bu ~esikalardan 
müstağni kalamazlar. Binaenaleyh bunla.rın neşredilmesi -tarih bakımından her halde çok 

· faydalı olacaktır. 
Reşit Paşa 1834 ve 1835 senelerinde iki defa Paris'te bulundu. 1836 da memuri

yeti Londra'ya tahvil edildi. 1838 ve 1839 senelerinde tekrar Londra'da elçi idi. Bu 
sefare~leri esnasında uhdesinde .sırasile amedilik. hariciye müsteşarlığı ve hariciye nazırlığı 
vardı. Son iki sefareti 1841 ve 1843 te yine Paris'edir. Avdeti de 1845 senesine müsadiftir. 

Neşre başladığımız ııiuharrerat Paşanın sefaret senelerine· göre tasnif olundu. Tahri
ratların bir kısmı şifreli olup ekserisinin hem aslı hem halli mevcut ise de bir kısmının 
elde yalnız şifresi vardır; bunlar tarafımdan halledilmiştir. Diğer bir kısmının tarihsiz 
olarak sai:le haI·suretleri bulunduğundan ı.ıit oldukları seneler karine ile tayin edilebilmiştir. 

M. Cavid BA YSUN 

[1] Başvekalet arşivinde 11 numaralı namei hümayun defterinin 148 İnci sahifesinde 
Cezayirin istirdat talebine s'.llahiyet veren· vesika· münderiçtir. Vak'anüvis Lutfi. efendi 
bu sefaret müuasebetile Mısır ve Cezayir işlerinden bahs etmekle beraber Reşit Beyin 
Parise izamı sebebini serahatle söylemiyor. Bak: Lutfi tarihi cilt 4 s .. 158 
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Atabei bülent mertebei veliyyünniamilerine maruzi çakeri 
kemineleridir ki [1] 

Mukaddemce savbi savap nümayı veliyyünniamilerine beyan ve iş'ar 
olunduğu veçhile işbu· rebiUlahırın on beşinci çarşamba günü karantine 
müddeti rehini hitam olarak ertesi perşembe günü dahi Zem on kumandanı 
cenerai Koblin resmen davet etmiş olduğundan mahı merkumun on 
yedinci cuma günü Zemondan hareket olunup yirmi birinci salı günü 
Beç [2] şehrine vürudu çakerimem müyesser olmağla iptida maslahatgüzar 
Mavroyani kullan gelüp vukuf ve malumatı olan şeyleri beyan- ile mütea
kiben:· elçii sabık Baron Ottenfels [3] dahi kendüsüne ihsanı hümayu~u 
hazreti şehinşahi buyrulan nişanı ali ziveri giribanı iftihari olduğu halde 
nezdi kemteraneme vürud ile zatı şevketsimatı hazreti tacidariye dua ve 
sena levazımını ifa ve badehu prenç Meternik f 4] canibinden merasimi 
hoş amediyi icra ederek prençi -mumaileyh Beç şehrine birkaç saat mesa
fede kain Baden nam sayfiy.esinde olup mülakat içün şehre geleceğini 
beyandan sonra Beriyyetüşşani havadisi keyfiyetini ı:ıçup .düveli erbaai 
fahimenin arayı müttehideleri Saltanatı Seniyye bu hususta bir gı1ne harekatı 
filiyyeye teşebbüs buyurmıyarak maslahatın neticesinden istifade etmek 
için iptida şöylece durmak suretine munha_sır olup egerçi tarafı Devleti 
Aliyyeden berren ve bahren bazı gı1ne tedarikata mübaşeret buyurulduğu 
işidilmiş ise de bu kerre gelen posta ile ihtilali mezkı1run indifaı haberi 
gelmiş olduğundan düveli mezkı1renin reylerinde isabet vaki olduğu 
ve Saltanatı Seniyyeye Avusturya devletinin hulusu saffeti şu veçhile bu 
veçhile olarak fakat ilişikli birkaç şey var ise de anın dahi müzakeresi 
olacağını ifade etmekle müsahabatı resmiyyesine badelmukabele dediği 
_def'i ihtilal lakırdısı kemali teessüf ve teessürü mücip olduğu ha:lde 
Devleti Aliyyenin bu hususta tuttı.ığu ._usule mutabık ve muvafık olmak 
içün tarafı çakeri_den verilen cevapta çünki Sıvas valisi devletlı1 Reşit 

- paşa hazretlerinin maadini -hümayun emaneti ve Rakka, - Diyarıbe~ir 

eyaletleri dahi berveçhi ilhak uhdelerinde olarak kendüsi bir kerre man
sıplarını dolaşmak ve ekrad ve aşaire nizam. vermek emelinde olduğun~ 

şifre. 

[1] Başvekalet arşivi : Sandık 153, evra\<: 40 melfufatından, halli üzerine yazılm;ş 

[2] Viyana~ - , 
[3] Avustury_anın sabık İstanbul sefiri Baron d'Otteİıfels 

[ 4] Prince de Metternich 
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dan ve bu niyete mebni maiyetlerin~e nizam askeri dahi bulunduğun
dan berren tedarik lakırdısı bundan neş'et edeceği misillu lillahilhamd 
Saltanatı seniyye elhaletü hazihi asker ve donanma hususlarına mezid ihti
mam buyurmakta~ olması ve daima süfünü hümayunun ekserisi _Avrupa 

< 
usulünce mücehhez ve hazır bulunması cihetlerile ihtimal ki asakiri bahri-
yenin kesbi tefennün ve maharetleri niyyeti hayriyyesile Akdenize biraz 
sefaini hümayun irsali tasmim buyrulmuş ise- . hareketi bahriyye -sohbeti 
dahi bundan iktıza etmiştir. Her ne ise Devleti Aliyye daima dost ehabbi 
olan düveli fahimenin rey ve nasihatlerirıi muteber addetmekle anların 
taraflarından dahi Saltanatı Seniyyenin · menafüne himmet olunmak icap 
etmez mi, ve Mehmet Alinin [i] nasıl _zalim ve gaddar olduğu Mısıra 
gidenlerin biletraf malı'.'ımı olup egetçi bu hususta Rusya ve Avusturya 
devletlerinin. şüpheleri olmadığı da:hi meczum· ise de Fransa ve İngiltere 
devletleri mukaddeml~rde biraz -aldanmış C>lduklarıİıdan . şimdi Mehmet 
Alinin mücerret taaddiyatı takat fersasından naşi zuhura gelmiş ve gelmekte 
olan Girit ve Beriyyetüşşam ihtilalini gördükçe acaba yine itikatları değiş
mez mi, yollu sevkı kelam olundukça şimdi Mehmet Ali.hakkında cümlesi
nin itikatları bozulmuştur, ve ihtilallerin zuhuru Devleti Aliyye hakkında 
mahzı hayıru menfaati netice viı eceğin.de şüphe yoktur; ancak biraz sabır _ 
ve teenni lazımdır, diyerek avdet idüp çünki Beçte olan Fransız elçisi 
mahalli aherde bulunmak cihetile maslahatgüzar •makamında bulunan 
sır katibi vürud ederek bazı kelimatı resmiyyeden· sonra Beriyyetüşşam 
ihtilalinin indifaı lakırdısını açarak Devleti Aliyye · donanması Akdenize 
çıkacak imiş, şimdiki halde uyar mı, demesile Saltanatı Seniyye nizamatı 
bahriyye ve berriyyesine kemali'. tekayyüd ve· ihtimam buyurmakta oldu
ğundan ihtimalki asakiri bahriyyenin kesbi mümareseleri zımnında biraz 
donanma ihracı tasmim buyrulmuştur. Devleti Aliyyenin kendü.donanması 
kendü sularında gezmesi niçün uymasun, denildikte cevap bulamıyarak 
müsahabatı -adiyyeye intikal ile gitmiş olduğu, ve Beçe vürudu aciza
nem den üç gün mürurunda Prenç Meternik canibinden Beçte .olan daire
sine davetçi zuhur etmekle esvabı resmiyye ile gidildikte Prençi nrnmailey_h 
ta oda kapusundan istikbal ve· sayei mcıalivayei hazreti· şehinşahide ·mera~ 
simi ihtiramiyyeyi . keni<).· yenbagı icra ederek makamı yalayı sadareti 
uzmadan yazılan m·ektup resmi dahi kendüsüne tesli"m ve ita olunup badeh~ 
Memuriyetinizi sormak üzerime· lazım olmadığından: ~na dair birşey söyle
mem; lakin zatı şevketsimatı h_azreti şahanenin_ haşmetlu imparator 
hazretıe·d -dostı l;ıakikisi ·olarak her halde·: Devleti ·Aliyyenin devarn.u 
bakası ve hüsnühal ve istikrarı matlup ve mültezem olup . ben. i:l~hi 
hayrıhahı kadim bulunduğumdan -ve .. siz. umµ.u, nazikede: müstahdem 

--------··-·_;-- - :.--·-·- -:-··--~:::- .~ ~-;----. --·.-:· :: ----- . · ı 

[1] Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. 
. . 
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bendegandan olduğunuz cihetle elbette bu memuriyetiniz dahi mesalihi 
dakika için olacağından bazı ihtarı lazım gelen şeyleri irat edeceğimdir 

diyerek söze ağaz ile : Mehmet Ali Beriyye havalisi ihtilalini hemen 
bastırmış gibi ise de inşaallahü taala Devleti Aliyye hakkında hüsni netice 
ve menfaati mucip olacağından iştibahımız yoktur, kelamını zeylen. düveli 
berriyyeden· Rusya ve Avusturya ve bahriyyeden dahi İngiltere ve Fr<ı:nsa 
devletleri ki bu dört düveli kebire cümleten Devleti Aliyyenin saadeti hal 
ve istikrarını isterler ise de beyinlerinde derecatı mütefavite olup şöyle ki 
Avusturya devfeti ötedenberu Saltanatı Seniyyeye kemali safvet ·üzere 
bulunarak bunda kimsenin şüphesi olmadığı misillfi Rusya devletinin 
eğerçi mukaddemlerde Devleti Aliyyenin kesri kuvveti hakkında sui efkarı 
vaki olmuş ise de bir vakittenberu aynile Avusturya mesleğinde bulun
mak hasebile andan dahi vesv~se iktıza itmeyüp fakat İngiltere devleti 
şimdiki halde bazı cihetle şüphelice ve Fransanın şüphesi ana nisbete 
hafifçe görünmekte isede bunların cümlesi yine bir dairede dönerek 
birbirinden ayrılamıyacağını kat'ice bilüp ana göre hareket eylemeniz 
muktezayı maslahattan görünür, dimesile tarafı çakeranemden dahi, 
şevketmeabı kudret nisap velini'metim padişahım efendim hazretlerinin 
canibi cenabı imparatoriye ofan meveddeti kamile ve musafatı şamilei 
padişahanelerinden başka evsafı memduha ve hayrhahlığınız cihetile 
he kkınızda hüsni itimat cenabı tacidari berkemal olmak hasebile mas
lahatı memuremde reyinize müracaat ile nesayihi müessirenizden istifade 
etmeklik esası memuriyetim olmağla işbu ihtarı isabet şıarınızdan mem
nuniyetimi beyan edemem, yollu "çeramonye,,li mukaddime ile Avustur
ya devletinin muamelatı cemile ve niyyatı hayriyyesi vakıa iştibahtan azade 
olduğu misillfi Rusya devletinin dahi Devleti Aliyye hakkında usuli dostane 
ve müttehidanesi malum ve alelhusus dostluğunun semerei nafiası dahi 
meşhi.ıd olup diğerlerinin birbirinden farklıca şüpheleri olsa bile ge
çen sene Avrupanın teskini ezhanına nasıl himmet olunduysa bittedriç 
bakiyyei şübühatın izalesi kabil olur, ve ·Beriyye ihtilalinden, dolayı memul 
olan hüsnü netice dahi inşaallahü taala .dostlar himmetile az vakitte 
müş~hede olunur, denilerek memuriyeti kemteranemden dolayı zihinlere 
birşey gelmemek ve alelhusus Cezayir maslahatına memuriyeti kemtera
nem lakırdısı Avrupada münteşir olarak Fransalu Cezayirden çıkmamak 
daiyesinde olduklarına dair mumaileyh Mavroyani kullarının ifadatı 
vaki olduğundan bu kadar intişarı üzerine kendüsünden ketmolunmuş 
gibi anlaşılmama'k içün muktezayı memuriyetim üzere beyneddevleteyn 
tekidi müvalat hususunda ve gere.k asıl memuriyetim olan hususta ihtaratı 
nafianızı talep ederim, denildikte, Saltanatı Seniyyeden dolayı Avusturya 
devletinin politikasına dair düveli bahriyyeye tebliğ olunan keyfiyyatı . 

T. vesikaları 
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Baron Ottenfels vasıtasile size tefhim · ederim, ve Pariste olan Nemçe 
elçisi hayli vakittir orada ikamet ile Fransanın her haline muttali oldu
ğundan umuri memurenize dair icap eden şeyleri. ifade ve ihtar itmesini 
dahi ana <mahsusaİı yazarım, deyüp badehu imparatori müşarünileyh 
Moravya kazasında Brünn şehri etrafında büyük talim ettirmek i,çün 
bulunduğu, Schoenbrunn nam sayfiyesinden hareket ve azimet etmiş 
oİduğundan ademi mülakattan dolayı pek müteessir olduğunu ityan 
etmekle savbu kemteranemden dahi imparatori müşarünileyh cenapları 
zatı maali . simatı hazreti cihanbaninin dosti ehabbı olduklarından 
huzuruna duhulü baisi mübahat olacağında şüphe yoğiSe de ne çare galiba 
kendü talii na hemvarım iktızasından olarak böyle tesadüf etmiş oldu
ğundan inşaallahü taala avdette bu iftihara nailiyetimi memul ederim, 
qenilmekle prenç'i mumaileyh kangi gün hareket edeceğimi sual etmesile 
savbı ubeydanemden dahi yevmi mülakattan bir gün sonraki şehri merku
mim yirmi altıncı paz.ar günü hareket niyetinde olduğumu beyan eyledi
ğimde çünki zati şevketsimatı mülilkanenin bahçelere rağbeti seniyyei 
padişahaneleri malum olduğundan sonra hakipayi hümayunlarına tavsif 
içün pazar günü dahi tevakkuf. ile imparatorun hariç şehirde kain Laxem
bourg nam benam bahçesini gezüp badehu Baden karyesinde beraber taam 
olunmak üzere gelmenizi reca ederim, demekle çünki resmi ~ülakat mecli
sinde kendüsinin pek te ince sözlere girişmek istemediği tavrından ihsas 
olunmak hasebile bazı mühim şeyler ya ziyafette vakit bulunup söylenmek 
ve yahut Ottenfels vasıtasile tebliğ olunmak mülahazasile tarafı ben.~ 
<;ieganemden dahi hatırınız içün bir değil bir kaç gün dahi tevakkuf 
mümkündür, denilerek muvafakat ile avdet olunmuş olduğundan vakti 
teşyide mumaileyh _ Ottenfels gelüp yarın nezdinize vürud ile bazı şeyler 
ı:ı::ıüzakere itmek üzere l\ı'.leternik tarafından memur oldum, deyüp ertesi 
gün gelerek sureti mücavebattan prenç 'i mumaileyh ·pek memnun oldu
ğunu ve.donan,rna hakkında suyi kemteranemden Fransa maslahatgüzarına 
verilen cevap mesriıutarı olarak bu kelamdan sizin donanmanız mücerret 
seyrütemaşa şayıasiyle Devleti· Aliyye sularında gezmekte iken Saltanatı 

Seniyye donanması kendü sularında niçün gezmesin, manası çıkacağından. 
bundan dahi mahzuz olduklarını beyan eyledikten sonra size alelıtlak 
politika maslahatlarında medarı külli olmak içün Meternik tarafından 
tebliği vadolunan Avusturya politikası keyfiyetini. m~muriyetim . veçhile 
ifade edeyim, diyerek leffen takdimi hakipayı samilerf kılınan varakada 
muharrer kelimatı lisanen irad .ettikten sonra şu Cezayir maslahatına dair 
tarafınızdan iddia vaki olur ise Fransa tarafından kabul ve istima olun
mıyacağı mesmu olup buna sebep dahi Fransa milletinin rriüftehirane 

34 . 



Mustafa Reşit Paşanın Siyasi Yazıları 

davalarından başka çünki Cezayir, kralı sabık [1] zamanında Fran
sanın desti istil.asına geçmiş olduğundan reddi hususunun kendü 
vaktine tesadüfünü şimdiki kral [2] çirkin görmesi kaziyyesi olarak her ne 
ise bu madde gayet düşvar bir şey olduğundan oraca ihtaratı icabiyyeye 
ihtiyacınız bedihi olmağla prenç Met emik Pariste olan ·Nemçe elçisine 
dünkü ifadesi veçhile mektup yazayım, demesi bundan iktıza, ediyor,· de
mekle savbı bendeganemden dahi Devleti Aliyyenin Cezayir maslahatında 
derkar olan hukukı sarihasına dair irad olunan sözleri badetteslim kendü
sinin iki hususun müzakeresine · Meternik tarafından memuriyeti olarak 
biri Bosna huc;ludu hakkında Ali Namık Paşa hazretlerinin . valiliği hen
gamında bazı tanzimat vaki olmuş ise de hiç birisi icra olunmıyarak 

ezcümle resi hudutta vaki ormanın iki taraftan kırdırılmasile serkeşlik 
edenlere kemingah bırakılmaması tanzimatı mezkilrede olduğiından derhal 
Avusturya devleti tarafından kendü cariiplerinde bulunan orman kırdırıl
mış ise dahi Bosna tarafının ormanı heyeti asliyesi üzere kaldığından 
şimdi mutarassıdı kemingahı fırsat olan eşkıya bila hail Nemçe devleti 
tebaasına isali hasar etmekte ve bu defa kale üzerine vaki olan hücumları 
dahi ehaliyi bi huzı,ır eylemekte olmağla ahzi intikam kaziyyesi içün ehalii 
merkume taraflarından her bar istid'ayı ruhsat olunmakta ise de Avuşturya 
devleti mücerred Devlefi Aliyyeye riayeten cevaz vermediğinden bu madde
nin istihsali hüsnü suret ve zabıtasına bakılmak ehem ve girdapların kesrü 
imhası hususu dahi menafii adideyi mucip şey· olduğundan buna dahi 
Saltanatı Seniyyenin müsaade buyurması elzem olup alelhusus Av.usturya 
devleti daima Devleti Aliyye gayretkeşliğinde bulunup bütüri avrupaluya dahi 
böylece ilan etmekte iken bu misillı1 cüzi şeylere müsaade buyriılmamasın
dan dolayı düveli ecnebiyyeden hicap ediyor, vadisinde bir takım şeyler 
söylemekle Bosna tarafından Nemçe devleti tebaasına isali mazarrat ol
duğuna kat'a rızayı ali olmayıp mukaddemki tanzimatın ademi icrası dahi 
ol vakit Bosnada ihtilal zuhurundan ve sonraları dahi gavaili müteakı
beden neşet etmiş şey olarak işte şimdi mahsus memur tayin ve izam 
kılınmış olmağla elbette iktızasına himmet buyrulur, ve girdaplar dahi 
istihkamatı tabiiyye hükmünde olarak bahusus mahvı takdirinde suyun· 
şiddeti seylabından dolayı kılaı hakaniyyeye bazı güne mazarratı rivayet 
olduğundan başka Tuna sevahili ehalisinin bir nevi taayüşten mahrumiyet
lerini mucip olacağına binaen tecviz olunamadığı ve muahharen keyfiyya
tı mahalliyyesinin tekrar , tahkikı Vidin muhafızı hazretlerine havale buy
rulmuş olduğu şimdiye kadar malumunuz olmuştur, denildikte girdapların 
mahvı takdirinde iki tarafa dahi Nemçe devleti tarafından masarifi çeki-

[ 1] CJıarles x 
[2] Louis - Philippe -
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lerek yollar yapılup yine yedekçilik baki ve belki daha eshel olacağlnı 
ve kendülerinin kıliiı hakaniyyeye bir gfine sui kasdları olmayup şayet 

Rusyalunun ince donanmasına yol açılur deyu mülahaza olunur ise ·Öyle 
olmak liizım gelse kendüleri dahi ihtiraz etmek iktıza edeceği ve istihka
mat denilen şeylerin hudanekerde vaktı seferde lüzumu olacağından ol 
halde yine kendüleri müteahhit olacaklarını ve Bavyeradan ta Zemone ka
dar Tunada her yerin gemileri geştü güzar etmekte olarak hiç bir ma
hallinde müşkülat bırakılmayup ve bir taraftan dahi vesvese olunmamakta 
idüğünü beyan idüp çünki geçende takdimi hakipayi veliyyÜnniamileri 
kılınan arizai çakeranemde işar kılındığı üzere Sırplu baş kenezi Miloş 
Macar ülkesinde bulunan vapurların Beç tarafına geçemediğini ifade idüp 
buraya vürudu ubeydanemde vaki olan tahkikatı bendeganeme göre vapur
ların geçememesi bir gfine nizam ve ihtiyattan olmayup mücerret yukarular
da suyun kılletinden naşi ise de Bavyeradan Beçe gelen gemiler getirdiği 
eşyayı çıkarup aher sefineye vaz ile Peşteye ve oradan dahi Zemone ve 
Zemonden Adakalesine kadar birbirine nakil tarikile gönderilmekte olduğu 
istima olunmuş olduğundan serriştei müdafaa olur mülahzasile bu kefiyyet 
bil'irat Adakalesi tarafında ahar gemilere eşya devri dahi a0ıile bu 
kabilden olmağla buna suubet denilmemek iktıza eder yollu söylendikte 
buralarda bu usulün Tuna nehrinin yukaruları sığ- olup aşağılara gittikçe 
çoğalmakta olduğundan bir mahallin gemisi ahar mahalde geştü güzara 
elvermediğine binaen zaruri ise de bµralarda gemiler birbirine yanaşup 
bila tekellüf eşyayi devr idüp Adakalesi tarafında . olan girdaplar bu 
kabilden olmıyarak eşya karaya çıkarılup biraz götürüldükten sonra ahar 
sefineye konulmakta olmağın bu suubetin def'i muktezayi maslahattandır; 
şu kadar ki girdaplara dokunulmaksızın belki aralarından bir yol bulu
nabilmek ümidi derkar olmağla evvelemirde girdapların imhasına teşeb
. büs olunmıyarak oraların muayenesine karar verilmiş, bu keyfiyet sefa
retleri tarafına dahi yazılmış. olduğundan artık bu hususta Saltanatı Seniy
yenin müsaadei aliyyesini imparator cenapları iltimas idüp bu hususların 
size ifadesi canibi imparatoriden prenç Meternike tenbih olundu; biletraf 
iş;ar- etmenizi rica ederiz, diyerek hatmi kelam etmekle tarafı çakeriden 
dahi· ifadatı vaki anızı yazarım, cevabı verilmiş ve ferdası gün prenç'i 
mumaileyhin ziyafeti için Baden karyesine gidildikte iptida nüzul olunan 
mahalle Rusya maslahatgüzarı gelüp Suriye ihtilali lakırdlsını açarak 
Rusya imparatoru cenapları Devleti Aliyyenin bazı gfina tedarikatını .işitti
ğinde ademi tecviz ile dersaadete azimet etmek üzere bulunan elçi mösyö 
Boutenieff'e mütaleatını tefhim etmiş olduğunu Rusya imparatorunun rey 
ve mülahazası dahi aynile o merkezde idügini söyleyüp badehu prenç 
Meternik ile mülakat olundukta kulunuzu. Baron Ottenfels ile bir tenha 
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odaya götürüp girdap hususuna dair Ottenfels'in ifadatını tekrar ve bu 
hususa müsaade buyurulduğu halde Derisaadete menafii külliyyesi olup 
ezcümle faraza vakten be vaktin İngiltere tarafından Akdeniz boğazı ab
luka olunmak lazımgelse buradan Tuna ile külliyyetlıi zahire sevkolunarak 
asitanei şevket aşiyanede kat'a zaruret çekilmiyeceği suretini dahi tezkar 
ile bu hususun ve gerek Bosna maddesinin yazılmasını tekid idüp tarafı 
çakeranemden dahi yazılacağı beyan olunduktan sonra Mehmet Ali'nin . 
evzaı baridesi ve ziri' idaresinde bulunan mahaller ahalisine taaddiyatı 
vakiası derpiş olunarak bu şeylere tahammül emri müşkil idügi ityan 
olundukta kendüsi dahi tasdik ile Mehmet Ali her nekadar def'i ihtilal 
etse bile bundan böyle Suriye tarafını Mısır usulüne koymak ihtimali 
olmayup hususile· Avrupa halkının zu'mu itikadı dahi' değişmiş oldu
ğundan . bir müddetcik dahi sabır olunur ise az vakitte hüsnü neticesi 
görüleceği ve kendüsinin Devleti Aliyyeye hayırhahlığı vadisinde itrayi 
kelam ederek badehu avdet ve işbu arizai acizanemin tarihi olan mübarek 
pazartesi günü Beçten dahi hareket olunmuş olup inşaallahü taala Parise 
vürudu kemteranemde şu Mısır meselesi hakkında lisan kullanılmak taze 
malumata mütevakkıf olmağla Suriye ahvalinin ve tarafı Devleti Aliyyeden 
elhaletü hazihi tutulan usul ve icra buyurulmakta olan tedabiri mehasin 
şümulün peyapey iş' arı menutı inayeti aliyyeleri idügi ve malıimı meali mel~ 
zumı veliyyünniamileri buyurulduğu üzere prenç Meternik bir akil ve fatin 
adem ve Avrupanın her mahallinde riayeti hatırı kaziyesi dahi müsellem 
olarak kendüsi dahi Devleti Aliyye hayırhahlığında ·usulü sabitesini ityan 
etmekte olduğuna binaen aralıkta münasebet düştükçe taltifi suretine 
himmet buyurulsa Saltanatı Seniyyenin işine yaraması melhuzattan olduğu 
beyanile arizai ubudiyet farizai kemteranem terkim ve Beçte tesadüf 
olunan İngiltere zuhuratile takdim olunmağla inşaallahü taala sureti hal 
muhatı ilmi alileri buyuruldukta her halde emrü ferman hazreti men 
lehülemrindir 

27 rebiü.lahzr 1250 

Mustafa Reşit 

Maslahatgüzar Mavroyani kulları bir gayretli adem olarak prenç 
Meternik .dahi kendüsini sevmekte olduğundan Devleti Aliyye mesalihine 
vüs'i mertebe çalışmakta ise de maaşı muayyeni buraların masarifi takat 
fersasına nazaran rütbei kifayede olmayup hususile prenç Meternik yaz 
mevsiminde sayfiyeye azimetinde bütün süfera dahi hane isticarile prençi 
mumaileyhin yanından ayrılmamakta iken maslahatgüzarı mumaileyh 
ademi iktidarı cihetile gidemiyerek maslahatı memuresinde zaruri tecvizi 
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kusur etmekte olduğuna ve mumaileyhin sair akranı olan maslahatgü
zarlardan geri bırakılmaması şanı meali· nişanı Saltanatı Seniyyeden idü
gine binaen ifadei hale iptidar kılınmış olmağla her halde emrü ferman 
hazreti men lehülemrindir 

•27 rebiülô.hir 't250 

Mustafa Reşit 

il 

Parise memur Amedci B~y kulları taı;"afından bu defa huruf 
ile muharrer varid olan tahriratın hallidir [1] 

Mukaddemce hakipayi veliyüriniamilerine beyan ve iş'ar kılındığı vechile 
Paris şehrine bilvusul umuri ecnebiye nazırı cenaplarile mulakat olunmuş 
olduğundan işbu şehri Cumadelulasının on sekizinci pazartesi günü dahi 
elbisei resmiyye ile haşmetlu Fransa padişahı cenablarının [2] nezdine 
duhul ve mubarek namei hümayuni hazreti şehinşahi mezid tazimat ve 
tefhimat He yeden beyed teslim olunarak tarafı çakeriden irad· olunan 
kelimatı re~miyyenin sureti ile canibi kraliden bastü beyan kılınan cevabı 
resminin tercümesi manzuri ali buyurulmak içün takdim kılınmış olup 
iŞbu mülakatı resmiyyenin icrasında sayei şevket vayei hazreti hilafet~ 

penahide çakeri keminelerine pek çok ibrazı hürmet ve riayet olunarak 
hatta sarayi kıralide teşrifat rusı1muna memur olan bir muteber adem 
kırala mahsus hentolar ile gelüp kulunuzu saraya.iysal ile orada muteber 
ceneraller istikbal ederek öylece nezdi kraliye duhul olunmuş ve çünki 
çakerleri sayei meali vayei hazreti tacidaride hoca tedarikile Fransa lisanını 
tahsile bed'ü teşebbüs eylediğinden galiba bu keyfiyet kıralı müşarünileyh 
cenaplarının mesmuu olarak ber minvali meşruh kelimatı resmiyyeye irad 
edildiği cevabı resmisini zeylen lisanınızı bilmediğimden sizinle bila vasıta 
musahabet edemediğim gücume gidiyor. Lakin sizin ai vakitte Fransa 
lisanını tahsil etmenizi memul ederim, yollu ityanı kelam etmiş ve badehu 
kıraliçe [3] cenaplarının nezdine varılarak duhterlerinden ikisi yeminü 
yesarında hazır oldukiarı halde mülakat olunmağla her birerlerine tarafı 
eşrefi cenabı . mü!Ükaneden istif sarı hatır icra olundukta cümlesi başka 

' ' 
başka teşekkür ederek hatta kıraliçei müşarünileyha sizin buraya · vüni-
diınuzda bu merkezde bulunup bu vechile iltifatı seniyyei hazreti padi-

(1] Başvekalet arşivi, mesaili siyasiy<ı - Fransa kartonu (1,2) evrak numarası 

10 ; aslı şifre oİan bu vesikanın yalnız tarihsiz hal sureti bulunabildi. 
l2] Louis - Philippe 
[3] Marie - Amelie 

38 



Mustafa Reşit Paşanın Siyasi Yazıları 

şahiye . mazhariyetimden kuvvei taliimi istidlal ederim diyerek izharı 
şadımani eylemiş olduğu . 

. İşbu şehiri cumadelıllanın yirmi ikinci cuma günü kıralı muşarün. 
ileyh ·canibinden akşam taamına davet olunmuş olduğumuz halde şehiri 
merkumun yirminci çarşamba gecesi atufetlı1 Namık Paşa hazretleri [1] 
dahi f:>arise vürud etmiş olduğundan canibi kıraliden ·ol dahi davet 
olunmasile birlikte gidilerek taamdan sonra kıralı müşarünileyh bir aralık . 
zatı şevket simatı hazreti şehnişahiye olan hulus ve muhabbetini bastü 
beyan ile cenabı merahim nisabı hilafetpenahinin kemali şevket ve 
ikbalı ·mülılkaneleri ve Devleti Aliyyenin saadeti hali daimlsi kendulerinin 
ve Fransa devletinin ahassi amalleri olduğunu ve bu keyfiyetin böylece 
yazılması mültemes idügini irad idüp tarafı ubeydanemden dahi me'mulü 
ali bu merkezde olmakla inşaallahü taala niesalihi vakıada asarı fi'l
iyyesi dahi müşahede olunacağı ve sureti ifadesi yazılacağı cevabı verildik" 
ten sonra burada sefareti Devleti Aliyyenin bulunması Fransa devletine 
baisi mahzuziyet ve memnuniyet olduğundan ikameti çakeranem içün 
devletce mahsus konak tehiyye olunduğunu dahi ifade ederek badehu 
avdet" kılındığı. 

Kullarının Parise vürudu çakeranem eyyamında Fransa baş vekili 
Marechal Gerard hasta bulunup şimdilerde biraz iktisabı büru' etmiş 
olduğundan tercüman vasıtasile. bilmuhabere yevmü mezkılrde daveti 
kıraliye gidilmezden evvelce kezalik paşayı munıaileyh hazretlerile bera
ber olduğumuz halde mareşalı mumaileyhe resmen gidilerek yedi kemte
ranemde bulunan mektubu samii cenabi sadaretpenahl teslim ve itia olu
nup tarafeynden bazı mücavebatı resmiyye cereyanile avdet olunmuş ve 
yevmü mezkılrde yine paşayı mumaileyh ile beraberce elçii sabıkı Ge
neral Guilleninot'ının [2] hanesine varılarak anınla dahi mülakat kılın

mış idüki. 
Kullarının me~uriyeti ubeydanemden Fransa kıralı ve vükel~sı ve belki 

efradı ahalisi ziyade mahzuziyet sureti gösterib Mehmet Ali hakkında 
dahi evvelki zumü itikatları değişmiş gibi görünüyor ise de herifin 
gayretini çeker burada tüccar taifesinden. bir takım muteber ademler 
masarife bakmıyarak · gazete kağıtlarına herifin lehine sözler yazdırup 
isticlabı ezhana çalışmakta oldukları tahkik olunmuş ve görülen gazete 
evrakı dahi bu manayı teyid etmiş olduğundan tarafı ubeydanemden dahi 
hiç kimseye renk verilmeyerek şu gazete usulünün istihsali çaresi taharri 
olunmakta olmakla inşaallahü taala ahdi karibte yolu bulunup daima 
measiri celile ve medayihi seniyyei hazreti padişahinin ve Mehmet Ali-. 

[1] Londra sefiri 
[2] Fransanın sabık İstanbul sefiri. 



Tüıık Tarih Vesikaları 

nin suief'ali keyfiyyatının neşrü işaasile Mısır gayretkeşlerinin vahi söz
lerini iptale çalışılacağından başka ·çünki memuren daima nezdi kemte-_ 
raneme amedşüd etmekte olan Fra'Ilsa Davleti Baştercümanı Jouannin [1] 
mukaddema sefaret baştercümanlığile hayli vakit Derisaadette eğlenµp 
tarafı Devleti Aliyyeden pek çok iltifat ve ihsan görmüş _olduğundan 
Saltanatı Seniyye gayretkeşliği ızhar idüp kendüsi ise bir doğruca adem 

_ve davası dahi sıdka mukarin gibi görünmekle Mısır tarafının ef'ali re
diesine dair tarafı kemteranemden münasip sözler söylendikce cümle
sini tasdik ederek, siz iki kere Mısıra azimet ile oranın her bir ahvalini 
reyelayn müşahede etmiş olduğunuzdan söylediğiniz sÖzü vüsuk ve iti
mada şayandır; ve sırası düşürülerek vükelayı devlete irat olundukca 
elbette tesir edeceğinde şüphe yoktur, -yollu cevaplar vermekte her ne 
ise bimennihi taala bundan böyle resmi ve gayri resmi meclislerde fırsat 
bulundukca. icap eden sözler söylenerek ve bir canipten dahi mersum 
]ouannin -vasıtasile söylettirilerek ifayı memuriyete ikdam ve dikkat 
kılınacağı ve fransız vükelasının lisanlarına göre Beriyyetüşşam tarafında 
zuhiir eden. keyfiyet harben ve şulhan bastırılması suretinde ise de 
keyfiyeti mezkfire henüz külliyyen mündefi olmıyarak ilelan muharebe 
vukuu sair bazı taraflardan istima olunmakta ve gazetelerde dahi bazan 
bu misillı1 sözler yazılmakta olduğu. -

Parise vürudi çakeranemden şimdiye, kadar icrayi merasim ve tekidi 
müvalat _ suretile uğraşmakta olarak henüz Cezayir maslahatına dair 
memuriyeti kemteranemin ilanı mevsimi geımeyup gerçi Fransa Umuru 
Ecnebiye Nazırı Amiral de Rigng bugünlerde tezevvüc gailesiyle meşgul 
olduğundan bahsederek olunacak mükalerriatın zaruri bir kaç gün taah
hurü lazım geleceğini ihbar idüp kullarının memuriyeti aleniyyem ise mü
kalemeye mutavakkıf maslahat olmadığına nazaran bunların mücerret 
Cezayir hususu müzakeresine müteheyyi oldukları anlaşılıyor ise de bir 
taraftan dahi Moniteur tabir olunur Fransa resmi gazetesinde ve diğer
lerinde Cezayirin nizamatı dahiliyye ve tevsii ticaretine dair şeyler yazıl
m'!kta olup her ne ise bu hususa dair menviyat vakıalarının erbabı 

vukuftan tahkikile ana göre davranılmak hayırlı olacağına ve Rusya 
devleti Saltanatı Seniyyepin dostu ehap ve müttefiki olarak burada olan 
büyük elçisi Pozzo di Borgo cenapları dahi Fransanın her bir ahvaline 
~akıf ve din1.yetkar bir adem - idugürie binaen memuriyeti ubeydanem 
muktezasınca her bir hususu kendüsile müzakere ve muhabere olunacağİ 
haherile iptida tercüman efendi kulları [2] sefarethanesine gönderilüp 
Derisaadette. Rusya devleti sefareti tarafından verilen mektup irsal oluna-
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rak kıral mülakatından sonra vizite içün gidilmiş ise de sefarethanesinde 
bulunamadığından tekrar bilmuhabere gidilmek üzere iken elçii muma
ileyh cenapları kulunuzun olduğum mahalle vürud edüp mumaileyh Na
mık Paşa hazretleri dahi hazır olduğu halde bilmülakat cereyan eden 
müzakeratın fezlekesinde Devleti Aliyye ile Rusya devleti fahimesi bey
ninde derkar olan dost! ve ittifak cihetile memµrları dahi tekellüfsizce 
her bir ahvali mahremane müşavere etmek lazım geleceğine .dair keli
matı meveqdet ayattan sonra Cezayir keyfiyeti elçii mumaileyh cenap
ları tarafınd.an istifsar olundukta Fransalu iptidaları Cezayiri reddetmek 
niyyetinde olarak hatta badelistila Fransa vükelası bu hususu kendüsün
den dahi sual ettiklerinde bazı şerait ile tarafı Devleti Aliyyeye reddi 
Fransa yedinde ibkasından hayırlı olacağını beyan ile teşvik etmiş oldu
ğundan ölvakit General Guilleminot'nun s.efaretinde müzekkerei malı'.'ime 
ile resmen reddi suretini inba etmişler ise de sonra Fransa kıralı sabıkın 
hal'inde ana taraftar bulunanlar, biz kalmış olaydık Cezayiri vermez 
idik, yollu mükalemeler ile şimdiki kıra! takımını kızdırmış olduklarından 
bunlar dahi, biz de vermeyiz, şöyle böyle ederiz, gibi alenen söz vermiş 
olduklarına ve her ne sebebe mebni ise İngilterelı'.'i tarafından dahi bu 
husus hakkında ses çıkarılmadığına binaen -bir vakıttanberi bütün bütün 
yerleşmek suretine saparak daima oranın tedabirile uğraşmakta ve sene
de otuz altı milyon mıkdarı frank masarif etmekte ve bir takım rüesayı 
askeriyye dahi hazır Cezayir meselesile temettü ve intifa etmekte olma
larile bu hususa dair söylenecek sözleri kabul ve istimaa kıra! ve vü
kelasının şu esnada cesaret edemiyeceklerini vesair asker ve nas dahi 
razı olacaklarını akıl kesmeyüp bu cihetle. maslahatın hakikatinden 
sarfı n.azar ile tatlıca tarafını söylemek ·hakiki dostluğa yakışmıya-

\ cağından doğrusunu söylemeğe mecbur olduğunu halisane beyan 
ederek tarafı · çakeriden dahi Fransalı'.'inun evvelki niyyetleri ve .badel
istila ifadei resmiyyeleri cümleye malum iken şimdi beyinlerinde olan 
beyhude sözler ile Devleti Aliyye hukuku sarihası zayi olmak ve dava
sından geri durulmak iktıza etmeyeceğinden şimdi ne suretle ve ne vakit 
ilanı m~muriyet olunmak ve ne veçhile maslahata şuru ve teşebbüs kılın
mak icap edeceğine ve bu maddenin teferruatına dair mülahazatı istikşaf 
olunmağın bu hususu resmen iqdiaya Devleti Aliyyenin her dürlu salahi
yet . ve istihkakı derkar ve bu suretin şimdilerde husuli memı'.'il olunmaz 
ise dahi ileriye faidesi aşikar olup şöyle ki Fransalu bu Cezayirin kendi
lerine menfaati olup olmıyacağını henüz layıkile anlayamadıklarından Lir 
taraftan külliyetli akçe sarf etmekte ve davasında dahi ısrar eylemekte 
iseler de urbanın kendilerine ademi meyil ve inkıyatları cihetile - elbette 
giderek menafiinden meyus olup. bunların orada bütün bütün yerleşmele-
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rini bazı taraflar dahi çekemiyeceğinden şimdiki iddianın vakti istikbale 
faidesi olacağını ve· bu hususa dair burada tarafeynden taati olunacak 
takariri resmiyye suretleri peyderpey mumaileyh Namık Paşa hazretlerine 
göndeı:ilüp anın marifetile iktızasına göre İngilteı;e vükelasına irae ve 

. ~ - ~ 

ifade olunması menfaatten hali olmıyacağı ve kullarının memuriyeti ale-
niyyem tekidi meveddet sureti olduğundan Cezayir memuriyyetinin ilanında 
pek de tacil olunmıyarak on beş yirmi gün dahi geçirilmek münasip ol,. 
duğunu elçii mumaileyh cenapları sırasile yad ve tezkar etmekle keyfiyet 
pa·şayı mumaileyh hazretlerile beynimizde dahi ledelrnüiahaza vakıa mu
maileyh cenaplarının ihtarı veçhile ilanı' memuriyet hususunun on beş" 
yirmi gün kadar tehiri münasip olup ezcümle Fransa vükelası başlı ba
şına bu maddeyi kesmiyerek burada hususatı cariyye Pair de France ve 
Depute tabir olunur iki sınıf kamara [1] erbabı beyinlerinde müzakereye 
muhtaç olup bu kamaralar ise henüz küşad . olunmıyarak bundan bir 
buçuk ve belki iki malı sonra açılacağına binaen memuriyyeti acizam~min 
tehirinde mazarrat olmıyacağı bedihiyattan olmak hasebile inşaallahü taala 
ol veçhile icra.sına ve her minval muharrer taati olunacak takarir ~uret
lerinin dahi peyderpey kendüsine irsaline karar verilmiş olmağla hemen 
Hakta·ala rızayı riıeyamin iktızayi hazreti hilafetpenahiye muvaffak hidematı 
mebrureye cümlemizi muvaffak eylemek daavatı tekrar kılındığ~. 

Rusya elçisi mumaileyh, Fransalunun ahvaline dair bastı kelam ede
rek bunlar hem Cezayiri zapt ve temellük etmek isteyüp ve hem bir ca
nipten dahi Mehmed Ali ile olan ülfet ve rabıtalarını muhafaza daiyesinde 
oldukları halde Saltanatı Seniyye ile hakkaniyyet suretinde görünerek poli
tikalarını idare etmek efkarında iseler de bu kaziyye cem'i ezdad demek 
olduğundan kendisine ağrep göründüğünü ve bu cihetle bunlardan dost
luk memul olunmıyacağını beyan etmekle sureti ifadesi badettasdik bun
ların rpümkün mertebe mazarratlarının def'ü tebidinden ala ve büyük 
dostlukları olmıyacağı tezkar olundukta vakıa hakikati hal ·böyle olup 
Devleti Aliyye ise kendi mesalihi d;:ı.hiliye ve nizamatı muktaziyyesine dikkat 
ve ihtimam buyurmak üzere olduğu halde bunların aralık aralık donanma 
ihracı ve işae ettikleri havadisler beyhude kılükali ve tahdişi e:~hanı mucip 
olmasile muhafazai asayiş ve nizamatı matlubeye sayu verziş ancak Salta
natı Seniyyeyi kendi haline bırakmaları Y!lni bir takım . icapsız şeylerden 
feragat etmeleri kaziyyesinin sırası düştükçe tarafı çakeriden Fransa vüke
lasına ifadesi lazım geleceğini ihtar edüp tarafı . çakeriden dahi söylene
ceği cevabı v~rildikten sonra çünkü utufetlu Rifat Beyefendi (2] bende
lerinin 19 rebiülahır 1250 tarihile müverrah tahriratı vürud ederek Anavarin 

[1] Chambre. 
[2] Sadık Rifat Paşa o tarihte Reşit .Beye vekaleten amedilikte bulunuyordu. 
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tarafına Fransa askeri gittiği havadisi tahriratı mezkı1rede münderiç ol
mağla bu sohbetler sırasında böyle bir havadis işıtildiği keyfiyeti dahi 
elçii mumaileyhden istifsar olunmak hasebile Fransalunun bu esnada . bu 
misillfi tedarikat ve harekatı olma:yup hFttta Akdenizde bir kaç _kıt'a sefi
nelerinden maada donanmaları olmadığinı söylemiş idüği ve bu müla
kattan bir gün sonra mumaileyh Namık Paşa hazretlerile elçii mumaiJey
hin sefarethanesine gidildikte paşayı mumaileyh hazretlerinin ve gerek · 
çakerlerinin kendülerine ihbar olunan memuriyyeti aleniyye ve hafiyyeleri
mizden başka keenne Rusya devleti aleyhine Fransa ve İngilterelı1 ile bazı 
tedabir müzakeresine dahi memuriyyetlerimiz olduğu bazı taraftan kendü
sine söylenilmekte ise de vücud vermeyüp her halde tarafı acizaneleri
müzden vaki olacak ifadata itimad edeceğini· inha etmekle tarafı çakera
nelerimizden verilen cevapta Devleti Aliyye Fransa ve İngilterelı1nun 
iğfalatının bundan mukaddemlerde anlayup Rusya devleH fahimesinin dahi 
filen dostluğunu müşahede etmiş· ve haşmetlu Rusya imparatoru cenapla
·~ının niyyatı halisanesine her dürlü vüsuk ve itimat hasıl eylemiş olup 
alelhusus zatı şevketsimatı hazreti şehinşahinin usulü_ sabite ve rezaneti akl 
ve fetaneti kamilei. padişahaneleri cihetile daima muradı hayriyyet mutadı 
Şahaneleri şu husule gelen dosti ve ittifakın muhafa.zasından ibaret olarak 
bu makule şeyin hatırlara bile gelmesi muhal ender muhal olduğundan , 
bu söylenen söz devleti fahimeteynin mahabbeti tammelerini çekemiyen~ . 
lerin ihtiraatından olduğu ve çakerleri burada bulunacağımdan memuri
yeti acizaneme dair ve sair her ne vuku bulur ve nasıl lakırdılar işidilir · 

. ise kah bilmülakat müzakere ve hazan dahi her veçhile mahrem ve sıtku 
istikameti. mücerrep ve müsellem olan tercüman -Ruhüddin Efendi vesate
tile · muhabere ·olunacağı velhasılı Saltanatı Seniyyenin Rusya devletinden 
mektum bir işi olmamağla her husus keridüsüne -ihbar ve ifade 

·-kılınacağı beyan olundukta izharı mahzuziyyet ederek çakerlerinin yanımda 
Fransalı1 bir tercüman . olduğu mesmuu olduğunu söylemiş olduğundan 
bundan muradı Fransa devleti tarafına ber mutad tayin olunan baş 
terceman J ouannin -olduğu anlaşılmağla merasimi mutade icrasında ve 
bazı seyrü temaşa olunacak mahallerde beraber bulunmak · içün Fransa 
devleti tarafından baş tercüman tayin olunmuş ise de anın mesalihi mah
susaya mahremiyyeti icap etmiyerek fakcıt resmi şeylerde bulunacağı 
keyfiyyeti ifade kılındığı ve Fransa ve İngiltere devletleri mukaddemlerde 
Mehmet Aliye sehabet suretinde iseler de şimdiki halde Girit ve mütea
kıben Beriyyetüşşam ihtilallerinden dolayı Mehmet Alinin ipliği pazara 
çıkmış olduğundan şimdi anın hakkında itikatları ne veçhile olduğu 
vukufu cihetile elçii mumaileyh cenaplarından bilmünasebe istifsar olun
dukh Mehmet Alinin şimdiki halde ziyade ilerlemesi Rusya devletile 
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muharebeye IJ.etice vereceğinden ol sureti istemezler ise de bulunduğu 
halde tenezzülünü dahi tecviz etmediklerini ve bu iki donanma sahibi 
devletler ile ülfe.t ve muamelat cihetile Mehmet Aliye Devleti Aliyye düş
man nazarile bakmak icap edeceğini söylemiş idügi. 

. ~ .~ 

Malumı veliyünniamileri buyurulduğu üzere Rothschild familyası 

A vrupanıJ} her bir mahallinde bulunduğundan Pariste mütemekkin iki 
kardeşler vizite içün nezdi çakeriye gelerek mukaddemce Derisaadete 
gelüp avdet ile şimdi Londraya gitmiş olan yeğenleri Nathanael hakkında 
zuhura gelen i~ayeti aliyyei hazreti hilafetpenahiden dolayı teşekkür v~ 
sitayiş levazımını ifadan sonra Saltanatı Seniyyenin kendülerine dair bir 
hizmet ve iradesi vaki olur ise icrasına hazır ve amade olduklarını ifade 
etmelerile tarafı çakeriden dahi izharı mahzuziyet olunarak badehu ken
dülerinden akçe istidanesi zımnında Mehmet Ali Paşa tarafından bir 
açık senet ile bu esnada buraya bir adam geldiğini söylemiŞ oldukların
dan şimdi böyle akçe istemesi Suriye maslahatı masarifinden dolayı 
sıkılmış olmasından neş'et edeceği mukaddemesile böyle şuriş ve ihtilal 
arasında matlup ettiği akçenin verilüp verilmiyeceği istikşaf olundukta 
istediği akçeye mukabil Mısır mahsulatından penbe [1] vereceğini beyan 
ve temin ile ticaret suretine konulmuş olduğundan ita edeceklerini söy
lemiş oldukları. 

General Guilleminot nın sefaretinde Derisaadette müddeti medide 
sefaret baş katibi olup şimdi burada Amedci makamında bulunan Mösyö 
Desages haylice muteber olmağla belki işe yarar mülahazasile mumaileyh 
Namık Paşa hazretleri bendelerile beraberce vizite içün gidildikte bazı 
müsahabatı resmiyeden sonra Derisaadete berren posta ile gönderilen 
mektupların vusulü hayli uzamakta olduğundan ve Marsilyadan sair ma
hallere vapur gemilerile mekatip ve bazı emtiai ticaret gibi şeylerin 
sürati iysaline suret verilmiş idüğinden bahisle Devleti Aliyyenin iradei 
seniyyesine muvafık olduğu halde yine Marsilyadan Derisaadete ve İzmire 
vapur gemileri gidüp gelmek ü:/;ere · ruhsat verilse tarafeyne ziyade 
suhulet ve menfaati müstelzim olacağı ve bu hQsus Saltanatı Seniyyenin 
mesalihi dahiliyye ve hariciyyesine dokunur mevaddan olmadığını ve bu 
maddeyi elçileri amiral Roüssin'e mukaddem ve muahhar yazmış olduk
larından tarafı çakeriden dahi hakipayi veliyyünnimilerine yazılmasını ifade 
itmekle savbı kemteranemden dahi hikayeten tahrir ve beyan olunacağı 
cevabı verilmiş olduğundan mücerred malumu veliyyünniamileri buyurul
mak içün iş'ara mübaderet olunduğu. 

[1] Pamuk. 
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