
. . . . 
. T . A R 1 H 

• ·v··::'.E" .; s· · .. ı·· K·,: ;A·_ .. :.:f :.A· R .... I .. . . ·_~.:. .... . . ·U ' ..... ~ ' 
: . . . . . ... "· . :_ . . . . 

. . 
. ;. ... .• . • • • • ·.. • • : .• ·.t :· 

Say-1 .: ~2:- Ağustos 194:1 . . . .. Cilt: 1 
. . -· . . . . . . .. . . . . . . 



İNGİLTERENİN AKDENiZ HAKİMİYETİ HAKKINDA 
VESİKALAR 

"1798 - 1805,, 

. İngilferenin Akdeniz hakkında, göze çarpacak şekilde siyasi faaliyet 
göstermesi XVIII inci asrın ilk yıllarında başlar. İspanya veraset harpleri
ne İngilizlerin girmesini neticelendiren sebeplerden biri de- Batı Akdeniz 
meselesidir. On üç sene süren bu harplerin sonunda C~belüttarık Büyük 
Brifanyanın eline geçmiştir. XVIII inci asrın son yıllarında· Napolyon Bo
napartın Mısırı istilası İngiltere için hayatı bir şekil almıştır. Şark ile olan 
ticaretini ve Asyadaki müstemleke imparatorluğunun emniyetini korumak 
için İngiltereyi Fransa ile karşı karşıya görüyoruz. İngiltere Osmanlı İm
paratorluğunun ·tamamiyeti prensibi arkasında Osrnanlılar ve Ruslar ile 
işbirliği yapıyor. Rus ve Osmanlı donanması Fransızları yedi Yunan 
adalarından kogarken İngilizler de, Fransız donanmasını. Abuhurda yakı
yorlar ve Maltayı Fransızların elinden alıyorlar. Osmanlı orduları Mı
sırd~n Fransız kuvvetlerini çıkaramayınca lngilizler Mısır topraklarına. 
asker çıkararak osmanlılara yardım. ediyorlar. Fransızlar· m~ğlup· olarak 
memleketlerine dönüyorlar ve Akdeniz meselesi de zahirde Napolyonun 
Mısırı istila teşebbüsünden evvelki vaziyete irca edilmiş oluyor. Hakikatte 
İngilizlerin Akdenizde müdahelesine y9l açan bu Fransız teşeb_büsü İn
gilizlere Akdenizde kuvvetli hakimiyet adımları attırmış bulunmaktadır: 

12 Cebelüttarıktan sonra İngilizler Maltaya da sahip olmuşlardır. ~Donanma
larına, Akdenizde baş kaldıracak herhangi'bahri bir kuvvet kalmamıştır. 
Bu mühim· tarihi vak'alara dafr Başvekalet arşivinde mevcut vesika
lardan bir kısmını tarih ile uğraşanlara faidesi dokunur ümidile neşre-

Vesika I 

Vesika 11 

diyoruz. · 

Fransızları Tulondan Mısıra getirmiş olan donanmanın Abuhurda 
İngiliz donanın.ası tarafından yakıldığına dair Rodos mütesellimiriin ha
vadis kağıdı. 

Abuhurda, Fransız donanmasın~n İngiliz 4onanması tarafından nasıl 
muharebeye icbar ~dilerek yakıldığını . ve batırıldığını bildirmektedir. 
İngilizler.in Abuhur zaferi İstanbulda büyük sevinç uyandırmıştır. Bu zafer 
haberinin gelmesinden sonradır ki Babıali Fransaya karşı ilanı harp 
edebilmiştir. 
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Vesika III 

Vesika iV 

Vesika V 

Vesika VI 

Vesika VII 

İnğilizlerin Akdeniz Hakimiyet( Üze~ine Osmanlı Vesikaları 

Abuhurdaki zaferinden sonra büyük şöhret kazanan ve ileride İngil
terenin, Akdeniz f~losu kumandanlığına tayin edilecek olan Amiral Nelson 
Osmanlı hükumetinin iltifatlarından memnuniyetini bildirmektedir. Vesika, 
ayni zamanda Akdenizde Türk, -Rus, İngiliz donanmalarının İnüşter~k bir , 
hattı hareket takibine dair, düşünceleri ihtiva ,etmektedir. 

Napolyonun Mısırdan firarı. Osmanlı ve İngiliz donanmalarınin lüzumu 
kadar .sıkı bir kontrol temiİı edememiş olıµasindan · ileri gelmişti. Bu 
cihet Serdarı Ekrem tarafından -padişaha bilqirilriıiştir. Padişah, Kaptanı 
Deryaya yazdığı hattı •hümayünda Napolyoİıun firarı hadisesine benzer 
hadiselerin tekerrür etmemesi için tedbirler alınmasını emretmiştir. Dör
düncü vesika· Kaptanı Derya Hüseyin Paşanın, alakadar makama, tedbirle" ı ı · 
rin alındığını bildiren mektubudm. . 

İngilizlerin Mısır üzerindeki müstakbel projelerine aittir. Ingiliz donan
masında bulunan bir Osmanlı casusunun Kaptanı Derya Hüseyin Paşaya 
bildirdiğine göre, İngiliz zabitanı Mısırın İngiltereye 'lüzumundan bahs 
etmişlerdir: Osmanlı İmparatorluğımun zayıf olduğunu~ Mısırı 'müdafaaya 
muktedi_r olmadığını İngilizler Mısırda olmcıdığı takdirde bir başka dev;. 
lelin onu işgal edebileceğini söylemişlerdir. Hüseyin Paşa . böyle bir 
ihtimalin tahakkuku halinde İngilterenin Akdeniz ve Afrikadaki durumunun· 
alacağı şekli bir harita üzerinde tesbit ederek padişaha yollamıştır. · 

Mısır seferinin muvaffakıyetsizlikle n~ticelenmesinqen sopra dahi fran:.. 
sızlar Akdenize hakim olmak projelerinden vazgeçmemişlerdi. Z~man' 
zaman Mısıra ve Moraya taarruz için seferi hazırlıklar yapmağı düşün
müşlerdir. Bu sebepten dolayı da Osmanlı topraklarının taarruz · mevzuu 
olacağı. şayiaları devretmiş .durmuştur. Altıncı ·vesika Fransız donanma
sının Tunus ve Trablusgarp cihetlerine gelmesi ihtimallerinden ve bu 
ihtimalleri önlemek için alınması lazım gelen tedbirlerden bahsetmektedir. 

İngiliz elçisinin takriridir. Fransa ile İspanyanın müttefik olduğundan 
bahsetmekte ve İspanya elçisinin Babıali tarafindan kabul edilmemesi 
için İnucip· sebepler serd etmektedir. Mısır aleyhinde, Fransız 've İspan-. 

- yol· donanmalarının müştereken çalışabileceği mucip sebeplerin sıklet 
merkezini teşkil etmektedir. 

Enver Ziya KARAL 

123-



Türk Tarih Vesikaları 

1 
Rodos mü- Devlet!Ü in§.yeHu hasafetlu merh_ametlu veliyyüniam vefirülcudü vel-: 
teselliminin kerem . efendim; 
Abuhurda· Ar~iıhali abdi kadimi .çak ... eri müstet'ileridir ~i mahı Saferülhayrın eva-
fransız ·do-· 
nanmasının biri [1] yevm·i ahed [2] tııluu şemsten sonra brik [3] tabir. olunur Fransız-
İngiliz do- ların olaİ"ak bir kıta cenk sefinesi Rodos limanına duhul resen bensf 
!!anması ta- eyledikte' der saat, ahaliden İnüsellah olarak kayıklar il.e asker üzerine 
rafından ya- varup ·bir nefer kapudan ve altı nefer offiçiyal [ 4] ve 77 nefer kefere 
kıldığına da- cümlesi seksen. dört nefer Fransız keferesi taşra 'ihrac olunup kale hap
ir havadis 

kağıdı. sinde ipka ve derunu sefinede mevcut alat ve eşyası marifeti şer'ile sebtü 
defter olunduktan sonra kapudanı mersume celi ve hafi kiraren sual ve 
tahrir olundu. İskenderiye tarafına zuhur eden Fransız donanmasının bir 
kıta· üç an.barlı ve on iki *ıta kapak kaldırır ve dört ·kıta brik tabir 
olunur sefain Abukır altında Matya ·nam pişgahında lenger endaz ·üzere 
iken Saferülh.ayrın on.yedine! günü [5] yevmi selasede [6] İngiliz donan
masından bir kıta üç anbarlı ve on üç kıta kapak kaldırır ve· bir kıta 
firkateyn bir kıta. brik sefinesi deryadan zuhur, Fransız sefaini lenger. 
üzerinde iken üzeilerine hücum, kablelmağrip muharebeye şuru, saat'
dörtte nısfülleylderi akdemce Fransızların üç anbarlı sefinesi ateş alup, 
cephanesi yanub etraf sefaini saire ile subha değin top endahtiyle niu
harel:>e, ferdası yevm; aralık aralık top dahi istima edüp sefinei mersum 
Fransız· s_efinelerinin karağol (karakol) sefinesi olmakla gece ·il~ firar, 
tarihi mezkfirda limanı Rodosa duhul, takrir ve yedinde olan curnaldan 
tashih ve mersum Debos, [7] kapudana tahrir olunup Fransız donanmasının 
sefairii mezburdan gayri, iskenderiye · garp limanında kapak· kaldirır iki 
kıta sefafrı, biri hastalar ve. bir kıtası tamir için ve altı· kıta firkateyn, 
sair iki yüz elli, iki yüz altmış ·kita mikdar korvet sefafoi ve karaya 
çıkardığı 25000., mikdar asker olduğunu, Mısır tarafından berren havadise · 
dair haber olmadığındaµ· kapudanı mersumun berminvali muharrer ·bila 
takrir ve yedinde olan curnaldan müstebari olan havadisi mezkfirun 
iş'arma t;ıhriri ar:zuhali çakeraneye ·. mücaseret ve acaleten berren. menzil 
ile firistadei hakipayı devleti inayetmasirleri kılındı. İnşallahütaala 'vasılı. 
hakipayi devlet ve peyvestei erizarı inayeti asıfaneleri · buyuruldukta canibi 

[1) · t798'yılı Ağustos ·sonİarı 
[2] Cuma 
[3] Fransızların Bricks dedikleri bir nevi gemi. 
[4] Officier. Subay· demektir. · 
[5] 2 Ağustos 1798. 
[61 Pazar. 
[7] Dubos olması muhtemel. 
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Arz: [2] 

İnğilizleı:in Akdeniz Hahlmfyetl Üzerl~~ Osmanlı Vesikalaı:x 

·Şükran kulların· enzaı ı eltafı ·hidiv"a~elerfyle. sayed~r· bi.iytirulmak babında 
emrüferman devletlu inayetlu · ·asafetlu, riıerha:m'etliı · veliyyünniam vefiruİ'-
cudü velkerem efen.dim sultanım hazre'tlerinir.dir. · · ·· · · · 

2 1) 213 [1]. 

Rodos müt~sellimi .kapudan kullarından şimdi varid olan kaimedir. 
Mazmunu kaimeye nazaran İngiltere donanması Abiıkır" limanında.· Fransız 
sefinelerini bulup muharebeye şuru etmiş olmaladyle inşaallahütaala bunlar 
gerek Abukır limanında ve gerek İskenderiyede olan Fransız donanma:. 
larınıiı karlarını itmam ederler. Tarafı herden haberleri- olmadığı mu.:. 
harrer olmağla ferma_n menlehülemrindir. · · · 

. Padişahın · Benim vezirim ·elhamdülillah haz ettim. İnşallah· cümlesi kahrolur: 
hattı hüma- İngilt~re elçisine ifade oluna. · [3] 

yunu 

İngiltere do
nanmasının 

Abuhurda 
frannız do
nanmasını 

yakdığına 

dair Kıbris 
muhassılının 

havadis ka-
ğıdı 

n· 

Devletlu, iriayetlu,. merhametlü Efendim Sultamm Hazretleri 

Memur tataran kullarını Akka iskelesine tavsil ve avdet iden kayik 
engin deryada. bir aded sefineye tesadüf ve niekslerini sefineden işaret 
ve derhal filika nüzül ve kayıkı mezkur üzerine gelüb n~ taraftan gelqb 
kangi canibe gitdiklerini istisa.I ve Kıbrısa geleceklerini · kayıkda: olan· 
adeinlerimiz ba' delihbar sizler kimi taharri edersiniz deyü istifsarlarında, 
bizler İngiltere sefinesiyüz, ve konso!osumuzdan donanmalarımızın ne 
tarafda oldukların haberini tashih ideceğiz deyü cevab verdiklerinde'; 
adeinlerimiz gelüb. ta.krir eylediklerinde, başka hakeza bir şefine; dahi 
Ma!i_osa kaİesi karŞusuna gelüb İngiltere ko!lsolosunu süal eyledikleri 
haberi savbi bendeg:aneme geldiği anda Fransalunur. hiyelü hud'ası ihsa~ 
ölunub tecessüsü hususu· sefaine mübaderet esnasında Cezirede vaki · 
Tuzla iskelesinde mukim İngiltere konsolosu tarafından bir kıt'a mektub 
vurud ve İngiltere sefinesi olarak l4 büy~k sefineler İsken.deriyeye karib 
Abuhure gelüb Fransalunun Abuhurda olan kapak kaldırır sefinei nienhiısele'
rini bulub ledelmuharebe yedi adedini ihrak ve gark ve altı adedini· harben 
zabteylediklerini tahrir ve iş'ar itmekle konsolosu mersumun mektubu 
dahi hakipayi devletlerine takdim olunmakla hususu mezkur,. muhatr ilmi 
alileri buyurulacağı ve İngiltere sefineleri bundan akdemce Mora· sqların-

[1] 27 Temmuz. 
[2] Sadıazamın mütaleası · 
(3] Başvekalet arşivi sandık 38 hat 24. 
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Türk Tarih V esikalarI 

da França paçavrasiyle [1] Zantale [2] bir aded sefine zapt etmiş olu]:) 
Abuhurda Fransalunun kebir sefinelerini zaptı esnasında içlerinde mevcud 
ehli isla.m üserasından beş. nefer üsera sefinei ·mezkur ile Tuzla is.kele
sine geldikleri ve hususan muharebe vukuunu takrir eyledikleri. 

Bundan ~kdem França cümhuru tarafmdan,Maltanın zaptolunduğu[3] 
evanda deruni l\1altada mevcud ehli islam esirlerini cümleten Fransa 
taraflarıpa ib'ade ve fakat içlerinden Cezayirli ve Tunuslu 14 nefer üse
rayi patronesi olan kapdan Cari sefinesine vaz' ve Maltadan Bonaparta 
ile doğru lskenderiyeye gelüb badelistila Bonaparta ceneralın rakib olduğu 
üç anbarlı sefinesiyle iki alabandalı on beş aded sefine İskenderiyeye . 
karib Abuhur limanına bırakub limanı mezkilrda timur üzerinde iken sa
f~rülhayrin 16 ıncı günü [ 4] İngiltere donanması iki fırkateyn gelüb, Fransa 
sefinelerinin halini tecessüs ve avdet idüb üç günden sonra badelasır 
iki alabandaİı on iki sefine ve iki fırkateyn 14. aded İngiltere sefaini 
alametsiz, top menziline geldiklerinde, Françalu İspanyol sefaini memu
liyle bir boş . top endaht ve tef ekkudi halleri sadedinde iken In.gilterelü 
alaimini nasb ve bir alabandada Fransa sefinesinin birisi ki Bonaparta 
ceneralin. sefinesini üç milyon akçesiyle ve 700 nefer · mel~inle ·gark ·· 
idüb biri sancak biri iskele olub on bir saat mütemadi muharebe ve 
Fransa sefainleriİıden beş adedini ihrak ve dokuz adedini harben zabt 
ve teshir ve dört aded sefaini · makhuru firar ve İngiltere ·donanması 
ahzeyledikleri, Fransa sefainlerinin sergerde ve kapdanlannı alıkoyub 
maada melainlerini uryan ve nalan koyverdilderini ve deruni sefaini maz
butelerinde bulunan Malta üserasindan Cezayirli · Ahmed. ve· dört aded 
refiklerini, İngiltere ulilfe ile alıkoymak mur;:ıd eyleyüb merkum kulları 
dahi biladı islamiyeye gönderilmelerini reca itdükleı:inde · Mora sularında 
aldıkları Zanta sefinesinin top ve cephanesini alıkoyub, ·kapdan ezkadim 
lngiltereye gidüb gelen Venedikli olub aşinaları olmak tekarrübiyle ve 
üseraları biladi islamiyeye çıkarmak şartiyle yalnız tekneyi kapdam Me
rsüme bağışlayub ve yedirıe memhur patente verüp kimseye mani olma
malarını ve İngiltere Efendisi olub: küşad verilüb mahi rebiülevvelin 
yedinci günü [5] Tuzla iskelesine varid olan Zanta sefinesi derunundan 
çıkan Cezayirli. Ahmedin ve refiklerinin takrirleri idügü. . 

· [1] Fransa. bayrağı. 

[2] Zanta. 

12~ 

[3] 13_ haziran 1798. 

[4] 1 ağustos 1798. 

[5] 25 ağustos -1798. '1 



İnğilizlerin Akdeniz Hakimiyeti Üzerine Osmıınlı Vesikaları 

Mezkür Zantale kapdanın sefinesi derunundan · çikan üseradçın 
Cezayirli Ahmed kullarından ehalii İskenderiyenin hareketleri neveçhile 
olduğunu süalimizde gerçi bizlerin malumu olmayub ancak Ingiltere · sefi
neleririe Türki, Arabi bazı ecnas zeh'!yir getürüp füruht ·eylediklerinde 
İngiltere donanması ceneralı urbanlara süal eyledi. NiÇün vurub helak 
itmezsiniz didiğinde, bizlerin istişaremiz Fransa keferesi derunıi şehirden 
kariyeleri zapt içün askerini bir mikdar dağıthktan sonra cümlemiz 
ittffaken Üzerlerine hücum ve mesturei hak helakierine ikdam edeceğiz 
deyu urban tüccarının takririni esiri merkum ifade etmekle malumu devlet
leri buyurulmak için iş'are cesaret kılındı, andan başka Fransa tayfaların
dan birer ikişer taşra gittiklerinde urbam mezkürlar katliamdan _helas 
olmadıklarını dahi ihbar etme~le iş'are iptidai:' kılındı. 

Osman 

Arz:. İnğiltere donanmasının İskenderiyede Abuhur pişgahında Fransız 
donanmasının üzerine hücum ile ne vechile gark ve Hurk edildiğine. da
ir~ ve İngiltere donanması amirali .ca.nibinden vukuu muharebe ve galebe".' 
yi natık varid olan evrak gönderildiğine mütedair şimdi Kıbris mıihassıl
larından gelen kaimedir. Maddei merkumenin sıhhatinde kat'a. şek kalma'.' 
yup inşallahurrahman kariben Mısırda olan keferenin· dahi mazharı kahrı' 
dimar olmasına mukaddeme kabilinden olmak hali tefe'ül olundukta ve 
frengiyülibare olan kağıtlar derakap tercüme oJunmakta olmakla tanzimin .. 
d~ hakipayi hümayunlarına arz olunacağı ve bu husus İngiltere elçisin_e 
dahi derhal ihbar olunup frengiyülibare kağıdın dahi irae olunacağı ma
lumu alileri buyuruldukta e_mrü ferman hazreti menlehülemrindir .. 

Hatb Hü- Elfıamdülillahi taala. Ingiltere elçisine ve Rusya. elçisine tebşir olunsun 
mayun bu kağıtla gelen evrak tercüme olunup irsal oluna. [ 1 ] 

AmiralNel
sonzileKap 
tanı der ya 
arasında ce
reyan eden 
mektuplaş

maya dair 
vesika 

III 

Veliyünniama Efendim 

İki gün mukaddem İngiltere amirali Nelson tarafından kaptan beye · 
ve Rusya amiraline başka başka mektuplar varid olup maznıumunda ta
rafı saltanatı seniyeden ~endu hakkına vaki olan inayeti aliyye ve hüsnü 
teveccühü celileden ziyadesiyle· teşekkür ederek elyevm Anapoltan [ 2] 

[ 1 ] Baş Vekalet Arşivi sandık 38 hat 5. 
[2] Napoli 
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- . TÜİk Tarih Vesikaları 

lima_nında lenker endaz olduğunu ve donanmayı hümayun tarafınd;;ın ha
bere intizar eylemekte ·· idugi 'tahrir ve beyan eder. Amirali. -İnuma:
Jleyhiiı işbu, mektubu mealine. nazaran mukaddema hoğazda Kaptan 
beyin amirali i mumaileyh tarafına gönderdiği mektup ve muahhareiı 
Ayamorc;ı.dan [1] irsal olunan mektubu amirali mumçı.ileyhe vasıl olmadığı 

. münfehini ve ayan· olmak· mülabesesiyle derhal amirali mumaileyhimiii 
'ine_ktubuna cevap olarak dünl<ü gün kaptan bey tarafindan merasimi 
"dost!' ve muhabbete dair tabiratı layıkiye ile. amirali mumaileyhime fren~ 
·_gjyülibare bir kıt'a mektup tahrir ve mukaddema boğazdan ve badehu 
Ayamoradan yazılan mektupların mealinde_n · ve donaıi"riıayı hümayun 
Rusya donanmasiyle maan Fransa yedine girmiş cezireleri badezzapt 
elhaleti hazihi Korfo ceziresine vürud ve kale limanını muhasara ve 
tazyik etmekte idugi hıısu~larından berveÇhi tafsil bahis· v,e beyan .. olu~ 
narak İngiltere donanması dahi ne vechile hareket edecek ise donanma
yı hümayun tarafına bildirilmesi ve bu bapta tarafeynden daima muhabe
re Ve- İnükateb-e merasimine- riaye(olÜnarak müttefik doiıan.malar birbirle
rinin- ahval've harekatından habir ve agah olmak l~zımı maslahattan idugi · 
keyfiyatı dere ve tastir olunup bu siyak üzere Rusya amirali- tarafmdflri 
dahi İngiltere amiralı mumaileyh tarafına tesyir olunduğu ve bu defa Ana.: 
polide mukim Rusya elçisi tarafından bu tarafta Rusya amiralına va:dd 
olan· mektupta Anapoli kralının bir takrip ile Fransaluye ilanı · harp et-' 
mek Çayegir zamiri iken Devleti -Aİiyye ·ve Rusya donanmaları bilittifak 
bu havaliye vürut ve cezireleri ahzü zapt eylemesi krali murnaileyhe. 
ziyadesiyle baisi kuvvet olmaktan naşi kralı mumaileyh derhal kirk biİı 
mikdarı: asker -ihrac ve Roma hudutlarına irsal eylediği münderiç ve 
mastur olduğunu ve bu takdirce Angonede [2] ·olan Fransız askeri ken.: 
du başlari~ gailesine düşecekleri zahir idugini _Rusya amirali mumaileyh 
şifahen kulunuza )fade ve beyan etmiş olmakla keyfiyet rnalümu veliyün~ 

' niamaneleri buyurulmak için iş'ara iptidar olundu baki emir efendi
mindir. 

[1] tv'ora 
[2] A~cone 

; (3] 27 Teşr!nievvel 1.798 . 

24 - c. - 213 [31 

·Mahmut-Raif [4] · 

[4] Anbar emini İsmail efendinin mahdumudur. Yusuf Agah ef_endi ile ·İngiltereye 
gitmiş ecnebi dili öğrenmiştir. Avdetinde kendisine -İngiliz Mahmut denmeğe başlanı:nıştır. 
Kabakçı Mustafa isyanında ilk öldürülenlerdendir: 
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IV 

Devletlft saadetlft ra~fetlil utufetlil kerimüşşimem sultani_m hazretleri 

Bu esnada "canibi serdarı ekre:µıiden rikabı hümayuna varit olan tah
riratta orduyu hümayunun müsteinen billahi taala ada üzerine mijtevc
cihen Şamı şerifden hareketi beyanile tenkili düşmen maddesinde lazım 
gelen tedabfrin icrasına ikdam olunmakda iduği ve keyfiyet ol havalide 
olan donanmalara dahi ba tahrirat tefhim olunarak bimennihi taala 
orduyu hümayunun Yafaya vusulünde adanın bahren dahi işgaline sa'yü 
itina olunması tenbih · ve iş'ar olunmuş olduğundan başka Bonaparta 
me'lununun imdat götürmek suretinde çent kıt'a tekne ile vilayeti cani
bine firar eylediği [1] Mısır taraflarından orduyu hümayuna tevarüdü tah
rirat mealinden müsteban olduğuna binaen bu husus dahi canibi haz
reti sedaretpenahiden donanma başbuğu Abdülfettah Beye ve İngilter.e 
kumandam İsmite tahrir buyurulmuş iduği muharrer ve mestur olduğu 
beyanile Devleti Aliyye ve İngiltere donanmalarının ol havalide geştü 
güzar ederek Dimyat ve sair olsevahilde fÜtühatı celileye mazhar ve mu
vaffak olmağa sarfı iktidar ve eğer tasavvur ve tasmim· ve iktihame mu
vaffak olarnayup mevsimi derya güzeran eder ise olvakit kara askerini" 
orduyu hümayuna isal için Yafaya irsal ve teslim ve her bir hususunda 
orduyu· hümayun ile muhabereye ibtidar eylemeleri vesayasını tekrar 
başbuğu mumaileyhe ve sair iktız~ edenlere iş'ar ve tefhim ve mesfrr 
Bonapartenin firarı muhakkak olduğu surette badez.in iktıza eden lev:-.
_zım tabassur ve agahinin icrasına dikkat eylemeleri tekidate dahi etra
file tahrir ve terkim olunmasını mütezammın irsal buyurulan kaimei kt:
rimaiieleri arayışi enamili vürud ve bilcümle mezamin kabzı karini itfilai 
senaveri muhalesat nümudları olmuştur. Nefselemir bu bapda lazım gelen. 
te'kidatın başbuğ ve kumandanı mumaileyhanın iş'ar ve terkimi muktezayı 
tabiati maslahattan olmakla mukaddema donanmayı hümayunun Kıbrısa 

. gelmeleri zaruri olup tevbihe müstahak olmadıkları nemud ise dahi bun
dan sonra tezayüdi ikdamlarına vesile olmak için fskenderiyeye ve ol
havalide geştugüzar etmeleri' muktezayı memuriyetlerinden iken havalii 
mezkftreyi boş bırakup düşmanın halinden agah bulunamamaları ve mes
furun firara fırsat bulması . kendulerinin gafletlerinden neş'et etmiş ol
duğu tevbihatı nevima dere olunarak fimabaid ol havaliden ayrılmayup 
daima . levazımı tebassur · ve agahinin icrasına- ve laini mersumun tek
rar Mısır canibine penahide ne olamıyzcağı vechile etrafın sed ve be~d 
olunmasına ihtimam ve dikkat ve mersum zuhftr eder ise der!ikap üze-.. 

[1] 23 Agustos 1799 
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rine varılup ahz olunması hususuna · kemali ikdam ve gayret eylemeleri 
te'kidatı iktiza eden vesayayı . lazime ile tarafı senaveriden başbuğ ve 
kumandanı mumaileyhümaya başka başka kaime , tahrir ve aceleten tesyir 
olunmağla tahriratı mezkı'.lreye cevap olarak mumaileyhadan bundan . 
sonra ne vechlie haber zuhur eder ise derakap savbı saniilerine takdime 
müsareat kılınacağı ifadesiyle arizei senakarı terkim· ve firistadei lazimüt
tekrimleri. kılındı. İnşaallahü teala !eda ba'delvüsul olbapda ferman dev
letlıl saadetıft refetlü utufetlı'.l. kerimüşşimem sultanım hazretlerinindir. 

v. 

23 IV. sene 214 [1] 

Hüseyin [2] 

__ _ Bonapartenin Mısirdan firarı· ha~adisine . d~ir sadrıazalJlları kulların
dan vürud eden tahri_rat maali kapudan paşa kullarına tahrir ve fimabaid 
lskenderiyYe v~ h~valisinde meddi enz.arı basırete dikkat _ve gaflet_ten 
hazer ve mücanebet eylen:.ıeleri vesayasını donanma başbuğuna ve sair 
iktiz~ edenlere · tekit eylemesi . iht~r ve tastir olunmuş olduğuna hinaen 
işbu kaime tahrirati çakeriniıı cevabı idugi ·malum buyuruldıkta . emrüfer..; 
man hazreti veliyyülemir. eferidimlzindir: · · · · · 

. . . ( . ' 

· ·· Devletlı'.l saadetlı1 -refetlıl utı1fetlı1 celiyyülhimem sultanım hazretleri· 
· işbu tahrir edeceğim madde gayetülgaye esrarı hafiyye<len olup bu 

maddeden. ferdü kimesne agah olmak ·ye lakırdısı cüz'i meydana çıkmak 
lazım gelirse maazallah mazarratı gün gibi aşikar olduğundan ketm bu
yurulmasını evvelce tekid eylemişmidir. Allaha emanet. 

e . . ' . ·. 

' Bir il_d senedenberl İsmit [3] sevahili ArabUanda bı.dunduğu müd-
dette' Kıbı~ıs sükanından Tomas nam zimmi. İisan aşina oİduğundan 
mersı.İmun yan~nda beraber~e bulunup ·tercümanlık hizmetinde olmuştu.· 
Kasımdan evvelce mezunen vilayetine gitmiş olmakla Keyt [4] amiralin 
doriaİıma ve askerle geieceği haberi vürudunda yanı~da tercümanlik 
i,çin lisan ·bilir bir ademin bul,unması lazım· olduğundan Kıbrısa buyu- -. 
ruldu gönderilüp mersum Tomas çelbolunıİıuştu. Şimdi am.irali mumaileyh 
yanında tercümandır .. Mersum bir sadık adem ·.olup hatta geçen sene. 
isrİıit'in · etrafa müdahalesinden ve irtikabatınaan şik&yet etmekte idi. 
Mersum geÇen sene ve bu sene ar~lık aralık atıyye ~e hediyye ile maz-. 

-(1] Ağustos 1799 
[2J Kapda,m derya Küçük Hüseyin paşa. . 
[3] Sidn~y Smith, Şarki Akdeniz İngiliz Filosu amiralı 
[4] Keith 
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harı ihsa:n .kılınmakla umuru harbiye ve askeriyeye dair amirali mumaileyh 
yanında cereyan eden sohbeti ve bazı mükalemei hafiyeleri ta~afıma 
ihbar eylemesini tavsiye eylediğime binaen tercümanı mersum yanıma 
geldıkçe vakıf olduğu hususatı ihbar eder. Bugünlerde tercümanı mersum 
gelip bir maddeye vakıf oldum size gayet esrar olarak ifade edeceğim. 
Lakin eğer benim bu ifadem nıeydana . çıkar'. ise beni deryaya atıp helak 
ederler. Deyu ketmini ··reca eyledikten sonra şöyle cevaba başıiıdılar ki: 
Bu akşam Keyt amiral ve donanmanın riyalesi olan Ricar [1] amiral 
(Minorka) dan beş gemi ile gelen amiral ve serkatibi ve Keyfin donan
mada olan biraz maiyyetleri velhasıl işbu güzide kimseler taam üzerinde 
birbirleriyle sohbetleri esnasında ben dahi meclislerinde idim. Sekir hal
lerinde böyle söyleştiklerini; İklimi Mısrı Françelü yedinden aldığımızdan 
sonra-· böyle cesim iklimi Devleti Aliyye muhafaza edemez. -

Bir arahkta yiİle düşman gelip istila ~der. Bizim askerimiz Mısır 
içinde kalmaludur. Mısırın sair memleketlerinde Osmanlı askeri dahi. 
olsun amma İskenderiyede Osmanlı askeri olmaz. Yalnız bizim yedimizde 
kalacaktır ve memuriyetimiz dahi böyledir. İskenderiye ahalisi ehli islam 
olup yalnız İngiltere askeriyle nasıl idare olunur denilirse bahri Kulzemden 
gelen . · donamn'amızda bulunan asker içinde Hind askeri vardır. Anlar _ 
dahi arap gibidir. Anlar vaz olunur. Ve İskenderiye müstakil bizim 
olmalıdır deyu söyleştiler. Amma bu lakırdıyı şimdi meydana çıkaracak 
değildir. İklimi mezkur.tamamiyle alındıktan sonra İskenderiyeyi canibi dev
letten istiyeceklerdir deyu.haber vermekle İngilterelunun zahird~ bize renk 
verdikleri de yoktur. Sizin askeriniz Mısırda 0

1stin lakin İdgiltere askeri 
yalnız İskenderiyede kalsun bize sonra diyeceklermiş. Septe boğazı 
lngiltere yedi~dedir ve- Arabistan arazisinin dış deniz canibinde Kap dö 
Bonesperans dedikleri mahal ki Türkçe- Ümit Burnu dedikleri yerdir. 
Evvelden Felemenk tasarrufunda iken olmahalli Keyt amiral alup şimdi 
İngiltere yedindedir. Amiral Blanket maiyyetiyle birtakım donanma ve kara 
askeri dahi Bahri Kulzemden Süveyşe geldiklerinin haberi vürud etmekle 
mektubu manzurum oldu. Süveyş Denizi İngiltere yedindedir. Bu defa 
İskenderiyeyi dahi ken:dulere tahsis ettikleri vakitte Süveyşten lskende
riyeye b-ir hat çekilse arazli· Arabistan bir ada gibi kal ur. ki ·gerek Septe 
ve gerek Kap _dö Bonesperans Burnu ve Süveyş ve İskenderiye i}i dört 
tarafı İngiltere tasarrufunda olmuş olur. Şu mahaller malum olmak için 
haritadan bu kıt'ayi bir kağıda çıkarıp tarafı şeriflerine irsal eyledim. 
ledennazar · malumu alileri- de olur. Süveyş denizi içinde- donanması 
çoğalıyor ve Hinde yakin olmak hasebiyle-bir taraftan askerini celbediyor 
ve İskenderiye ellerinde olmadığı gibi tüccar gemileri dış denizden altı 

[IJ Richard 
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aylık yerden dolaşmağa ne hacet şimdi de Ciddeye atlayan İngiliz ge~ 
mileridir. Olvakitte Süveyşe inilip andan İskenderiyeye indirirler. Hind 
iskelesi Süveyş olur. Dış deniz iskelesi İskenderiye olmuş olur. Keyt 
amiral maiyyetiyle bir takım donanma ve sair yüz elli pare yük gemi
leriyle ve bu kadar kara askeriyle geldi. Bir takım donanma ·ve kara 
askeri amiral Blanket maiyyetle ve kara askeriyle Süveyşe geldi. İtalya 
seJl1tlerinde üç bin kadar askerleri varmış, Sicilyadın Fransa ile ittifak~ 
h<ı;sebiyle ol askeri dahi götüreceklerdir. Biz bir kaç tekne ile· biraz as
kerin masarifini istiksar ediyoruz. Bunların bu ~adar takım takım d<:>-

. nanmaları ve bir kaç mahalde kara askeri var ki masarifi kendulerinindir. 
Ne kadar masarifi kesire ile· vücude geleceği miitalea buyrula. İttifak 
için bu· masraf ve külfeti ihtiyar ederlerıni? Ijaber aldığıma göre memu
riyetleri ve maksutları böyle imiş Maltayı muhasara eyledikleri vakitte 
alıp Moskova vermeği taahhüt edip senet vermişlerdi. Zaptedildiği gibi 
vermeyip beyinlerinde seferi mucip olduğu malumdur. Bu maddenin 
füruatı mutalea olunsa çok mana çıkar ... Heman niyet1eri ne olduğu şim
diden bilmeniz için ifhaı;n · eyledim. Şu ta~rirattaiı agah olurlarsa bize 
muzır olacağı aşikar olmakla lütfedip hiç ahade ifşa buyurmayup ketm 
ve ihfa buyurmanız müsted'adır. Bu bapda ferman menlehülemrindir. [1] 

Fransızlerın 

Morayı is
tila ·etmek 
niyetinde 
olduklarına 

dair ihbar 

VI 

22 Z375 

Hüseyin 

· Şevketlu, kerametlu, mehabetlu, kudretlu velinimetim efendim 
Dünki gün Rusya vesair bazı elçilere İzmirden tahrirat zuhfir etmiş 

olmağın Marsilyadan yirmi iki günde İzmire vürud etmiş bir kıt'a sefine 
kapudanının ihbarina göre Tulonda mevcud ·olan FraQsa sefaini ve bil
cümle kara askeri mahı kanunusaninin on yedinci günü Tulondan huruç 
etmiş ve Sicilya sularında b~lunan İngiltere ·amirah Nelson bu. ~eyfiyeti. 
ledelistima ·zikr olunan Fransız donanmasının mahalli teveccühünü istih- · 
bar içün sagir sefineler. tayin eylemiş olduğu .ve dona~mayı · mezkU:-·· 
run ne tarafa gitdiği sahihan haber alınamadığı marüzzikir tahriratta 
mastur olduğunu Rusya elÇisi vesairleri tercümanlariyle mahremane bu
gün ihbar eylec:İiklerinden lıaŞka bazı malumata nazaran ~alifizzikr f r~n
sız donanması Tulondan çıkubNelsona tesadüf etmiyerek Irlandaya asker 
dökmek niyetiyle ,,Cebelittarık" sularına teveccüh eylediği ve haberi 
ahar oiarak Arab yak_a~ı tabir olu.nan Tunus ve Trabulus t_arafına sarkub 

[1] Topkapı arşivi No. 980. 
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berulara gelmek meramında idügi rivayetleri istiraka olan asardan ve 
bugüne havadis sıdku kizbe ihtimali olacak keyfiyatdan olub . ancak 
Françalunun bundan akdem Mısıra tasallı1tu Tulondan huruç ile bugüne 
bağdeten .oimuş. idüği tecrübe~i derhatır olduğundan maada. bugünlerde 
Halet [1] efendi vesair taraflardan vürud iden havadis ve ihbar· bu suret
de bir netieeyi müsaddak olduğu zahir olmağla derhal Girid ve Kandiye 
ve Kıbrıs vesair o makule iktıza eden mahallere hafi kaimeler tahrifle 
Tulondan donanma hurucu mektümen badelhikaye sıdku . kizbe ihtimali 
dergar ise de sıdkı takririne göre sureti teveccüh ve niyetlerinin istihbarı 
ve levazimı takviyet ve tahkimin istihsali vesayası vilat vesair lazım. 
gelenlere etrafiyle inha ve hilafı vaki şayia hudusünden mücanebet olun-

. ması tekidatı dahi dere· ve imla olunduğunda.n başka kapudan Paşa kul
ları bugün cuma olmak münasebetiyle resmen Babıaliye gelmiş ,bulun
duğundan keyfiyet anınla dahi müzakere olunarak Mora ve kapdan bey 
tarafına bu babda muktazi olan talimat ve ihtaratın ihzarı müşarünileyh 
bendelerine tefhim ve Mora ve İnebahtı ve kapudan bey caniblerine savbı 
ubeydanemden dahi . tahriratı hafiye terkim olunuduğu ve buna dair 
muahharen celb ve istihbar olunan keyfiyet ve asar bilatehir huzuru 
alilerine iş'ar olunacağı malumu hümayunları buyuruldukda emrü ferman 
hazreti menlehülemrindir. 

Benim vezirim 

. Bu havadis etrafdan tahkik olunmağa dikkat olunsun şimdi biz ter
sanemiz haline ve ihraç olunacak donanmaya dikkat eylemeliyiz işte 
bahar geldi bugünlerde donanma alarga olunmalıdır neferatın celbine ve 
levazımatın tedarikine dikkat ve keremiyetle şuru olunsun bu sair şeye 
benzemez ihtimam isterim [2]. 

VII 

İngiltere el- Fransız mel'unları bilcümle edyan ve tarikat ve her bir hükumeti 
çisinin fran külliyen ref ve ilga mülahazasiyle işbu muharebeye mutasaddı oldukları 
sız - ispan- müttefik olan devletlerin bittecrübe malumları olmakdan naşi Françaluların 
yol ittifaki h · k "d l · hakkında bu pıakule hiyel ve desayisinden ve herhalde hazmü i tıyat aı e erme 
babıalinin kemali basiret üzere riayet olunmak sureti Devleti Aliyeye arz ve beyan 
nazardıkka- olunmuş olub İspanya ve Felemenk devletleri şimdiye kadar ittikleri 
tini celbet- gibi bundan böyle dahi França cümhuru tarafından idare etdirildikçe 
mek için 
taktim etti- · [l] Paris büyük ilçisi. 
ği şıkkadır l2] Baş vekalet arşivi sanqık 471 hat 17. 
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Fransah1 ile cismi vahid gibi addolunmak iktıza eylediği ve bu takditce 
elçileri ve ademleri dahi asıl Fransız memurları gibi oldukları biiştibah
tır. İşbu mülahazat alelıtlak esasdan olan mütaleatdan olub ancak İs-. . 

panya elçisinin Asitanei saadete vürudu maddesi Paris tarafından olun-
dÜğu kaziyesine atfı nazarı dikkat ofünursa ol ~ahalde Françalı11arın 
maksadı müceddeden Devle.ti Aliyye ile babı muhabereyi küşad etmek 
niyetine mebni olduğu biiştibah olmakla bu babda msaadei seniyye vaktı 
hale nazaran dostluk ve ittifak mµktezasına mugayir bir keyfiyet. idüği 
bahir ve bu suretde bu aralıkda İspanya elçisinin kabul olunmaması hem 

. karı dirayet ·muktezası ve hem saltanatı seniyyenin ma.~lahatı mahsusasın~ 
dan olduğu zAhirdir. Zira İspanya devletinin elçisi Asitanei saad~tde 
ikamet etmek üzere memur olsun ·olmasun İspanya devleti iktıza ider ise 

· Mısır al.ey hine olarak· kendi donanması ve akçesiyle Françalı11arın imdada 
kusur etmeyeceği aşikardır. Vakıa bu aralıkda İspanya donanması .Brest 
limanında olub limanı mezkurdan hurucunda ol havalide olan İngiltere
lı1ya rast gelmeyüb Sebte boğazını dahi ·mür,ur edebiliyors(! ve· fspanya 
donanması ile França donanması mütteh~den Akdenizde .olan . İngiltere 

. sefainine aded cihetiyle_ faik olmakdat?- naşi ledelmu~abele amiral Kieth 
galib gelür ise Mısır sevahiline dahi taarruza tesaddi ed_eceği bahir_diı:-. 
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