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FRANSA KIRALI LOUİS XVI.'NIN SELİM· m:E 
NAMESİ 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No. 211 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv kılavuzunun birinci fasikülünde, bu 
malzemenin tarihçesinden ve mahiyetinden bahsolunduğu sırada [1] işbu 
Arşivde (Latince, Yunanca ve diğer yabancı lisanlarla yazılmış olanlar 
tasnif edilmemiştir) denilmişti. Adet itibariyle pek mahdut olan bu vesika
ların münasebet düştükÇe neşirleri bunların da tanmmasını ve dolayısiyle 

, tasnifi temin edeceği şüphesizdir. 
Bu vesikaların bazılarının vaktinde yapılmış Türkçe tercemelerinin de 

mevcut bulunması o devirde , l?u gibi muharreratın terceme şekillerini 
görmek fırsatını da vermektedir. Burada' kayde değer bir nokta, bu gibi 
namelerin tercemelerinin asıllarından nasıl ayrılmış olduğu meselesidir. 
Mevzuumuz olan namenin zarfının üzerindeki yazı ile tercemesi ve zarfa 
basılan kırmızı balmumu mühür ile kordonunun bile beraber saklanma
sına nazaran tercemelerinin de vaktiyle birlikte muhafaza edildiği pek 
tabiidir. Ancak Arşivimizin tarihçesinde yazıldığı vechile maalesef evra
kın bünyesi bir çok sebeplerle bozulmuş, bu meyanda gayrı İslami ev
rak ta ayrılarak bir zümre yapılmıştır. Bu indi t!'lsnif yapılmamış olsaydı, 
ilk tasnifte bu gibi namelerin asılları, tercemeleri ile beraber bulunacak 
ve tam yerini alacaktı. Bu suretle ayrılması, diğer bir tasnif ve tetkiki 
icap ettirmekle beraber, ileride türkçe tercemelerinin aranılarak ona göre 
fişlerine şerhler vermek zaruretini de iritaç etmektedir ki bu sebepten 
arşiv malzemesinin _!>ünyesinin bozulmaması hususunda pek hassas dav
ranılması. lüzumu bir kere daha tebarüz etmektedir. 

Bu yazı ile gayr-i islami lisanlarla yazılmış ·zümreyi teşkil eden vesi
- kalardan Louis XVI. nın Selim III.'e 28- Eylül-1789 tarihinde yazılmış 

namesini ve tercemesini arzediyoruz. 
Selim III. ' ün pek mutemedi olan ve Fran.sada bulunan İshak Bey 

vedaatiyle gelen bu name, 0,58 1/ 2 X 0,28 1/ 2 eb'adında olup deri üzeri~e 
siyah mürekkeple yazılmıştır ve yirrni bir satır olup fransızcadır. Satırları 
0,39 1/ 2 santim olup sol tarafta on dört santim bir boşluk bırakılmıştır. 

[1] Topkapı Sarayı. Müzesi. Arşiv_ kılavuzu, fasikül. I. sayfa VIII. Devlet Basımevi 1938 
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Louis XVI. nın Nilmesi 

Başta elkabı teşkil eden iki buçuk satır ile altındaki· imza kısmı iri 
harflerle yazılmıştır. Bunun altında Kont de Monmorin'in imzası metne 
nazaran daha ince harf1edir. 

Louis XVI. nın imzasının bulunduğu yerin arkasına mavimtrak kağıttan 
oyma olarak Fransız arması, kırmızı balmumu ile yapışıktır. Namenin bu 
vesika ile saklanmış olan zarfının üzerindeki· yazıyı teşkil eden kısım, 

müdevver ve mavimtrak bir kağıt üzerine, büyücek harflerle aşağıdaki 
ibareyi havidir : 

" A tres Haut tres Excellent tres Puissant tres Magnanime et tres · 
Jnvincible Prince le Grand Empereur des Musulmans. Sultan Selim en qui 
tout honneur et vertu abondent Notre tres cher et parfait ami ,, 

Aynı kıt'a da kalın beyaz bir kağıt üzerine de ( Bimennihi teala 
iftihar-üs-salatin-i devran muhtar.ül-havakini zeman evreng ara-yı saltanat-i 
uzma serir pira-yi hilafet-i kübra şevketlu kudretlıl azametlıl mehabetlıl 

ulu dostumuz emlrül-mümin!İı Iıalife·i rıly-i zemin padişah-ı şehinşah-ı 
nusretpenah-ı Süleymanvekar-ı İskenderiktidar Es-sultan-ül-gazi vel
hakan Eb-ül-megazi Sultan Selim Han edamallah ü teala öri:ırehu ve 
devletehıl ila inkıraziz-zaman Hazretlerinin serir-i saltanatlarına merfu
bad biavni Rabb-il-ibad) suretinde bir tercemesi yapılmıştır ki aslında 
bulunmıyan haylı kelimeler sokuşturulmuştur. Bu kağıdın arkasına ( Kıra! 
cenaplarının namesi) diye yazılmış ve yekdiğerine zarfın üzerinden çıka
rılan ve kırmızı balmumu ile basılmış olan Kıral'ın mühüründen geçen 
ince sırma kordon ile bağlanmıştır. 

Tahsin ÖZ 

NAMENİN METNİ 

"Tres Haut, tres Excelle_nt, tres Puissant, tres Magnanime et tıeş 
İnvincible Prince le grand Empereur des Musulmans Sultan Selim ~n 
qui tout honneur et vertu abondent Notre tres cher et parfait ami. 
Dieu veui!Le augmenter votre Grandeur et Hautesse avec fin tres heu
reuse. Le tres recommandable serviteur de Votre Hautesse Ishac Bey 
que Dieu conserve, nous ayant fait · connoitre le desir qu'il avait de 
retourner a Constantinople pour etre a portee de recevoir les ordres de 
Votre Hautesse et lui rendre compte de ce qu'il a eu occasion de 
faire pendant son sejour en France nous n'avons pas voulu le laisser 
partir sans lui remettre une lettre qu'il pılt presenter de notre part a 
Votre Hautes.se. Nous avons ete d'autant plus disposee a lui donner 
cette marque de confiance, qu'il ne nous est revenu de Iui que !es 
temoignages !es plus favorables sous tous !es rapports et .qui ne nous 
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laissent aucun · doute qu'Ishac Bey n'ait acquis pendant son sejôur 
dans notre Empire les moyens de se rendre utile au serviCe de Votre. 
Hautesse çians toutes !es occasions oiı Elle jugera a propos . de. l'em- . 
ployer. Nous n'entrerons dans aucıin detail sur l'etat des affaires qiıi se 
traitent rriaintetıant de notre part a Constantinople, par ce qu~ V çıtre 
Hautesse en a la plus parfaite connaissance et que notre Ambassadeur 
aupres d'Elle est muni de toutes les instructions propres aux circons
tances. Son zele pour la gloire de la Sublim~ Porte est connu de_ V ötre 
Hautesse. Il s'empressera suremen( de lui en donner· des preuves dans 
toutes les .occasions. Nous avions espere que la negociation entamee 
avecı la cour de Vienne pouvoit avoir un meilleur succes, et. nous nous 
estimions heureux d'avoir pu prouver a Votre Hautesse le moyen d'e
carter un· de ses ennemis, mais nous n'en serons pas moins empresses 
de rendre a Votre Hautesse tous !es services de ce genre qui seront 
en notre puissance des qu'Elle jugera que !es circonstances le permet
teront. Nous croyons' pouvoir faire observer a Votre Hautesse que ce n'est 
pas· Elle qui a: entame la guerre presente; Elle eut surement attendu une 
occasion plus favorable, et surtou.t Elle· eut voulu, avant d' en courir !es 
risqıies, s'y preparer avec le plus grand soin. Elle auroit pu alors se 
flatter avec plus de certilude d'obtenir des succes' brillants. Cette ref
lexion ·nous parait consolante a qulques egards, en ce que si les eve
neriıens determinaient Votre Hautesse a faire avec ses ennemis une 
paix qui n'eut rien d'avantageux, il n'en resulteroit rien de facheux pour 
la gloire personnelle et les mesures qu'Elle pourrait prendre en profi
tant de la tranquillite que lui donnerait la cessation de 1.a guerre, la 
mettrait bientôt a portee de se faire connaitre avec tout l' avantage 
que Jui donnent heureuses qualites et les forces immenses dont Elle 
peut disposer. Quoiqu'il arrive, nous prions Votre Hautesse d'etre bien 
persuadee du desir sincere que nous conserverons toujours de lui don
ner des preuves de notre constante amitie et de l'interet que nous ne 
cesserons de prendre a sa prosperite et a sa gloire. Sur ce Nous prions 
Dieu qu'il augmente les jours de votre Hautesse et les remplisse de 
toutes prosperites avec fin tres heureuse. Ecrit en notre Chateau Impe
rial de Versailles le 28 Septembre 1789. 
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V otre tres cher et 
parfait Ami 

Louis 

Le Cte de Montmorin, Ministre et 
S~cretaire D'etat de sa Majeste 
I'empereur de France. 



Louis XVI. nııı ·Namesi 

MEKTUBUN TERCEMESİ 

Hüvel-kerim [1] 

"Şevketlii, Azametlii, Kudretlii, Mehabetlii, Nusretlii, Emirilmü'minin Ha
life-i ruy-i zemin, Padişah-ı alicah-ı nusretpenah-ı Süleymanvekar-ı İskender 
iktidar essultanülgazi vel-hakanü ebülmegazi Sultan Selim Han edamallahü 
teala ömrehu ve devletehu ila inkırazizzeman hazretlerinin Cenab-ı nusret 
meablarına França Padişahı Hazretleri tarafından tahrir ve irsal buyu
;ulan mah~bbetnamenin tercemesidir ki zir ü balada zikroluni.ır. 

Bade elkabil - mutade vetteşrifatil - müstemirre inha-yi dost-ı bidyala-, 
rıdır ki cenab-ı azametmeablarının bende-i mutemetleri izzetlii İshak Bey 
kuTları hafazahullah, evamir-i aliyyelerine tekarrüp şerefi arzusiyle ve bu 
tarafta müddet-i ikametinde her ne amel ve hareket edebildiyse cümlesini 
efendisine ilam etmek ümniyesiyle Asitane-i saadet~ avdet etmek muradını 
bizlere ifade eyledikte işbu mahabbetname-i meveddethanenin · tahririne 
bais olup yedine teslim olundu. Filvaki mir-i miimaileyhin itikad-ı, devle
teyne Jayık ve sezavar bir merd-i kamil idügi ayn-i şahadet ile müşahede 
ettiğimiz muamelat-ı cemi'lesinden ve her t~raftan hakkına süniih eden. 
şehadat-i mütenevvia-i tayyibeden muayyen ve mübeyyen emr-i bedihi 
olup França memleketinde temekkün ettiği esnada cenab-ı nusretmeab
larının hidemat-ı aliyyelerine lazım olan amme-i ulum ve maarifi _tahsil , 
etmiş olup inşaallahürrahman şerefyafte-i'istihdam olduğu hususlarda inayet-i 
bari ile hacil ve şermsar olmıyacağı bilareyptir. 

El' an Devlet-i Aliyye-i ebet istimrarda taraf-ı dostanemizden müka.Ieme 
olunan umu;un ahvaline dair bir. harf-ı cedit silk-i tahrire getürülmek
münasip görünmedi; zira ahvalat-ı mezkurenin cümlesi muhat-ı ilm-i alem
araları olduğundan kat'-ı nazar atebe-i aliyye-i saadet aşiya[llarında mukim 
elçimiz dail.eri dahi şimdilik hale müteallık · muradat-ı hayriyyemizi bilip 
lazım geldikçe ilam ve izhardan hali olmıyacağı malumunuzdur. Elçi-i 

· müşarünileyhin Devlet-i Aliyye-i ebetpeyvendin menfaatiçün ne- rütbe 
gayretkeş idügi cenab-ı şevketmeablarının dahi malumlarıdır ; elbette 
fırsat düştükçe gayurane hareket edeceği mukarrerdir; bundan akdem 
.Nemçe devletiyle zuhur eden emr-i musalaha bervech-i ahsen ,husulpezir 

[1] Belleten, Türk Tarih Kurumu Sayı: 5 - ti. 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi No : E. 12278 
Louis XVI. nın yukarıda nietni yazılan namesinin zamanında yapılmış olan bu tercemesi 

Prof. İ. H. Uzunçarşılı tarafından neşredildiği zaman yukarıda arzedildiği vechile ayrılmış 
olan aslının buldurulmasına imkan yoktu. Binaenaleyh bu defa aslı ile mukayese olunabil
mek Üzere tekrar neşrine zaruret gürülmüştür. 
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olur ümidinde idik ve ib'ad-ı ahad-ı apüvveyn 0-_J~ .)l..\ ümniyesi sebeb-i 
iftiharımız olmuştu; ancak .;~ <l\J\J ;_..11_ ~ı el'abdü yüdebbir vallahü 
yukaddir müMhazasiyle teselliyab olmuşuzdur, baümiçl-i an ki buna manent 
hidemat-ı seniyye-i nev zuhur eder ise savb-ı merama isalesine .::.-_p ı)_I 
in dost-i sadıklarının bezl-i kudret ve inzımam-ı himmet edeceğimizden 
kat'a iştibahları kalmıya. Felillahilhamdü velminne cenab-ı azamet meab
larının cülüs-ı hümayı1n-ı şevketmakrunlarından esbak ebvab-ı mücadele 
fetholunmuştu; yoksa eyyam-ı saltanat-ı basaadetlerinq~ sefer açmak 
iktıza edeydi .'.il~'::l lamehale fırsat-ı bihtere muntazırlar olup bu misillı1 em
r-i mühimme mübaşeret etme.zden evvel tedarükatını ahsen veçhile amade 
kılıp tarik-ı fütuhat ü megaziyi asanter kılmış olurlardı; ol sebepten yana 
eğer biemrillahi teala cenab-ı nusretmeabları adalarına sulh vermek mu
kadder ise dahi kendi şan ve şöhretlerinin ayine-i mücellasına gubar 
getürmüş bir vaz' u hareket sayılmazdı; bel [belki] inşaelmennan esna-yı 
sulh u- salahta esbab-ı ceng u cidal hazır ve amade kılınıp badehu 
ankaribizzeman zamir-i münirlerinde merküz olan sıfat-ı mustahsenelerini 
izhar ve zir-i kabz-ı tasarruflarında mevcut kudret-i bihad ve kuvvet-i 
layutaklarını derkar ·edip şaşaa-i ahter-i bülentleri aktar-ı cihanı pürnur 
ideceği memulümüzdür ve her, surette mercudur ki cenab-ı saadet me
abları bu dost-ı vefadarlarının hayırhah ve devletcuylarını ve dostlukta 
müdavim ve .mülazim olacağımızı bileler [1] Baki dergah-ı rabbül'alemine 
her daim dua ve niyaz kıldığımız budur ki hemişe cenab-ı nu3ret me
abları hıfz-ı Hudada memun olup dermesned-i kamrani ve derminassa-i 
cihanbani müstedim olalar. Tahriren fi medinet-is sultaniyyet-il Versalya 

_fi yevmissamini aşer min şehr-i septambır liseneti tis'a ve. semanine ve 
seb'a mie ve ·elf an Miladı Isa a. m. 

Elhalis-ül fuad Louis 

Tahtehu 
Elkont dö Monmorin l2] Vezir 

ve Katibüssırr-ı Hazret-i 
Padişahı França hala 

Lll Bu name, Avusturyalılarla muahede akdini müteakip gelmiştir. Louis xvı. zırnan 
sulhu tavsiye ediyor. Fransada bu sırada inkılap başlamıştır. 

[2] Ayni tarihte Fransa Başvekili Kout de Monmorin'den Selim lll'e bir ariza gel
. mektedir ki·· bunun da tercemesi Beli etenin 5-6 ncı sayısında 245 inci sayfası.uda müude
riçtir. Mavimtrak bir kağıt üzerine yazılmış olan aslı ve zarfının üstü Topkapı Sarayı 

Müzesi arşivinin 2/2 numarasında mahfuz bulunmaktadır. 
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