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MUSTAFA REŞİT PAŞANIN PARİS VE LONDRA SEFA
RETLERİ ESNASINDAKİ SİY ASI YAZILARI 

VI 
Atebe-i bülend mertebe·i veliyyUnniamileırine maruz-u 

çaker-i kemineleıridir ki [1) 

Mukaddemce savb-ı savap nümay-ı veliyyünniam!lerine beyan ve iş'ar 
kılındığı üzere Trablus Beylerbeyisi esbak Yusuf Paşanın kaynı olup 

geçende Londra'dan gelmiş olan -.s-:'.d\ ,j>_,,_ bendeleri ol vakit Trablus 
ahvaline dair bazı şeyi ifade idüp muahharen dahi mumaileyh Yusuf 
Paşanın oğlu Ali Paşanın [2] her halde nzay-ı meyamin iktızay-ı hazret-i 
Şehinşah! üzere hc.reket ederek Saltanat-ı Seniyyenin Afrika'ya dair çok 
işlerine yarayacağına ve mumaileyhin muhalifi olan Mehmed [3] bütün bütün 
Mısır taraftarı olarak şayet Trablus Beylerb:cyisi olmak lazımgelir ise 
hem Trablus eyaleti bayağı Mısır mülhakatından madud ve hem bilcümle 
ahali bu suretle nahoşnud olacağına dair delfül-i kaviyye ile sözler söy
ledikçe ve kendüsinin dahi Londra'da ve burada ikameti hengamında 
kalen ve kalemen Devlet-i Aliyye maslahatına sa'y Ü ikdamı ve Mısır 
tarafından teneffürü keyfiyatı anlaşıldıkça Trablus eyaletinin merkum 
Mehmede olmayup mumaileyh Ali Paşaya tevcihi suretini kalben temenni 
etmekte olduğum halde keramat-ı bahire-i Hazret-i Hılafetpenahi asar-ı celi
lesinden olmak üzere eyalet-i merkumenin mumaileyh Ali Paşaya tevcihi 
mahallinde ilan olunarak ol bapta şerefsudlır buyurulmuş olan ferman-ı 
alişanın suretiyle beraber def'-i ihtilal haberi vürud eylediğini mumaileyh 

c.5".;C..J\ 0>->- ifade ve suret-i müzekG.reyi irae idüp Saltanat-ı Seniyyenin 
. İnşa-Allah ü taala her hususat-ı aliyyesinde tevfikat·ı ilahiyye mukareneti 

ve bu keyfiyetten dahi tefe'ül bilhayır olunarak kemal-i sürur-ı acizanemi 
mucip olduğu halde hemen Rabbimiz taala hazretleri ruh-u cism-i alem ve 
sebeb-i asayiş-ı ümem olan velinimet-i alem ve Şehinşa'h-ı Dara hadem Efen-

[1) Başvekalet arşivi, mesail-i siyasiyye - Fransa kartonu (1-2), 14 numaralı irade 
melfuflarından olup hem şifresi, hem ayrıca halledilmişi vardır. MahlGlürıün üzerinde (Paris 
canibinde olan Ametçi Reşit Bey bendeleri tarafından huruf-ı ma'huda ile muharrer varit 
olan tahriratın hallidir) ibaresi yazılıdır. 

[2] Karamanlı ailesinden olup 1835 (1251) senesine kadar Trablus Beylerbeyiliğinde 
buluıımuş, o sene içinde Necib Paşa kumandasında gönderilen kuvvete inkıyad etmesin
den sonra İstanbula aldırılmıştır. Kendisinden sonra Trablus valileri merkezden tayin 
olunmağa başlamıştır. 

[3] Yusuf Paşanın torunudur. Büyü babasiyla amcası Ali Paşanın valilikleri zamanın
da Trablusu ele geçirmek için karışıklıklar çıkarmış, Necib Paşanın gelmesi üzerine 
intihar etmiştir. [Tarih·İ İbn-İ Galbun, İstanbul, 1289-1872 S. 125] 

283 



Türk Tarih V csikaları 

dimize.ömr-i firavan ihsaniyle ilelebet serir-i şevketmasir-i cihandariye rev
nak u ziver ve ada ve muhalifin güruhunu subesu makhur ve zir ü ze-' : . 

ber eylemek daavat-ı icabet ayatı tekrar kılındığı ve mumaileyh -~~ı..:ı.,,.-
bendeleri Avrupa ahvaline ve elsine-i müteaddideye vakıf ve dirayet ü 
istikamet erbabından adem olarak mumaileyh Ali Paşanın dahi dayısı 
olmakla ve Trablus Beylerbeyisi bulunan zat meslek-i rızacuyide bulunup . 
da Saltanat-ı s·eniyyenin emr ü ferman-ı alisiyle h~ıreket ederek oranın 
umur-ı dahiliyyesine ve mikdar~ı kifaye asker tanzimine ihtimam eylediği 
halde hasbelmevki Mehmed Aliye bir' nevi çıbo.n olarak her ne vakit · 
olsa Devlet-i Aliyye hizmetine yarayacaği bedihiyattan bulunmakla esnay-i 

· musahabette mumaileyh bendelerine çünki Ali Paşa Hazretleriyle ~ara
betiniz olmak hasebiyle hayırhahane . bazı şeyler ihtarına mecbur 
oldum:. Evvela Ali Paşa Hazretleri mansabının nizam-ı dahiliyyesini hüsni 
istihsal ile mümtaz-ül-akran olmaklığı ister ise eyalat-i merkumeye -yeni 
vali nasp buyrulmuş olduğundan oranın ocakça eski adettir, denilen usu:". 
1-i kadimesine bakmıyarak yani Garb Ocaklarının Asitane-i şevketaşiyane
ye bu'd u mesafesi cihetiyle bulunan Beylerbeyiler umur-ı cüz'iyyelerini 
kendi kendilerine icra ile Derisaadete fakat büyüc.ek maslahatlarını inha 
ve istizan edegelmişler ise de· şimdi Ali Paşa hazretleri bu adeti terk ede
rek umur-ı cüz'iyye ve külliyyesini peyapey Derisaadete tahrir ve istizan ve 
irade-i seniyye-i hazret~i Padişahibuyurulmadıkça hiçbir maslahata teşebbüs 
edemiyeceğini dahi beyn~lahali işaa ve ilan eylediği halde hem ahali bey-· 
ninde ve hem hemcivarları nezdinde vak' u itibariyle başka olarak vaki 
olacak harekat-ı niarziyesine mukabil taraf-ı eşref~i ha~reti Zillı1llahiden dahi 
teveccuh-i şahane ve hüsn-i iltifat-ı padişahane erzan buyruldukça kadr ü 
şerefi dübala olacağında şüphe yoktur; ve saniyen Rabbim taala hazret
leri tükenmez ömür ve ikbal ihsan buyursun, mfü:eddidiyyet-i hazret-i 
Padişahiden naşi lillahilhamt memalik-i mahrusa-i Şahanenin her bir maha
linde nizamatı askeriyyeye sa'y ü ihtimam olunmakta olduğundan Ali Paşa 
Hazretleri dahi taraf~ı Saltanat-ı Seniyyeden istizan ile Derisaadet usulünce 
mikta~~ı kifaye asker tanzimine himmet eylediği suı:ette _bu dahi µıahzu
ziyet-i aliyi mucip ofa.cağı biiştibahtır, yollu irad olunan· sohbetleri kaf
feteri teslim ile murriaile.yh Ali Paşa Hazretlerine böylece yazacağını ve 
ezher cihet icrasına sa'y ü ikdam etmesi _dahi memulü ipüğünü beyan 
sırasında. Trablus Beylerbeyisinin Tunus Beylerbeyisi bulunan zat [1] ile 
müttehiden hareket etmeleri fevaid-i mülkiyyeyi müstelzim olduğundan 
mumaileyh Ali Paşanın inhası vukuiyle askeı: tanzimi hususuna müsaade 
buyurulduğu halde ve her bir takdirde Trablus ve Tunus Beyleyilerinin 
birbiriyle ittihat usulüne riayet eylemelerini mutazairımın canib-i maali 

[1] O tarihte Tunus Beylerbeyisi Hüseyin Paşa idi. Vefatı, 27· fnayıs 1835 - 29 mı,ı
harrem 1251) 

284 



?.fostafa Rc~it Paşanın Par~s Ye Londra sefaretleri csııaı;rnclaki siyasi yazıları 

menakıb-i hazret~i sadaretpenahiden mukaddemat.:ı münasebe ile· başka 
başka.' tenbihnameler irsali muktezay-ı maslahattan olduğunu ifade etmiş 
olmakla icabının icrası menut-ı irade-i seniyye idüğü ve Trablu.s eyaletinin 
canib-i şark!sinde Mısır eyaletine hemhÜdud buJUnan Siva [l] nam kal'ayı 
Trablus ihtifali esnasında -Mısır valisi zabtidüp bundan muradı dahi 
hem oralanzir-i destine aimak ve hem kal'a-i merkumede küffar zamanindan 
kalmış bir eski mabed derununda beynelküffar muteber addoliınan bir 
takım esnam-ı atika olarak anları Mısırda verdiği bazı antikalar misullu 
ita. ile biraz akça kapup bıi vesile ile hazır frenklere dahi bir nevi 
hulus çakmak suretleri olduğunu ve Q:ıahall-i mezkiir anm elinden kurtarı
lup da mesela esnam.ı merkume Ali Paşa marifetiyle satılmak lazımgelse 
külliyetlu akça hasıl ·olarak böyle şeylerde kimsenin· alakası olmamak 
nasebiyle alınacak akça dahi Hazine· i A.mi.reye -aid olacağını kezalik esnay-ı 
sohbette söylemiş olduğundan- ve Mehmed Ali ise kendi meram-ı vaha
met encamını tervice medar olmak için taraf-ı Saltanat-ı Seniyyeden şika- · 
yet ma'razında ratb u yabis bir takım hezeyan etmekte olmasiyle canib-i 
Devlet-i Aiiyyeden dahi bilmukabele böyle şeylerin· avrupaluya beyaniyle 
Mehmed Ali'.nin kelimat-i mü_zevviresi redd Ü ibtal olunmak muvafık-ı masla
hat olacağından Ali Paşa Trablııs eyaletinin vali· i mansubu olmak hasebiyle 
herbir ahval.ini taraf-ı Salfanat-ı S,eniyeye inha elmesi icab-ı halden oldu
ğuna binaen bu keyfiyeti old~ğu gibice der-i dar-i şevketinedara bildir
mesi lazımgelir, yollu mumaileyh kullarına _söylenmiş ve ol dahi paşay-ı 
mumaileyhe yazacağını · ifade eylemiş olmağla paşay-ı rriumaileyhin bu 
hususa dair Derisaadete bir guna inhası vaki olup da burada ve Londurada 
Mehmed Ali'nin kanaatsizliğini isbaten söylendiği halde işe yarayacağı 

ve mum.aileyh <.S-i..01 ..JJ-- bur~ca bilinmesi lazım gelen şeyleri ihfa-rda ve 
bazı gazetecilerin celbi hususunda doğrusu haylice sadıkane hareket ile 
veli nimet-i alem _Efendimize hüsn,-i hizmet emelinde olduğu gereği gibi 
anlaşılmış olduğuna ve bu cihetle murriaileyhe elbise-i nizamiye giydirilmesi 
hem kendisine bais-i şevk ve hem burada olan Mısır tarafdarlarına mu
cib-i teessilr ve esef olacağına binaen mumaileyhe sizin gibi bendegan-ı Dev.:.. 
let-i Aliyyeden olanlar böyle Trablus tüccarı kıyafetinde gezmesi yakışmı
yacağından bizim elbisemiz gibi_ libas iktisa _etseniz münasip ve tezayüd-i 
şerefinizi müstevcip olur, denildikte izhar-ı "şevk Ü şadımanı: etmekle saye-i 
şevketvaye-i hazret-i mülukanede derhal bir kat elbise-i nizamiye yaptı
rılarak bir fesle beraber, işte siz şimdi" bu elbiseyi giyecek olduğunuzdan 
b-u aciz dahi kemterı:n bendega""ndan olarak burada bulunduğumd.an şev
ketmeap. ve kudretnisap Efendimizin inayet-i seniyye-i Şahanelerine mu
kaddeme olmak Üzere teberrüken ita ediyorum, denilerek verilüp ol dahi 

(l] Siva veya Siouah kadim JüpiterAmmon vahası. 
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kemal-i teşekkür ve memnuniyet ile iktisa etmiş ve bu kerre bazı umur-ı 
mahsusasını rü'yet için Londraya o elbise-i cedide ile azimet eylemiş ol
mağın mumaile~hin mesalih-i vakıasının hüsn-i tesviyesine himmetleri rica
siyle atufethl Namık Paşa Hazretlei·i bendelerine tah_rirat irsaliyle mumailey~ 
hin bitevfikihi taala ·Cezayir m~s!ahatına mübaşeret eyyamında burada 
bulunması menfaatten hali olmıyacağından süra't-i iadesi hususu dahi niyaz 
olunduğu ve mumaileh be9delerinin burada bir küçük biraderi olup ol 
dahi Saltanat-ı Seniyyeye hüsn-i hizmet emelinde olmağla saye-i mealiva
ye-i cenab-ı Padişahide ana dahi bir kat elbise-i nizamiyye yaptırırılıp 
fesiyle beraber ita ve iksa kılindığı ve mumaileyh bendeleri Mehmed 
Ali'ninhasım-ıcarıı olmak hasebiyle Afrikaya dair maslahatlarda her türlü 
işe yarayacağı memulüne niebni bir kerre Deri saadete gelüp · te ahval ü key
fiyeti layıkıkıyle anlaşılıp öylece memleketine iade olunması sureti zihn-i 
ubeydaneme münasip gibi tebadür eylediğinden inşaallahü. teala avdette 
birlikte Derisaadete gidilmesi kendisine ifade olundukta memnunen ve 
müteşekkiren gideceğini söylemiş i<lüği; ve Cezayirli Hamdan Efendinin 
kaleme alıp verdiği evrakın takdim olunacağı mukaddemece yazılm1ş ve 

mumaileyh ..s-.:i.-11\ 0.r-"" tarafından dahi bazı evrak verilmiş ise de ~di 
yaz.ı ile irsali hüsn-ül-mülahaza olmayup evrak-ı. mezkılre bayağı bir kitap 
kadar olduğundan huruf-ı mahude [1] ile tahriri dahi mümkün olamadığına 
binaen inşaallahü taala her ne vakit Derisaadete avdet-i çakeranem mu
kadder olur ise ol vakit takdim olunmak üzere şimdilik tevkif kılındığı . 

Fransa Umur-ı Harbiyyesi Nazırı Marechal Gerard'ın istifası vukuuna 
mebni nezaret-i mezkılrenin.şimdilik bilvekale idaresi hususu Umur-ı Ec
nebiyye Nazırı Amiral de Rigny'ye ihale olunmuş olduğu geçende takdim-i 
hakipay-ı veiiyyünniamileri kılınan ariza-i çakeranemde beyan ve iş'ar kllın
mış idi. Bu defa dahi mersum de Rigny ileMedaris-i İl.miyye Nazırı Guizot 
ve Umur-ı Maliyye nazırı Humann ve Umur-ı Dafüliyye Nazın Thiers ve 
Umur-ı Ticaret Nazırı Duchatel nam büyük ministroların beşi birden istifa 
eyledikleri gazetelerde münderiç olarak bazı rivayete göre sebebi dahi 
Marechal Gerard'dan evvel Umur-ı Harbiyye Nazlrı olan Soult'un makam-ı 
evveline iadesi·. karargir olmuş -olduğundan anın zikrolunan ministrolar 
ile beyinlerinde mübayenet olması· cihetiyle böylece istifalari vukua gel
miş olup her ne ise mersum de Rigny pek . Mısır gayretkeşliğinde ol
duğu hal ü kalinden istidlal olunm_akta olmağle tebeddül-i vaki olur ise 
inşaallahü taala Devlet-i Aliyye hakkında hayrü menfaati müstelzim ola
cağı ve General Guilİeminot'nun dahi Umur-ı Harbiyye nezaretine memu
riyeti gazetelerde yazılmakta ise de kendü ifadesine göre istinkaf sure
tinde olduğu. 

[1] Şifre 
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Mukaddemce takdim-i hakipıw-ı valaları kılınan ariza-i bendeganem
de beyan ve iş'ar Kılındığı üzere Mehmed Aliden dolayı verilen müzekki
renin üç dört gün fransızcaya tercümesiyie uğraşılmış olduğundan henp'z 
Umur-ı Ecnebiyye Nezareti tarafından cevabı zuhur etme~iş ise de Fran~a 
vükelası memurlarından bazılariyle mülakat olundukça remzen ve aralıkta · 
izahan vaki olan ifadatlarından istinbat ve istifham olunan şu suret olu
yor ki Mehmed Ali fürumaye ve ihtiyar bir adem olarak alelhusus bu es
nade tuttuğu nabeca tavırlarından bayağı matuh hükmünde olduğu anla
şılmakta ve oğlu denilen İbrahim [1] dahi b!şuur \T.e ahlak-ı zemime ile 
muttasıf olduğundan babası geberdikten sonra hiç _bir şey yapamıyarak 
Mısırın heyet-i haliyyesi bütün bütün muhtel ve perişan olacağı zev-il-ukul 
intlerinde tebeyyün etmekte ve Mehmed Ali avrupalunun iane ve iraesiyle 
·mukaddemlerde Mısıra biraz nizam vermiş ise de keİıdüsinin iddia ve 
ilan etmekte olduğu dirayet-i kazibe memalik-i vesiada icray-ı hükumete 
mütehammil olmadığı Beriyetüşşam ihtilalinden anlaşılup bu cihetle eyalat-ı 
mülhaka tezayüd-i ·kuvvetine sebep olmayarak az vakitte izmihlal-i küllı:sini 
mucib olacagı dahi gör~nmek,te oduğundan kendü kuruntusu olan hükumet-i 
müstakille suret_i ana göre müsteb'at olup alelhusus ki zat-ı şevketsimatcı 
hazret-i Şehinşahlnin sinn-i huma yun unları genç ve rezanet-i ak! ü fetanet-i 

· ·kamile-i mülukaİıeleri cümleye müsellem olarak.bir taraftan dahi Civilisation 
usulüne, yani terbiye-i nas ve ic ay-ı nizamat hususlarına sa'y Ü ikdam 
buyurmakta· olduklarından ve bütün millet-i islamiyye dahi dinen ve şer'an 
taraf-ı eşref-i cenab ı Cihanbanlye merbut bulunduklarından az vakitte. 
ve kemal-i suhulet" ile bütün. Arabistanda tenfiz-i ahkam buyuracakları 
bedihiyattandır; şu kadar ki şimdiki halde vakit pek tenk ve nazik olmak 
hasebiyle bu esnade muharebe suretlerini tecviz edemiyoruz; ve bir de 
Devlet-i Aliyye ülkesind~ ötedenberi aralık aralık asi Paşalar zuhur ede
geldiğinden taı:af-1 Saltanat-ı Seniyyeden ekserisinin tedibinde tacil 
olunmayarak vakt-i merhununa talik ile nasıl hakimane muameleler gös
terildiği ve o makuleler nihayetinde ne suretle mazhar-ı mücazat olduk
ları tevarihte görülmüş olmağla bunun hakkında dahi evvelki po1itikalar 
icra olunsa münsasip olur, vadisinde sözler "söylemekre olduklarında,n 
taraf-ı çakeriden dahi her meclisin revişi ve iktızasına göre Mehmed Alinin 
ve ibrahimin ahlak-ı redie ve mezalim-i adideleri meşhud~ı acizanem olduğu 
veçhile beyan ve ifham ve Rabbimiz taala hazretleri zıll-i zalil- i adimül
adil-i Zılh1llahı:Ierini cemi-i ümmet-i muhammediye üzerinde berkarar bu-. 
yursun, Zat-ı mealisimaj-i cenab-ı Hilafetpenahinin mevrid-i ilhamat-ı rab
baniye olan mubarek kalb-i pak ve hatır-ı tabnak-i mülfıkanelerine sünuh 

[1] İbrahim Paşa. 
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ile .icra buyurulmakta olan tedabir-i mülkiyye ve nizamat-ı basene bahisle
rinde ıtray-i k~lam olunarak vakıa mukaddemlerde bazi Paşalar isyan 

. ederek haklarında dediğiniz muamele·icra olunmuş ise de anİarın bu Mehmed 
Ali gibi davay-_ı batılı olmayup bahusus Avrupa devletleriyle muameleleri 
ve anlara lstinatları olmadığından pek de l<;ayd olunmaz imjş, denifdikçe, 

·bizim muamelatımız ticaret cihetilyedir, yollu cevaplarına dahi, vakıa has
belmevki ti<::aret muamelesine diyecek yok ise de böyle piyade ademe yüz 
verilmek ve mukaddem vaki olduğu misillu sahabet gösterilm~k Devlet-i AJiy.:. 
yenin do~t-ı ehabbi olan devletlere yakışır mı, ve bu herif bu halde durdukça 
ahval-i alem beı;karar olur mu, vadisinde iı;ad-ı kelam olunduğundan anlar 
dahi .Devlet-i Aliyyenin Rusya devletiyle olan muanielat-ı cariyyesini guya 
çekemediklerinden herifi iltizama mecbur olduklarıriı anlatmakta olmala
riyle savb-ı ubeydanemden dahi Saltanat-ı Seniyye evvelki sene Mısır gaile- , 
siyle meşgul iken Fransa ve İngiltere taraflarından bir guna iane -zuhura 
g'elmeyerek Rusya irµparatoru cenahları [1] doğrusu dostluğunun seme
resini, izhar etmiş olmasiyle bilmukabele taraf.ı Devlet-i J\liyyeden dahi 
muamelat-ı cemile ibraz buyurulmakta olduğundan· eğerçi bir nevi dost
luk bu taraftan dahi zuhura gelmiş olsaydı anın dahi başkaca kadr ü 
kıymeti bilinir idi; velhasıl insaf olunduğu halde bu husustan dolayı bir 
guna tariz olunmamak iktıza etmez mi? yollu _gayet .nazikane olarak 
ce~aplar :verilmekte olup ezcümle geçen gün General Guille_minot vurud 
ile suret-i mahremiyette olarak vaki olan ifadesinde : Mısır valisi istiklal 

. davasına tasaddi edüp Fransa ve İngiltere bu sureti adem-i tecviz ile 
men'i tedbirinde ve Saltanat-ı Seniyye her bir hususat-ı aliyesinde Rusya 
devletine teslimiyet suretinde olarak ve Mısır maddesinden dolayı yine 
Derisaadete Rusya askeri donanması gelecek olur ise ol vakit iş uygun
suz olur, mukaddema Derisaadette sefaretim münasebetiyle kıra! cenah
ları ve ministrolar bazı bu makule hususları benimle müzakere etmekte 
olduklarından ve şimdi dahi aİılaı ı görecek olduğumdan Devlet-i Aliyye
nin menviyat-ı seniyyesini istifsara mecbur olurum, demesiyle taraf-ı ça
keriden Mehmed Ali evza-ı sab.ıkasının üzerine bir de bu davaya tasaddi 
eylediği sur~tte tedibine bevlet-i Aliyy~nin mecburiyyet-i şer'iye~i derkar 
olarak bu halde Fransa ve İngiltere dahi davranup Devlet-i Aliyyeye 
lazımgelen muavenet-i fi'liyye ve kavliyyeyi icra ederler ise Rusya devleti 
askeri ve donanmasının gelmemesi bittabi hasıl olur şeydir; ve bu· dedi
ğiniz her bir hus~sta teslimiyet lakırdısı Devlet-i Aliyye muhaliflerinin bu 
tarafları karıştırmak için ilka ettiği sohbetlerden olarak elhaletühazihi 
Devlet-i Aliyye .ile Rusya devleti beyninde cereyan eden muamelat, daima 

[1] Nicolas I 
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düvel-i mütehabbe aralarında cari olan usul-i m.uhadenete munafi surette 
değildir. EğerÇi siz tul-i. müddet_ Derisaadette ikamet ile Devlet-i Aİiyye
nin amal~i hasene ve niyyat-ı müstahsenesine vakıf olmuş olduğunuzdan 
bu bapta ıtnab-ı kelam iktıza etmez ise de fakat şurasını izah ve beyan 
edeyim ·ki Devlet-i Aliyye ceı:ni-i tevaif-i islamiyenih mu'tekatvemuktedası 
ve mebtu'ı şer'i've hakikisi ola.n bir devlet i kadime· i fahime olaı a_k zat-ı 
şevketsimatı hazret-i 'Şahane dahi daima nizamat-ı askeriyye ve tedabir-i 
mülkiyye hususlarına ~arf-ı himmet buyurmakta olduklarından inşallahü taala · 
tezyid-i kuvvet ve ·müknet sureti ancak Dev"let-i Aliyyeden memul oldu
ğuna ve Mehmed Alinin evelki şayiaları bir haysiyet-i kazibe demek 
olduğu her yerde anlaşıldığına binaen benim acizane mütalaama göre Fran
sa ve İngiltere, Saltanat-ı Seniyyeye olan mahabbet-i hakikiyelerini izhar 
etmek ve k.endü politıkalarını dahi muhafaza eylemek istedikleri. halde 
beyan edeceğini suret-i se!aseyi usul ittihaz etmek lazımdır. İbtida Mehmed 
Alinin evza-ı gayr-i marziyyesi daima şiraze-i rahat ve asayişi -ih)al 
etmekte olduğundan aiıın edebini takındırup memalik-i islamiyeyi gaile 
ve. ihtilalden muhafaza etmek, ve saniyen her _devlet kendü menafiini 
.mülahaza ederek ana göre usul-i politikasını dahi tesis ve icra edegeldi
ginden muhalif ve qıuvafık sözlerine bakılup da böyle şeylere tariz ve 
müdahale olunmamak, ve salisen asayiş-i amme kaziyesi düvel-i fahimenin 
matlab ve marzileri . olduğu söylenmekte ise aralık aralık Akdenize 
Fransa ve İngiltere donanmalarının· vürudu ve bazı havadis şuyuu her 
tarafın kuŞkulanmasını ·mucip olduğundan böyle blhude şeylerden dahi 
feragat ile Devlet-i Aliyye dahilen ve haricen her bir maslahatını hüsn-i 
idare ve nizamat-ı kamilesini istihsal buyurmak için kendi re'y-i alisin_e 
bırakılmak keyfiyetleridir, denildikte ceneİ-al-i mumaileyh teslim edüp, beh 
bu hususları iktıza eden meclisler de söylerim; Derisaadette müddet~i 
ikametimde taraf-ı eşı ef hazret-i Şehinş&hiden pek çok inayet ve ıhsan 
görmüş olduğumdan kendimi Devlet i Aliyyenin ikinci sefiri makamında. 
addederim, demesiyle taraf-ı çakeriden dahi, zat-ı şevketsimat hazret:i 
Padişahinin memul-i alil::ri cenabınızdan Devlet-i Aliyye hayırhahlığı olup 
benim memuıiyetim dahi her bir hususta reyinize muracaat olunmak 
suretine munhasır olöuğ·undan siz sefir-i evvel makamında olarak bu 
aciz sani olabilirim, denilerek bazı çeramonyah söz ile meclise hitam 
verildiği. 

Malı'.'ım-i alileri buyurulduğu ü~ere Rusya elçisi cenaplariyle bilmü
zakere Cezayir maddesinin suret-i tehiri mumaileyh Namık: Paşa Hazret
leri bendelerine yazılmış old"Qğundan bu defa vurud edeiı cevabnamesi 
mealinde Mehmed Aliye ve Hindistan tariki maslahatına dair Londra da 
deveran ederi mücavebattan bahs ile elÇi-i mumaileyh cenablariyle beyni-
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mizde cereyan eden mahremiyet muamelesi Frarısaya aksedecek olı.ir ise 
canları sıkılacağı ve şu aralık Ceza_yir maddesinin ilanı takdirinde Fran
sanın şiddetini mucib olarak Mısır maslahatına muzır olması ihtimaline 
göre tehi· i isabet olduğu beyan ve iş'ar olunmuş olup Paşa-yı mu
maileyh hazretleri bendelerinin berisaa·dete olan inhasından malfım-ı 
alileri buyur ulmuş olacağı veçhile Hindistan tarikı meselesinin. mesela 
mülken ve halen ve istikbale!} bir gfın·a mahzur ve mazarratı olmayup da 
mücerred İngilterelt1yu celp için müsaade buyurulacak olur ise olhalde 
Paşa-yı mumaileyh bendelerinin mülahazası üzere Halep ve Adana eya- . 
!etlerinin Mehmed Ali uhdesinden sai-f ve tahvili ile ahar bir· vezire 
ihalesi ve bir de Cezayirin Fransadan istihlasına İngilterenin muavenet-i 
kaviyesi hususlarına vesair hatira gelecek bazı mevadd-ı nafıaya bir suret 
verilse kem şey olmıyacağı bedihiyattan olup kaldı -ki Paşa-yı mumaileyh 
bendelerinin iş'arı muktezasınca Rusya elçisi mumaileyhle icra. olunan . 
usul-i mahremaneyi Fransa duyacak olur ise vakıa canları sıkılacağı 

aşikar ise de elçi-i mumaileyh zaten akil ve hayırhah bir adem olaı ak 
alelhusus Saltanat-ı Seniyye ile Rusya beyinlerinde ittifak ve mahabbet 
dahi derkar olmak hasebiyle m~murları yekdiğer -ile mahremane söyleş
mek ve Rusya devletini bir gt1na şüpheye düşürmemek dahi icab~ı hal
den olarak hu~u"siyle geçende hakipay-ı veliyyünniamilerine iş'ar olun
duğu üzere buraya ve Londraya taraf-ı D~vlet-i Aliyyeden sefirler tayin 
buyurulmasından dolcyı kendusine bazı şeyler söyienmekte olduğunu 
elçi-i mumaileyhe ifade edüp muahharen dahi bir gün Tercüman Efendi 
kullarının odasına bir frenk gelÜb kendisi gfıya İtalya ahalisinden ise de 
Lehli takımının bazı muteberleriyle ülfeti olup anlar dahi Devlet~i Aliyye 
her ne kadar Rusya devletiyle müttefik olsa dahi eski° keyfiyetler~ unu
tamıyarak elbette ahz-ı int_ikam niyetinde olacağı ve bu sefirleri tayini 
dahi bundan iktıza edeceği keyfiyahnı qildiklerinden beni mahremane 
gönderdiler; kendüleri dahi bu hqsusa çalışup çabalamak için istenilir 
ise gelüp görüşecekler; ve bu sözlerimi elçiye -ifade edin; yarın gelir, 
cevabını alırım; deyu bazı türrehat tefevvüh eylediğinden Efendi-i muma
ileyh bendeleri Devlet-i Aliyyenin. b{)yle kuruntusu yoktur; ve ben 
bunu ifade edemem; demiş ise de mersum ısrar ile ertesi gün gelmiş 
olduğqndan Efendi-i mu'maileyh kulları vesatatiyle mersume yerilen cevapta 
Devleti Aliyye, Rusya Devletinin fi'len dostluğunu müşahede ile beyinle
rinde mahabbet-i kamile basıl ve zat-ı şevketsimat-ı hazret-i Padişahinin 
usul-i sabite-f mülfıkaneleri mertebe-i bedahete vasıl olduğundan .bu denilen 
şeylei" kimsenin hatırına bile gelmez, bu misillu sohbetler burada iktıza 
etmez, gibi kelamlar ile defettirilüp bu k~yfiyetin. ağız aramak için .mu
sanna · birşey olduğu elçi-i mumaileyhin sonradan daha ziyada göst~r-
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mekte olduğu- itimat ve emniyet muameleleri dahi ispat edüp her ne ise 
bu ha,llere nazaran daima-şüphelerini izale etmek dahi vacibat-ı umurdan 
olarak suret-i muhaberemiz dahi sair elçilerin ziyareti sırasında kendüsüne 
dahi gidilmek ve aralıkta ciahi mumaileyh Tercüman efendi kulları gön
derilmek .tarikiyle icra olunmakta olmakle bu surette Fransalu renk ala
mamak· iktıza edeceği ve Cezayir maslahatı hasbelhal her nekadar biraz 
tehir olunmuş ise de şu günlerde Mısır maddesi inşaallahu taala Saltanat-ı 
Seriiyyenin·dilhah-ı alisi veçhile bertaraf olup da nöbet Cezayir maslahatına 
geldiği haide evvelemirde İngiltere vükelasının menviyyatı bilinmek 
nafi olacağından Paşay-ı mumaileyh hazretlerine yazılan tahrirat~ı çak eride 
bu hususa dair olan malumat ve tahkikatlarının· iş'an niyaz olunduğu. 

Bugünlerde çıkan gazetelerde Beriyyetüşşam ihtil.alinin teceddüdü ve 
Mir -Beşirin [1] Mısırludan yüz çevirdiği ve İbrahimin gayet sıkıda olduğu 
havadisleri görülmekte olup inşaallahu taala bu yazılan _şeyler rehin-isıhhat 
olup hasbelmaslaha devletlfı Reşit Paşa Hazretleri [2] ileri hareket ed_e. 
cek ve nihayet-i maslahat muharebeye dayanacak olursa ol halde· elbette 
bazı tedabire teşebbüs buyurulmak lazımgeleceğiI?-den ve rivayet olun- / 
duğuna göre Trabulus ve Tunusta olan ehali ve kabail-i urban dahi 
Mehmed Ali' den di!gir ve müteneffir oldukiarından Trabulus . ve . Tunus 
Paşalarına hitaben birer kıt'a arabiyyülibare evamir-i aliyye ısdariyle bazı 
ayat.:ı Furkaniye ve ehadis-i Nebeviye ile urbam şevka düşürecek ke
limat-ı müessire derç ve ilave olunarak anlar dahi biraz kuvvet-i askeriyye 
ile Mısır eyaleti hududuna doğru gitseler Mehmed Ali'ye şaşkınlık verecek
leri mütebadir-i hatır olmakle mingayri haddin iş' ara mübaderet. kİlındığı, 
ve elhaletii hazihi Derisaadette Rabbimiz taala hazretleri defi' buyursun, 
hastalık lakırdısının imtidad_ı cihetiyle guya hukuk-ı insaniyete riayetlerin
den' naşi Devlet~i Aliyye aleyhine b~zı sözler söyleyiip gazetelere dahi 
yazdırmakta olduklarından taraf-ı çakeriden zat-ı şevketsimat-ı hazret-i 
Şahane millet ve raiyetin daima h~sn-i hallerini iltizam buyurmakta olduk
larından memalik-i mahruse-i Şahanenin iktıza eden mahallerine karantine
ler vaz'ı bir iki senedenbeıi musamrriem ise d~hi gavail-i müteakibe 
mani olduğundan· bundan sonra icrasına himmet buyurulması memuldur, 
yollu bazı icap eden meclislerde söylemekte isem de muvafık-ı irade-i 
seniye buyurulduğu halde şu frenklerin tarizatını bastırmak için Takvim-i 
Vekayi nüshasına dahi bu maalde_ bir.Şey bastırılması münasip gibi hatır-ı 
bendeganeme gelmiş idüği. · 

Rabbimiz taa]a hazretleri velinimet-i alem Efendimizin ömr ü şev
ket-i şahanesini .ruzefzun ve ada ve muhaliflerini makhur ve sernigun 

(l] Cebel-i Lübnan Emiri. 
(2] Eski sadırazamlardan olup o esnada Diyarıb_ekir valisi buluna_n Reşit Mehmet Paşa. 
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eylesün; çakerlerine ihsa.rı-ı humayun-ı mülı1kane buyurulan harcırah Deri
saadette levazim-ı seferiyyeye ve bazı hediye verilmek için alınan eşya 
bahalar.ına ve ta buraya gelinceye kadar yol mesarifine ve Parise vürudı 
çakeranemdenBeri defteı -i müfredat mantukunca mesarif-i zaruriyyeye harç 
ve sarf olunup Frengistanın malum olan galası cihetiyle şimdi akçemiz 
külliyen bitmiş ve burada olan bazerganların Derisaadette olan şeriklerine 
tenbih buyurulmadıkça poliçe çekmenin dahi çaresi bulunamamış, idare-i . 
mesarif-i zaruriyye-i şehriye on bir bin franga muhtaç olduğu dahi anla
şılmış, şimdiki halda esnafa deyn ile idareye başlanmış .. olmağla hezar 
şerm ü hicap ile ifade-i hale ibtidar olunduğu inşaallahü taala. muhat-ı ilm-i 
alileri buyuruldukta ell!r Ü ferman hazret-i menleh-ülemrindir. . 

.VII 

7 Recep 1250 (9. XI. İ824) 
Mustafa Reşit 

7 Recep 50 tarihli tahriratın melfufu [1] 

Frank 

760 . Y organcıbaşının mahiyesi 
500 Kandilcibaşının mahiyesi 
540 Hinto ücreti ve hintocubaşının mahiyesi 
200 Fransa lisanı talim eden hocanın mahiyesi 
150 Hekimin mahiyesi 

2150 
· · 610 Fransalı hizmetkarların ve ferraşlarm . ve kapucu ve aşcı ya-

200 
4800 
1050 

. 300 
240 

9350 
300 

1350 
11000 

mağının mahiyeleri 
Etba-ı çakerlnin ve aşçının mahiyeleri 
Ruzmerre yüz altmışar franktan mekı11at masarifinin şehriyesi 
Mahiye iktıza eden hatap Çeki 30, fi. 35 (Şita münasebetiyle 
külleyevmin bir çeki ha tap_ gitmekte ise de yaz eyyamında bu 
kadar hatab iktiza etmeyeceği) · 

Kömür mahiye çuval 30; fi. JO 
Beher malı ikhza eden balmumu ve mum bahaları 

Şehriye tiyatro ve opera masarifi 
MasariH müteferrika alettahmin 

(1] Başvekalet arşivi, mesail-i siyasiye - Fransa kartonu (i ._ 2)°, 14 num~ralı irade 
melfuflatından, · 
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İşbu masarif-i müteferrika olarak yazılan bin üçyüz elli frank, gazete 
mesarifi ve Derisaadete ve Londraya tahrirat irsalinde posta ücretleri ve 
behermah eczacının hesabı ve Tercüman Efendi kullarının limaslahatin 
bazı mahallere amed şüdünde ve bazı resim günlerinde_ çarşudan geti
rilen araba kiraları ve bazı -seyyah ve fukaranın istirhamlarıntja sadaka-i 
şahane olarak-verilen bir mikdar şey vesair bazı müteferrik masarif için -
olmakla şerh verildi. (9. Xl. 1824) 

VIII 
Atebe·i bülend-mertebe·i veliyyünnamilerine maruz-ı 

çaker-i kemineleridir ki [1] 

Fransada Umur-ı Harbiye Nazırı olan Marechal Gerard ile Umur-ı 
-Ecnebiye Nazırının vesair bazı ministroların suret-i istifaları savb-ı sevab
nümay-ı veliyünnaamilerine beyan ve iş'ar kılınmış idi. Bu defa Umur-ı 
Dahiliye Nezareti Ma~et, duc de Bassano ve Dah_iliye Nezareti General 
Baron Bernard ve Umur-ı Ecnebiyye Ne~areti Ortaelçilik ile hala Prusya 
devleti nezdinde bulunan Bresson ve Umur-ı Bahriyye Nezareti Baron 
Charles Dupin ve Umur-ı Maliyye N~zareti M. Passy ve Umur-! Ticaret · 
Nezareti M. Teste nam kimselere ihal~ olunmuş _ve Başvekalet unvani 
mukaddem Umur-ı Harbiyye Nezaretine ilhakan Marechal Gerard'ın uhde
sinde iken bu defa umur-u dahiliyye nezaretine ilave olunup Umur-ı Ecne
biye Nazırı olan M. Bresson'un Parise vuruduna kadar vekaleti dahi 
Umur-ı Harbiyye ministrosuna sipariş kılınmış ve Medaris-i İlmiyye Neza
reti henüz kimseye havale olunmayarak anı bilvekale rü'yete dahi Umurı
Ticaret Nazırı memur olmuş olmakla mücerret malilm-ı alileri buyurul
mak için iş'. ara ibtidar olunduğu ve Umur-ı Ecnebiyye Nazırının on on beş 
güne kadar P~usyadan Parise geleceği ifade olunmakta olup ol vakte ka
dar Mısır maslahatının çiğilnegi-i -keyfiyeti dahi tebeyyün etmesi memul 
olduğundan ve burada henüz parlemento kamandan açılmayup bu cihetle 
evvelce izhar-ı memuriyd hususunda tacil olunmak lazım gelse zikrolu
nan kamaralar açılıp da maslahat faysalpezir olmazdan evv_el efrad-ı nası 

kamaraların bir mahe kadar küşad-ı söylenmekte ve _bazı kamara erbabı 
- beyinlerinde kıy! Ü kal tekevvününe meydan kalmış olacağına ve ma

rüzzikr kamaraların bir maha kadar küşadı söylenmekte ve bazı kamara 
erbabı olanlar ile aralık aralık görüşülerek Saltanat:ı Seniyyenin mehasln-i 
amal-i aliyesiyle kulakları doldurulmakta idugüne binaen inşaallahü taala 
bundan böyle - ilan-ı memuriyet hususunda iktızay-ı vakt u hale göre 
hareket olunacağı. 

(1] Başvekalet arşivi, Mesail-i siyasiyye-Fransa kartonu; (1-2) şifre ve halli. 
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Berminval-i meşruh bu defa nasbolunmuş olan ministroların resmen 
vizitesine gidilerek bazıları mahall-i mahsuslarında bulun.mamış olduğundan 
fakat Başvekil ve Umur-ı Dahiliyye Nazırı olan Maret, duc de Bassana 
ve Umur~ı Bahriyye Nazırı Baron Charles Despin ile bilmülakat bunların 
ikisi dahi iyice ademler görünüp alelhusus Başvekil, Napoleon vaktin
denberi Umur-ı cesimede müstahdem bir ihtiyar ve muteber adem olmağla 
sevk-i kelam iktızasınca zat-ı. şevketsımat-ı hazret-i Şehinşahinin 
her bir hususta derkar olan efkar-i hasene ve aray-ı .müstahsene.;i mülı1-
kaneleri beyan olun<!_rak kendilerinden dahi Saltanat- ı Seriiyye hayrihah
lığı memul olduğu bazı ceramonyalı tabirat ile irad olundukta_ her b!re·r
leri ellerinden geldiği mertebe Devleti Aliyye hayrına çalışacakları ifade 
ve ifham etmiş oldukları ve Fransa muteberanı. bu· esnada sayfiyeden 
Paris~ avdet etmiş olduklarından ekserisiyle henüz ülfete başlanılarak 
sırası geldikçe tefhimat-ı icabiyyeye ibtidar olunmakta . olup şu kadar 
ki şimdiki halde ministroların tebe_ddüla~ından dolayı Fransa usulünde 
bir kararsızlık runüma olarak hatta bu defa nasbolunmuş olan minist
roların dahi beyinlerinde bazı gı1ne ihtilaf olmak hesebiyle bunların da
hi istifa edecekleri rivayet olunmakta olarak vükelanın bu ahvali cihetiyle 
geçenlerde verilen müzekkirenin henüz cevabı alınamamış ·olduğu ve 
mukaddemce hakipay-ı veliyyünniamllerine beyan ve iş'ar kılmdığı üzere 
bir gazete kalemcisi celbolunup vaki- olan müzakeratın fezlekesinde 
kendisinin müteallik olduğu gazetelerde Devlet-i Aliyye lehine birden
bire ifrat mertebe şeyler yazılsa sefaret tarafından olduğu anlaşılarak 
Fransızların mücerrep olan mizaçlarına göre tesiı i olmayacağından başka 
muhalifin taraflarından tarizat dahi çoğalup nihayet kendisi başa çıka
mamak iktıza edeceğinden_ Devlet-i Aliyye aleyhine yazılmakta olan 
türrehatı yavaş yavaş men' ile bir taraftan dahi bittedriç Saltanat-ı Seniy
yenin mahasin-i amal-i aliyyesini tahrir etmek ve bu ml;lkabelede ken

-disine mahiye"' yüz elli frank . verilüp aralıkta hizmetini beğendirdikçe 
atiyye suretinde başkaca dahi akçe verilmek üzere mukavele olunmuş 
ve mersum icra-yı teahhüde şuru' ve mübaşeret ederek kendisinin 
asıl kalemcisi olduğu Messager nam gazetenin lisanı değiŞıİıeğe başlamış 

· idüği ve bitevfikihi taala bununla dahi kanaat olunmayarak sair bazı 
iktıza edenlerin celbine dahi çalışılmakta kusur olunmayacağı inşaallahü 
taala rehin-i ilm-i ali-i veliyyünniamileri buyuruldukta her halde emrü 
ferman hazret - i menlehülemrindir. -

74 Recep 1350 (76. XI. 1834) 

· Mustafa Reşit 
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IX 
Pariste oian ·Amedci bay kulları tarafından ·huıruf-ı 
·mahıJde ile. muhar~er varit olan tahriıratıiı h~Uidiır [1] 

Fransa- devleti ministroları her nekadar tebeddül etmiş i~e de mu
ahharan nasbolunanların dahi. istifa etmekte oldukları geçen gün, tak
dim-i hakipay-ı veliyyünniamil<~ri kılınan ariza-i ubeydanemdetahrir ve be
yan kılınmış idi. Bu defa berminval-i muharrer istifa vukuna mebni İninis-

. trol arın cümlesi azl ile Başvekalet kemiı.filevvel Umur-ı Harbiyye Nezare
tiyle beraber olmak üzere Marechal duc de Trevise cenaplarına müceddeden -
ihale olunup andan maada Umur~ı Ecnebiyye Nezareti mutasarrıfı. sabıkı' 
Conte Amiral de Riguy'ye ve Umur-ı Dahiliyye ve Umur-ı Maliyye ve 
Umur-ı Ticaret ve Medaris-i Talimiyye Nezaretleri dahi kezalik evvelki mu
tasarrıfları M. Thiers ve M. Humann ve M. Duchatel ve _M. Guizot nam 
kimesnelere ipka suretiyle sipariş olunarak bu vechile Purusyadan Umur-ı 
Ecnebiyye Nezareti için gelecek Fransa elçisi M. Bresson dahi yine sefaret 

·hizmetinde ibka olunmuş ve henüz Umur-ı Harbiyye Nazırı nasb olunma~ 
dığından şimdilik anın vekaleti dahi Umur-ı EcnebiyyeNazırı mumaileyhe 
ihale kılınmış olmağla müceret malı1m-u- ali-i mün'imaneleri buyurulmak 
için iş'ara, mübaderet k!lındığı. · 

Burada olan Rusya devleti Büyük Elçisi cenaplariyle aralık aralık 

mahremane muhabere olunmak mnktezay-ı hal ve maslahattan oldu
ğuna ve atufetlı1 Namık Paşa H_azretleri bendeleriyle buranın lisam 
müttehit olması münasip olacağını Elçi-i mumaileyhe bir kaç kerredir 
ihtar sırasında Paşay-ı mumaileyhin mektubu gelip gelmediğini istifsar 
etmiş idüğüne binaen bu defa Tercüman Ruhüddln Efendi kulları [2] yedine 
talimname itasiyle elçi·i mumaileyhin sefarethanesine irsal olunarak bu 
kerre Paşay~ı mumaileyhin müteakıben vürud eden tahriratında · Mehmed 
Ali hakkında oranın lisanı dahi buranın usulüne mutabık olduğu muharrer 
olup bundan başka çünki Cezayir maslahatında İngilterenin menviyatı 
bilinmesi münasip mütalaa olunarak istikşaf-ı zamirler} Paşay-i ·muma 
ileyhe yazılmış olduğundan ol dahi araştırdıkta İngilterelu Fransanın Ce
zayire yerleşmesine her ne kadar razı değiller ise de şimdiki halde cari 
olan politikaları iktızasınca. Fi-ansaluyı icbar edemeyüp_ fakat taraf -ı 
Devİet-i Aliyyeden Cezayirin istirdadı hususuna teşebbüs buyurulduğu 
halde· bu bapta mülayemet tarikiyle ~a'yedebilecekleri ve Duc de Wellin
gton [3] takımı İngiltere ministroluklarıİıda oİdukları . halde İngilterenin bu 

[1] Başvekalet Arşivi, (Mesail-i Siyasiyye)-Fransa kartonu (1-2); 54 numaralı evrak-
. melfuflarından bir şifre mahlillü olup tarihi yoktur. . 

m Meşhur Ahmed Vefik Paşa'nın babası. 
[3] Waterlöo muharebesinin meşhur galibi, o esnade sir. Robert Peel kabinesinde 

Hariciye Nazırı bulunmakta idi. 
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hususta daha ziyade davacılık etmesi memul idüği keyfiyatı Paşay-i muma
ileyhin cevabnamesinde iŞ"ar olunmuş olduğundan baliisle Due de Welling
ton takımının ministrolukta yerleşmeleri ve yerleştikleri halde Cezayir 
maslahatına faidesi olması memul mudur ;. ·ve elhaletühazihi burada par
lamento kamaralarının küşadı pek tekarrüp etmiş olduğundan Cezayir 
masl~hatırida ·ne vechile · davranılmak ·iktiza eder; ve bu aralık burada 
ve İngilterede _ ztihfire · gelmiş olan ministro fırtınası mücerred kendi -
umur-ı dahiliyyelerinden dolayı beyinlerinde ihti]M vukuundan mıdır; yoksa 
umur-ı politikalarının değişmesine dahi delalet eder mi; ve şu aralık Meh
med Alinin harekatına ve Beriyetüşşam ilitilali keyfiyatına dair bir guna 
malumat ve me~muatı var_ mıdır; ·nazikane istifsar olunmuş olduğundan 
icra olunmakta olan mahremiyet usulünden ziyade izhar - ı mahzuziyet 
ederek vaki olan cevaplarında işte Cezayir maslahatının tehiri hususun
da ihtiyar sözü dinlemenin faideleri zuhfir etmeğe başladı, diyerek Duc 
de Wellington takımının ministroluklarında yerleşmeleri memul olup . 
eğerçi Cezayir hususunda bayağı muharebe derecesinde Fransayı icbar . 
etmelerini akıl kesmez ise de evvelki rninistrolardan ziyade sa'yetrne
leri ve Wellington ile kendisinin ülfet-i mahsusası olduğundan sair ci~ 
hetlerle dahi işe yaramaları melhuz idüğini ve Cezayir maslahatında bu 
kadar sabır ·olunmuş iken bir on beş gün dahi tehir olunur ise kendisi
nin bazı müterakkip olduğu şeyler- olrnağle ımları dahi ifade edeceğini 
ve İngiltere ministrolarının sebeb-i tebeddülleri layıkiyle anlaşılmamış 
ise de Fra~sa ministrolarının tebeddülat-ı acibesi hiç bir sebebe mebni 
olmayup mücerret hiffet - i mizactan neşet etmiş şey olarak bu cihetle 
politika maslahatlarına dokunacak yeri olmadığını ve Mehmed Ali Paşaye 
ve Beriyetüşşama dair bu günlerde bir şey işitmeyüp fakat .buı adan 
ve İngiltereden Mehmed Aliye ziyadece tehdidat gösterilmiş olduğundan 
bir· güne harekete mecali olmayacağını beyan ve irad etmiş olup kulları 
dahi şu Cezayir hususunda mumaileyh Namık Paşa Hazretleri bendeleri 
tarafından İngiltere ministrolarının istikrarı' ar.laşıldıktan · sonra _tekrar 
inha vukuuna müterakkib o!m.aklığa ve bir de şu günlerde ya taraf - ı 
valay-·i veliyyünniarnilerinden emirname zuhuriyle veyahut buradan bir 
haber-i resmi ahziyle Mısır maddesinin ah'l'al-i hakikiyesini öğrenerek 
ana göre hareket etmekliğe mecbur olduğumdan her nasıl olsa bir on 
beş gün kadar dahi ilan . ı memuriyet olunmamak münasip idüğine bina:
en keyfiyet tekrar mumaileyh Namık Paşa bendelerinden istilam oluna
rak zuhfir edecek cevap ve ihbara terakkup olunmakta idüği ve burada 
eger Wellington takımı İngiltere ministroluklarında kalur ise zıddiyet - i 
kadimeleri c~hetiyle Fransa ile beyinleri bozulması ihtimalini bazı mevsu
kulkelim kimseler rivayet etmekte oldukları beyaniyle. (? Birindkci_nµn 1834) 
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