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HUSREV PAŞANIN İRAN ELÇİSİ HUDADAD HAN 
HAKKINDA BİR ARZ TEZKERESİ 

Çok sayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'ın. dergimize llltfen. armağan ettikleri de-. 
ğerli vesikalardan birini de 1835 te İstanbul'a gelen İran Elçisi Hudada.d Han hakkında 
o zaman· Serasker bulunan Husrev Paşa'nın hükümdar Mahmud · II. ye yazdığı bir arz. tez-
kiresi teşkil ı;ıtmektedir. . . 

Tezkere ·[11, 62X21.5 boyunda kenarı a!tro yaldızlı takrirlik alikoroa kağıdına Husrev Paşa'oıo 
maiyetinden biri tarafından rik'~ ile :vazılmışıır. Yazı, .kağıdın hemen bütün genişliğini kaplıyan kırk 
beş satırda.o müteşekkildir. İmzasız ·ve tarihsizdir. Altında Mahmud 11; oio sırkiitibi Vessaf tarafından 
yazılmış olması muhtemel görülmekle beraber mütehassıslarıİıca kat'i kabul edilemiyeo, sağdaı;ı sola 

eğik altı satırlık ve alt•nda (r) işareti bulunan bir derkeo:irla padişahın irade ve tasvibi bildirilmekte
dir Bu. derkenar da imzasız ve tarihsizdir. Yalnız altın yaldızla rıhlı.amış olduğu görülmektedir. ' 

İran' da 1795 yılında hükilmeti ele alan Kaçarlar. sülalesinin ikinci şahı Feth-Ali Şah 
otuz sekiz sene süren (1797-1834) uzı:ın bir saltanattan sonra 23 ilkteşrin · 1834 tarihinde 
ölmüş, veliahdı ve seraskeri, aynı zamanda son yıllarda bütün iktidarı elinde toplıyaiı sal
tanat şeriki Abbas .Mirza Han da kendisinden on gün önce hayattan ayrılmış bulunduğu 
için yerine Abbas Mirza Hanın oğlu Mehmet. Han 7 iki.hciteşrin 1834 tarihiiıd~ İran .tah-' 
bna oturmuştu. · . 

Yeni şah,. tahta cülusunu tebliğ vazifesiyle Hudadad Haıi adında bir zatı İstanhul'a 
sefir olarak yollamış ve hu elçi, 26 haziran 1835 fe İstanhul'a gelmiştir [2]. On dokıiz~ncu 
yüzyılı~ ilk bölümün~ rastlıyan Mahmud II. ve Feth-Ali Şah devresi, Osmanlı-İran müna
sebetlerinde çok yakınlıklar ve zaman zaman harple neticelenen gerginlikler gÜrülen hare
ketli bir devredir. Mahmud II: nin nüfuz ve kudretini imparato,;luğun her köşesinde tesis 
için türlü mücadeleler yapmak zorunda bulunduğu bu devirde, Babanlı Abdurrahman Paşa 
ve oğlu Mahmut Paşa, feodal İran'ın Irak vç Elcezire'ye haris gözlerini diken şahı
nı ve onun İcra vasıtası olan veliahdı ve seraskeri Abbas Mirza'yı kendisine daimi bir 
müzahir olarak bulmuş ve hu· ~ilenin ihdas ettiği gaileler hemen hemen bu devir Osmanlı
İran münasebetlerinin eksenini teşkil etmiştir. Bu sebeple her iki devlet bozulan münase-

. betlerin · biran Önce düzelmesini ve hundan çok sarsılan Türkiye~İran ticaretinin yoluna 
girmesini, hüllisa 28 temmuz 1823 tarihli Erzurum Muahedesiyle t~ssüs eden sulh bağları· 
nın kuvvetlenmesini samımı olarak istiyordu .. Bunun içindir ki İran elçisinin İstanhul'a 
gelişi İran elçisine karşı fazla cemilekar bir misa.firseverlik gösterilmesine vesile olmuş 
ve elçi Hudadad Han mihmandarı kapıcıbaşı Haşim Ağa'nın Koska'daki konağına misafir 
edilmiş ve gelişinden bir kaç gün sonra Beylerbeyi ·Sarayında serasker Husrev Paşa ve 
Damat Halil, Kaptan T~hir ve Hassa Mü~iri Fevzi Paşalarla Reis-ül-küttab Akif Efendi ve 
farsça mütercimi Azmi Efendi ve İstanbul'da İran Müdürü (maslahatgüzar) sıfatiyle bulu
nan. Ağa Mehmet hazır oldukları· halde Mahmud II. tarafından ka):ıul olunarak getirdiği 
nameyi padişaha takdim etmiş ve Osmanlı hükümdarı tarafından hususi iltifat görmüŞtür[3]. 

[l]-Topkapı Sa.rayı arşivi, No: E. 10738 
[2] - Takvim - i Vekayi No: 105, 15 rebiülevvel 1251 (1 temmuz ıs3ı). 
[3] - Lu fi Tarihi, c. v, s. 1ı. 
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Mahmud. n. İran· elçisi Hudadad Han'a fevkalade ikramlarda bulunulmasını emrettiği 
gibi zamanın tanınmış ulema~ınd~n olup. o tarihte . bilfiil İstanbul Kacj.ısı, Takvim-i Vekayi
liane-i amire ve, tabı'haiıe-i mamure naz;rı' olan vak'anüvis Es' ad Efendiyi Anadolu kazas
kerliği payesiyl~ ve büyük elçi ünvaıiiyle. İn.n'a göndererek karşıİıkta bulunmuştur '[1] .. 

Neşredilen vesika,_ Hudadad Haiı'a Seraskerlik Kapısında Husrev Paşa tarafından 
verilmesi padişah tarafından emredilen ve verile.cek diğeri.erine, Örnek olması arzu 
edilen ziy~fet. için alınan ve düşünülen' tertib.atı Mahmut II. nin tasvibine arz etmektedir. 
Bu tezkereden, padişahın elçiye hususi bir k~ymet verdiği, bu ziyafet do)ayısiyl~ ser
askerlik dairesinde saz ve raks alemleri tertibolunduğu görülmektedir. 

Husrev Paşa'nın yazısından Hudadad Han'ın, ulemadan olmayıp avamdan bulunduğu
nu, gereği gibi türkçe bildiğini, tefahurı seven İranlılardan olmai:iiğını, türkçe şarkıfar 
söyliyerek ve çaldırarak vakit geçirdiğini ·ve kendisinin Mahmut II. ye müsbet ve terakki;. 
sever işleri dolayısiyle hürmetkar bir bağlılık duyduğunu Öğrenmekteyiz. 

İran elçisi Hudadad Han, bir yıl kadar İstanbul'da kalmış, 28 nisan 1836 da Mihri~ 
mah Şultan'ın düğününe sureti inahsusada davet olunmuş [2] ve 1 eylül 1836 da diı. veda 
için Erzurum Valisi ve Şark S\'lraskeri Es'ad Paşa ile Hariciye Nazırı Ahmet Hulusi Paşa•· 
nın huz~riyle padişah tarafından kabul edilmiş ve İran şahııia götüreceği na~e ile· birlikt~ 
kendi~ine mücevherli iftihar nişanı veril,miştir [3]. · . 

Osmanlı-İran. diplomasi münasebetlerinin bir safhasına taalluk eden bu vesikayı oku
yucularımızın istifadesine arzederken bu devirde Tahran şehrinin umumi manzarasını 

göstermek üzere, 1811. de· İran'iı. giden büyük e!Çi. Yasincizade Seyyid Abdülvehhab Efen~ 
di'niıi maiyetinden Bo:ioklu Osman Şakir'in sefaretnamesine çizdiği renkli resimle, bir 
saltanat kayığında ve hükümdarlığının son devirlerinde Mahmut II. ·yi gösteren reI!kli 
bir gravür ve İran'a 1811 de giden elçi Seyyid Abdülvehhab ve 1813 C:le giden elçi Cela
leddin Efendilerle Abdülvehhab Efendinin maiyyetindel:/- ressam va şair Bozoklu Osman 
Şakir'in İran' da yapılmış olan birer sulu boya resimleri bu yazı vesilesiyle umumi istifade
ye konulmuştur. Sonuncu üç resmin orijinalleri, Münif Paş~'nın Tahran Elçiliği zamanında, 
Nigaristan Sarayında· evvelce f eth-Ali ·Şah tarafından yaptırılmış elçi resimlerinin asılla
rından istinsah ettirilmek suretiy.le tertibedilmiş risaleden alinınıştır [4]. 
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Faik Reşit. l!NAT 
Talim ve Terbiye Hey'eti azası 

[il -· Takvim-i Vekayj. No: 113,8 cümazielevvel 1251 (2·• ağustos 1835), 
[2) - Takvim.i Vekayi, :r-lo: 129, 1 Safer 1252 (2 haziran 18'\o), 
[lJ - Takvim-i Vekayi No: 1 ~5, ı cum~zielahır 12n ( 13 eylül 1836). 
[41 - Lcaıı'bul Arkeoloji müzesi kütüphanesi yazmaları, No: 401 · . . . 



MAHMUD II. Saltanat kayığıyla bir deniz gezisinde 

(Aslz Topkapz Sarayı Müzesindedir) 
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Mahmud II. tarafından Feth-Ali Şaha 1811 de elçi olarak gönderilen 
Y ASİNCİZADE SEYYİT ABDÜLVEHHAP EFENDi 

(1758-1833) 

(Aslı İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesindedir) 
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1811 de İran'a giden Türk Elçisi 
SEYYİT ABDÜL VEHHAP EFENDİ maiyetinden 

BOZOKLU OSMAN ŞAKİR EFENDİ 
(Ölümü: 1816) 



Husrev Paşa tarafmdau arz tezkeresi 

Hu~rev Paşa tarafından arz tezkiresi 

Devletlu inayetlu atıfetlu r~'fetlu mafili-himem mekarim-şiyem efendim 
. hazretleri ' 

İran Sefiri Hudadad cenapları hulı1sverlerinin saye-i şevket-vaye-i 
Hazret-i Şahanede işbu pazartesi günü davet olunarak :liecl-iz-ziyafe 
Bab-ı ·ser'askeri'ye ·getürüleceği istizan-ı naçizaneme cenab-ı Hak 
mübarek Ü mualla vücı1d-ı pürcud-ı mekarım~alfıd-ı Hazret-i Şaha
neyi kaffe-i küdı1rattan mahfuz . buyursun, ruhsat-ı seniye-i Cenab-ı 

Mülı11.<ane· inayet ü erzan buyurulduğu cevapname-i seniyeden dahi ma-
. lum-ı naçizi olup ancak . mukaddema ulemadan olarak iran tarafından 
gelmiş olan Sefiıler ziyafetinde bile saz çaldırmak resm-i teıişitı icra 
olunmuş ve Sefir-i mumaileyh öyle ulem~dan olmayup avamdan bulun
duğundan saye-i zılliyet-vaye-i Hazret-i Ciha.ndaride ziyafet-i mezkı1re 
şanlı olması münasip ve badi-i tezayüd-i tatyibi olacağından velinimet.i 
bimennetimiz velinimet-i cihan şevketmaab efendimiz hazretleri zat-ı 
hümayunlarına mahsus sazları ihsan ve irsal buyuracakları merkezinde 
va' d-i hümayunları ~ebkat buyurmu'ş idi. Eğer olvechile ihsan buyurulur 
ise Sefir-i mumaileyhin yanında çaldırılacağı ve mrimai!eyhin kethüda 
ve hazinedar. ve sair gedüklüsü ·gibi ademleri olup mumaileyh ile bera
ber oturmıyarak odalara taksim olacaklarından anların yanında v'e mey
danda çaldırılmak için çakerleri dahi bir takım ince saz ve hanend~ ve 
güzidelerinden kemançe ve lota takımı ve bunların tetimmatındaı:ı olan 
rakkaslar celbi ve saye-i Hazret-i Şahanede ahali kullarından işidüp 

gelenler seyretmek üzere Bab-ı Ser'askeri meydanında Kirli Kol tabir 
olunan takım dahi icra-yi lı1'b u san'at ettirilerek hem Sefir-i mumaileyh 
mahzuz olup ve hem dahi ahali kulları velinimet-i biminnetimiz efendi
mize dua edecekleri cihetle tasmfmkerde-i senakari bulunmuş ve Bab-ı Ali · 
ile muhabere olundukta anlar ·dahi resm-i ziyafet saye-i ihsanvaye-i 
Hazret-i Cihaiıbanide · şanluca icra kılınması ve senakar-ı bltiyalarının 

ziyafetim bir nümune ol.arak ibtidaen icrası hususu tensip kılınmış ol
mağla bimennihi teala yevm-i mezkurda Sefir-i mumaileyh saat altı altı 
buçuk raddelerinde Bab-ı Ser'askeri'ye götürülerek gah sohbet ve gah 
saz Ü ı:;ı1z ile resm-i teşnit icra kılınarak ahşam üzeri on on bir kararla
rında taam usulü _dahi ifaya bı::d' birle badehu yatsuya kadar ve Sefir-i 
mumaileyh izhar-ı memnuniyetle ağırca davranur ise daha biraz sonra
caya kadar yine saz Ü sfız u lfı'biyat ettirileceği. . 

Meclis-i mezkfırda ulemadan ve Farisi tekellüme muktedir zevat 
celbini ifade-i naçizanemde sehv ü hata etmişim; zira mumaileyh avam
dan ve gereği gibi Türkice dahi bildiğinden ve meclis,. meclis-i sohbet 
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ve muhalesat olup eğer ulemadan kimesneler getürülmüŞ bulunsa ve 
mesai! sohbetine girişilse , mahsus imtihan, yahut mübapase için getü
rülmi,iş gibi bir şey olacağından bunlardan sarf-ı naza_r ile zıll· i zalil-i 

' 'I ·, ...... 

Hazret-i Tacdarlde mingayri lıyakatin Ser' asker bulunduğumdan Bab-ı Ali-
den müriasib olan ·efendiler bendeleri celbolunacağı sureti derhatır bu
lunmuş oldu~u . 

. Davet sureti. açllmayarak S'efir-i mumaileyhin usul-i mizacını zımnl
ce istifsar için mihmandarı Dergah-ı Ali · Kapucubaşılarından~ Haşim Ağa 
kullarını ahşam celbetmiştim. Han-ı mumaileyh;·· bundan akdem gelüp · 
mihmandarı olduğum süfera-yı ·iran ·vesair ol diyarlular mis.illü malik 
oldukları beş yüz kuruş etmez som kabzelü ve bazı hurda taşlu · hançeri, 
"Bunu Şah verüptür ve bin kiseye · alıntiptur ve misli cihanda nadir 
oluptur,, deyÜ mübalaga-i acemane ve bihftde davada almayup daima 
mahviyet ve ihlas yiizünde olduğu ve hatta yevm-i vürftdundan şu güne 
gelince her ne vakit vellnimet-i biminnetimiz velinimet-i cihan Şevketmaab 
Efendimiz Hazretlerinin nam-ı nami-i hürriayun-ı Şahanelerini zikretmek mu: 
rad ·etse" Şevketin, kerametin Efendimiz". ve" Sultan Mahmud Han Efendimiz 
Hazretleri,, tabiriyle keriıal-i ta'zim ~ ibccil ile yad edüP. ve "Sultan Mahmud 
Han Efendimiz Hazretleri misillu padişah-ı ,azim-üş-şan ne mukaddem gel-

. miş ve ne hala vardır ve kuvve-i kudsiye ile mahza sahib-kirandı~. Zira bi-
. zlm devletimiz olan devlet-i İraniye dört yüz seneden beril tanzimine sa'y 
eylediği Nizam askerini şevketlft Efendimiz yedi sene zarfında hüsn-i tanzi
mine muvaffak buyurulduktan sonra, kantın-ı devlet. ve resm ü ayln-i Salta
nat~ı Seniyesini ve bütün kullarının hey' et ve kıyafetinj esas-ı kaviyye üzere 
tanzim ve tebdil buyurmuştur. Sahih-kıran ohm yan bun:a kadir olur mu? ,,deyu 
enva-i sena ve dua eder ve zatinda munsıf ve haluk dakikedan ve bilatekel
lı1f Türkice söyler bir zattır, deyu, ifade eyledi ve «çalgı ve saireden hoşlan
ması nicedir?» denildikte usul-i raksı ve aca:yip-garaiP. seyrini sever, hatta kof· 
. oyununu göı-se bigayet mahzuz olur, lakin öyle keman ve ney ve tan but ve 
santurdan ve bura usulünce şarkılardan anlıyor amma ol derece anlamıyor, 
'zira yaninda hanende misillü iki tüı kü çağırır adamı ve bir adet de (tar) 
tabir ediyorlar, kabakçı arabın kabağı gibi saz çalar ademi var, aralıkta, 
onları sena ederek "Dur ki özüm tenşit içün bir saz nuvaht ettirem,, 
deyu anlan getürdiip çaldırır çağırtır ki sesleri Sultan Bayezit'ten Laleli'
ye varır ve çağırdıkları dahi "Erzurum'da bağ olinaz, Aşksız kişide yar 
olmaz,, misillü şeylerdir; ancak mumaileyhin zarafet-i tab'ına göre bun
larr sevmesi çocukluğundan herü istima' ile. kulağı alışını~ olduğundan
dır, deyu beyan eyledi. Her ne ise çünkü · Han-ı mumaileyh bu ·tarafın 
usulünün ekserisinden hazzedüp bahusus I<i ·bu vechile velinimet-i bi
minnetimiz velinim.et-i cihan şevketmaab Efendimiz Hazretlerinin ubudi-
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1811 de Tahran 

(Resimli İrem Sefaretnanıesi - Bozoklıı Osman Şakir) 
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Husrev Paşa tarafından arz tezkeresi 

' 
yet ve ihlas-ı hümayu.n-ı şahanelerinde oluyor, saye-i ihsanvaye-i Hazret-i 
Mülı1kanede bu abd-i acizler dahi merasim-ı ikramı yerine g"etürmeğe 

bezl-i mü1<net Ü sa'y etmek lazimeden olduğundan bu vechile icraya 
. ibtidar olunacağı. · 

Bundan beş sene mukaddem Ser'askerlik hizmet-i müstevc;ib-ül-mef-. 
haretine henüz tayih-i naçizanem evanında. velinimet-i biminnetimiz veli
nimet-i alem şevketlü Efendimiz Hazretleri bir bayram günunde asakir' 
kullarının talimlerinden sonra rakkasan vesair melaibe ve kol takımı 
çıktığında bu veçhile oyun gününde talimat-ı harbiye icr~sıni. tecviz-i 
hümayun buyurmadıkları emr ü irade-i şahaneleri hala. hatır-nişan-ı 
bendeganemdir. Y evm-i mezkürda dahi bu makule talimat ettirilmemeğe 
sa'y ü ikdam olunacağı derkar ise de eğer Sefir-i mumaileyh · Bab-r 
Ser'askeride bulunduğu münasebetiyle izhar-ı ha.hiş ve arzu ederek be-· 
yan Ve suret-i tekerrürde ityan eyler ise zaruri kırılmamak ·için melai- . 
beye karıştırılmıyacak bir vakt-i münasipte bir .tabur .asker ihrac ·He bir 
iki manevra icra edileceği sureti malı1m-i devletleri buyuruldukta bir 
vakt-i münasipte mübarek ve mualla hakipay-i uyffn-ara-yı Hazret-i Ci
handariye arz ü ifadeye himmet buyurmaları mütemenna-yı çakeri ol
mağla olbabda· irade efendimindir. 

1835 - 1836 

Devlet/fi. inayet/fi. atzfetlfi. übbühetlü velzyyül-himem efendim hazretleri 
Reside-i desf-i iekrim olan zşbu fezkire-i seniyeleri mübarek hakipa-· 

ye-i maô.li-ihtiva-yi Hazret-i Şahaneye arz Ü takdim ile manzur-z me
"kô.rim-mevf ur-z cenab-z padişahı buyuru/muş ve bu vechi le iş'ar ve isti-

. zan-z devletleri pek aza olduğundan mahzfıziyet-i vefire-i cenab-z şaha
neyi mucib olarak tzbkz istizan buyuruldtığu vechile icrası hususuna ira
de-i seniye-i şahane taalluk etmi~ ve sazendegun-z hassanın gönderilmesi 
dahi zktizayz· irade-i seniyeden bulunmuş· olmağla olbabda ferman efen-
dimindir. · 

M. 
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