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MUSTAFA REŞİD PAŞA'NIN PARİS VE LONDRA 
SEFARETLERİ ESNASINDAKİ SİY ASİ YAZILARI 

[Sayi 6, sahife 442 den devam] 

xv 
Pariste ola.n Amedci Reşid Bey bendeleri tarafından 

huruf-ı ma'hude ile varid olan tahriratın hallidir [1] 

Bu defa Atufetlı'.i Namık Paşa Hazretleri bendelerinin Duc Wellington 
ile bazı mücavebata dair bir kıt'a tahriratı vurud etmekle manzur-ı alileri 
buyurulmak için hakipayi veliyy-ün-niamilerine takdim kılındığı ve ineal i. 
iş'arından müstefad olunduğu üzere Cezayir maddesi hakkında General 
Guilleminot tarafından mukaddema verilmiş olan müzekkire-.i malfımenin 
mersum Wellington'a iraesinde faide mülahaza olunmıyarak andan başka 
evrak var ise irsali beyan olunmuş ise de müzekkire-i mezkı'.irede bazı 
işe yarar fıkralar münderic olduğuna ve husus-ı mezbı1re dair nezd-i ben
deganeinde sair bazı evrak var ise dahi cümlesinden ziyade istinad ve 
ihticace şayan yine müzekkire-i merkume idüğüne binaen ledel-icab mersu
me gösterilmesi sureti Paşay-i mumaileyh bendelerine yazılacağı. 

Burada bulunan Yunan Elçisi geçen gün nezd-i çakeriye vurud ile 
bazı izha:r-ı meveddete dair sohbetlerden sonra Devlet-i Aliyye-i ebediyy-üd
devam ile Yunan hükumeti beyninde in'ikadı derdest olan ticaret mua
hedesinin lakırdısını açıp muahede-i mezkurenin akabinde takdim oluna
cak hediyye-i resmiyyenin tanzimi bu tarafa sipariş olunması Cihetiyle vechi 
münasibin kendüsüne beyan olunmasını dostane iltimas idüb egerçi mu
kaddemece bu hediye maddesi Elçi-i mersume havale olunmıyarak bura
da bulunan bir Yunan konsolosuna sipariş olunmasından dolayı mersu• 
mun canı sıkıldığı ve Konsolos-ı mersumun dahi hediyye-i resmiyye olarak 
fünun-ı harbiyyeye dair bazı kitablar iştira etmek niyetinde olduğu işi- · 
dilmiş ise de anlardan bahs iktiza etmiyeceğinden fakat taraf-ı çakeriden 
bu misillü hediyeler . vukuunda bazı eşya-yi murassaa takdim olunageldiği 
babasının vaktiyle hizmet-i seniyyede bulunmasından dolayı kendüsünün 
dahi malumu olmak iktiza edeceği cevabı verildikten sonra Elçi-i mersum 
burada bir Yunan Konsolosu olduğundan hediyye-i merkumenin tanzimi 

UJ Başvekalet Arşivi: Mesail-i Siyasiyye - Fransa kartonu (ı-:ı); 54 numaralı ev
rak melfuflarından olup şifresi bulunamamıştır. Tarihi yoktur. 
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ana, sipariş olunmuş oluyor. Ol dahi bil-vasıta sizden istimzac ederek 
bazı kütüb-i harbiyye alacağını işitdim; sizin tarafınızdan sual etmesi sa
hih. midir; ve bu vech ile kitab alınması münasib midir; demesiyle dediği 
Konsolosun ne bin-nefs ve ne de bil-vasıta sual ve istimzacı vaki ol
madığı ve bir mahalde bir devletin Elçisi var iken başkalarının musale
hata karışması yakışık almıyacağından bil-farz konsolos tarafından sual 
olunmuş olsa bile kelamına itibar olunmıyacağı .suretlerini ba'd-el-beyan 
lillah-il-hamd Saltanat-ı Seniyyenin nizamat-ı celileye himmet-i aliyyesi masruf 
buyurulmakda olduğundan harbiye mekteblerine lüzumu olan kitablar 
dahi kamilen tanzim buyurulmuşdur, bu cihetle kitab iştirası iktiza etme
mek ve münasib olmamak gerekdir zannederim, denilmekle Elçi-i mersum 
ihtarınızdan memnun oldum diyerek ve Konsolos-ı mersumun işe karışma
sından dolayı halen ve kalen teessür göstererek avdet etmiş olduğu. 

Burada her bir devletin müsaferet tarikiyle bulunan bazı muteber 
ademleri ve zabitan-ı askeriyyesi kendü metbuu olan devletin Elçisi 
vasıtasiyle Fransa Kıralı cenablariyle mülakat ettirilmek ve bu misillü 
müsafirin çoğaldıkca bu resmin icrası içün bir gece tahsisiyle süferaya 
davetnameler irsal olunmak Fransa milletinin usul-i cariyyesinden olub 
burada dahi Asakir-i Hassa-i Şahane Binbaşılarından saadeth1 Rifat Efendi 
bendelerinin bulunduğu mukaddema bil-münasebe ihbar olunmak hase
biyle geçen pazartesi gecesi daveti mutazammın tezkire zuhı1r etmiş 

olduğundan mumaileyhle gidilerek sair bazı düvel süferası ve müsaferet 
tarikiyle bulunan zabitan ve memurları ile beraber kıral-ı müşarünileyh 
cenablariyle resmen mülakat olundukda saye-i maalivaye-i hazret-i şehin
şahide ziyadesiyle izhar-ı dil-nevazi ve riayet etmiş olmağla mücerred ma
h'.lm-ı alileri buyurulmak içün iş'are mübaderet kılındığı beyaniyle. 

(1834) 
XVI 

Maruz-ı bende-i kemineleridir [1]. 

Geçen receb-i şerifin on birinci günü tarihiyle müverrehen irsal-i savb-i 
çakeri buyurulan keremname-i samileri emirname-i sami-i hazret-i riyasetpe
nahi ile beraber vası-lı-dest-i kemteranem olub maslahat-ı memure-i çakera
neme dair iş'arat-ı vakıa-i bendeganemin rehin-i mahzuziyet-i seniyye buyu
rulduğunu tebşire inayetleri zat-ıvalalarınamevhibe-i ilahiyye olanmekarim-i 
ahlak iktizasınca merasim-i bende-perveriye kemal-i riayetlerinden mün
bais bir keyfiyet olarak günc-i gurbette genc-i şayigani bulmuşdan ziyade 

[ ı] Başvekalet Arşivi, Mesail-i Siyasiyye - Fransa kartonu (ı-2); 14 numaralı İrade 
melfuflarındandır. İçinde bu yazı bulunan zarfın üstünden anlaşıldığına göre Amedl 
vekili Sadık Rifat Beye gönderilmiştir. 
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bais-i memnuniyet ü şadümani olmağla hemen Rabbimiz teala hazretleri 
velinimet-i alem ve merdümek-i çeşm-i beni Adem olan zat-ı şevketsımat~ı 
hazret-i Şehinşahiyi ilel-ebed revnak-efza-yi dihim-i übbühet-vesim-i hilafet 
buyurub her bir irade-i ilham-ifadei zHlullahileri buyurulan hususat-ı feyz
ayatı deran saat mir'at-ı teyessür ü husulde cilve-nüma ve gün1h-ı mu
halifini badiye-i nikbet ve idbarda bi ser ü bi pa eylemek dua-yi vacib~ül
edasını terdifen bil cümle vükala-yi fiham hazeratının herhalde rıza-yi me
yamin- iktiza-yi hazret-i hilafetpenahiye muvafık hidemat-ı aliyeye muvaf
fakıyetle kamuran ve cenabı mekarım-meablarının dahi saye-i şevketvaye,i 
hazret-i velinimette mazhar-ı feyz ü rifat-i bi payan olmaları ed'iye-i hay
riyyesinin dahi tekrarına mübaderet kılınmıştır. Bende-i kemineleri hiç işe 
yaramaz ve bir akçe etmez bir abd-i natevan olduğum halde hakk-ı 

kemteranemde erzan buyurulmakta olan inayeti ve ihsan-ı padişahi başım
dan aşub egerçi Ieh-ül-hamd sıdık u istikametim iktızasınca vüs' -i acizanem 
mertebe istihsal. i hüsn i hizmete çabalamaktan başka emel ve efkarım 
yoğise de haseb-ül-vakti vel-hal henüz şudur diyecek bir şey dahi zuhura 
gelememesinden dolayı maalhicab ifa-yi teşekkür-i iltifat-ı seniyyeye şitab 
olunduğu inşallahü teala ledel-usul malum buyruldukta her halde savb-i 
beka-haiı-ı asar-ı teveccühat-ı behiyyeleriyle meşmul ve mübahi buyu
rulması babında IG.tf u irade gümaşete-i şime-i mekanın- adeleridir. 

13 şabcm 50 (215-Xl-1834) 
Mustafa Reşid 

Bu defaki maruzat-ı çakeranem derdest-i irsal iken mukaddemce pa
saport maddesine dair Umur-ı Ecnebiyye Nazırı cenahlarına verilen takrir_.i 
acizanemin cevab-ı resmisi gelmiş olmağla derhal tercüme ettirilerek 
asli nezd-i bendekanemde bit-tevkif tercümesi hakipa-yi hazret-i riyasetpe
nahiye takdim buyurulmak üzre savb-ı samilerine tesyir kılındığı beya
niyle ahşiyei metn-i muhalefet ibtidar kılındı efendim. 

73 şaban 1250 (15 Xl-1834) 
Mustafa Reşid 

işbu arize-i acizanem irsal olunmak üzre iken emirname-i hazret-i riya
setpenahi ile maan üç kıt'a kerenameleri dahi vasıl olarak hususat-ı vak~
anın iş' arına mebzul buyurulan hımem-i behiyyeleri zeria-i memnuniyet ola
rak dua-yi devletleri tekrar kılındığı ve işbu arize-i bendeganemin bend-i 
ahirinde muharrer olun tercümenin zirinde mezkur kayd-ı ihtiraziden murad 
burada olan Mısırlu takımından Mısıra gidecek olanların pasaport ahzi 
içün nezd-i çakeriye vürudlarında kernne Mısıra gitmeyüb Dersaadete azi
met eylemeleri teklif olunur ise bu keyfiyet Mısır tarafından şikayet ve 
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sızıldı zuhurunu müstelzim olacağından bu misillu şey vukua gelme
mesi bir ihtar demek olub halbuki bazı erbab-ı vukufun ifadelerine göre 

'burada olan Mısır fellahlarının uğuruna Mısır. Valisi senede iki yüz bin 
franktan ziyade akçe sarf etmekte ise de adem-i kabiliyyet cihetiyle hiç 
birisi 1ayikiyle tahsil-i fünun edemiyerek ve Mısıra gidenlerin dahi bir 
şeyde kullanılmıyarak bir takım akçesi telef olmakta kendusünün asıl 

muradı dahi bunların kemayenbaği tahsili ve ba'dehu istihdamı suretleri 
olmayub mücerred bir görünüş içün Avrupaya ademler gönderdiği anla
şılmakta olub her ne ise Rabbimiz teala hazretleri tükenmez ömür ü 
ikbal ihsan buyursun saye-i şevket-vaye-i Şahanede erbab-ı liyakatin kes
reti olarak bir taraftan dahi himmet-i bülend-rütbet-i cenab-ı Padişah! 
ile her dürlü işe yarar ademler yetiştirmekte olduğundan lillah-il-hamd 
Mısır fellahlarına ihtiyacımız olmamağla anlardan Mısıra gidecek olanlara 
hasb-el-üsul fakat pasaportlan verilerek başka muamelat teklif olun
mıyacağından inşallahü teala yazdıkları kayd-ı ihtiraziye hacet bırağılmı
yacağı malum-ı samileri buyurulmak içün iş'ara mubaderet kılındı efendim. 

XVII 

14 şaban 1250 (16- Xl - 1834) 
Mustafa Reşid 

Atbe·i bülend. ınertebe-i veliyyün-naimilerine maruz-ı 

çaker-i kemineleridir [1] 

. Geçende hak-i pay-i vala-yi veliyyün-niamilerine beyan ve iş'ar kılın-

dığı üzere Cezayir maslahatı hakkında İngilterelunun istikşaf-ı zamirleri 
mukaddem ve muahhar Atufetlu Namık Paşa Hazretleri bendelerine yazıl
ı;nış olduğundan bu defa vürud eden cevabnamesiyle taraf-ı çakeriden 
Paşa-yi mumaileye yazılan tahriratın sureti taraf-ı bahir-üş-şerefi mün'imane
lerine irsal olunmuş olmağla ikisinin dahi hall-i mealinden malum-ı alileri bu
yurulacağı vechile Cezayir maddesine hemen teşebbüs olunması Paşa-yi 
mumaileyh bendeleri tarafından tensib olunarak mütalaa-i übeydanem da 
tıbkı o merkezde olmasiyle keyfiyetin şimdiden İngiltere vükelasına mi·n 
gayri resmin irad olunması kendusürie yazılmış ve Paşa-yı mumaileyhin 
iş'arı vechile bu hususdan dolayı Dersaadette olan Nemçe Elçisine bazı 
sohbetler iradı dahi mütevekkıf-ı irade-i seniyye olan mevaddan bulunmuş 
olub bu kerre dahi geçen receb-i şerifin dokuzu tarihiyle ihsan buyurulan 
emirname-i veİiyyün-niamileri işbu mah-ı şabanın yedinci günü varid olarak 

[1 J Başvekalet Arşivi, Mesail-i Siyasiyye- Fransa kartonu, (l-2); 34 numaralı İrade mel
fuflarmdan üzeri hallolunmuş şifredir. Bu vesikanın ayrıca halli sandık 153, karton 3 de 35 
numaralı evrakın melfı;ıfları arasındadır. 
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maal-i inayet-iştimali rehin-i iz'an-ı bendeganem olmağla farize-i zimmet-i 
memh1kiyyetim olan tezayüd-i ömr ü şevket-i hazret-i Şehinşahi ed'iye~i 
hayriyyesi bit-tekrar te'diye ve tizkar birle burada olan Rusya Elçisine 
gönderilen haberde Cezayir maslahatına dair kendusiyle mukaddema 
mahremane vaki olan müzakerat Dersaadete tahrir ve iş'ar olunmuş 

olduğundan bu defa vürud eden cevabname-i samide Elçi Beyin ihtarat-ı 
hayr-hahanesi mahzuziyyet-ı aliyi mucib olduğu beyan buyurularak bun
dan böyle dahi her bir hususda kendüsinin reyine müracaat ve Cezayir 
maddesinin dahi istihsal-i hüsn-i kararına mubaderet olunması tekid buyu
rulmuş ve Namık Paşa Hazretleri tarafından dahi el-haletühazihi · fırsat 
mevsimi olduğuna dair şöyle böyle yazılmış olduğundan bitefikhi teala 
heman bu günlerde husus-i mezkure teşebbüs olunması tasavvur olunmakda 
ise de aceba Mısır Valisine buradan ve Londradan gönderilen tenbihatıq 
şimdiye kadar cevabı gelmemiş midir ve gelmediği halde daha gecikmesi 
melhuz mudur ve bu gelecek cevaba intizar ile vakit geçirilmek lazım gelse 
mumaileyh Namık Paşanın yazısına göre fevt-i fırsat olunmuş olacağına ye 
bu tenbihatın üzerine Mısır Valisinin cesaret edemiyeceği dahi Elçi-i mu
maileyhin kendü tarafından ifade olunmuş olduğuna nazaran artık cevaba 
bakılmıyarak mütevekkilen alallahi teala memuriyet-i mezkureye şuru' 
olunması hususunda re'y ve mutalaası ne vechiledir ve bu maddeye ihtida 
ifadat-ı şifahiye veyahut takrir-i resmi ile başlanması şıklarında re'y ve 
tensibi ne suretledir, buraları bil-etraf istifsar olunmuş olmağla Elçi~i muma
ileyh muamelat-ı vakıası rehin-i mahzuziyyet-i seniyye olduğundan pek çok 
izhar-ı sürur ederek vaki olan cevabında egerçi henüz Mısır tarafından 
bir guna haber zuhur etmemiş işe de bundan böyle Mehmed Alinin 
musırrarie harekete mecali olmıyacağı ve bu tarafların dahi evvelki karar
larından nükul edemiyecekleri meczum ve Duc Wellington takımı dahi 
hazır elde iken maslahata muavenetleri melhuz olmağla biinayet-illahi teala 
hemen husus-ı mezkı1re şuru' oluı;ımak ve evelemirde takrir-i resmi veril
mek· suretleri münasib olacağını irad etmiş ve andan bir gün sonra 
Fransa .Umur-ı Ecnebiyesi Nazırı sefarethaneye vürud ile esna-yi sohbette 
Mısır tarafından haber gelüb gelmediği sual olundukta bundan böyle 
cevab gelmesi on beş güne muhtaç ise de Mehmed Alinin bir guna yolsuz 
harekete cesaret edemiyeceği muhakkaktır, yollu Nazır-ı mumaileyh dahi 
ifade eylemiş olduğndan Mısır maddesinden dolayı bir guna vesvese ma
halli kalmıyarak hususiyle Duc Wellington takımının üç dört malı bile 
Ministı:oluklarında duramıyacakları buralarda mütevatir olmağla şu vakit 
elden çıkarılmamak mütalaasiyle tasmim-i çakeranem vechile bitevfikihi 
teala hemen izhar-ı memuriyyete karar verilüb ve bir kıta takrir müsveddesi 
kaleme alınup hem te'kid-i mahremiyet içün müsvedde-i merkume gös-
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terilmek ve hem Umur-ı Ecenebiyye Nazırının sefarethaneye gelmesi elbette 
mesmuu olacağından andan dolayı dahi temin olunmak mütalaasiyle 
bu kerre dahi Rusya Elçisi mumaileyhin sefarethanesine sair elçilerin 
vizitesi sırasında bin-nefs azimet ile Umur-ı Ecnebiyye Nazırının gelişi resmi 
vizite ve bu acizi hanesine davet içün olduğu bil-münasebe beyan olun
duktan sonra müsvedde-i merkumenin meali tercüme ve tefhim olundukta 
sebk ü ibare ve suret-i ifadesini tasvib idüb çünkü bu Cezayir maddesine 
dair burada olan Nemçe Elçisi ile dahi bazı mertebe mahremane müza
kere vaki olarak anın mülahazası Fransalunun Cezayir maddesinde evvelki 
sözlerinden dönmeleri ihtimaline nazaran ihtida takrir-i resmi verilmekten ise 
.Umur-ı Ecnebiyye Nazırına min gayri resmin ifade olunduğu halde kendüsi 
şayed bu maddenin şimdi sırası değildir, ilerude iddia olunmak lazım gelür, 
yollu cevap verit ise bu kelamın vakt-i istikbale faidesi olacağı suretin
de ise de Fransalu resmen verdikleri senedden nükul edecekleri surette 
Umur-ı Ecnebiyye Nazırının min gayri resmin irad edeceği lakırdının ile
riye faidesi olacağını akıl kesmediğinden ve bir de canib-i cenab-ı Müşi
ri den Cezayir maddesi için general Guilleminot'ya ve M. Jaubret'e olarak 
ita buyurulmuş olan tahrirat-ı samiyye izhar-ı memuriyete talikan henüz 
mahallerine tes:im olunmamış olduğundan Nemçe Elçisinin ifadat-ı meş
ruhasına ve tahrirat-ı mezkurenin suret-i itasına dair Rusya Elçisi muma
ileyhin kezalik re'yi sual olunmağla Fransalu Cezayirin tasarruf ve 
nizamından na-ümid ola ak Devlet-i Aliyyeye reddini Kıra! ve bütün vü
kela isterler ise de Fransa milleti serbest ve ekserisi hafif-üt-akıl oldukla
rından vükela anlardan çekinmeleri cihetiyle şimdi Umur-ı Ecnebiyye Na
zırına mahremane açılmak lazım gelse elbette maslahatı savuşturmağa 
sa'yedeceği bedihiyattan olarak vereceği cevabın ilerüye faidesi olacağını 
dahi akıl kesmeyip feemnı:a takrir-i resmi ita olunduğu halde maslahata 
muvafakat etmiyecek olsalar dahi resmen verilen takrire elbette cevab-ı 
resmi vermeğe mecbur olacaklarından ileruye anın faidesi olacağı derkar 
olmağla şimdi çakerleri Umur-ı Ecnebiye Nazın ile bil-mülakat meal~i tak
rir ifade olunduğunu müteakip takrir-i mezkur dahi ita olunmasını ve 
şayet kabul etmemek suretinde olurlar ise bir kaç defa ibram ve ilhah 
olunarak nihayetinde yine kabul etmedikleri halde faide-i istikbaliyye 
mülahazasiyle takrir verilub de kabul olunmadığının mümkün mertebe 
ilanı ve· belki protesto tarikiyle Takvim-i Vakayi nüshasının Fransızca~ına 
dahi derci lazım geleceğini ve tahrirat-ı mezkurenin dahi takrir-i resmi 
verildikten sonra teslimi münasip olacağını beyan edip egerçi bu hu
susun Takvim-i Vakayie derci cay-i mülahaza ise ~e buranın usul ve ah
valine göre min gayri resmin olacak müzakeratın vakıa ilerüye faidesi 
melhuz olduğundan resmen ifade ile takrir i mezkurun bir sureti dahi 
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manzur-ı alileri buyurulmak için takdim kılınmış olmağla inşallahu teala 
niyyet-i ubeydanem vechile leyle-i Berat-ı mağfiret-ayatta dergah-ı Ulfi.
hiyyete iltica ve tevfikat-ı samedaniyyeye istinad ve ittika birle hemen 
ertesi günü takrir-i mezkur ita olunmak üzere Umur-ı Ecnebiyye Nazırı 
ile mülakat olunacağından maslahat her ne suret kesb ider ise derhal 
hak-i pay-i vala-yi veliyy-ün-niamilerine beyan ve iş'ar olunacağı. 

Bend-i evvelde beyan olunduğu üzere Umur-ı Ecnebiyye Nazırı sefa
rethaneye gelmiş olduğundan Dersaadetten bir taze haber olup olmadı
dığını sual etmesiyle taraf-ı çakeriden dahi leh-ül-hamd saye.i maali-vaye-i 
hazret-i Şehinşahfde her dürlü rahat ve asayiş yerinde olduğu beyan olu
narak Nazır-ı mumaileyh dahi tasdik edip fakat devletlfi. Reşid Paşa 
hazretlerinin keenne İbrahim Paşa ile muharebesi vukuuna dair Dersa
detde bir havadis zuhur etmiş ise de Düvel-i Mütehabbe süferasının taraf-ı 
vala-yi riyasetpenahiden istifsar-ı hal eylediklerinde müşarünileyh Reşid 
Paşa Hazretleri tarafından taze tarih ile tahrirat vürud ederek o misilh1 
havadisin kat'a aslı ölmadığı bast u beyan buyurulduğu hikaye etmesi 
ile canibi-i ubeydanemden dahi şu Mısır maddesinde Devlet-i Aliyyenin 
her dürlü hukuk-ı sari hası meydanda iken taraf-ı eşref-i cenab-ı Hilafetpena'
hiden Düvel-i Mütahabbenin ifadat-ı vakialarına kemaliyle itibar ve Mısır 
bakayasının afvı hususunda dahi fütüvvet-i seniyye-i hazret-i Müh1kane 
izhar buyurulmuş olmağla artık bundan böyle Düvel·i Müttehabbeye duşen 
Mehmed Alinin her dürlü edebini takındırmak ve Mehmed Alinin zimmetine 
terettüb eden dahi merasim-i ubudiyeti kemayenbaği ifa eylemekdir, denil
dikte Nazır-ı mumaileyh ise bit-teslim bundan sonra inşaallahü teala mesa
lih-i Saltanat-ı Seniyye pek güzel görüleceğini ifade idüb işbu şehr-i şerifin 
on ikinci cumartesi gicesi dahi Franca Kıralı cenablarının vizitesine gitdi
ğimde anınla dahi bu surette mücavebat vaki olarak asar-ı hasene-i hazret-i 
tacidariye dair sohbetler ve kendusını gayrete getürecek münasib sözler 
irad olunmağla Kıral-ı müşarünileyh cenahları dahi artık Mehmed Alinin 
kımıldanacak hali kalmadı inşaallah bundan böyle her bir maslahat 
güzel olur ve bu günlerde Rıkka eyaletinden dahi elini çeküb o madde 
dahi aradan çıkarılır, yollu ifade ile hatm-ı kelam eylemiş olduğu. 

Mah1m-ı alileri buyurulduğu üzere İngiltere ministroları mukaddemce 
cümleten mazul olarak yerlerine Duc Wellington takımının ik'adı musam
mem ise de memuriyetleri şimdiye kadar tebeyyün etmemişti. Bu defa 
alınan haberlere göre Duc Wellington Umur-ı Ecnebiyye Nazın nasboluna
rak diğerleri dahi anın intihabiyle tayin olunmuş olup keyfiyet Fransaya 
ziyadece dokunacağından başka İngilterenin burada olan fevkalade bü
yuk elçisi bugünlerde mazul olarak kendüsi Londraya gitmek ve yerine 
aharı gelmek üzere Fransalu elçi-i niazulün tavr u harekatından tama-
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miyle hoşnud iken tebdili tebeddül-i usule delalet eder mana olduğundan 
pek müteessir ve müteessif oldukları dahi karain- i haliyyedtn istinbat 
olunmuş olmağla malı1m-ı alileri buyurulmak için iş'ara mübaderet 
kılındığı. 

İşbu' ariza-i ubeydanem irsal olunmak üzere iken Receb-i şerifin on al
tısi tarihiyle irsal buyurulan iki kıt'a emirname-i veliyy-ünniamlleri resi<le-i 

dest-i tefhim ( (...;.;; ) olup mezayay-i übbehet-ihtivasından. müstefad oldu
ğu üzere Bolak'ın kaieme alacağı mevadd-ı münasebe bundan sonraca irsal 
buyurularak inşaallah-ü teala vusulünde iktıza-yi irade-i seniyyenin icra
sına çalışılacağı ve tarife ve gümrük maddeleri hakkında vaki olan tasav
vurat-ı aliyye mealen ve maslahaten fevaid-i keslreyi cami' yani 
ol vechile icrası takdirinde tadilat-ı musammemeden dolayı varidat-ı 
haliyyeye terettüb idecek noksanı zamaim-i memuleden ikmal olunacağın
dan başka teshilat-ı ticaret ve def'-i suı1bet şayiaları Avrupanın celb-i 
kulı1bunu dahi müstelzim ve müsted'i olacağına binaen bu babda vaki 
olan tasmimat-ı aliyye vakt u hale göre rey-i münasib ve tedbir-i saib 
olmağla bitevfikihi teala bu husus suret-pezir oldukdan sonra Takvim-i 
Vekayi nüshalarına tatlıca yazılmak ve burada dahi Avrupalunun zihinle
rine te'sir idecek suretde neşr ü işaa kılınmak pek elzem idüği ve taf
sil-i keyfiyet emirname-i veliyy-ün-niamlleriyle irsal buyurulan müzekkire 
sureti mealinden bil-etraf malı1m-ı kemteranem olarak bu husus içün 
resmen söz söylenmesi tekrar iş'ar-ı veliyy-ün-niamlleri zuhuruna muallak 
İse de şayed Fransa vükelası taraflarınc:lan bir gı1na sohbet açılur ise 
zamaim hususunun tervicine dair kelimat-ı lazimenin irad ve ifhamında· 

kusur olunmıyacağı inşaallahü teala muhat~ı ilm-i alileri buyuruldukda her 
halde emir ve ferman hazret-i men leh-ül-emrindir 

XVIII 

14 şaban 1250 (16.Xl.7834) 
M'ustaf a Reşid 

Atebe-i bülend-mertebe-i veliyy-ün-niamilerine maruz-ı 

çaker-i kemineleridir ki [1] 

Mukaddemce hakipay-i veliyy-ün-niamllerine beyan ve iş'ar kılındığı 
üzere Cezayire dair memuriyet-i kemteraneme bitevfikihi teala leyle-i 
Berat-ı mağfiret-ayatın irtesi günü şurı1 ve mübaşeret olunması tasmim 
kılınmış olduğundan yevm-i mezkı1rde Umur-ı Ecnebiyye Nazıriyle bil-müla
kat bazı musahabat-ı afakıyeden sonra taraf-i çakeranemden kelama ağaz 

[1] Başvekalet Arşivi, sandık 153 evrak 21; üzeri hallolunmuş şifredir. 
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ile mah1munuzdır ki memuriyet-i acizanemin ü.ss-i esası devleteyn-i fahi
meteyn beyinlerinde tekid-i mahabbet ve meveddet kazyie-i hayriyyesi ola
rak lillah-il-hamd minel-kadfm beyn-ed-devleteyn mihr-ü muhalesat berke
mal olduğundan başka an bean teekküd itmekde olduğu ve bundan 
böyle daha ziyade tezayüd ideceği malum ve aşikar olup kaldı ki iki 
devlet-i fahlme hasb-el-mevedde daima yekdiğerin menafiini iltizam ve 
mücib-i mazarrat olacak şeylerden ihtiraz idegeldikleri müsellem-i 
alem iken bundan akdem Cezayir Beylerbeyisinin [1] bazı evza-ı gayr-i 
marziyyesinden ve mücerred kaza ve kader iktizasından naşi Cezayirin 
istilası keyfiyeti vukua gelerek eğerçi derhal Cezayirin sahib-i hakikisi 
olan zat-ı şevketsımat-ı hazret-i Şehinşahiye irca' ve teslim olunacağını 

mutazammın Fransa sefareti tarafından müzekkire-i resmiyye verilmiş 

ise de canibeyn-i fahimeteynin gavail-i vakıaları haylı1letiyle tesviye-pezir 
olmadığına binaen bu maddenin dostane ve halisane müzakeresiyle 
istihsal-i hüsn-i kararına memur buyurulmuş olduğumdan memuıiyetimi 

resmen beyan iderim [2] ve bu hususa dair bir takrir-i resmi dahi hazır 
olmağla anı dahi ita ideceğimdir; denildikde Nazır-ı mumaileyh bir çok 
tefekkürden sonra eğer muradınız Cezayirin Fransa askerinden tahliyesiy
le taraf-ı Devlet-i Aliyyeye teslimi sureti ise ben dahi size resmi olarak 
söyliyeyim ki Fransa Cezayiri terk itmiyeceğinden vireceğiniz takriri 
kabul idemem ve ifadatınızı dahi istima' idemem; dimesiyle taraf-ı çake
ranemden dahi bir sefirin vireceği takriri ve irad ideceği sözleri kabul 
ve istima' idemem dimek hiç bir devlette olmayub da alelhusus Sal
tanat-ı Seniyye Cezayir maddesinde olan huhuku-ı sarihası cihetiyle bey
neddevleteyn derkar olan safvet ve müşalemete ve Fransanın bu babda 
mesbuk olan va'd-i resmisine temessük ederek bu husus halisane istid'a 
buyurulmasiyle şimdi böyle cevap verilmek münasip olur mu, denildikte 
Nazır-ı mumaileyh Cezayir memalik-i Devlet-i Aliyyeden olmayup asi 
elinde bir memleket-i müstakille iken Fransa bu kadar donanma ve asker 
sevkiyle zabt ve teshir eylemiş olmağla şimdi bilfarz Fransanın Cezayire 
evvel ve ahır şu kadar bu kadar masarifi gitti denilerek talebi mutazammin 
tarafımızdan takrir ita olunsa siz kabul idebilürmüsünüz, demesine ceva-

[1] Konsolos Deual'i tahkir etmekle Fransızların Cezayiri istilasına behane vermiş 

olan Hüseyin Paşa. 
[2] Reşid Beyin (Paşa) Fransaya gönderilmesine başlıca sebep Cezayir meselesiydi .. 

Kendisine bu ülkenin Fransadan İstirdadı talebine mezuniyet veren ruhsatnamenin sureti 
Başvekalet Arşivindeki 11 numnralı Name-i Hümayun defterinin 148 inci sahifesindedir. Bu 
vesikada ezcümle:« ... Cezayir.-i garb memleketinin tahliye ve istirdadı .maslahat-ı mev'u
desinin hüsn-i niyyet-i canibeyn iktizasınca bir an akdem kuvveden fiile ihracı vesailinin istih
sal ve temşiyeti zımnında canibi mesali·menakıb-i Şehişahanemden birinin devlet-i mü~a

rünileyha canibine memur ve izamı lazım gellib .. ,» denilmektedir.. 
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ben Cezayir memalik-i mevruse-i Şahaneden ve ehalisi dahi tebea-i 
hazret-i Padişahaneden olmağla sohbet bu mebhase gelince davayı de
liiil-i kaviyye ve berahin-i vazıha ile isbat ve tebyin eylemek mümkün 
olup kaldı ki Cezayirin masarifi Devlet-i Aliyyenin bileceği şey olmadı
ğından anlardan bahis iktıza etmeyüp fakat mesela bu maslahat içün 
verilen takrir ol devletin niyet ve kararını beyan demek olarak mealinde 
taraf-ı diğerin matlubuna muvafık şeyler olduğu halde ana temessük 
etmesi usul-i cariyye iktızasından ise de mazmunı matluba mugayir olup 
da anı kezalik bir takrir-i resmi ile kabul ve tasdik etmedikçe yalnız tak
riri almaklık ile ahkamını kabul etmiş olmaz. Bu vechile tarafınızdan her 
nasıl takrir verilse ahzederek daire-i ruhsatıma dahil bulunan şey var ise 
kabul ve tasdik ve hariçte blunanları taraf-ı Saltanat-ı Seniyyeden istlzana 
talik ederim. Bu usule nazaran sizin dahi tarafımızdan verilecek takriri alız 
etmeniz lazım gelür, dinmekle ben burada Umur-ı Ecnebiyye Nezaretinde 
ve devletimin nezdinde olub siz sefir bulunarak metbuunuz olan Devlet-i 
Aliyye dahi uzak mahalde bulunduğundan takrirlerimiz müsavi olamaz, 
dimesine süf eranın verdiği tekarir kendü taraflarından olmayub dev
letlerinin lisanından oİduğuna ve devletleri her nekadar uzak yerde 
bulunsa bile her devletin re'y ve iradesi elbette memurının malumu 
olacağına binaen benim vireceğim takrir dahi ayniyle sizin takririniz 
kuvvet ve itibarında olmak iktiza eder, cevabı verilmekle sohbeti 
oradan dahi tahvil ile bu Cezayir maddesiyçün kaç senedir taraf-ı 

Devlet-i Aliyyeden ses çıkarılmamış ve sizin bu tarafa memuriye
tiniz lakırdısının şuyuunda Cezayir içün gazeteciler şematete baş

ladıklarından Derseadetde olan Fransa Elçisinin makam-ı vala-yı 

Riyasetden sualinde el-hak memuriyetinizin tekid-i mahabbet mad
desine munhasır olduğu ifade buyurulmuş ve siz dahi bu tarafa vürud 
edeli buna dair tarafınızdan bir şey açılmamış iken şimdi bağteten bu 
lakırdının zuhuru bais-i teaccüb olmrıkdadır. Bu maddeye evvelden dahi 
memuriyetiniz var miydi, dahi yoksa sonradan mı zuhur etdi, dimesiyle 
taraf-ı bendeganemden dahi ihtida canib-i Devlet-i Aliyyeden kaç seneler
dir ses çıkarılmadı lakırdısı teslim olunamaz; zira ki Cezayir istilasının 

vukuunu müteakib General Guilleminot'nun sefaretinde Cezayirin taraf-ı 
Devlet-i Aliyyeye red ve teslim olunacağını mutazammm müzekkire-i res
miyye verilüb canib-i Saltanat-ı Seniyyeden dahi iktiza-yı tesviyesi müzake
re buyurulmak üzere iken Fransanın teşevvüşat-ı dahiliyyesi zuhuruna mebni 
böyle bir dost devletin kendü gailesi esnasında bir de bu husus ile işgal 
olunması layık görünmediğinden biraz teenni sureti ihtiyar buyurulub 
maamafih aralık aralık dostane ifadesinden dahi gerü kalınmamış ve hatta 
bu husus için bazı tekarlr-i resmiyye dahi taati olunmuş ve badehu Dev-
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let-i Aliyyenin bazı gavail-i müteakibesi arasında bile Fransa sefaretinde 
bulunanlara tezekkür olunarak Fransa her ne vakit olsa Cezaziri red ve 
teslim eder yollu cevablar verilmiş olub benim üss-i esas-ı memuriyetim 
dahi vakıa te'kid-i mahabbet maslahat-ı hayriyyesi olarak Cezayir madde
sine dahi Devlet-i Aliyyenin mecburiyet-i şer'iyyesi cihetiyle dostane 
istid'ası dahi evvel ve ahır tasmlmat-ı seniyye iktizasından olub hazır 

Devlet-i Aliyye tarafından Fransa nezdine sefir tayin buyurulmuş iken 
bu hususun dahi bir aralıkda rü'yet ve tesviyesine dair vaki olan 
tasmim-i ali zann-ı galibim ol vakit makam-ı vala-yı Riyasetden Fransa 
Elçisine işrab buyurulmuş ve işitdiğime göre Devlet-i Aliyyeiıin bu hu~usda 
olan mecburiyet-i diniyyesi keyfiyeti Elçi-i mumaileyh tarafından dahi bu 
canibe bildirilmişdi. Her ne ise ta Cezayirin istilası vukuundan beru bu 
hususda istid'ası musammem olarak bu kerre dahi müzakere ve maslahata 
memur buyurulmuş olduğumdan elbette memuriyetimin şifahen ve tahri
ren beyan ile cevab-ı resmisini taleb etmeğe mecburum, denildikde Ce
zayir maddesine dair dediğiniz müzekkerenin maali ne vechiledir ve tarihi 
ne vakittir, deyu sual etmekle müzekkirenin meali Cezayirin bazı şerait 
ile taraf-ı Devlet-i Aliyyeye red ve teslimini müş'ir olup tarihi zihminde 
olmadığından bakılmağa muhtac ise de Cezayir istilası akabinde verilmiş 
olmağla vakti andan malum olur, denildikde anlaşılan müzekkire-i mez
kure Fransa ihtilalinden [1] evvel verilmiş şey olub Fransanın ise andan 
sonrn usulü tebeddül etmiş oldğundan şimdi o müzekkire ahkam ve itibar
dan sakıt olur ve mazmununda Cezayir Devlet-i Aliyye memalikinden 
olduğuna ve behemehal reddolunacağa dair ibarat-ı kaviyye var ise de 
anı General Guilleminot devletinin re'y ve usulünü bilmeyerek kendili
ğinden vermiştir, denilmek dahi mümkündür, dediğine cevaben Cezayirin 
memalik-i mevruse-i Şahaneden olduğu umur-ı malO.meden olarak reddi 
fıkrası dahi müzekkire-i mezkurede münderic olup hiç bir Elçi devletinin 
rızasına muhalif harekete mütecasir olmıyacağından ifadat-ı vakıaları her 
yerde rehin-i itibar ve alel-husus senedat-ı resmiyyeleri uhude muadil ol
mağla kendüliğinden yapılmış denilmek ve tebdil-i usul· cihetiyle uhud 
hükmünde olan şeyler dahi tagayyür etmek hiç bir vakitte görülmüş ve işidil
miş değildir, Cezayir maddesi için taraf-ı Devlet-i Aliyyeden Fransa ihti
lalinden sonra bir takrir-i resmi dahi verilmiş olduğundan takrir-i mezku
run Fransaya tebliğini ve bu hususta Fransanın nazarı değişmediğini mu
tazammın Fransa sefareti tarafından diğer bir takrir dahi verilmiş olmağla 
cümlesi mevcutdur ve iraesi mümkündür, denildikde Fransanın şimdiki 

usulü iktizasınca Cezayiri veremiveceği malumum ise de ifadat-ı vakıa

larını vükela-yi devlete tefhim ile ba'dehu sizinle müzakere olunmak için 

[IJ 1830 ihtilali. 
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bir gün tayin ederim. Bu maslahat bize ziyadesiyle dokunacak şey ise de sizin 
lisan-ı edeb ve usul-i düvel üzere beyan-ı memuriyyet eylemenizden pek müte
şekkirim diyerek hatm-i kelam idüp vakt-i vedada dahi bu memuriyetinizden 
Londrada olan Devlet-i Aliyye sefirinin haberi var mıdır ve tahriratı gel
mekte midir, demesiyle anın dahi bu husus malumu olduğu ve birbirimiz 
ile daima mükatebemiz eksik olmadığı beyan olunarak avdet olunmuş idüğü. 

Bend-i evvelde muaharrer tafsilattan malum-ı veliyyün-niamileri bu
yurulacağı vechile Umuru Ecnebiyye Nazırı mumaileyhin ifadat-ı vakıası 
sırasında sizin bu hususa memuriyetiniz keyfiyeti Dersaadette olan 
Fransa Elçisine açılmamış ve siz dahi bu tarafa geleli tarafınızdan 

buna dair bir ifade vukua gelmemişdi, bu memuriyet bu defa mı zuhur 
etti, vadisinde mütaaccibane ve mütehevvirane sözler söylemesinden mu
radı eğerçi bu hususa memuriyetiniz evvelce bilinmiş olsa gelmezden 
evvel cevab-ı red verilür idi, yollu bazı manayı muş'ir olmağla bu halde 
taraf-ı çakeriden bu memuriyet bu defa zuhur etti ve Elçinin evvelden 
haberi yoğidi, denilmek lazım gelse anın söyleyişine göre yakışıksız 

düşeceğinden canib-i ubeydanemden ber minval-i meşruh verilen cevapda 
üss-i esas-ı memuriyyetim mücerred te'kid-i müvalat kaziyye-i hayriyyesi 
olarak fakat Cezayir maddesinin dostane ve halisane iltiması dahi evvel 
ve ahir tasmimat-ı Seniyye iktızasından olup hatta Devlet· i Aliyyenin bu 
babda olan mccburiyyet-i şer'iyesi Elçiye dahi söylenmiş ve bizim bildiği

mize göre anın tarafından dahi buraya bildirilmişti. Bu kerre dahi 
müzakere-i maslahata me'muriyetim zuhur etmiş oluyor, vadisinde 
sözler iradiyle keyfiyet evvelden dahi ken-:iülerinin malumu olduğunu bil
dirmek muktazi göründüğünden ol vecihle ifadeye mübaderet kılındığı 
ve Atufetlu Namık Paşa Hazretleri bendelerinin bu hususa vukufu olup 
olmadığını sualden maksud dahi maslahata İngilterelünün karışup karış
mayacağını araştırmak demek olarak bu hususa asıl faide dahi İngiltere
lüden olacağına ve bunlar İngiltere hükumet vükelasının tebeddülatı cihe
tiyle ol tarafından ziyade kocundukları anlaşılmakta olduğuna binaen 
egerçi Paşa-yı mumaileyhin dahi bu maddeye memuriyetine dair bir şey 
açılmamış ise de fakat vukufu olduğu ketm olunmayarak ifade olunmuş 
ve derhal mücavebat-ı vakıa Paşa-yı mumaileyh bendelerine beyan oluna
rak İngilterelünün usulüne göre resmi ve gayri resmi her nasıl iktıza 
eder ise lngiltere vükelasına keyfiyeti ifade eylemeleri iş'ar kılınmış olduğu 
ve Umur-ı Ecnebiyye Nazırı mumaileyh ibtida bu husnsun istimaından bile 
istinkaf etmiş iken sonra fil-cümle müzakere-i maslahata yanaşmış gibi 
ise de bunlar şifahen cevab-ı red itasından çekinmeyüp lakin. takrir-ı resmi 
kabul ettirilür ise ana cevab-ıvakii vermeleri İngilterelüye dokunacağından 
ve evvelki ilan-ı resmilerine dahi mugayir olacağından ol halde maslahata 
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nafi bir cevap alınabilmesi ihtimali melhuz olmağla evvelden hazırlanan 
takrir-i resminin bimennihi teala ileruki mecliste kabul ettirilmesine çalı

şılacağı ve bu husus icün canib-ı cenab-ı müş\'rfden General Guillminot'ya 
ve M. Jaubert'e olarak ita buyurulmuş olan mekatıb-i samiyye dahi müla
katın ertesi günü irsal ve teslim olunmuş olmağla kendülerile dahi müla
kat olunarak gayrete getürülmelerine sa'y ü ikdam kılınacağı ve tutul
muş olan mahremiyet usulüne mebni bu mücavebat keyfiyetinin icabı 

mertebesi Rusya Elçisine dahi bildirileceği inşaallahü teala muhatı-il-m-i 
veliyy-ün-niamileri buyuruldukta her halde emr ü ferman hazret-i men
lehülemrindir. 

XIX 

79 şaban 7250 (21. Xı. 1854) 
Mustafa Reşid 

Husus-ı malôme dair bitevfiki teala verilecek takrir-i 
resminin suretidir [ 1 }. 

Fransa Devlet-i Fahimesi Devlet-i Aliyyenin dost-ı ahab ve muahid-i 
kadimi olup canibeyn-i fahimeteyn yekdiğerin menafiini iltizam ve mazar
ratını mucib olacak şeylerden .ihtiraz idegeldikleri müsellem-i alem iken 
bundan akdem Cezayir Beylerbeyisinin bazı evza-ı namarziyyesi Fransa 
Devletine giran gelerek mücerred muhafaza-i namus kaziyyesine mebni 
Beylerbeyi-i mumaileyhin aleyhine olmak üzere devlet-i müşarünileyha ca
nibinden donanma ve asker sevkile kaziyye-i matlube istihsal olunduktan 
sonra Cezayir kalesinin mutasarrıf-ı hakikisi olan Devlet-i Aliyye tarafına 
red Ü ircaı hususu ol vakit Fransa Devleti Sefareti ta· afından resmen 
inha ve beyan olunarak fakat bazı gavail sebebleriyle bu inaslahat-ı 

hayriyye ı1kde-i te'hire duçar olmuş ise de Fransa Devletinin Devlet-i 
Aliyye hakkında efkar-ı basene ve niyyat-ı hayriyyesi ve Fransa Milletinin 
hakkaniyet ve nısfet ve hukuk-ı insaniyyeye kemal-i riayetleri cümleye 
malum olarak alelhusus kaFa-i merkumenin zaptı Saltanat-ı Seniyyeye bir
guna husumete mebni olmayıp ancak Beylerbeyi-i mumaileyhin zatına aid 
bazı kabahatlerinden· neşet etmiş şey olduğundan anın suret-i terbiye
sile namus-ı milletin muhafazası hasıl olduğu misillı1 şimdi dahi asıl kal'a 
ve mülhakatından olup sonradan zapt olunan mahalli malumenin tarafı 

Devlet-i Aliyyeye reddi hakkında mesbuk olan va'd-i kavinin incaziyle 
ikmal-i namus ve cemi'-i düvel ve milel beyinlerinde izhar-ı şan ve şöhret 

[1] Başvekalet Arşivi, Mesail-i Siyasiye - Fransa Fransa kartonu : (1-2) 34 numaralı 
iradei melfuflarından üzeri hallolunmuş şifredir. 
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olunmuş olacağına binaen husus-ı mezkO.run dostane ve halisane müza
keresiyle istihsal-i hüsn-i kararına taraf-ı Saltanatı Seniyyeden memur buyu
rulmuş olduğumdan bu maddenin tahriren veya şifahen müzakeresi husu
sunda ne vechile re'y ve tensipleri vaki olur ise ana göre harekete mü
baderet olunacağı beyanı zaten derkar olan fart-i ihtiram ve riayetimin 
teyidine zeria ittihaziyle işbu takrir-i resminin terkim ve itasına ibtidar 
kılındı. (1834) 

xx 
Amedci Bey Efendi tarafından huruf-ı mahude ile varid 

olan tahriratın hallidir [1]. 

Diğer arlze-i çakeranemde beyan olunduğu üzere mülakat gunu
nün[2] ahşamısı Umuı -ı Ecnebiyye Nazırına davetli bulunmuş olduğumdan 
gidildikde Cezayir maslahatına dair birşey açmayup fakat esna-yı sohbette 
zat-ı şevket-simat-ı hazret-i Şahaneye tavaif-i islamiyyenin itikadat-ı şer'iyye 
ve diniyyeleri keyfiyeti ve huzur-ı mealimevfur-ı Hazret-i hilfıfetpenahiye tak
dim olunan telhisat-ı aliyye usulünü ve Mehmed Alinin ihtida fermanlı ol
ması ve badehu afvı hususunda ulemayi izam hazeratının re'y-i şer'i'leri ne 
vechile olduğunu ve Mehmed Alinin oğlu İbrahimi Kütahyada gördü
ğümde ahval-i zahire ve batmasını nasıl anladığımı ve ol vakit Dersaadate 
Rusya Devleti askeri ve donanması gelmemiş olsa İbrahimin Üsküdara 
doğru gelmeğe cüret edüb etmiyeceğinden mülahaza-i bendeganemi is
tifsar etmesiyle taraf-ı çakeriden her bir sualine sırasiyle verilen cevapta 
ibtida ab-ı ruy-i islamiyan olan nesli nesil-i Al-i Osman mülO.k-i saireye bir 
vechile makis ve mümasil olmıyarak Adem-i sani olan hazret-i Nuh 
neciyy-ullah aleyhiselamdan beru silsile-i tahire-i neseb-i alileri mazbut 
ve ma'JO.m . olup hususiyle sahib-i din ve şeriat olan· Peygambermiz 
aleyhissalati vesselam Efendimiz hazretlerinin ehadis-i nebeviy
yelerinden bu Saltanat-ı Seniyyenin zuhuru ve ila kıyamis-saa devam 
ve bekası sarahaten beyan buyurulmuş ve beyn-el-müslimin emanet-i 
kübra ve arayiş-i gencine-i uzma olan bazı eşya-yı azize ve müba
reke dahi irade-i İlahiyye taallı1kiyle bu silsile-i aliyyenin yed-i şevket 
ve iktidarlarına teslim olunmuş olmağla zıll-i yezdan velini'met-i kaffe-i 
islamiyan olan zat-ı maalisımat-ı hazret-i Şahanenin her bir emir ve 
irade-i seniyye-i mülfıkanelerini icraya islamiyetten behresi olanlar di-

~ nen ve şer' an mecbur ve millet-i İslamiyyenin ancak bu silsile-i aliyye 

[1] Başyekalet Arşivi. Sandık 153, evrak numvrası 37, hallolunmuş şifre. 
[21 xvm numaralı vesikada naklolunan mülakatı kasdetmektedir. 
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sayesinde kesb-i revnak ve şevket itmiş oldukları kütüb-i tevarihte mas
turdur, dinilüb ba'dehu telhisat-ı aliyyenin suret-i tahrir ve takdimini beyan 
sırasında velini'met-i alem Efendimizin cümle indinde müsellem olduğu 
vecihle herbir ulum ve maarifte derkar olan meharet ve mümareset ve reza
net-i akıl ve fetanet-i hılfıfet-penahilerinden başka umun- ibadi kema hiye 
hakkuha iltizam ve fenn-i cel!l-i inşada selika-i mala-kelam-ı Mülukaneleri şu 
derecedir ki vükcla-yı Devlet-i A.liyye Hazeratmın cem'-i ukul ile mülahaza 
eyledikleri ve bunca ketebenin baş başa virerek ve gice gündüz çalışa
rak yazdıkları mevadd-ı mühimmeyi bizzat mütalaa ile her bir hususa 
muktezayı akl-ı sellm ve re'y-i müstakim üzere müteallik buyurulan ırade-i 
ilham-ifade-i tacidarilerini mübarek hatt-ı hümayun-ı Şahaneleriyle bila 
te'hir-i beyan buyurular; ve hutut-ı meyamin-menkut-ı cenab-ı Cihan bani
nin şive-i resm ü imla ve elfaz u tabiraratmın belagat ve hüsn-i edası 
müşahedesiyle müftehir olan bendegane sermaye-i hüner olmaktadır; ve 
cümleye malum olduğu üzere Mehmed Ali bila irade-i seniyye Akka üze
rine hareket iderek mukateleye cür'et etmiş olduğundan bu haraketi 
itaat-i veliyyül-emirden hurucunu ilan dimek olduğu şer'an sabit olduğuna 
binaen canib-i şeriat-i garradan fetava:-yı şerife verilmek hasebiyle Devlet-i 
Aliyye dahi hükm··i münifi icraya mecbur olup sonra dahi Mehmed Ali
nin istişfaı mutazammın bazı tahriratı vürud etmekle mücerred def'-i fiten 
niyyet-i hayriyyesiyle afvı hakkında yine fetava-yı şerif virilmiş olduğundan 
kezalik icra buyurulmuştur; ve İbrahim aklı hafif ve re'yi sahif bir adem 
olarak alel-husus babası gibi .cahil ve tafraya mail idüğini ba'd-el-beyan 
merkumun netayic-i umurdan gafleti hasebiyle ol vakit Kütahyadan berü
lere gelmek hayal-i fasidesinde olması müsteb'ad değil ise de oraya kadar 
gelişi kuvvet ve miknetlerinden olmayup ahaliyi bazı şayia-yı muhteria ile 
iğfal etmiş olduklarından neş'et e:miş şey olmağla Kütahyayı berü geçliği 
surette artık hilelerini tevile mecali kalmayacağı cihetle ibtida kendüsüne 
muayyen ve muvafık görünenler ol halde aleyhine hareket etmeğe mec
bur olacaklarından ana göre nefsini tahlis etmek pek suubetli olur idi, 
yollu ifade ve irad olunmuş olmağla ol dahi ecvib-i meşruhayı teslim 

etmesi ve İbıahiıni c\:L [1] de ve Morada görmüş olduğundan [2] kendü
sü dahi ahlakını tıbkı ifade-i acizanem vecihle istihrac eylediğini söylemiş 
olmağla mücerred ma'lum-ı alileri buyurulmak içün iş'ara mübaderet 
kılındığı. 

{Arkası var} 

[1] Missolonghi. 
[2] Bu mülakat esnasında Hariciye Nazırı bulunan Amiral de Rigny bir Fransız filosu 

kumandanı olarak Mora isyanında rol oynamış, Navarin vak'asında bulunmuştur. 
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