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MUSTAFA REŞİD PAŞA;NIN PARIS YE LONbRA 
SEFARETLERİ ESNASINDAKİ SİY ASİ YAZILAR! 

[c. ıı. sayi 7, sahife 55 len devam] 

xxı 

Paris canibinde olan Amedci Bey bendeleri tarafından 
huruf-ı mabude ile varid olan tahriratın hallidir [1]. 

Bu ·def'a atufetlu Namık Paşa Hazretleri bendelerinin taraf-ı çakeriye 
vurud eden tahriratı mealinde Cezayir maddesine dair bazı müzakeresin
.den bahisle Mehmed Ali hakkında olan tasmimat-ı malfımeye suret-i teşeb~ 
büsü iş'ar ve Beriyyetüşşam eyaletlerini hin-i tevcihinde Fransalu ile bir 
gı1na sened-i resmi mubadele olunub olunmadığına dair malfıinat-ı kem
teranem isti'lam ve istifsar olunmuş olduğundan hatır- nişan-ı çakeranem 
olan keyfiyyat-ı muktaziye Paşa-yı mumaileyh bendelerine beyan ve izbar 
kılınmış olmağla keyfiyet bil-etraf malfım~ı veliyy-ün-niamileri buyurulmak 
içün tahrirat-ı mezkfıre ile yazılan cevab-name-i kemteranemin sureti hiik-i 
pay-i alilerine takdim kılındığı. 

Mukaddemce hak-i pay-i veliyy-ün-niamlleri kılınan arlza-i kemteranem-

de beyan olunduğu vechile _,;)5JI;~ ve Y.JJ [2] ile mülakat olunması tas
mim kılınmış olduğundan ibtida ceneral-i mumaileyhle görüşüldükde tah
rirat-ı aliyye-i cenab-ı müşlrlde münderic olan iltifat-ı seniyyeden dolayı 
teşekkür ve kendüsinin Saltanat-ı Seniyyeye olan sadakat ve hayr-hahlığını 
tekrar ve tezkar ederek taraf-ı çakeri'den dahi kendüsini şevka getire
cek bazı çeramonyeli [3] kelamlar irad olundukdan sonra sohbet ·cezayir 
maddesine intikal etmekle ceneral-i mumaileyh maslahatın evveliyatından 
uzun uzun bahisler edüb ba'dehu Fransa Devleti Cezayir içün şim'diyedek 
pek çok akçalar sarf ederek eğerçi vükela-yi devlet bu sureti istemezler 
ise de Fransa milletinin serbesti'si cihetiyle efrad-ı ehalisinin zu'ıiı u itikad-
larına Mbi olmak Fransanın usul-i mer'iyyesinden olub halbuki Fransa 
milleti ise henüz Cezayirin adem-i menfaatini anlayamamış olduklarından 
şimdi bu istidanızın husulünü bil-farz Fransa kıralı cenahları ve vükelası 
isteyecek olsalar bile milleti ikna ve irza edemiyeceklerinden ve!. hasıl 
bu hususun ilerüde husuli mümkin olsa dahi şimdilerde imkanı olamı
yacağmdan tehiri münasib görünür; zira ki bir vakıtdan beru Mısır Valisi 
Fransada taraf darlar tedarük ederek kendüsinin güya 0Y.:~IJ:_,- [ 4] usu
lüne kemal-i riayetini ve Devlet-i Aliyye dahi keenne bu usulü istemediğin
den dolayı kendüsine husumet gösterildiğini ilan ve işaa ile Fransa mil-

[1] Başvekalet Arşivi, Mesail-i siyasiyye Fransa (1-2). Bir şifre halli olup tarihsizdir. 
T2J General Guilleminot ve Jaubert 
[3] Seremonili 
[ 4] Ci vilisation. 
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letinin zihinlerini gereği gibi çevirmiş ve Mehmed Alinin evelki sene ha
reketinde Fransa canibinden Devlet-i Aliyyeye muavenet olunamayub belki 
Mehmed Aliye tarafdarlık suretinde görünmesi dahi mücerred halkın ez
hamna ittiba kaziyyesinden neş'et eylemiş ise de şimdilerde Mehmed Ali~ 
nin mezalim ve taaddiyatı anlaşılmağa başlıyor; alel-husus ki siz bu ta
rafa gelelidenberu Saltanat-ı Seniyyenin a'mal-i hasene ve niyyat-ı müstah
senesini v.e Mehmed Alinin ef'al-i seyyiesini irad-ı edille ve berahin ile 
Fransa vükelasına beyan etmekde olduğunuzdan Fransa devleti Devlet-i 
Aliyyeyi hakiki iltizam ile milletin zihinlerini çevirmeğe dahi gayret 
etmekde ve milletin zihin ve lisanları dahi gün begün değişmekde 
iken şimdilerde Cezayir maddesiyçün taraf ı Saltanat-ı Seniyyeden ziyade 
ikdam buyurulduğu suretde mevsimsiz olması cihetiyle hem mas
lahat husule gelmeyüb ve hem zaruri sohbet efrad-ı nas lisanına 

düşerek ve ol halde Mehmed Alinin taraf darları dahi tezvire yol bularak 
Devlet-i Aliyye ..:ı_,: .... I)~_,- [1] usulünü istemediğinden Mehmed Aliye izhar-ı 
husumet eylediği Fransanın dahi Cezayirde teşebbüs eylediği 0J:-1Jı.)""' [2] 
tertibini hoş görmedığinden Cezayirin istirdadına çalı~·~:rııyor, yollu enva' -i 
makalat tekevvününe sebeb olacağı bedihidir, demesiyle taraf-ı çakeriden 
dahi çünkü Fransa vükelası akil ve munsif zatler olarak keyfiyyat-ı meş
rutayı anlayub taraf-ı Saltanat-ı Seniyyeyi iltizam etmekde olduklarından 
ve Cezayir maslahatının dahi Devlet-i Aliyy'enin hukuk-ı sarihe ve mec
buriyet-ı şer'riyyesini ve Fransa devletinin bu babda riıesbuk olan va'd-i res
misini bildiklerinden bundan dolayı bir gı1ne kil ü kal tekevvün etmemek 
ve bil-farz efrad-ı ehali beyninde bazı sözler tahaddüs ed_ecek olsa bile 
Vükela-yi Devlet anları ikna ve iskat eylemek mukteza-yı nısfetten görü
nüyor, ve Devlet-i Aliyye Cezayirde olan Fransa askerini tahliye ve teslim 
usı1lünün icrasına kadar. orada müsaferet suretiyle ikamet etmekde bilüb 
onlar ise bulundukları mahallerde durmıyarak Cezayirin içerlerine doğru 
tahatti etmekde olduklarından oralarda bulunan· kabail ve akvam müda
faaya mübaderet eylemeleri suretıni taraf-ı Saltanat-ı Seniyyede istizan 
etdikce Devlet.i Aliyye Fransa devleti ile olan dostluğuna riayeten ve mes
buk olan va'd-i resmiye istinadan onları dahi muharebeden men' ü tahzir -
buyurmakda olmağla bu keyfiyetin dahi kadr Ü kıymeti bilinmek iktiza 
eder, yollu ve sair dürlü çok sözler söylenerek nihayet Ceneral-i muma
ileyh va'd-i resmi denilen benim sefaretimde verilen müzekkire ise anda 
Cezayirin reddine dair sarahat yokdur; onun meali Saltanat-ı Seniyye şu 
şeraiti kabul buyurursa Cezayirin reddi mümkin olabilür, demekden 
ibaret olub taraf-ı Devlet-i Aliyyeden dahi şerait-i mezkı1renin kabuline 
rağbet gösterilmediğinden müzekkire-i mezkı1re~in hükmü kalmamışdır, 

[1,2] Civilisation 
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demekle taraf-ı çakeranemden dahi müzekkire-i merkumenin medlul ve 
manası üzerine bazı kelimat-ı iknaiye iardiyle ol vakt taraf-ı Saltanat-ı Seniy
yeden şerait-i mezkurenin adem-i kabuli~e dair cevab-ı kat'ı: verilmeyüb 
Devlet-i Aliyyenin kendi-i mülk-i mevrusu hakkında şeraitin adem-i lüzumu 
dostane beyan olunmuş ve ondan sonra dahi şu vechile ifadat vaki 
olmuş ve bu hususa dair tarafeynden tekar1r-i resmiyye dahi taati kılınmış 
idi, vadisinde cevablar verilerek ba'dehu. Ceneral-i mumailtyh ise bir
kaç gün zarfında nezd-i çakerlye gelerek müzekkire-i mezkurenin bera
berce mütalaa ve iktiza-yi keyfiyet tekrar müzakere olunmak üzere karar 
verilmiş olduğu ve ba'dehu J.J3 .r.-_, .. [1] ile mülakat olunarak ol da_hi 
tahrirat-ı aliyye-i cenab-ı müşirlden dahi teşekkür ile kendüsinin Devlet-i 
Aliyeye olan sadakat ve hayr-hahlığın1,; beyandan sonra General-i muma
ileyhin ifadatı vechile Cezayir maddesinin suubet-i haliyesini ve kendüsi 
şimdiki halde böyle poletika maslahatlarına karışdığı yoksa da tahrirat-ı 
mezkurenin tercümesini Fransa vükelasına irae edeeeğinden bu vesile 
ile söze karışdırırlar ise vüs'unde olan mesai-i hayr-hahanesini icraya 
çalışacağını i'rad etmesiyle ona dahi kendüsini şevk ve gayrete düşürecek 
vechile bazı münasib cevablar verilmiş idüği. 

Bu def'a burada olan Rusya Elçisiyle dahi mülakat, olunarak Cezayir 
maddesi üzerine Umur-ı Ecnebiye Nazıriyle -deveran eden mücavebatı~ 

lüzumü mertebesi kendüsi mahremane ifade ile. Jl1Ücavebat-ı mezkureye 
nazaran suret-i mutalaası istifsar olundukda, tamam tarafınızdan yoliyle 
teşebbüs olunmuş ise "de bunların muvafakat edebileceklerini akıl kes
mez; zira Cezayirin Fransaludan kurtarılması iki surete munhasır olub 
birisi İngiltere ve sair bazı devletler filen davacılığa kıyam ile Fransa
luyı cebren Cezayirden çıkarmak kazıyyesı olarak bu ise muharebe-i 
umumiyye kapusunu açmak demek olacağından şu ihtiyarlık halimde ben 
tecviz edefbem; ve diğeri dahi Fransa milletinin Cezayirden menfaatleri 
olmıyacağı tefehhüm etmeleri ve mesarifinden bizar olmaları sureti ise de 
bu dahi henüz hasıl olmadı. Maamafih şimdiki iddianın ilerüye pekçok 
faidesi olacağından tarafınızdan aralık aralık bu madde ifade olunmak 
icab-ı maslahattandır; ve eğer nihayetinde bir takrir-ı resmi dahi kabul 
etdirebilürseniz çok iş görmüş olursunuz; ve bu maddeyi buraya 
geldiğiniz esnade açmış olsa idiniz bunların Mısır maslahatını gevşek 

tutmaları ihtimali var idi. Lakin şimdi Mısır Valisinin iddia-yi batilini ka
bul etmiyece~lerine dair karar-ı resmilerini devletlere ilan etmiş oldukla
rından Cezayir· maddesinden dolayı darılub da ol kararı gevşetmeleri 

mümkin olamaz ve _:ı_,1..;:;JJ Jp [2] takımının İngiltere ministeroluklarında 

[1] Monsieur Jaubert 
[2] Duc de Wellington (1769-1852) 
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biraz müddet bekaları takdirinde dahi Cezayir maddesiyçün muharebeyi 
netice verecek suretde israr etmeleri me'mıll olmayub olsa olsa Fransalu 
Cezayir masIAhatında insafsızlık ve yolsuzluk etdi deyü ilan edetler. İn
gilterelu dahi birkaç fırka olduklarından ..:ı_,l..•:l_, ,_;_,.:ı takımının bekala:
rını dahi akıl kesmez, diyerek mutalaatını beyan eyledikden sonra İran 
Şahı Feth Ali Şahın vefatı lakırdısını açub İran hususunda Rusya Dev
letiyle İngiltere Devleti müttehid-ül-usul olmalariyle bundan dolayı bir 
guna muhasede ve münakaşeleri olmadığını dahi irad ve tezkar eylediği. 

Mücerred keramat-ı bahire-i Hazret-i Şehinşahi asar-ı celilesinden ol
mak üzere Fransa ehalisinin bu günlerde gereği gibi zihin ve itikadları de
ğişmekde ve bir tarafdan dahi celb olunan gazeteciler gayrete getirilmek
de olduğundan şu esnada çıkan gazeteler Devlet-i Aliyye hakkında edi
bane ve munsifane lisan kullanub Mehmed Aliyi tezyif etmekde olmalariyle 
J~J'. [1] marifetiyle kaleme aldınlub irsal buyurulacak müsveddeden 
başka Devlet-i Aliyyenin usul-i hasenesine dair Avrupalunun zihinlerine 
tesir edecek suretde dahi Takvim-i Vekayi nushalarına bazı mevadd-ı mü
nasibe yazdırılub fransızcaları bu tarafa irsal buyuruldukca burada dahi 
nakil ve hikaye tarikiyle herbir şey gazeteye basdırılacağından şu 

aral{k ziyadesiyle faidesi olacağı beyaniyle ar!za-i ubeydanem terkim ve 
takdimine ibtidar kılındığı muhat-ı ilim buyuruldukda her halde emr ü fer-
man hazret-i men leh-ül-emrindir. (1834) 

[1] - Alexandre Blacque 1797 senesinde Paris'te doğmuş, Restauration (1815-1830} 
devrinin ilk senelerinde İzmir'e gelerek gazetecilik. yapmış bir fransızdır. Mora isyanı dola
yısiyle İngiltere,.Rusya ve Fransa'nın takib ettikleri .siyasete Le Spectateur Oriental gazete· . 
sinde hücum ile Navarin vak' asına fransızların iştirakini hata telakki eden Blacque, Rus ve 
Fransız tazyikine rağmen fikrinden dön~emiş, haftalık Courrier de Smgrne gazetesini 
çıkarıp ayni mahiyette neşriyattan çekinmemiştir. Kendisine Blacque Bey de denilen bu 
Türk dostu Fransız, Mahmud il. nin dikkatini çektiğinden Padişah tarafından İstanbul'a 
celp olunarak ona Le Moniteur Ottoman adlı bir fransızca gazete çıkarttıldığını, bu gazete 
ile Bab-ı Alinin siyasetini müdafaa eder yollu neşriyat yapıldığını ve Reşid Beyin tahrirat
larıodan da Blacque'a, fransız matbuatında neşredilmek üzere makaleler kaleme aldırıl
dığını anlıyoruz. Blacque Avrupa'ya giderken 1837 de Malta'da ölmüştür. Bu seyahatinin 
sebebi· olarak oğlunu tahsil ettirmek için Fransaya gitmekte olduğu ileri sürülüyorsa da 
(Selim Nüzhet, Türk gazeteciliği, lstanbul 1931, s. 34) kendisinin, Mahmut il. tara
fından Londra ve Paris'e gizli bir vazife ile gönderildiğini söyleyenler de vardır, (Bak. 
]. Muller, Blacque maddesi, Dictionnoire de la Conversation, c. lif, Paris 1873, s. 
258-259). 

Bu zatın ani bir surette vukubulan vefatı birtakım dedikodulara sebebiyet ver
miş, onun bir ecnebi devlet tarafından zehirletildiği iddia edilmişsede hu şüpheli hadise
nin mahiyeti anlaşılamamıştır. (Blacque'in gazeteciliği hakkında bak. Selim Nüzhet, ayni 
eser, s. 22-28). 
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XXII 
Paris canibinde olan Amedci Reşid Bey bendeleri tara

fından huruf·ı ma'hude ile varid olan tahriratin hallidir. [1] ,, 

Geçen şehr-i ramazan-ı şerifin dördü ve beşi [2] tarihlerile ihsan buyu
rulan iki kıt'a emir-name-i sami-i veliyy-ün-niamileri bu def'a reside-i dest-i 
tazim ve rneal-i inayet - işti mali rehin-i itkan-ı çaker-i müstedim olarak tev
cihat-ı hümayun defteri dahi bu kerre vürud ile me'muriyet-i çakeranemin 
kemakan uhde-i ubeydanemde ibka ve takrir ·bururulduğu [3] malı1m-ı 

acizanem olub bende-i kemterlerinin hiçbir şeye liyakatim ve henüz 
makbule geçecek bir gı1na hidmetim olmıyarak alel-husus nail ve müs
tağrak olduğum bunca eltaf-ı ma-la-nihaye-i hazret-i Şehriyarinin eda-yi 
hak ve teşekküründe acz ü kusurum nümudar iken bu vechile ibka· yi 
memuriyet-i acizaneme müsaade-i seniyye erzan buyurulması hakk-ı ubey
danemde nimet-i uzma ve inayet-i cihanbaha olduğundan başka Mısır 

bakayasının afvinden dolayı bu tarafta vaki olan mücavebat ve müzekkire-i 
resmiyye ile istid'a olunan pasaport maddesi nezd-i merahim- vefd-i hazret-i 

· Zill-ul-lahide lı1tfen ve ihsanen karin-i pesend-i ali buyurulduğunun taraf-ı 
ubeydaneme tebşiri hususuna irade-i seniyye-i mülfikane taallı1kı dahi 
çaker-i niam - perverlerini ez ser-i nev ihya etmiş olmağla Rabbimiz teala 
hazretleri zat-i şevket-simat-ı hazret-i Şehinşahiyi ilel-ebed dihim-i ubbehet
vesim-i hilafet·ve ferman - fermaiye revnak ve ziver ve her bir mürad-ı 
hayriyet- mutad-ı Şahanelerini mir'at-ı teyessür ve husulde cilveger buyur
mak dua-yı vacib-ül-edasını tekrar ve bil-cümle vükela-yi fiham hazeratının 
her halde tahsil-i rıza-yi meyamjn-iktiza-yi cenab-ı tacdariye mQ.vaffakıy
yetleri deavat-ı hayriyesi dahi te'diye ve tizkar kılınmış olduğu ve emir
name-i sami-i veliyy-ün-niamilerinden müstefad olduğu üzere Trabulus 
maddesi hakkında icra buyurulan tedabir pek isabet olarak orada olan 
İngiltere konsolosunun def'-i mefsedeti dahi inşaallahü teala hasıl olduğu 
gibi kolaylıkla def'-i ihtilal mümkinatdan görünüb Dersaadetde olan sefa
retler taraflarından Trabulus'da bulunan konsoloslara mektublar alınup 

irsal buyurulduğu misillu Fransa tarafından dahi orada bulunan konso-
[1] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 2, evrak 56 melfuflarındai:ı bir şifre halli 

olup tarih_sizdir-
[2] 115,· 16 111 1835 ? 
[3] Burada bahsedilen memuriyetten maksat Reşid Beyin Amedciliğidir. Osmanlı 

devletinde tevcihat sene sonunda, evvelce şevvalde, 1249 senesinden itibaren de şabanda 

yapılır, azil ve nasıplar İcra edilir, memuriyetleri uhdelerinde bırakılanlar da tevcihat def~ 
terinde zikrolunurdu. 

(Bak. Lfitfi Tarihi, <C. iV, s. 113 ve devamı. 1254 (1838) senesinde, azil ve nasıplar 
zaruret olmadıkça yapılm..~mak ve ancak İcabında İcra edilmek üzere muvakkat tevcihat 
usulünden vaz geçilmemiştir. (Ayni eser, c. V, s. 114). 
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losu Ali Paşaya her· vechile muavenet etmek üzere mahsusen tenbih-na
me istihsal ve irsal olunduğu halde faidesi olacağından başka elbette 
lakırdı İngiltere tarafına aksederek onların dahi gayrete gelmelerini mucib 
olması memfil olmağla burada keyfiyet iktizası vechile ifade· olunarak 
berminval-i muharrer bir mektub istihsaline çalışılacağı. 

Mukaddemce hak-i pay-i veliyy.ün-niamilerine iş'ar olunduğu vechile 
sefaretle İngiltere'ye gitmek üzere Napoli'den gelmiş olan ,;"l~:;_~ JIJ.:- [1] nin 
ministeroluklardan birinde kalacağı söylenmiş ise de mersum bu. def'a 
Londra'ya gitmiş olup lakin ministerolar beyninde olan ihtilaf henüz ber
taraf olmayarak gün begün alevlenmekde ve Başvekalet ile Harbiye 

Ministerosu u-Uo~ 1..h~ Jl.!.) .. [2] istifa edüb maadasınr1 dahi ariyet sure
tinde durdukları müşahede olunmakda olmağla bundan sonra her ne 
suret kesb ederse yine beyan ve iş'ar kılınacağı ve bu def'a Atufetlu 
Namık Paşa bendeleri tarafından hak-i pay-i alilerine bir kıt'a tahrirat 
vurud etmekle leffen irsal olunduğu. ( 1835) 

XXIII 

Atebe-i bülend - mertebe·i veliyy·ün-niamilerine maruz-ı 
çaker-i kemineleridir ki [3] 

İşbu şehr-i şerifin on yedinci saJı günü [4] Atufetlu Beylikci Efendi 
Hazretleri bendelerinin [5] ihtida Umur-ı Ecnebiyye Nazırı ve ba'dehu 
Haşmetlu Fransa Kralı cenablariyle mülakatları tertib olunmuş olduğun
dan birlikde gidilerek resm-i mülakat ile beyn-ed-devleteyn derkar olan 
müva at ve meveddete dair tarafeynden kelimat-ı layika bast u ityan 
kılınmış ve liecl-it-tahsil evelce vurud eden Miralay Atufetlu Eyyub Bey 
bendelerinin [6] rütbesi iktizasınca resm-i mülakatda bulunması münasib 

[1] General Sebastiani, Napoleon I. nin kumandanlarından olup Selim III. zamanında 
1806 senesinde Fransa'nın İstanbul sefirliğine tayin edilmiş, İmparatorun sukutundan 
sonra da mühim hizmetlerde,. ezcümle Bahriye ve Hariciye Nazırlıklarında, Napoli sefare
tinde, 1835 senesinden 1839 senesine kadar Londra elçiliğinde hizmet etmiş, 1840 da 
Mareşal olmuştur. 

[2] Marechal, duc de Trevise 
[3] Başvekalet Arşivi, sandık 153, evrak 21 melfuflarından olup üzeri _halledil

miş şifredır; 

[4] Hongi yılının hangi ay(olduğu anlaşılamıyor. 
[5] 1250 (1834) senesi şabanında, (birincikanunda), Namık Paşa'nın yerine Londra 

sefaretine tayin edilen Beylikci Mehmed Nuri Efendi. 
L6] Eyyup Sabri Paşa olması muhtemeldir. Bu zat Avrupa'da--fiılısilden avdet edüp 

1255 te (1839 da) mirlivalığa, daha sonra ferikliğe yiikselmiş; Derseadet ordusu reisliğin
de, zabtiye müşirliği kaimmakamlığında bulunduktan sonra 1301 (1884) . senesinde vefat 
etmiştir (Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, İstanbul 1308, c. 1, s. 359 ve devamı) . 
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olduğundan bil-ihbar ol dahi berab.erce götürelerek kıral-ı müşarünileyh 
tarafından hakkında resm-i dilnevazi icra olunmuş olub mumaileyh Beylik
ci Efendi Hazretleri bendeleri dahi şehr- i mezkılrun on dokuzuncu penç
şenbih günü Paris' den hareket ile savb-ı, memurelerine [1] teveccüh ve 
azimet etmeleriyle beyan-ı hale ibtidar ve Atufetlu Namık Paşa Hazretleri 
bendelerinin hak-i pay-i veliyy-ün-niamilerine irsal olunmak üzere vurud 
eden arizas~ dahi takdim ve tisyar kılındığı ve Cezayir maddesine dair 
Fransa elçisiyle vaki olan mücavebat-ı seniyyelerini ve -"::~A J.,;ı [2] mek
teblerine lazımgelen iki takım muallimlerin irsalini ve keyfiyat-ı saireyi 
mütezammın geçen şehr-i şevval-ül-mükerremin on dokuzu [3] tarihiyle · 
müverrahan ihsan buyurulan üç kıt'a emir-name-i veliyy-ün-niamileri mu
maileyh Beylikci Efendi Hazretleri bendeleri bu tarafdan hareket etmek 
üzere iken reside-i dest-i tazim olmasiyle derhal hallile mumaileyh Bey

likci Efondi Hazretle,ri bendelerine dahi irae olunarak ba'dehu _,;.)5JI~ [4] 
ile bil-mülakat iktiza eden muallimlerin iki takım ve cümlesi müstesna 
olarak irsaline dair bazı mertebe müzakere cereyaniyle Umur-ı Ecnebiye 
Nezaretine olan tahrirat-ı resmiyye-i veliyy-ün-niamilerinin dahi bu günlerde 
i'tasına karar verilmiş ve bu hususda şayan buyurulan müsaafe-i celile-i 
hazret-i Şahanenin inşaallahü teala her cihetle menafi-i acilesi zuhüru 
rütbe-i bedahetde bulunmuş olmağla Umur-ı Ecnebiye Nazıriyle dah.i key
fiyet müzakere olunarak zikr olunan muallimlerin bir an akdem irsaline 
müsaraat ve tafsil-i keyfiyet bundan sonraca hak-i pay-i alilerine tahrir ,ve 
işaret kılınacağı ve Cezayir hakkında vukubulan müzakerat-ı ahireye dair 
mukaddema takdim olunan ariza-i ubeydanemin bu günlerde cevab-ı sa
misi vürudi memul olmağm zuhur edecek talimat-ı aliyyeleri iktizasınca 
harekete mübaderet olunacağı beyaniyle arz-ı hal-i rikkıyyet-meal-i kemte
ranem terki mve takdimine ibtidar olunduğu inşa' -Allahü teala rehin-i ilm-i 
alileri buyuruldukda her halde emr ü ferman hazret-i men leh-ül-emfindir. 
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[2] Ecole Militaire 
[3J 18. Il. 1835 
[ 4] General Guilleminot 
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xxıv 

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

çaker-i kemineleridir ki [1] 

Geçen gün (takdim-i) hak-i pay-i veliyy-ün-niamileri kılınan ariza-i ubey
danemde beyan ve iş'ar kılındığı vechile Fransız Umur•ı Ecnebiyyesi Minis
trosiyle mülakat tasmim kılınmış olduğundan işbu mah-ı cümadelahirenin on 
sekizinci salı günü [2] mahsusen gidilere.k bu esnada gazetelerde Mısır Vali
sine dair bazı havadis görülüb ve eşidilmekde olduğundan bahsile key
fiyetin hakikati sual olundukda Dersaadetde Makam-ı Vala-yi Riyasetden 
Fransa Elçisine Devleth1 Reşid Paşa ·Hazretlerinin bulunduğu mahalden 
asakir-i mevcudesiyle ilerü sevki sureti ifade olunmuş ise de tecviz olun
mayub İngiltere Elçisi dahi devletinin \lsul ve talimatı iktizasınca bu mes
lekde bulunmuş ve Haşmetlu Rusya İmparatoru cenahları tarafından gön
derilen haberde dahi Mısır Valisi böyle bivakt hareket olunursa Rusya 
devleti tarafından asker ve cihet-i saire ile iane olunamıyacağı yani bey
n-ed-devleteyn mün'akid olan ittifak muahedesinin [3] ahkamı tecavüzu 
suretine varamıyacağı beyan olunmuş ve Mısır Valisi ise Devlet-i Aliyyenin 
bu vechile vaki olan harekatından kuşkulanub insilab-ı emniyyet davasiyle 
ol dahi tedarükat-i harbiyyeye teşebbüs ederek Kütahya'da ilan eylediği 
taahhüdatını dahi şimdiye kadar icra etmemesiyle kırk gün zarfında icra-yı 
taahhüdata kemal-·i müsareat eylemesi kendüsine tenbih kılınmış olduğuna 
dair temhid-i mukaddematdan sonra Mısır Valisi serbestiyyet ve istiklal 
daiye-i fasidesiyle ihtida kendff tarafından cenk ve harbe ictisar edecek 
olursa anın bu davası Fransa ve İngiltere devletleri nezdinde bir vechile 
kabul ve tasdik olllnur mevaddan olmadığından başka bir muharebe-i 
azime kapusunu kendi küşad etmekliğe çalışmış olacağından Fransa ve 
İngiltere devletleri her dürlü men'ine müsareat etmek makamında bulun
malariyle bu keyfiyet devlefeyn-i müşarünileyhima taraflarından •kendüsine 
dahi bu vechile tenbih olunduğunu ve Devlet-i Aliyye dahi düvel-i fahime
nin bu hususda olan nasayihiyle amel etmeyüb de ihtida taraf-ı Saltanat-ı 
Seniyyeden muharebeye şüru' buyurulacak olursa vakt Ü hale nazaran mu
hatarada bulunacağı ve bu surete Fransa ve İngilterenin kat'a rızaları ol
madığından şayet donanma-yı hümayun Bahr-i Sefid'e çıkub da Berriyetüş
şam sevahiline gidecek olursa donanma-yı hümayunun, v~ gerek Mısır 

[ 1] Başvekalet Arşivi; sandık 153, karton 2, evrak 55 melfuflarından şifredir. Hallinin 
üzerinde «Paris'e memur Amedci Bey kulları tarafından bu def'a huruf-ı ma'hude ile mu
harrer varid olan tahriratın hallidir» ibaresi yazılıdır. Bu vesika, tarih sırası itibariyle IV 
numaralı vesikadan sonra gelmek lazı~gelirken toplayanın zühulü neticesinde buraya kon· 
mak zarureti hasıl olmuştur. 

[2] 21. x. 1834 
[3] 1833 Hünkar İskelesi muahedesi. 
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gemilerinin yekdiğeriyle· muharebeden dostane menileri hususuna devle
teyn-i müşarünileyhima donanmaları dahi me'mur olduklarını ve bu Şam 
ihtilaline iki sebeb mülahaza olunmakda olarak biri Mehmed Ali Paşa'nm 
taaddiyat-ı vakıası ise diğeri Akka Valisi sabık Abdullah Paşa marifetiyle 
bazı şuyuh-ı Arabın tahriki olmak iktiza edeceğini ve Reşid Paşa ile İbra
him Paşa beyninde münafese-i kadime olmak hasebiyle anı Şam hudud
larında durdurmak ateş-i husumeti iş'al kabilinden olduğuna binaen mü
şarünileyhin gerü çekilmesi münasib idüğini ve Fransa ve İngiltere dev
letleri muttarid-ül-üsul ve müttehid-ül-ke!am olduklarından Atufetlu Namık 
Paşa Hazretleri bendeleri tarafından İngiltere vükelasına bu hususlara 
dair bir gfina ifade vaki olursa aynile buradaki cevabları verecekleri ma
lumları olmak hasebiyle ecvibe-i meşruhanın taraf-ı ubeydanemden dahi mu
maileyh Namık Paşa Hazretleri tarafına yazılması ibtidaMinistro ve ba'dehu 
ı.fl_j_~ >:->·- [i] uzun uzun söylemiş olduklarından taraf-ı çakeriden dahi 
Mehmed Ali Paşanın bu def'aki bereket ve davasına Devlet-i Aliyyenin teda
rükatı sebeb olmayub bu şeyle kendüsinin eski kurundusu olarak düvel-i 
fahime taraflarından dahi yüz bulduğu halde anın etmiyeceği dava, söyle
miyeceği söz kalmıyacağı ve Devlet-i Aliyyenin kendü memalik-i mahruse
sinden olan Beriyetüşşamda mücerred Mehmed Alinin mezaliminden neş'et 
etmiş ihtilal meydanda iken Saltanat-ı Seniyyenin seyirci durub bakm~sı 
elbette ınünasib olmayacağından bazı gfina tedbire teşebbüs buyurulması 
suretlerinden dolayı Devlet-i Aliyyeye sebebiyet isnad olunmayacağı ve 
bil-farz Devlet-iAliyye canibinden hasmane muamele gösterilmiş olsa bile 
madam ki Mehmed Ali Paşa serkeşane tavırlarını bırakmamış ve henüz 
taahhüdatını dahi yerine getürmemiş olduğundan Saltanat-ı Seniyye bu 
babda mazur olmak iktiza edeceği ve Mehmed Ali Paşanın böyle vahi 
sebebler ile istiklal daiye-i batilesine düşecek olur ise maaz-Allahü teala bu 
sureti Devlet-i Aliyye ve bütün millet-i islamiyye şer'an ve dinen kabul 
edemiyerek iŞte ol vakıt bir muharebe-i azime zuhure geleceği ve mü
şarünileyh İbrahim Paşa gibi bişuı1rane hareket eder adem olmadığından 
başka Reşid Paşa Hazretlerinin oralardan teb'idi suretinin Devlet-i Aliyyeye 
söylemesini iktiza etmeyüb belki İbrahim Paşapın Mısıra c~lbi hususu 
Mehmed Ali Paşaya tenbih olunmak lazımgeleceği ve Beriyyetüşşam ihti
lalinden Saltanat-ı Seniyyenin beraet-i zimmeti her vechile zahir olarak bu 

' . 
tahrik lakırdısı mücerred kendü daiye-i fasidesini tervic içün Mehmed Ali-
nin müfteriyatından olacağı vadisinde cevab verilmiş ve mersum J.l.J:.J 
bir aralıkda dahi Mehmed Ali Paşanın Rıkka eyaletinden feragat eyle
mesi bu def'a kendüsine tenbih olundu, ve eski bekaya bizim bildiği
miz şey olmamağla fakat Kütahyada vaki olan taahhüdü muktezasınca 

[1] Monsieur Desageş 
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yeniden vereceği emval-i miriyyenin te'diyesi te'kid kılındı, yollu suret-i 
cemilede beyan etmesiyle taraf-ı çakeriden dahi dayanılamayarak Meh
med Ali Paşaya Beriyyetüşşam ihtilali sebebiyle Rıkka eyaletinin zaptından· 
aciz kaldığından bit-tabi keff-i yed eylediğinin haber-i resmisi Derseadet
den tarafımıza yazılmış olmağla bu keyfiyet ayniyle ölmüş cariye azad 
etmeğe benzer; ve kaldıki eski bekayanın afviyle fakat emval-i cedide
nin te'diyesi Mehmed Ali Paşanın tamam kendü meram ve marzisine 
muvafık şey olmağla bu dahi Devlet-i Aliyyeye nasıl dostluk addoluna
bilür? denildikde izhar-ı telaş ederek mukaddem alel-itlak emval-i mlriyyenin 
adem-i te'diy_esinden dolayı taraf-ı Devlet-i Aliyyeden şikayet buyurulmuş 
olduğundan biz dahi keyfiyeti Mehmed Ali Paşadan sual etmiş idik. Bu 
def'a vurud eden cevabda uhdesine sonradan tevcih buyurulan eyalat-ı 
mah1me muharebe cihetiyle zedelenmiş olduğundan emval-i rnüterakime
nin tahsili layık olmayub kendüsi dahi kesesinden i'taya mukte.dir ola
mıyacağını beyan eylemiş olub bir dahi o makule perişan-hal olan eha
liden akça tahsil etdirilmesini Devlet-i Aliyyenin fütüvvet-i seniyesine yakış· 
dırılamıyacağından eski bekayanın lakırdısından sarf-ı nazar etmiş idik, 
demesiyle taraf-ı çakeriden ., dahi ihtida matlG.b olan bekayanın cümlesi 
sonraki eyaletlerden olmayub ekserisi Mısırın dört beş senelik tekasitin
den ve Girid ceziresinin mal-i mlrisinden olmağla dediği muharebe lakır
dısı bunlara dokunmıyacağı ve saniyen muharebe-i malfimeye kendü 
isyanı sebeb olub hususiyle kendü tarafından eyalat-ı mezkG.rede teraküm 
eden emval ve belki evelki valilerinin varidat-ı mahsusalarr bekayası ka- _ 
milen tahsil etdirildiğini sikat-ı sahihat-ül-kelimat rivayet etmeleriyle Salta
nat-ı Seniyye böyle_ vahi kelamlar ile mesarif-i mürettebesi karşuluğu olan 
emvalden · vazgeçmiyeceği ve salisen Mehmed Ali Paşa her vechile ba
la-pervazlık ederek izhar-ı kudret etmekde iken yalınız Devlet-i Aliyyeye 
verilecek akça hakkında böyle tenk-destlik izhar etmesine inanılamıyacağı 
ve rabian kendüsinin zir-i idaresinde olan fukaraya etmediği mezalim kal
mıyarak bu def'aki ihtilal dahi mücerred kendü taaddiyatından neş'et eyledi-
ği zahir iken keenne ahaliyi. sahabet edercesine iş'ar ~ylemesi böyle hile
karane bir görünüş demek olacağı irad olundukda merkumun mezalim 
ve taaddiyatını ol .dahi tasdik ederek bekaya hususunun bu suretde ol
duğuna bizim vukufumuz yöğidi. Böyle olduğu halde hak yedinizdedir, 
deyü teslim eylemiş olub şu kadar ki malG.m-ı veliyy-ün-niamileri buyurul
duğu üzere if adat-ı tahririyye ifhamat-ı lisaniyyeden ekva olarak hususiyle 
Umur-r Ecnebiyye Ministrosını ve bu <S~ı;_..ı .r..-J_. biraz Mısır taraf darı 

gibi hissetmiş olduğumdan şifahen söylenen sözleri diğer vükeladan ketm
etmeleri vahimesine göre tahriren verildiği halde elbette ister istemez 
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beyinlerinde bütün ministroların meclisine koyub cümlesine bildirecek
leri faydası dahi derkar olduğuna binaen Saltanat-ı Seniyyenin bu husus
larda olan hukuk-ı sarihasını ve Mehmed Aliden evvel ve ahir her dür
lü şikayete istihkak-ı~alisini tahriren beyan etmeklik nezd-i bendeganemde 
münasib mütalaa olunarak suret-i müzakere Rusya Elçisi cenahlarına da
hi mahfiyyen beyan ile re'y. ü mütalaası istifsar olundukda gayet rifk u 
mülayemet tarikiyle hususat-ı meşruha· müzekkire kılıklı yazılub min
gayri resmin ita olunması ve Paşa. yı mümaileyhin kullanacağı lisan ile 
buranın bir olması suretlerini halisane ve gayet mahremane ihbar eyle
miş olduğundan vech-i muharrer üzere Paşa-yı müşarünileyh Hazretleri 
tarafına derhal tahrirat gönderilmiş olmağla kaleme alınub verilecek 
müzekkirenin sureti dahi irsal olunmak üzere tasmim kılındığı ve diğer 
sureti dahi A:akdim-i hak-i pay-ı alileri kılınacağı. 

Burada bulunan süferanın aralık aralık ahşamdan sonra kıra! ziyatetine 
gitmeleri mu'tad olub Fransa Kıralı Cenahları dahi çend ruz mukaddemce 
sayfiyesinden avdet etmiş olduğuna binaen ve dünkü cumartesi gicesi 
kıra! sarayına varılarak bil-mülakat ibtida iradı lazımgelen bazı kelimat-ı 
resmiyye Fransa lisanı üzere söylenmiş oH:iuğundan ziyade mahzuziyet 
izhariyle ba'dehu taraf-ı eşref-i Hazret-i Cihanbaniye olan hulus ve 
mahabbetini beyan sırasında şu Beriyyetüşşam tarafında cenge mubaşeret 
olunur ise neticesi hatarlu olması melhuz olduğundan şu gaile bertaraf 
olsa da biz de taraf-ı bahir-üş-şeref-i cenab-ı Padişahlye dostluğumuzu 

ibraz eylesek, deyü ityan-ı kelam etmesiyle taraf-ı çakeriden dahi Devlet-i 
Aliyye canibinden bila sebeb muharebeye mubaşeret buyurulmaz ise de 
Saltanat-ı Seniyyenin bu babda hukuk-ı sarihası şöyledir, böyledir, vadi
sinde sözlere girişildiği esnada ministrolardan biri kıralın yanına gelmiş 
olduğundan andan çekindiğinden midir, nedir, lakırdıyı kapatmak istediği 
tavrından istidlal olunmak hasebiyle bu hususlara dair keyfiyat-ı lazime 
Umur-ı Ecnebiye Ministrosuna ifade olunmuş idi, malum-ı hükümdarane
niz olmuşdur, denilerek hatm-i kelam olunmuş ise de bundan sopra yine 
gidilerek fırsat düşcl.ükçe tefhimat-ı muktaziyyeye ibtidar olunacağı ve Rusya 
Elçisi cenablarının vaki olan ihtarında Umur-ı Ecnebiye Ministrosiyle olu
nan müzakerede taraf-ı çakeriden verilen cevablar biraz dirice olduğun
dan verilecek müzekkirede lisan•ı mülayim kullanılması ve Devlet-i Aliyye 
tarafından muharebeye tasaddi olunmıyacağının bildirilmesinin münasib ola
cağını beyan idüb eğerçi ministronun tavrına ve söylenişine nazaran lisan-ı 
mülayim kullanmak doğrusu takat-güdaz şey ise de ne çare hal ve maslahat 
bunu İcab eylediğinden verilecek müzekkirede Fransa vükelası hakkında bazı 
Çeramonyeli sözler yazılub fakat Mehmed Ali kendü efkar-ı batılasın tervic 
içün ma'ruz-i Şikayetde birtakım türrehat yazmış ve emval-i miriyye bakayası 
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hakkında dahi bazı güne hezeyan-amiz sözlere ibtidar eylemiş olduğun
dan ani tekzib ve tezyif suretinde yaz;lacak lakırdıların Fransaluye do
kunması lazımgelmiyeceğinden bu babda ve bekaya maddesini tekid 
zımnında kelimat-ı mukteziye tahrir kılınması ve her türlü manaya meş· 
mü! olmak içün taraf-ı Saltanat-i Seniyyeden bila-sebeb muharebeye muba
şeret olunmıyacağı fıkrasının dahi dere olunması tasmim kılınmış olmağla 
Kral-ı müşarünileyhe ber menval-i meşruh verilen cevabde dahi muharebe 
lakırdısı ol vechile irad olunduğu ve şu Mısır maddesi gayet nezaket 
merkezinde olub yani bu def'a kangı tarafdan muharebeye ibtidar olu
nur ise Fransa ve İngiltere ol tarafın aleyhine ,hareket edecek suretde 
görünmeleriyle bundan böyle dahi tahkikat-i v~kıa ve keyfiyat-ı lazime 
iş'ar olunur ise de bu maddeye dair taraf-ı Devlet-i Aliyyeden şu günlerde 
tutulan usul ve süfera ile vukubulan müzakerat ve müşarünileyh Reşid 
Paşa Hazretleri tarafından vakı olan tertibat etrafiyle bilinmek müsale
metce nafi olacağından peyiipey iş'arine inayet-i aliyyeleri erzan ouyurul
mak menut-ı irade-i behiyeleri idügi. 

Geçen gün takdim-i hak-i pay-ı veliyy-ün-niamileri kılınan ariza-i aciza
nemde iş'ar olunduğu üzere •-il_} J_J_;; [1J tabir.olunur gazetecinin bil-vasıta 
celbine teşebbüs olunmuş ise de bizim Mehmed Ali Paşa ile dostluğumuz 
vardır; onun aleyhine söz yazamayız, yollu nazlanmakda olub bunun 
sebebi dahi Mehmed Ali tarafından şehriye altı yüz fırank verilmekde 
olduğu istima' olunmuş olmağla ol mıkdar şey ve b~lki ziyadece berü 
tarafdan verilmek üzere bütün bütün çevrilmesi tasavvur olunmakda ise 
de yalnız anınla uğraşılarak vakıt fevt etmek münasıb olmayacağından 

Beriyyetüşşam ihtilaline dair İskenderiyeden. gelmiş mektub suretinde bir 
şey kaleme alınub Fransa lisanına tercüme etdirilerek başka bir gazete-. 
ye basdırılmış olduğundan ol mahalline mim vaz'ile manzur-ı alileri 
buyrulmak için takdim kılınmış ve diğer iki kıt'a gazetede M!Slt-. valisi
nin şimdiki harekatından dolayı söz olduğundan anlar dahi leffen gön
derilmiş idüği ve şimdiki halde tiz elden bir gazete kalemcisi celb olun~ 
mağla Saltanat-i Seniyyenin mahasin-ı umuru anın marifetiyle bazı yarar 
gazetelere yazdırılmak üzere olduğu ve mamaileyh Namık Paşa Hazret
leri bendelerinin Londra'ya vusulünü mutezammin bu def'a tahriratı vu
rud etmiş idüği beyaniyle takdim-i arızaya ibtidar kılındığı inşa'-Allahu tea
larehln-i ilm-i ali-i veliyy-ün-niami'leri buyruldukda herhalde emr u ferman 
hazret-i men leh-ül-emrindir. 

(11 Courrier Français. 

22 cumadelahire 50 (26. X. 1834) 
Mustafa Reşid 

i {Arkası var} 
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