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SEFARETLERİ ESNASINDAKİ SIY ASİ YAZILARI 

f c. II. sayı: 8, sayfa: 219 d;._n devam] 

xxv. 
Atebe-i bülend~mertebe~i veliyy-ün-niamilerine ma'ruz-i 

çaker-i kemineleridir ki [1] 

Geçende takdim-i .hak-i pay-i veliyy-ün-niamileri kılınan ariza-i kem
teranemde beyan ve iş'ar olunduğu veçhile Saltanat-ı Seniyye hakkında. 
Mehmed Ali tarafından vaki olan isnadat ve şikayattan beraet-i zimmeti 
ve ba'zı iktiza eden keyfiyeti mutazammın kaleme alınan müzekkire-i 
mufassala Rusya devleti Elçisi cenaplarına dahi mahremane irae oluna
rak Umur-ı Ecnebiye Ministrosu canibine gönderilmiş olmağla bir sureti 
manzur-ı meali-mevfı'.lr-ı alileri buyurulmak içün işbu ariza-i çakeraneme 
leffen takdim kılınmış olub diğer sureti dahi Atufetlü Namık Paşa Haz
retleri bendelerine hemen gönderilmek üzere olduğu ve Fransa Umur-ı Ca-
riyesi (ı.5"":.;1:--;_,..I) Nazın Mareşal Jerann [2] istifası vukuuna mebni Neza
ret-i mezkurenin dahi şimdilik rü'yet ve idaresi hususu bu def'a Umur-ı 
Ecnebiye Ministrosu (li_;~ Jl_,Çi) ye [3] ihale kılınmış olmağla malum-ı 
alileri buyurulmak içün iş'are mübaderet kılındığı ve ba'zı iş'arı muktazi 
şeyler var ise de bu kerre yetişdirilmemiş olduğundan bimennihi taala 
bundan sonraca tahrir ·ve beyan kılınacağı ve bundan akdem Beç şeh
rinden takdim-i hak-ı pay-i veliyy-ün-niamileri kılınan ma'ruzat-ı ubeyda
nemin cevabını mutazammın emirname-i sami-i hazret-i sadaret-penahi 
[ 4] tarih-i ariza-i kemteranemden dört gün evvel. vasıl olarak emirname-i 
samiye melfuf olan tercüme-i malı1me meali dahi rehin-i iz'an-ı ı1beydanem 
olmağla inşa'-Allahu taala icab ve iktizalannın icrasına çalışılacağı beya
niyle takdim-i ariza-i kemteraneme ibtidar kılındığı bimennihi taala 
muhat-ı ilm-i alileri buyruldukda her halde emr ü ferman hazret-i men 
leh-ül-emrindir. 

28 C. 50 (28 cümaziyelô.hir 1250= 1.XI.1834) 
Mustafa Reşid 

[1] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 2, evrak 55 melfuflarından halledilmiş 

şifreli tahrirattır. Başka bir kağıt üzerinde ayrıca halli de mevcut olup bunun baş tara
fında "Amedci Bey kulları tarafından muahharen vürud eden tahriratın hallidir,, ibaresi, 
altında ise "Zikrolunan tercüme mukaddema Kostantine Beyi Ahmed Bey tarafından 

Cezayir maddesine dair arabiyy-ül-ibare tevarüd eden arizanın tercümesi olmağla liecl
il-izah iş'are ibtidar kılındı,, haşiyesi yazılıdır. Raşid Bey'in bu tahriratı, tarih sırası 
bakımından IV numaralı vesikayı takibetmesi icabettiği halde XXIV numara ile gös
termeğe mecbur olduğumuz tahrirattan sonra geldiği göz önünde tutulmalıdır. 
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[2] Marechal Gerard. · 
[3] Amiral de Ringy. 
[4] Sadrazam Mehmed Emin Rauf Paşa, 
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XXVI 

Taraf-ı Devlet-i Aliyyeden Fransa devleti nezdine Maslahatgüzar 
ta'yin buyurulan Hacagan-ı Divan-ı Hümayundan Saadetlü Ruhuddin [1] 
Efendi'ye talimat şeklinde i'tası İcab eden müzekkiredir: [2] 

Efendi-i mumaileyh Paris'e gelelüdenberü resmi ve gayr-i resmi 
mecalis-i müka.Iemat ve süfra ile vaki olan mücavebat ve muhaberatda 
bulunmuş olduğundan taraf-ı Devlet-i Aliyyeden hasb-el-vakti vel-hal 
tutulan politika usulüne ve herbir meclisin icap ve revişine göre nasıl 
lisan kullanıldığına tahsil-i vukuf etmiş olmağla bundan böyle dahi 
muktaza-yı dirayeti üzere yine öylece icrasına sa'y ü himmet olunmak 
lazımgelüb şöyle ki 

İbtidaen- Rusya devleti Saltanat-ı Seniyyenin dost ve müttefikı oldu
ğundan el-haletü hazihi beyn-ed-devleteyn cari olan muamelat-ı cemilenin 
arıza-i halelden vikayesi vacibat-ı umurdan olmak hasebiyle Fransızlar 
her ne kadar bu habda ta'dzatdan hali olmazlar ise de zinhar ve zin
har Rusya devleti aleyhine asla söz söylenmiyerek ve şu kadar ki 
Fransızları teşdid edecek derecede sahabet sureti dahi gösterilmiyerek 
gayet dur-endişane cevablar irad ile nihayet lakırdıyı uzatdıkları halde 
Saltanat-ı Seniyye Mısır maslahatında ihtida eski dostlariyle işine suret 
vermeğe teşebbüs bnyurmuş iken muvafakat olunmamasiyle ol vaktin 
hükmünce bu madde böylece zuhı'.lra gelmişdir Bu cihetle bu hususdan 
dolayı Devlet-i Aliyyeye ta'riz olunmak icab etmeyüb belki eski dostluk 
levazımını icra ile telafi-i ma-fata gayret olunmak iktiza eder, yollu 
kelamlar ile bahse nihayet verilmek. 

Saniyen - Mısır Valisinin lakırdısı açıldıkça anın nasıl küfran-ı niam 
ve ef'a:l-i kabiha ve ahlak-ı rezile ile ne · suretde ma'yub ve müttehem 
olduğunu ve zir-i pençe-i gaddaranesinde bulunan biçare ahali ve fuka
ranın ne vechile perişan· ve giryan oldukları mu-be-mu Efendi-i muma
ileyhin malumu olan halatdan olmağla ona .göre ifadat-ı lazimeye ibtidar 
olunmak. 

Salisen - Cezayir maddesine dair Umur-ı Ecnebiye Nazırı ile 

[1] Ahmed Vefik Paşa'nın babası. 
[2] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 3, evrak 2 melfuflarındandır. Bu evrak ile 

birlikte bulunan Tezkire-i Samiyede "Amedci Bey bendelerinin Paris'den hin-i avdetinde 
ba'zı derdest olan masaliha ait talimat şeklinde Maslahatgüzar Ruhuddin Efendi kullarına 
göndermiş olduğu varakanın bir kıt'a suretini takdim etmiş olmağla ... ,, ibaresi vardır. 
Müverrih Lı1tfi Efendi (Tarih, İstanbul 1307 H., c. V., s. 7) bu talimatı "Ba'zı evrak 
arasında,, gördüğünü söyledikten sonra gayet muhtasar olarak beş altı satırda hulasa 
etmektedir. 
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iki- meclisde [1] olan mükalematın tafsilatı ve husus-ı mezkCırun 
te'hirine dair Fransa devletinin iltiması keyfiyeti Efendi-i mumailey
hin malumu olarak eğerçi bazı· meclislerde -Cezair maslahatına dair 
söz açılur ise Devlet-i Aliyyenin bu babda derkar olan hukuk-ı sari
hasına dair kelimat-ı iknaiye irad olunur ise de bu hususa dair bir ira-
de-i cedide zuhur etmedikçe resmen iddia iktiza etmeyüb fakat (oJ~il; 
.L_,ı.0 ~) [2] tabir olunan kamarada şayed bundan böyle Cezayir'in masa
rifi sohbetleri açılıb da böyle faidesiz mahalle bu kadar' akçalar sarf 
etmek abes oluyor gibi mübahaseler meydana çıkacak olur ve gazete
lere dahi buna dair kelamlar birbirini müeyyid olarak yazılur ve Fran
sa milletinde dahi Cezayirden nefret suretleri ihsas olunur ise ol halde 
taraf-ı Devlet-i Aliyyeden hiç ses çıkarılmamak na-münasib olacağına 

ve Cezayir maslahatının asıl merkez-i husulü dahi Londra olacağına bi
naen tez elden Devletlü Beylikci Efendi Hazretleriyle [3] muhabere olu
narak anların gösterecekleri tarik ve usul üzere harekete mübaderet kı
lınmak. 

Rabian-Efend-i mumaileyhin malumu olduğu üzere tecdid-i tarife 
ve zamm-ı gümrük hususunun tesviyesine Fransa devleti tarafından 
hüsn-i isti'dad gösterilerek maslahat fakat İngilterelünün muvafakatına 
kalmış ve iktiza-yı keyfiyet mumaileyh Beylikci Efendi Hazretleriyle 
bil-etraf söyleşilmiş olmağla bundan böyle Efendi-i mumaileyh Hazret~ 
leri tarafından vaki olacak iş'arata göre bu hususa dair söz söylemek 
lazımgeldiği halde Umur-ı Ecnebiye Nazırı sabık Amiral de Rigny'nin 
verdiği cevab-ı muvafık alınarak bu maddenin hüsn-i tesviyesine sa'y-i 
cemil gösterilmek. 

Hamisen-Gazete hulasacısı c_,., !_,\>: ... _,.) ın [ 4] şehriyye- i muayyenesi ke
ma-fis-sabık i'ta olunarak Zat-ı Şevket-simat-i Hazret-i Şehinşahlnin niza
mat-ı askeriyeye ve her tarafda (<.JY.:~1)!_,-) [5] usul-i mergubesinin ic
rasına ne vechile himmet-i bülend-rütbet-i mülukaneleri sezavar bulun
makda olduğu mersum ma'rifetiyle aralık aralık re'sen ve bimennihi 
taala bundan sonra kendüye Dersaadetden Takvim-i Vekayi' nüshala
rının Fransızcaları gönderildikce andan hikayeten Fransa gazetelerine 

[!] Bu meclislerden maksat, Reşid Bey'in Cezayir için' Fransa Hariciye Nazıriyle 
yaptığı iki mülakat olup bunlardan birincisinin ·tafsilatı 19 şaban 1250 tarihli tahriratta 
verilmektedir. (Bak. Tarih Vesikaları. c. II, sayı 7, Mustafa Reşid Paşa'nın Paris ve Londra 
sefaretleri esnasındaki siyasi yazıldrı, vesika No. XVIII). İkinci mülakatı nakleden tahrirat 
henüz bulunamamıştır. 
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[2] Chambre des deputes = Mebusl~r Meclisi. 
[3] Londra Sefiri bulunan Beylikçi Nuri Efendi. 
[4] Kim olduğu anlaşılamadı, 
[5] Civilisation, 
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yazdırub bu sırada Mısır Valisinin taaddiyat-ı vakıa-i rediesi i'lan ve 
işaa etdilrilmekden hali olunmamak. 

Sadisen-Efendi-i mumaileyhin re's-i mes'ele-i me'muriyeti her bir 
hususda mumaileyh Beylikci Efendi Hazretlerine müracaat ve bu mad
delere dair ve sair Londra'dan vaki olacak iş'arat muktezasiyle hare
kete i'tina ve mübaderet etmek kaziyesi olduğundan aled-devam mera
sim-i muhaberenin icrasiyle faraza bu meslahatlardan haric olarak İn
gilterede bir şey'e teşebbüs olunub da Fransa ife İngiltere devletlerinin 
ittifakl ve ekser usullerinin ıttıradı cihetiyle ol !Tiaddenin Fransada dahi 
irad ve iddiası lazımgeleceği mumaileyh Beylikci Efendi Hazretleri ca
nibinden iş'ar olunacak ise icra-yı muktezasına bakılmak. 

Sabian-İngiltere donanmasının Malta ceziresicden yine (..JJJİ) Oran 
tarafından avdeti şayiası sahih olub da Fransalu ("':"l:-IJ f.,1""1.I) donanma 
irsaline teşebbüs olunacak olur ise ol halde dahi mumaileyh Beylikci 
Efendi Hazretleriyle muhabere olunarak anlar tarafından İngiltere do
nanmasının iadesi hususunda ne vechile irad-ı maka! olunmuş ise burada 
dahi öylece lisan kullanılmak suretleri münasib gibi hatıra geldiğinden 
liecl-il-ihtar iş'are ibtidar kılındı. · (1834) 

XXVII 

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

çaker-i kemfneleridir ki [1] 
Mukaddemece hak-i pay-i veliyy-üiı-niamilerine beyan ve iş'ar kılındığı 

vechile Erd,el üzerinden azimete karar veriİmiş olduğundan bimennihi 
taala Bükreş'den hareket ile hasb-el-ade Cü:::-) [2] karantinesinde altı 
yedi gün ikamet olundukdan sonra mümkin mertebe sür'at ile azimet olu
narak işbu cümaziyelı1lanın yirmi üçüncü çarşamba günü Beç'e [3] vu
sı11-i çakeranem müyesser olub eğerçi Avusturya İmparatoru cenahları 

[4] ve (d~....<· fi_.;.) [5] (G'.9) [6] tarafına gitmişler ise de Ferik-i Hassa-i 

[l] B~şvekalet Arşivi, sandık 153, evrak 75 melfuflarındandır. Yalnız hamiş kısmı 
şifreli olup üzerinde halli yazılıdır. Reşid Bey 1250 senesi sonunda (1835 yılı başlarında) 

"Mezunen ve muvakkaten» İstanbul'a gelmiş ve üç ay kadar kaldıktan sonra kendisine 
«rütbe-i saniyenin sınf-ı evveline mahsus nişan verilerek (Liltfi Efendi, Tarih, İstanbul 1302, 
c. V. s. 6 ve 14) Büyük Elçi sıfatiyle Paris'e gÜnderilmiştir. XXVII numara ile neşretti
A"İmiz bu vesika, Reşid Bey'in ikinci defa Paris'te bulunduğu zaman gönderdiği tahrirat
lardan ele geçenlerin-tarih sırası bakımından-birincisidir. 

[2] Sibin. Almanların Hermanstadt, Macarların Magy-Szehen dedikleri şehir, 
[3] Viyana. 
[4] Ferdinand I. 
[5] Prince de Metternich. 
[6] Pillnitz olsa gerektir, 
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Hazret-i Şahane Devletlü Ahmed Fethi Paşa Hazretleri [1] burada 
bulunmuş oldularından ba'zı istitla' eyledikleri ahval müzakeresi ve 
bir de inhiraf-ı mizac-ı . çakeranemden dolayı ba'zı mertebe tedavi 
ve mualece icrası zımnında üç beş gün ikamet ve ba'.dehu müşa
rünileyh hazretleriyle bir günde hareket olunmak üzere müzakere 
olunmuş olmağla bitevflkihi taala hemen savb-i memuriyete azi
met olunmak üzere idüği ve Bükreş'den hln-i hareket-i ubeydanemde 
Eflak Voyvodası bendeleri [2] hediye-baha olarak çakerlerine beş· yüz 
aded Macar altunu ve katib efendiler bendelerine birer altun sa-at ve 
tercüman kullarına bir altun kutu göndermiş olduğundan her nekadar 
kabul ohµımıyacağı beyan olunmuş ise de kemal-i ilhah ve ihramlarına 

mebni zaruri tevkif olunub şu kadar ki taraf-ı bendeganemden dahi 
saye-i şevket-vaye-i Hazret-i şahanede voyvoda-i mumaileyhden rabıtalu 
davranılarak ba'zı hizmetde bulunan boyaran [3] ve asker zabitanına ve 
mihmandarlara ve voyvoda-i mumaileyhin dairesine ve sair iktiza eden
lere şal ve saat ve kumaş ve çubuk takımı gibi hediyeler ve akçalar 
verilerek her vechile şan-ı şevket-nişan-ı cenab-ı hilafet-penahlnin icra
sına i'tina kılınmış ve Bağdan voyvodası kullarının [ 4] Beç şehrine 
vusı'.ll-i bendeganemden sonraca bir kıt'a mektubu vürı'.ld etmekle ol 
dahi manzur-ı alileri buyurulmak içün takdim olunmuş olduğu beyaniyle 
ariza-i (.;ıi.::-::'r.")-i [5] kemteranem terkimine ibtidar kılındığı inşa'-Allahu 
taala muhat-ı ilm-i ali"i veliyy-ün-niamileri buyuruldukda her halde 
savb-i çakeri mahasin-i enzar-ı mekarim - asar-ı bende-perverileriyle 
meşmul ve mübahi buyurulması babında emr ü ferman hazret-i men 
leh-ül-emrindir. 

27 Ca. 57 (27 cümaziyelUla 7257=20. IX. 7835) 

Mustafa Reşid 

Bükreş'den e hak-i pay-i alilerine beyan olunduğu vechile Fransa 
kralının geçenki varta-i hevlnakdan halas kaziyesinden [6] dolayı Pa
ris'de bulunan süferanın devletleri tarafından me'muren kıral-ı müşarün
ileyhe ifay-ı resm-i tebrik etmiş oldukları istima' olunub bu def'a dahi 

[1] Bilahara Tophane Müşiri olan meşhur Fethi Paşa. 
[2] O sırada Eflak voyvodalığında Alexandre Ghica bulunmaktaydı 
[3] Boyarlar. 
[ 4] Q sırada Buğdan voyvodalığında · Michel Stourtza bulunmaktaydı. 
[5] 'Ubudiyet-fariza olmak icabederken eksik yazıldığı anlaşılmaktadır. 
[6) Pa:ris'te 28 temmuz 1835 günü bir askeri merasim esnasında kıra! Louis-Philippe 

ile oğullarına karşı Joseph Fieschi adındaki Korsika'lının bir ev penceresinden, hususi 
tertibat alarak ateş etmek suretiyle yaptığı ve kıralla oğulları kurtulmakla beraber 
epeyce insanın öldüğü veya yaralandığı suikasda işaret edilmektedir. 
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Beç şehrine vusıll-i kemteranemde burada bulunan Fransa Maslahatgü
zarı esna-yı sohbetde sizin dahi ifa-yı resm-i tebrike me'muriyetiniz var 
mıdır? demesiyle taraf.ı çakeranemden dahi kaziye-i mezkılre Dersaa
detden hareketim esnasında henüz işitilmemiş olduğundan bu misillü 
me'muriyetim yoğise de sonradan· zuhur etmesini me'mıll ederim, yollu 
cevab verilmiş ve bimennihi taala Paris'e vusul-i bendeganemde keenne 
çakerlerine taraf:..ı vala.Iarından irade ve iş'ar buyurulmuş suretinde tu
tularak sair sefaretin tebrikleri ne vechile olmuş ise öylece icrası tasmim 
kılınmış olmağla Dersaadet'de olan Fransa Elçisine dahi çakerlerini 
tasdik suretinde söz frad buyurulması menut-ı irade-i aliyyeleri idüği 
inşa'-Allahu taa.Ia muhat-ı ilm-i alileri buvuruldukda emr ü ferman haz
ret-i men leh-ül-emrindir. 

27 Ca. 51 (27cümazigelula1251 =20 eylül 1835) 

Mustafa Reşid 

xxvm. 
Hak-i pay-i samilerine maruz-ı çaker-i kemineleridir ki [1] 

Malılm-i alileri buyurulduğu üzere Mısır Valisi mukaddemelerde 
Avrupayı Devlet-i Aliyye me'murlarından hali bularak tervic-i meram-ı 
habaset-encamı zımnında ba'zı avam-pesendane nümayişler ile efrad-ı 

ahalinin zihinlerini celbetmiş olduğundan ekser gazeteler kendüsine 
tarafdarlık edüb ezcümle ( .WIJ J'_J_,i) [2] ta'bir olunur mu'teber gazete 
bütün bütün Devlet-i Aliyyeye muhalif ve Mısır Valisinin usulüne mu
vafık şeyler tahrir edegeldiğine binaen paris'e mukaddemki azimet-i 
çakeranemden berü şu (.;_..ı}) gazetecisiyle bil-münasebe bir kerre mü- 1 

lakat olunub da ba'zı ahval-i lazimenin lisan-ı münasib ile beyan olun
ması cay-gir-i zamir-i kemteranem idi. Vakta ki bu def'a Paris'e 
vurıld-ı ubeydanemde sair muteber ve gayr-i muteber gazeteler me'
muriyet-i kemteranemden · dolayı Saltanat-ı Seniyyenin şimdiki usul-i 
mehasin-şümulünü ve her bir şeyde olan hüsn-i niyetlerini tatlı tatlı 

yazmışlar iken Cr_J_,i) gazetesi cümlesini nakz u cerh suretinde ba'zı 
hezeyan neşretmiş olduğundan bu keyfiyet kulunuza ziyadesiyle te'sir 
ederek Baris'de kesb-i ülfet olunan ademlerden birine esnay-ı soh-
betde teessür-i çakeranem keyfiyeti açıldıkda ( J..J}) gazetehanesi on on 
beş ademden mürekküb olarak bunlar külle yevmin celb ve istirak 
etdikleri havadisleri beyinlerinde müzakere etdikden soıy-a tab' u neş-

[1] Başvekalet Arşivi, sandık 153, evrak 29 melfuflarından şifre. 

[2] Courrier Français. 
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retmek ·adetleri olduğu ve içlerinde pek muteber ve ehl-i insaf bir 
adem ile kendüsinin ülfeti olub ol adem bir gece sonra hanesine 
davetli bulunduğundan çakerleri dahi leyle-i mezkurede hanesine 
gitdiğim halde keenne tesadüf olunmuş gibi olarak kesb-i ülfet 
olunacağını ifade etmekle ihtarı vechile gidilüb esna-yı müsahabatda 
sevk-i kelam iktizasınca hakkımızda pek aşuru müfteriyata tasaddi olu
nayor, hukuk-ı insaniyeye nasıl yakışur bilmem, yollu izhar-ı teessür 
olundukda gazeteci-i mersum söze ağaz ile, yazdığımız şeylerde bizim 
kabahatimiz olmayub her yerden birbirini müeyyid olarak dürlü hava
disiit gelmekde ve bunları tekzibe dair bir tarafdan tahkikat ve ifiidat 
vukubulmamakda olmasiyle başka mütalaalara düşülerek ba'zı şeyler ya
zılmakda ise de gerek mesmfıatımızda ve gerek mütaliiamızda daima 
şübheden vareste olamadığımız cihetle bir devlet i fahime ve bir millet-i 
cesime üzerine bihfıde birtakım ser ü bünü yok kelimiit neşriyle veba
le mazhar olmamak içün hakikat-i hale tahsil-i vukuf etmekliği biz de 
isteriz, deyü Avrupalunun teşviş-i ezhanına sebeb olan ba'zı keyfiyatı 
sual etmesiyle hiçbir tarafa dokunmıyacak suretde ecvibe-i liizimesi veri
lerek Zat-ı Şevket-simat-ı Hazret-i Şehenşahinin müceddidiyyet-i seniyye i 
şahaneleri iktizasınca tezyi'd-i kuvvet ve i'mar-ı memleket hususlarına 
ne suretle hiinmet-i bülen-rütbet-i mülfıkaneleri masruf buyurulmakda 
olduğu ve Mehmed Ali hakkında düşdükleri mütalaat pek vahi şey 
olarak anın şu halden ilerü varması muhalatdan idüği keyfiyatı delail-i 
kaviyye ile serd Ü ityan olundukda cümlesini kabul ile, biz hakikat-i 
hal böyle olduğunu bilmez idik, diyerek mukaddemlerde yazdıkları şey
lerden dolayı i'tizar ve isti'fii suretinde sözler yad ve bundan böyle 
kendüsi rüfekasının dahi tashih-i i'tikadlariyle Devlet-i Aliyye usulüne 
muzir kelam neşrolunmamasına gayret edeceğini frad edüb hatta niha
yet-i miclisde, ecvibe-i iknaiyye ile beni ol derece celbetdiniz ki eğer 
bir devlet olsaydım haylice işinize yarar idim, demesiyle taraf-ı çake
riden dahi, sizin gibi kuvve-i kalemiyyesi olan adem bir devlet tebea
sının tashih-i akaidlerine muktedir olacağına mebni bir devleti celbetmiş 
hükmündeyim, yollu latife ile sohbete hitam verilmiş ye bu meclisin se
meresi olarak birçok gündenberi (...r_Jj) gazetesinde Devlet-i Aliyye aley
hine bir söz yazılmamış olub her ne ise Fransa halkının usul ve itikadla
rına göre bu makule işe yarayacak ademlerin bir akça bile sarf olunmı
yarak ikna' ve celbi mücerred kuvve-i tali-i ferhunde-metali' -i Hazret-i 
hilafet-penahi asar-ı celilesinden olmağla müterettib-i zimmet-i ubudiye
timiz olan de~am-ı ömr ü şevket-i şahane daavat-ı hayriyyesi tekrar 
kılındığı ve inşa' -Allahu taala mehiisin-i teveccühat-ı kudsiyye-i cenab-i 
mülfıkane ile bu makule ademler bit-tedr!c celb ile umumen gazetelerin 
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lisanları düzeldikce bütün milletin ezhanı celbolunmuş demek olacağın

dan inşa' -Allahu taala andan sonra her bir hususda teshilat zuhuru el
taf-ı ilahiyyeden me'mUl idüği beyaniyle te'kid-i zabita-i rıkkiyyet ma'ra
zında ariza-i bendeganem terkim ve takdimine mübaderet kılındığı bi
mennihi taala malum-ı alileri buyuruldukda her halde savb-i çakeri asar-ı 
teveccühat-ı behiyyeleriyle meşmul ü mübahi buyurulması babında emr ü 
ferman Hazret-i men leh-ülemrindir. 

XXIX 

14 receb 51 (._.:_5, XI. 1835) 

Mustafa Reşid 

Paris Sefiri Amedci Bey bendeleri tarafından vürud eden 
tahriratın hallidir. Fi 17 Za. 51 (17 zilkade 1251 = 5 mart 1836). [1] 

Berr-i Şam maddesine .dair Zat-ı Hazret-i kethudayi [2] ile müşte
reken Atufetlü Beylikci Efendi bendeleriyle çakerlerine olarak ihsan bu
yurulan emirname-i veliyy-ün-niamileri ve müzekkire-i malumenin sureti 
bu def'a Efendi-i mumaileyh bendeleri tarafından canib-i ubeydaneme 
gönderilmiş olduğundan derhal hall ile mütalaa olunmakda olub eğerçi 
Londra'dan bundan mukaddem avdet ile el-haletü hazihi Paris'de bu
lunmuş isem de civariyet münasebetiyle merasim-i muhaberenin icrası 

asan olmakdan naşi yine birlikde bulunulması gibi olacağına ve Efendi-i 
· mumaileyh bendeleri dahi tahrirat-ı varidesinde mütalaat-ı ubeydanemi 

istifsar etmiş idüğine ve bu husus şu vakitde cemi'-i umurda müreccah 
olarak bunun içün kema-yenbaği çalışılmak fariza i zimmet bulunduğuna 
mebni berü tarafdan Efendi-i mumaileyh Hazretleri bendeleriyle muha
bere ve berü canibden buraca lazımgelecek usule teşebbüs birle key
fiyetin peya-pey hak-ı pay-i alilerine beyan ve iş'ar kılınacağı ve bu 
tarafda olan Cezayirli Hamdan Efendi dailerinin [3] Cezayir istilasından 
sonra Mrsr'a gitmiş bulunan karındaşı tarafından Mısır Valisinin ahval-i 
haliyesine dair vürud eden mektubun hulasa-i meali olarak Efendi-i mu
maileyh daileri tarafından savb-ı ubeydaneme yazılan müzekkire man
zur-ı meali-mevfı1r-ı veliyy-ün-niamileri buyurulmak içün takdim kılındığİ 
Mısır Valisinin bu tarafa olan ademleri gitmiş olduklarından müdirleri 

[1] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 1, evrak 2 halledilmiş şifre olup aslı bu
lunamadı. 

[2] Pertev Efendi (Mülkiye Nazırı Pertev Paşa). 
[3] Hamdan Efendi aslen İspartalı olup Cezayir'de yerleşen ve Cezayir defterdar

lığında bulunan Osman Hocanın oğlu, Bursa Valisi Ali Rıza Paşa'nın babasıdır. Cezayir'in 
Fransızlar tarafından işgali .sıralarında Hamdan Efendi'nin faaliyetini ve Reşid Paşa ile 
münasebetini hazırlamakta olduğumuz bir etütte izaha çalışacağız. 
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olan Emin nam hainin dahi keenne Mısır'a gitmezden evvel bir kerre de 
Londra'yı görmek arzusiyle İngiltere canibine gitdiği ba'zı taraflardan 
istima' olunduğu ve mukaddemce taraf-ı eşref~i mün'imanelerine beyan 
olunduğ4 üzere Fransa ministroları istifa etmiş olduklarından beyinle
rinde bazı tebeddülat vaki olarak Umur-ı Dahiliye Nazırı bulunan (~ .r.-_,..) 
[1] Başvekalet inzimamiyle Umfir-u Ecnebiye Nezaretine nakletmiş ve 
ta'yinin ikinci günü saye-i şevket-vaye-i Hazret-i Şehenşahide sefaretha
neye bil-vürud devleteyn beyninde derkar olan mihr ü meveddeti bir 

·kat dahi te'kid etmek niyetinde olduğuna dair ba'zı kelimat irad eylemiş 
olmağla taraf-ı çakeriden dahi izhfır-ı memnuniyet suretinde ecvibe-i lazime 
ityan kılınmış olduğu ve malum-ı veliyy-ün-niamileri buyrulduğu üzere 
Fransa ile Amerika MemaHk-i Müctemia devleti beyninde tekevvün eden 
nizam ıslahına İngiltere tarafından arz-ı tavassut olunarak Fransa cani
binden bil-kabul Amerikalunın dahi suret-i kabulde oldukları bu günler
de mütevfıter olmuş ise de her ne sebebe mebni ise yine İngiltere ve 
Fransa donanmalarının tedarükat-ı külliyesi rivayet olunmakda idüği 
beyaniyle ariza-i kemteranem terkimine ibtidar kılındığı. 

(1836) 

xxx 
Atebeei bülend-mertebe9 i veliyy-ün-niamilerine ma'ruz·ı 

çaker-i kemineleridir ki [2] 

Muhteza-yı irade-i seniyye-i Hazret-i Şehenşahi üzere Berr-i Şam 
maddesiy içün kema-yenbaği çalışmak farizadan olarak -eğerçi mezkez-i 
politika Londra demek ise de bu babda dahi bir tarafdan lazımgelen 
usftle teşebbüs lazimeden olduğuna dair bu husus içün Atfifetlü Beylikci 
Efendi Hazretleri bendeleriyle muhaberat-ı muhtaziyenin icrasına i'tina 
olunmakda olduğu misillü ba'zı Fransa vükelasına ma'raz-ı hasbihalde 
olarak işte Mısır Valisinin ahval-i sabıka ve lahikası şu vechile bu vec
hile olub ve şimdiki halde başka taraflara meyi ile cereyan eden 
muamelfıt-ı hilekaranesi dahi şu dereceye varub bu şeyler böyle iken 
Devlet-i Aliyyeye göre zirdestfımnın asayiş ve istirahatlerini ve dostla
rının matlubu vechile kuvve-i harbiye-i muktaziyesini ikmal mümkin mi
dir ve Mehmed Ali Paşa'nın bu halleri mücerred metbu-ı şer'! ve 
hakikisi oİan vell-ni'met-i alem Efendimize ve bil-cümle m!llet~i islami
yeye ihanet değil midir? yollu mukaddemat ve anların mazbut olan 

[1] Monsieur Thiers. 
[2] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 1, evrak 3 melfuflarından Üzeri hallolun

muş şifredir. 
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mizacları iktizasınca zihinlerine te'sir edecek ibarat ile pek çok sözler 
söylenmekde ve asayiş-i ammenin husulü ve ba'zı politikacı Avrupalu
nun zihinlerini tahdiş etmekde olan muhataratın külliyen indif fö ancak 
Mehmed Ali'nin hey'et-i sabıkasına ircaı emrine tevakkuf edeceği delail-i 
mülzlme ile lrad olunmakda olarak eğerçi cümlesi teslim ve i'tiraf 
suretinde iseler de Rusyalunun müdahale-i melhuzası cihetiyle maslaha
tın neticesinden tevehhüm eyledikleri ecvibe-i vakıalarından müstefad 
olub her ne ise inşa'-Allahu taala bir kerre İngilterelünün muvafakat-ı 
cüz'iyyesi hasıl olsa bunların dahi bit-tabi' yola yatacakları bedi
hiyyatdan olduğuna ve bu def'a istima' olunduğuna göre Haleb'de 
İngiltere Konsolosu hakkında ba'zı muamelat-ı tahkiriye vaki olmuş 
olduğundan sahih ise elbette f ngilterelünün Mehmed Ali hakkında 
gayz u infialleri teşeddüd edeceği aşikar olmak hasebiyle hazır şu fırsat 
dahi fevt olunmamak lazımgeleceğine binaen bu def'a dahi bu keyfiyeti 
mutazammın Efendi-i mumaileyh Hazretleri bendeleri tarafına tahrirat-ı 
çakeri gönderilmiş idüği ve saye-i şevket-vaye-i Hazret-i Şahanede 

geçende icra olunan ziyafetlerden başka bu kerre dahi ba'zı mer'iyy-ül
hatır ademlerden ve mu'teber ve meşhur gazetecilerden olmak üzere 
bir ziyafet-i mükemmele tertib olunub bu vesile ile ( J.J J; ) gazetesinin 
başkalemcisiyle daha ziyade ülfete germiyet ve sonra dahi yerleşilerek 
Mısır Valisinin ahvaline dair ba'zı şeyler tefhim olunmuş olduğundan 
Devlet-i Aliyye menafiine dair Mısır Valisinin ahval-i mekkaranesine 
mütedair aralık aralık ba'zı ibareler yazmakda olarak hatta bugün çıkan 
( J.J}) gazetesinde Mısır Valisine dokunacak ba'zı şeyler yazılmış 
olmağla mücerred manzur-ı alileri buyurulmak içün takdim kılındığı ve bu 
( J.J} ) gazetesi ötedenberü Mısır Valisinin meclubu iken bir akça sarf 
olunmaksızın Devlet-i Aliyye tarafına celbolunması mücerred kuvve-i 
tali-i şevket-metali-i Hazret-i Hilafet-penahi iktizasından olduğu ve bu 
def'a Dersaadet'e ( J.J.J; ) ihraç olunacağı Umur-ı Ecnebiye Nazırı tara
fından ihbar olunmuş olmağla hemen acaleten işbu ariza-i kemteranem 
terkim ve tisyar kılındığı inşa'-Allahü taala muhat-i ilm-i alileri buyrul
dukda her halde emr ü ferman hazret-i men leh-ül-emrindir. 

26 Za. 51 (26 zilkade 7257 = 14. lll. 7836) 

Musta/ a Reşid 
]Arkası "ar) 
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