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MUSTAFA REŞİT PAŞANIN PARİS VE LONDRA 
ELÇİLİKLERİ ESNASINDA SİY ASİ_ YAZILAR!_ 

f c. II. sayı: 12, sayfo: 461 ·den devam] 

.XXXI 

Paris Sefiri Amedi , Bey bend~leri tarafından hu:ruf ile. 
muharrer varid olan tahriratın .hallidir. Fi ·ıs Ra. 52 (18 rebiul
evvel 1252 = 3. vm. 1836) [1] 

·Geçen safer-ül-hayrın yedisinden yirmisine kadar (24.V.1836- 4.VI. 
1836) tevarih-i - muhtelife ile irsal-i savb-i çakeri buyurulan tah.rirat-ı 
behiyyeleri meal ve müeddaları malum-ı acizanem olmuşdur. Fransa Elçisi 
( c..>.J_J} .:.L.JJ Jlv'I )'[2] vesatetiyle gönderilen tahrirat-ı seniyyeyi Amiral-ı 
mumaileyh kendü tarafından dahi savb-i acizaneme bir kıt'a mektub 
tahririyle öylece göndermiş olduğundan taraf-i bendeganemden -kendü 
yazımla yazılan cevabname leffen savb-i devletlerine gönderilmiş olmağ-

·1a hak-i pay-i Hazret-i Nezaret-penahiden bil~istizan 'mahalline - irsali 
mem1ti- himem-i . aliyyeleri idüği ve hu defa posta. çıkmak üzere iken 

· gazetelerin birinde Vekayiha.ne-i Amire me'muru ( J':ly _ _r.-;) ın [3] 
Malta ceziresinde bağteten vefatı lakırdısı görülüb mersuİn buralarda 
kuvve-i kariha ve kalemiye?iyle meşhur ve kendüsü dahi Devlet-i 

Aliyyeye sadık adem olarak şu esnada bu tarafa gelmesinin politi
kaca pek çok faideyi müntic olması me'mı11 olunmak.da iken vefatı 
lakırdısının zqhı1ru doğrusu bendenize bais-i teesüf olmuş ve eğe.rçi 
el-haletü hazihi İtalya'nın ba'zı _mahallerinde kolera zuhı1l'. u söylenmekde 
ise de Malta tarafında o makule hastalık işidilmediğinden bunun bir;. 
dt?nbire ölmesi çünki buralara geldiğinde Devlet-i Aliyyenin mehasin..:i 
seniyyesini herkese kema-yenbaği tefhim ile halkı bir kat dahi ısındır-

. mağa çabalıyacağı ve kendüsinin bu sı,ırete iktidan ma'lı1m olduğundan 
düşmanları tarafından ber-terkib tesmim etdfrilm_iş suretini dahi hatıra 
getirmiş olub her ne ise henüz vefatı haberi rütbe-i tahkikde olmadığına 
,,;e sahih olub olmadığı elbette Dersaadet'de malum olacağına binaen 
keyfiyetin iş'arı himmet-i devletlerine mütevakkıf mevaddan olduğu ve 
işbu marı1zat-ı bendeganeın irsal olunmak üzere iken: Atufetlü Beylikci 
Efendi Hazretleri tarafından bir kıt'a tahrirat vürı1d edüb mealinde 

[1) B'1şvekalet arşivi, sandık 153, karton 1, evrak 13 melfuflarından 18 rebiülevvel 
1251 (3 temmnz 1836) tarihli şifre halli olup aslı bulunamadı. 

[21 Amiral Roussin'in Courrier'i. 
[3] Mösyö Bulak (Alex. Blacque). Bu zat hakkında dergimizin 9 sayılı nüshasında 

(sahife 211, not 1 de) maliimat verilmiştir. Daha fazla izahat -almak -için şu eser~ 
bakınız: A. Ubicini, Lettres sur la Turquie, - ikinci tabı; birinci -kısım, Paris 1853, s. 257 
ve devamı, Lettre Onzieme, Du joİırnalisme en Turquie, 
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_ ( J!-;_,.!.) _[1] maddesine dair kendüsine vürud eden tahrirat-ı seniyye 
iktizasınca keyfiyet İngiltere devleti Umur-ı Ecne.biye Nazırı Lord Pal
merston'a söylenmiş ise de Nazır-ı mumaileyh bu günlerde- Dersaadet' -
den (y_;}) [2] _vüruduna müterakkıb olduğundan anın vusulünden_evvel 
-cevab vereniiyeceğini _irad etmiş olduğu muharrer olarak Dersaadet'de 
olan İngiliz Elçisi (~·_,_i Y. ,;_,}) [3] den gelecek habere müterakkıb ol
duğunu söylediği misillii Nazır-ı mumaileyh dahi vereceği cevabı Der
saadet'den (y.J}) vüruduna ta'lik etmesi suretine mana verilememiş· ise 
de inşa'-Allahu taala bu nizam bir suret-i mu'tedile ile. bitmesi me'mul 
olunub her ne ise hak-i pay-ı nazaret.;penahiye olan ariza-i bendega_
nemde beyan olunduğu vechile şu İngilterelünün hoŞ'ca tutulması vakit 
politikasına göre nafi' şey olduğu misillü aksi dahi pek _çok inazarrat
ları müsteizim görünüyor. Hatta Fransalu Cezayir içün şimdiki derecede · 
kat'i söz söylememekde ve Tunus trirafına tasallutları-dahi ketm suretinde 
iken şimdi böyle cümlesini · açığa çıkarmaları İngilterelü ile meydanda 
olan şu İnünazaayı ayn-ı fırsat bilmeierinden iktiza eylemiş olması dahi 
hatıra gelmekle sair elçilerin garaz~amiz kelamlarına itibar olunmıyarak 
İngilterelülerin hoşca tutulması vakta göre faideli olacağı beyaniyle 
arfza-i bendeganem terkimine ibtidar kılındığı. · 

(1836) 

XXXII. 

Paris Sefiri Amedci Bey bendeleri tarafından bu def'a 
vürud eden tahriratın hallidir._ Fi 2 R. 52 ( 2 rebiulahır 1252 -
17. VII. 1836) [4]. 

Fransa devleti tarafından Tunus limanına gemiler irsali-maddesinden 
dolayı bu tarafda cereyan aden mücavebat mukaddeince takdim olunan 

[1] Chu.rchill. 1251 senesi sonlarına_ doğru (1836) Ceride-i Havadis adlı türkçe gaze
tenin müessisi İngiliz tebeasından Churchill, Kadıköy civarında avlanırken kuzusunu otla
t~n bir Türk çocuğunu saçma dolu tüfeğlni atmak suretiyle yaraladığından hapsedilmiş; 
fakat İngiltere Sefiri .Lord lonsonby'nin şiddetle· müdahalesi neticesinde serbest bırakıl- . 
dığı gibi Hariciye Nazırı Akif Paşa da azlolunmuştu. Bu azil işine Mülkiye Nazırı Pertev 
Paşa dahi karıştığı için zaten araları iyi olmıyan iki Nazırın büsbütün bozuştukları ve 
Akif Paşa'nın Tabsıra adlı eserini bu mes'ele hakkında kaleme aldığı malumdur (Liitfi 
Efendi, Tarih, İstanbul 1302, c. V, s. 48; Akif Paşa, Tabsıra, İstanbul 1305, kütüphane·İ 

. Ebuzziya). 
[2] Courrier. 
(3] Lord Ponsonby. 
[4] Başvekalet Arşivi; mesail-i siyasiye - Fransa kartonu 1-2; -evrak 116 melfufların

dan, 2 rebiülahır 1252 (17 temmuz 1636)· tarihli şifrenin halli. 
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· ma'rı1zat-ı ubeydanemde beyan ve iş'ar olunm_uş olduğundan ma'lum-ı 
alileri buyurulmuş olacağı bedihiyatdan oh:ıb bu kerre dahi ba'zı gaze
telerde De~letlü Kapudan Paşa Hazretleri [1] biraderlerinin bis-selame 
Trablus limanına duhulleri keyfiyetinden. bahisle çünki· müşarünileyh 
Hazretlerinin müstashableri ofan donanma-yı hümayunun adedi ziyade. 
olarak Fransalunun Tunus limamnda olan dört kıt'a. gemileri ana mu
vazin olmadığından müşarünileyh Hazretlerinin Tunus tarafına gelmeleri 
mütalaa-i ihtiyatiyesine b_inaen zikı:olunan Fransız gemilerinin kumandanı 
olan (0_,.: _,.,, Jıv"ı) [2] tarafından çarçabuk iş'ar ile Tulon farsanesinden 
ba'zı gemiler ~fahi . istenmiş olduğu yazılmış olub eğerçi donanma-yı 

hümayunda keenne ba'zı Rusyalı (.)ll;".;JJ\) [3] bulunduğu dahi. salif-üz-
. zikr gazetelerde münderic ise de elbette . bu lakırd~nın. aslı olmıyaca
ğından bu tarafları Devlet-f Aliyyeden tebrid etmek niyet-i batılasiyle 
ba'zı muhaliflerin·. neşreyledikleri eracif kabilinden olacağı ve . ~usya 
devletinin İngiltere' de Büyük Elçisi bulunan meşhur ( ,i-J>'. <->~ Y.-J>. ) [ 4] 
kendüsinin sinn-1 pMsine ba'zı illetler dahi munzam olarak tebdil-i 
havaya muhtac olduğu şayiasiyle bu def'a İngiltereden Parise gelmiş 
olduğundan mersumun burada çend-ruz ikametiyle İtalya taraflarına 
gidib biraz müddet tebdil-i hava etdikden sonra arbk mütemadiyen Pa
ris'de t~mekkün ve karar edeceğine ve el-haletü hazihi Londra'da Rusya 
devletinin Maslahatgüzarı bulunduğundan . Rusya Umur-u Ecnebiyesi 
Nazırı ( ~J)....i ..::..; i) [5] un sefaretle oraya ta'yini melhuz idüğine dair 
ba'zı havadisler dahi işidilmekde ve mersum (y'-;J'. <..P .>':" >') nun asıl vatan-ı 
kadimi Fransa'nın canib-i cenubisinde olub Fransa devletine tabi ve İtalya 
kıt' asma mücavir ve Napoleon'un dahi maskat~ı re'si olan Korsika adası 
olmağla İtalya tarafına gidecek demekden murad orası olması melhuz ise 
de şayed oraya gitmeyüb veyahud gitse. bile çok eğlenmeyüb de asıl 

İtalya'dan d_ölaşarak Viyana'ya dahi uğrayacak olur ise.çünki (~JY.'5~ .>':">') 

nun (~fa. u-iJ) [6] ile ülfet-i mahsusa ve mahabbet-i zatiyesi olarak 
Nemçelünün politikası dahi bu esnada Rusyalu'ya mütereddid göründü
ğünden bunun böyle o taraflara gitmesi elbette politikaca ba'zı ağraza 

mebni olacağı dahi tahmin olunmakda ölmağla mücerred ma'lum-ı mü
şiraneleri buyurulmak içün iş'ara ibtidar kılındığı ve mukaddemlerde 

[1) Çengel oğlu Tahir Paşa. 
(2] Amiral Hugon, Navarin muharebesine ve Cezayir harekatına iştirak etmiş bir 

Fransız denizcisidir. 
[3] Ofiçiyal'ler = subaylar. 
[4) Pozzo. di Borgo. 
(5) Comte de Nesselrode. 
[6) P.rince de Metternic~. 
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takdim olunan ma'ruzat-ı kemteranemden ma'h1m-ı asafaneleri olacağı 

vechile Fransa Umfir•ı Ecnebiyesi Nazırı c~- .,,~ _,.) [1] in Kamarada Yu
nan maddesi mübahasesi esnasında Devlet-i Aliyyeye zulm isnad eder.: 
cesi~e tefevvüh etdiği hezeyan ve Cezayir maddesind_e ve gerek Tunus'a 

.. beylik gemiler irsali . hususunda tutdukları usul çaker i keminelerine 
te' sir eylemiş olduğund;m teessür-i ubeydanemi anlatmak tçün biraz 
vakitden berü soğuk durularak ve kendü visitesine dahi gidilmiyerek 
ekser cereyan etmiş. olan şeyler dahi tercüman. vasıtasiyle görülmüş 
olduğundan hu def' a Nazır-ı mumaileyhin muavini olan C..f 1 j_.:ı -':--_, .. ) [2] ın _ 
tercüman Cf°l .... :öı_.:ı) vasıtasiyle gönderdiği haberde biraz vakitdenberü gö
rüşülmemit olmasından" dolayı Nazır-ı riiumaileyhin teessüfü izhar ve . 
ber-minval-i maharrer Kamarada söyled_iği söz keenne kastla· mak~fin 
değil idi, yollu bu hususda olan i'tirazat-ı sabıkaları dahi tekrar olun
muş olduğuna ve suret-i hale göre söylediği · sözden kendülerine dahi 
nedamet gelmiş olduğu anlaşıldığına binaen bir iki gün dahi arası geç
diğinden sonra Nazır-ı mumaileyhin vizitesine gidilmek üzere tasmim 
olunmuş idüği. 

Mukaddema beyan ve iş 1ar kılınmış olduğu üzere Haşmetlü Fransa 
Kıralı cenablannın büyük oğlu (0[} JP J_,.:ı) [3] ile ikinci oalu (J ;i _,.:ıJ p) [ 4] 
liecl-is-siyaha Fransa'dan gitmiş olduklarından ihtida Berlirı şehrine- ve 
ba'dehu Viyana'ya azimetlerinde Prusya Kıralı [5] ve Avusturya İmpa
ratoru [6] tarafından haklarında pek çok hürmet ·ve riayet muamelatı 

icra olunarak andan sonra _ İtalya canibine gitdikleri işidildiği esnada: 
Fransa Kıralı müşarünileyh hakkında geçende iş'ar olunan sfiikasd [7] 
kaziyesi vukubulmuş olduğundan oğullan bu keyfiyetden haberdar ol
dukları gibi artık bir yerde eğleşmiyerek doğruca Paris'e avdet eylemiş 
olmalariyle mücerred malfim-ı_ ali-i asafaneleri buyurulmak içün iş'ara 
ibtidar kılındığı. 

İşbu ariza-i kemteranem derdest-i irsal iken .Tunus pişgahında 
Devlet-i Aliyye donanmasiyle Fransız gemileri beyninde keenne muha
rebe vukuuna dair bir hayadis münteşir olmuş ise de akabinde böyle 

[1] Monsieur Thiers. 
[2} Mo sieur Desages. 
[3] Duc d'Orleans. 
[ 4] Duc de Nem_our~. 
[5] Frederic ·- Guiİ!aume III. 
[61 Ferdinand I. 
[7] 25 haziran- 1836 QÜnÜ Paris'te, Tuileries 'sarayından NeuiHy'ye gitmekte o'ıan 

Louis-Philippe'e, Louis Alibaud isminde bir genç, tüfekle ateş etmişse de. neticesiz kal
mıştır. 
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şeyin aslı oİmacl'ığı ve el halefü hazihi Devlet-i Aliyye donanması 
Trablus'da ve Fransız gemileri ise Tu~us1da bulunduklarından birbirin- . 
den bu derece uzakda bulunan donanmalar beyninde bu mi_sillü mua
mele vukuunun 'ihtimali olmıyacağı buranın resmi gaz~tesiyle çarçabuk 
i'lari ·olunmuş olmağla mücerred malfım-ı alileri buyurulmak içün iş'ara 
mübaderet kılınmıŞ idüği. 

(1836) 

xxxm. 

Atebe·i büıend·mertebe·i veliyy-ün-niamilerine ma'rtiz-ı 
çaker-i kemineleri4fr ki [1] 

· İngiltereye tahvil-i me'muriyet maddesinin te'hiri hususuna şeref
sünfıh ü südfır buyurulan irade-i seniyye-i şahane keyfiyetini müş'ir 

reside-i enmile-i ta~zim olan bir kıt'a emirnarne-i asafaneleri meal.,.i 
maali-iştimali rehin-i iz'an-ı çakeranem: olarak mübarek kalb-i pak-i 
cenab-ı hilafet-penahi mevrid~i ilham-i rabbani olmasiyle her bir irade-i 
keramet-ifade-i padişaha.neleri daima müntic-i hayr ü meymenet olagel~ 
diği bi-iştibah ve çaker-i keminelerinin ise mukteza-yı sıdk u ubudi
yetim. üzere her nerede bulunsam vüs' -i acizaı:ıem mertebe hidemat-ı 
seniyyeye çalışmakdan gayri emelim olmadığı azade-i külfe-i güvah 
olmağla müterettib-i zimmet-i sefaret olan mevaddın icrasına i'tina. olu
nacagı misillü Kostantine [2] hakkında vaki' olacak iş'arat-ı seniyyelerinin 

. hahi bitevfikihi taala icabına bakılacağı ve şu aralık Parlemt:nto Kamaraları 
kapanmak hasebiyle ta'til hükmünde olduğundan çokluk tahrire şayan bir 
şey olmayub fakat Nemçe devleti -Umfır-ı Ecnebiye Nazırı olan (,_...i J, 

~J;\..) [3] in gfıya bu esnada siyahat tarikiyle Paris'e geleceği ·söylenmek
de ise de henüz sihhati malum olmadığı ve bu esnada Fran_sa Kıralı cenab
larının aleyhine ba'zı erbab-ı fesadın tedarükat-ı hafiyyeleri hasebiyle 
hayli eşhas alız ü hapsolunub tavaif-i askeriye dahi Kıral-ı müşarünileyh 
cenablarının muhafazası , zımnında daima müteyakkız ve mütebassır 
bulunmak üzere her birerlerİİle mikdar-ı vafi fişenk · i'ta ve tehbihat-ı 
lazime ifa olunmuş ve frenk hisabiyle işbu temmuzun yirmi dokuzuncu 
günü bir büyük asker yoklaması olub Kıral-i müşarünileyhin bizzat asker 

11) Başvekalet Arşivi. Bu vesikanın şifre olan aslı mesail-i siyasiye . Fransa karto
nunda. halli ise sandık 153, karton 3, evrak. 4 melfu{ları arasındadır. Hallinin üzerinde, 
(Amedi Bey bendeleri tarafından bu def'a vürud eden tahriratın hallidir fi 16 R. 52) 
ibaresi yazılı olup sername ile sonundaki (beyaniyle) kelimesini takibeden hatime yoktur. · 

[2] Cezayir'deki Constantine şehri. 
[3] Prince de Metternick. 
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.arasında dolaşması ve gecesinde süfera · ve ·ekabir hanelerinin kaniı.dil 
· .ile tezyin ve fjşenk şenlikleri· icrftsı mu'tad ise de ber minval-! muharrer 

.ihsas olunan emmare i fesaddan dolayı geçen seneki .gibi Kıral-ı müşa
ıiinileyh hakkında bir vak'a i nageh zuhur vukuundan ihtirazen yoklama · 
r~smi tayy Ü terk olunarak diğer şeylerle iktifa kılmmış olduğu ve Dev
let i AHyye-i ebediyy-üd-devam ile Portekiz devleti . akd-i muahede-i 

· ticaret etmek emelinde olarak Fransa devletini tavsit etmiş olduğu hu
susu mukaddema Umı1r ı Ecnebiye Nezareti tarafından rna'raz-ı iltimasda 
beyan olunmuş olduğundan gerek bu husus ve gerek Marsilya Şehben- · 
derliği maddesi bundan çend malı mukaddem taraf-ı çakedden ifade ve 
iş'ar kılınmış ise de. henüz cevabına des-ters olunmayub eğerçi Şehben
derlik hususunu bu canibde sual edecek yoğise de muahede-i mezkilre 
maddesini istifsar etmeleri melhuz ve oi halde· la vü neam bir gune 
cevab verilmemesi bais- i hicab olacağı bi-irtiyab olmağla bu husus 
hakkında ne vechile frade-i seniyye-i hazret-i mülukane şeref-sünuh 
buyurulmuş ise iş'arı menilt-ı hirnem-i vala-yi veliyy-ün-niamileri idüği. 

Devletlü Übbehetlü Kapudan Paşa Hazretlerinin dahi süfün-i donanma-yı 
hümayunda bulunan asakir-i mansureyi Trablus'a bil-ihrac donanma-yı 
hümayun-ı şahanenin Bahr-i Sefid Boğazı canibine avdet eylediği ba'zı 
gazetelerde görÜlmekde o~duğu ve Atufetlü Beylikci Efendi bendelerinin 
bu def'a varid olan tahriratı mealinde İngilterede dahi Parlemento 
Kamaraları kapanmak üzere olduğundan mukaddemce erzan buyurnlan 
ruhsatı seniyye-i hazret-i Şehenşahi mukteza-yı münifi üzere hemen bu 
günlerde Paris'e gelmek niyetinde olduğu iş'ar olunmuş olmağla mücer
red ına'lilm-ı vala-yı müşiraneleri buyurulmak içün iş'ara ibtidar olun- . 
duğu beyaniyle ariza~i iıbudiyyet-fariza-i bendeganem terkim ü takdi• 
mine mübadret kılındığı inşa'-Allahu taala muhat-ı ilm-i alileri buyurul
dukda her halde emr Ü ferman hazret-i İnen leh-ül-emrindir . 

. Fi lif R. 52 (76 rebiülıihir .1252 = 37. VII. 7836) 

. Mustafa Reşid 

Asakir-i mansure-i Muhammediyye biri.İlci ·alayının k_ayimakamı olub 
Trablus· ve Tunus· taraflarına gitmek _ve ba'dehu. Paris'e _geli!b bir malı 
kadar ikamet etmek üzere me'riıur buyurulmuş olan Saadetlü Nu.ri Bey 
bendeleri tarih-i arız·a-i ubeydanemde · maiyetinde bulunan iki nefer 
kendü tebea-i mahsilsasiyle beraber, Paris'e bil-vurud ke~düsünür{ Paris' -

· de müddet-i ikametinde Sefarethanede müsafir . olmasını mutazammin 
. yedinde olan enıirname-i Sami-i Hazret-i Sadr-ı a'zami ve Cenab-i Ser
askeriyi [1] i'ta eylemiş ve rakib olduğu g-olet-( hü~ayundan ft~lya 

(1] Rauf ve Husrev Paşalar. 
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trafında kain. (" ~) [1] nam mahalle çıkub oradan sefine-i mezkureyi 
.iade eylediğini ve kendüsünün Marsilya'ya çıkµıak üzere me'mür iken 
(o~) ye çıkması Marsilya karantinasının kesret-i ·suubetleri ve bir de 
donanma-yı hümayunu Tunus· limanına duhulden nien' etmek içün Fransa 
beyJiklerinin azimetleri mesmu' olmak cihetiyle şu aralık golet-i hüma
yunun Fransa limanında buJunmainası mutalaa-i ihtiyatiyesinden 11eş'et 
·etdiğini ifade etmiş olduğu ve Sefir ve Sefarethane· ve bil~cümle eşya 

.ve nevale kaffeten Zat-ı şevket-simat-ı Hazret-i hilafet-penahinin olduğu 
misillü Mir-i mumaileyh bendeleri dahi kezalik bendegan:.ı Hazret-i 
veliy-ni'metden olmak hasebiyle Sefarethanede müsafir olunarak hürme
t-i muktaziyenin icrasında kusur olunmıyacağı beyaniyle tahşiye-i ariza~i 
kemteraneme ibtidar kılındığı inşa'-Allahu taala muhat-ı ilm-i alileri bu
yuruld\lkda emr ü ferman hazret-i men leh-ül-emrindir. 

76 R. 52 (76 rebiulahir 7252 = 2. VllI. 7836) 
Mustafa Reşid 

XXXIV. 

Atebe-i bülend-mertebe-i veliyy0Ün•niamilerbıe ma'ruz-ı 

çaker-i kemineieridir ki [2] 

Evvelki hafta takdim-i hak-i pay-ı veliyy-ün-niamileri kılınan ariza-i 
kemteranemde ifade ve beyan olunduğu vechile Asakir-i Mansure-i Mu
hammediye birinci alayı kayimmakamı Saadetlü Nuri Bey_ bendeleri. bu 
tarafa vasıl olmuş bulunduğundan bundan çend ruz mukaddem. Haşmetlü 
Fransa Kıralı cenablariyle mülakat etdirilmesi sureti Umur-ı Ecnebiye 
Nezaretine bil-ihbar · canib-i Kıraliden vaki olan muvafakata mebni 
işbu şehr-i rebiulahirin yirmi ikinci cuma ( 6. VIII. 1836 ) gecesi Mir-i 
mumaileyh beİıdeleri istishab olunarak Kıral- ı müşarünileyhin el-haletü 
hazihi sakin olduğu (,; _ _,;) [3] nam sayfiyesine azimet ile led-el
miila~at Zat-ı şevket-simat-ı Hazret-i şehenşahinin kaffe-i nizaniat-ı 
basene ve tanzimat-ı. mergubeye kemal-i rağbet-i hümayunları 
şayan buyurulmakda olmak hasebiyle ba'zı nizamat-ı askeriyeyi 
görmek ve kışla ve hastahane ve sair müşahedesi elzem olan 
mahalleri temaşa eylemek üzere Mir-i mumaileyhin me'mur buyurulmuş 

[1] Genova. 
[2] Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 3, evrak 4 rnelfuflarından şifre ve ayrıca 

halli olup hallinin Üzerinde «Amedi Bey bendeleri tarafından bu def'a vürfid eden tahri
rı~tın hallidir. Fi 23 R. 52 » ibaresi yazılıdır. 

[3] Neuilly; 
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olduğu keyfiyeti taraf-ı ker;nteranemden irad olundukda Kıral-ı müşarün
ileyh Mir-i mumaileyhin bu vechile vürudu keyfiyetinden memnuniyet. 
izhar ve Saltanat-ı Senfyyenin her vechile iktisab ı kuvvet ve mikneti 
Avrupa politikasının esası a'zami ve kendi).sinin dahi arzu-kerdesi olduğu
nu· kemal i hahişle tizkar ederek, sizin için cümle kapular açıkdır ve ben 
Umur ı Haı:biye Nazırına söylerim, iktiza eden mahalleri temaşa ediniz, 
yollu irad-ı kelam ve Mir-i mumaileyh bendelerinin gezeceği mahaller
den ba'zılarını dahi bizzat ta'rif ve ifham etdikden sonra çünki mukad
dema savh-ı çakeranemden iş'ar kılındığı vechile bu tarafda bulunan 
Saadetlü Ruhuddin. Efendi bendeleri dahi bugünlerde Dersaadet'e avdet 
eyliyeceği Kıral-ı müşarünileyh cenahlarına ifade kılınmak hasebiyle ana 
dahi hitab ile Zat~ı şevket-simma.t-ı Hazret-i Şehenşahiye samimi derkar 
olan hulus ü safvetinin tebliğini ma'raz~ı iltimasda beyan eylemiş olduğu 
ve mukaddem ve muahhar. iş'arat-ı bendeganemden ma'lı1m-ı alileri bu
yurulacağı· vechile donanma-yı hümayun-ı Hazret-i Şahanenin Tunus lima
nına duhulden men'iyçün geçende çend kıt'a Fransa beylik sefil.ini gön
derilmiş olduğuna binaen bu hususa İngiltere devleti vükelasının nazar-ı 
tahsin ile bakmıyacakları vazihatdan ise de ne diyecekleri bilinmek içün 
keyfiyet Londra Sefiri Atufetlu Beylikci Efendi bendelerine mukaddem
ce yazılmış olduğundan bu def'a cevaben vürud eden tahriratı mealinde 
keyfiyet-i mezkure İngiltere devleti Umur-ı Ecnebiyesi Nazırı Lord Pal
merston'a led-el-ifade Ddevlet-i Aliyye hakkında Fransalunun bir guna 
adavet muamelesi edeceklerini akıl kesmeyüb bil-farz olsa bile kendü
leri bir vechile tecviz edemiyerek ma'raz-ı nasihatde ve müsmir olacak 
mertebede söz söyliyeceklerini beyan. ile bu hususun ·üzerine çaker-i 
keminelerinin Fransa Umfir-ı Ecnebiye~i Nazıriyle bir guna mücaveba
tımız vaki olub olmadığını araşdırmış olduğu muharrer ve mezkur ol
mağla keyfiyet· · mücerred ıİıa'lum-i veliyy-ün-niamileri buyurulmak 
içün iş'ara ibtid,ar kılındıği ve geçen şehr-i rebiulevvelin yirmi sekizi 
(13. VII. 1836) tarihiyle ihsan b.uyrulan bir kıt'a emirname-i asafiineleri 
vasıl-ı dest-i acizane.m .olmuş idüği beyaniyle ariza;i bendeganem terki
mine mübaderet kılındığı inŞa'-Allahu taala muhat-ı ilm-i ·alileri buyu
ruldukda her halde emr-ü ferman hazret-i men leh-ül-emrindür. 

23 R. 52 (23rebiulahir1252=7. vlll. 78361 

Mustafa Reşid 

Haşmetlu Fransa Kıralı cenablariyle karabet-i sihriyyesi ofan Na
poli Kıralı cenahları [1] seyr ü siyahat tarikiyle memleketinden çıkub bu 

(1) Louis-Philippe'in zevcesi Marie-Amelie, o sırada Napoli Kiralı bulunan Ferdinand 
II. nin halaiıiydi. 
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def'a Paris'e vünid etmiş olduğu ve mukaddemece taraf-ı ubeydaneme
den iş'ar olunduğu vechile el-haletü hazihi Dersaadetde. bulunan Ceza
yirli Hamdan Efendi dailerinin Çezayir'de olan oğlu bazı cünha azv ü 
isnadiyle habsolunmuş ise de . bu kerre alınan haberlere göre sebili tah
liye olunmuş ve inuİnaileyhin davası rü~yet ve fasl olunmak içün sair 
baz'ı rüfekasiyle beraber Paris'e getürileceği dahi rivayet kılınmış ol
mağla mücerred ma'IUm-i alileri buyurulmak içün iŞ'ara ibtidar kılındığı 
bimennihi taala rehin-i ilm-i ali-i müşriraneleri , buyuruldukda her halde 
emr ü ferman hazret-i men leh-ü!-emrindir. 

23 R. 52 (23 rebiulıihir 1252 = 7. Vl//.1836) 

Mustafa Reşid 

(Arkası var J 
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