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xxxv 
Atebe-i hülend-mertebe-i veliyy ün-niamilerine . maruz-i 

çiiker.:i .kemineleddir ki [1] 

Bundan ç·e.nd ruz mukaddemce bazı İngiliz ve Fransız beylik gemi
İerini~ Girit cezires~. hakkında Mehmed Ali'nin harekat-i istikbaliyesini 
menetmek içün cezire-i mer kume tarafına ·gittikleri bir gazetede muhar
rer olup işbu gemilerin gitmesi giiya ada-i mezkurun Fransa ve İngilte
re tarafından,· muvakkaten - zaptı kaziyesine mebni olduğu diğer bir 
gezetede yazılmış olarak eğerçi bu m_a_kule gazete lakırdılarının ekSerisi · 
kamil~n. sahih· olmaz ise de elbette yine bir mebde' ve . menşe' olmak . 
iktiza edeceğine nazaran bunun istiknahı lazimeden görünüp şöyle ki 
şayed bunların bu hareketleri rehin-i sıhhat ise bunun üzerine · sual· ve 
cevap olduğu halde elbette bir şeyin üzerine bina etmek istiyeceklerin
den .faraza Mehmed Ali'nin zulüm ve teaddi v~ ·su-i idaresini irade. ettik
leri t~kdirde bu keyfiyet tamam: vesile-i mübahase .olar?k. ·01. halde 
kendülerine Mehmed Ali'nin su~i idaresi sebebiyle böyle bir hareket 
olunmak iktiza etmeyip tebdil-i vali ile oranın. istihsal-i asayişi taraf-ı 
Devlet-i Aliyyeye iade ve bu babda canib-i · Saltaıiat-ı Seniyyeden te
şebbüs buyurulacak tetlabire bu taraflardan dahi icabına göre iane 
olunmak lazımgelür ypllu .ve sair türlü söz söylenmek ve yavaş ·yavaş 
lakırdı Berr-i Şam taraflarına dahi dolaştırılmak rtıümkin .. olduğu misillü 
bu hareket yine Yunan fesadı ve yahud kendüleri~in başka bir ku;un
dılari olup da andan. neşet etmiş ise ol dahi anlaşılarak ana göre icabına . 
çalışılmak iktiza edeceğinden bu hususun taraf-i ubeydanemden araştı· 
rıJac·ağı ve atufetlii Beylikçi Efendi bendelekiyle [2] dahi muhabere 
. ohınacağı derkar. ise de Perisaadet'te dahi bu misillü havadis,er duyul
dukça peyapey taraf-ı kemteraneme iş'arı menut·ı· inayet-i aliyyeleri idügi. 
ve- hak-i pay-i hümayun-ı hazret-i şahaneye Fransa Devleti tarafından . 
bazı hedaya irsal olunduğu işitilmiş ise de ne makule Şeyler olduğu 
anlaşılamamış olup her ne ise bu keyfiyet sahih olduğu halde lngilteı e · 
kıralının usulüne ittiba demek olacağı ve J:.!-;~ maddesinin [3] 'suret-i 
vuimu mukaddema her ne kadar bervech-i tafsil savp.ı kemteraneme 

· (1) Başvekalet Arşivi, sandık 153, karton 3, evrak 4 melfuflarından şifre ve hallidir. 
Hallinin iizerinıle «Amedi Bey bendeleri tarafından bu. defa vürud eden -tahriratın halli-
dir fi 25 R sene 52> ibaresi ·yazılıdır. · 

[2] bondra sefaretinde. bulunmakta olan Nuri· Efendi. 
• [3] Churchill meselesi hakkında bak, Tarih Vesikaları,c. III. sayı: 13, sahife 52,· not 1. 
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bildirilmiş ise de neticesi yani fngiliz elçisinin [1] · henüz muamelat·ı· 
sefaretini kemafissabık icraya başlayub başlamadığı malum olamayub 
halbuki gazetelerde bu maddenin üzerine bin türlü sözler· görülmekte 
ve hakikat-i hal bilinemeıİıek cihetiyle taraf-ı bendeganemden · sükutdan 
gayri bir Şey yapılamamakta olmasiyle. bu misillü keyfiyetin dahi peya- . 
pey bildirilmesi lıituf ve iQsan-ı müşiranelerine vabeste mev:addan · oldu:.. 
ğu beyaniyle işbu' ariza-f uoıidiyet~fartza-i acizane~ bittahrii bu defa: 
Derisaat'e .):J} [2] çıkahlac~ğı Umur-i Ecnebiy~ nezareti tarafından ihbar 
olunmak hase~iyle an_a te~limen takdim ve tesyir · kılındığı bimenriihi 
ta.ala muhat-ı ilm-i fili-i veliyy· ün-niamileri buyuruldukda emr ü ferman 

· hazret-i İnen leh· ül-emrindir. · . · - . · · · 

xxxvı-

Fi ls R. 11en~' 52 00 ~ğa6to~ T 836) 

mÜhür[3j _. 
Mustafa, Reşid 

Amedcl Bey··· bendeleri tarafından bu· defa· vllrud· eden 
· tahrirabn hallidir. Fi 7 ca sene· 52 (20 eybil-1836) [4] _ . 

Devletlü. übbühetlü Kapudan Paşa Hazretlerinin [5] Tunus. s'uıarına 
. azimet. buyutmalari ihtarlna .. dair. ~ahrirat-ı seniyye' irsal buyurulmuş. ve 
muahharan canib-i ıiıüşarü{\ileyhden vaki. olan iş'arat iktizasınca donan
ma-yi _hüma:Yun;.ı _şahanenin Deri.Saadete avdetiyle kendülerinin Trab
lus'da kışlamalaı:ı karar-pezir olduğu keyfiyatını ve T~nus maddesinden 

. dolayı Fransa tercümaniyle vaki ·olan.mücav~bat-ı seniyye!erfui.mutazam
mın ziver-i · dest~i tazim. olan emirname-f veiiyy-ün-niamileri nie.al-i val~ı 
rehfn-i. iz'an-İ bendeganem-_ olup eğerçi muahh~ran Fransa gemilerinin 
Tunus. limanından çıktıkları rivavet olunmuş ise de yine donanma-yı 
humayunun suret-i seyr ve hareketini kollamaktan hali olmadıkları dahi 
söylenmekte olmasına nazaran .kapudan-i müşarünileyh hazz:etleri ·cani
bine.. ol vechile ihtarat-ı Iazime .·· icra buyurulması isabet ve. inşa Allahu 

· taala saye-i · şevket-vaye-i hazret~i şehenşahide Trablus eyaletinin istih-

[1] İngilte~enin. İstanbul sefiri Lord Ponsonby. 
[2] Courrier . . 
[.3J Reşit Paşa bütün yazılarını kendi ismini havi mühriyle temhir eylemişHr. J3u 

mührün içinde· (243) tarihi hakkedilmiştir. · 
[4] B~vekilet Arşjvi, Mesıı:il-i Siyasiye-Fransız (l-2) kartonu, evr~lı:: 10 melfufların

dan, şifre hallidir; 
[5] Kapud_an-ı derya Çengeloğlu Tahir Paşa. 
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sa\-i nizamat-ı kamilesind.en sonra vaktiyle ve sırasiyle Tunus canibinin 
tjahi icabına bakılacağı rehin-i bedahet olarak geçen hafta sa,·b-i alile
rine beyan ve iş'ar kılındığı vechile Cezair maslahatı hasb el-vakii vel
h<!l ağırca bir şey olduğundan başka elhaletü hazihi eyyam-ı sayf olmak 
hasebiyle Fransa'nın parlamento kamaralan kapanub memurıarı bütün 
-~ı;.ı; [1] !erine dağılmış olduklarından ethaletü hazi\ıi Paris'de minis
trolardan başka kimse olmayub bunların dahi her bir husus için. bir sene 
kamaralarda nasıl karar verilmiş ise ta ertesi sene kamaralar açılub da 
ol hususatın müzakeratı teceddüt etmedikce oi kararların hilafına. olarak 
'süze girişmiyecekleri. yani cemi'·I. zamanda kamaraların re'y ve kararla-

. rma muhalif olarak hareket ederniyecekleri bedihi ve _aşikar olduğ·una 
ve bu maddenin sair politikalara dokunması vahimesi dahi derkar idüğine 
binaen biı maddey~ birdenbire teşebbüs olunmaklığa ces~ret oiunma
yub her ne ise bu hususa dair olan fermanname-i asafaneleri ve Hum
barahane-i Amire miralayı saadetlü Kamil Bey bendeleriyle [2] Hamdan 

"Efendi dailerinin [3] takrirleri suretleri takımiyle atufetlii Beylikçi ·Efen-
di hazretleri bendelerine irsal ve bu hususun üzerine vaki olan müla
hazat-ı kemteranem dahi bervech-i tafsil tahrir ve iş'ar olunarak çünki 

.. bu maddede sair taraflardan bir giina ümit olunamayub olsa olsa yal- . 
nız ingilterelünün bazı mertebe rnuavenet-i kavliyyesi melhuz olmak cihe
tiyle bu maslahat hakkında· oraca vaki olmuş olacak mülahazat 
ve malfüiıatı istiş'ar . olunmuş olmağla -gelecek cevabı üzerine 
dahi tekrar mütaliia olunarak h·aki pay"J .· alilerine beyan ve iŞ'ar 
kılınacağı ve Marsilya şehbenderliğ'İne Marsilya mütemekkinlerinden 

. olup -Derisaadette olan bazirg8,.n <>.J' [4] tarafından . iltimas olunan 
.::.r_,ı. -'1".;\! [5] ·nam şahsın ·tayini veyahut Derisaadetteri ·başka birinin 
i'zamı şıkl_arında Jiitfen ve ihsanen mütalaa·i ke;rnteranem istifsar buyuru!~ 
muş olduğundan. iktizası ledetteemrnül çünki düvel-i sairenhı şurada bu
rada ikame ettikleri konsolosları kendi tebealarından her rie kadar 
rusumat alur ise de gerek kendi idareleri ve. gerek. mu'btac oldukları 
kançilaryeleri takımiyle yasakcılarının ve küşad etmekte oldukları ban-

. dıralannın masarifatı zımnında meratib-i mütefavitede bulupan konso· 
loslarına derecesine ve mev.kiine. göre senevi haylice akçefer vermekte 

[l] Campagne. 
[2] Avrupa'da mühendislik tahsil ettikten sonra bilahara sefirliklcrde, valiliklerde, 

nazırlıkta bulunan ve 1273 ( 1857) senesinde iki gün ( 12 14 zilhicce - 3-5 ağostos) ;eras
kerl.ik mevkiini işgal eden Mehmed Kamil Paşadır (Vefatı: 1276 -1859) . 

. [3) Hamdan Efendi hakkında bak. Tarih Vesikaları, c, ll, sayı 12, sahife: .459, not 3. 
[4] ALeon • 

. [5] Birinci kelimenin imlil.sı Casimir olduğu muhakkak, ikincisinin. İse Emerite olma-
ması muhtemeldir. · 
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t 

oldukları nizamat-ı müesseseleri iktizasından olub inşa Allahu taala saye~! • 
şevket-vaye-i hazret-i şahanede Devlet-i Aliyye sefaretleri ikfü.a eden 
mahallerde yerleşüb daimi suretine girdikten sonra füru.atından olan· 
şehbenderliklerin dahi bir taht-i nizam \:'e rab~taya idhal -buyurulacağı 
aşikat ise de --~arar maslahate . kadar -olduğuna' -gö_re_ ye masrafsızca 
olarak kullanılması icab-1 halden olaca~ıria ve hu .:.ı.,.-ı _,>;!>jÜ in -hüsn~i 
halin~_ bazirgan-ı mersum ~arafından şahadet olu~duiund~n · başka bu 
tarafta -dahi bazı kendüsini bilenler _muteber ve ehl-i ırz bir adem oldu~ . . .. . . ' 

· ğunu haber vermekte old11klanna ve reviş-i hale göre_ bunuı:ı ,şehb-en~ 
derlik _istemesi bir gı1na temettü' ve menfaat 1çün :olm~yub .• müc~rred 

- tezyid-i itibar meramından _ibaret gibi anlaşıldığına ve ecnebiden, l).onso
Jos tayini düvel-i sairede dahi -mesblik ul-emsa! ~!arak aleHmsus ·ki bu 
_esnada Fransızlardan Deylet-i Aliyye şehbenderi -nasbolunması politika- · 
ca-faideli -göründüğüne nazaran bu ~ademin tayini münasibgibi gö~ü_n~r 
ise· de bunun ._veyabud . ahar birinin tayini müteva-kkıf-Lemr ü iraçlei 
seniyyeleri idügi ve- mersuinun merri~riyeti 'emr ü irade .. buyı.,ıru.JdÜğu 
halde şonra bir ·gı1~a kil ·ü _kale ve akçe davası~a mahai .. ka~mama~ 
içün kendüsinin taraf-ı. Devlet-i Aliyyeden. _bir .şey isteyüb istemiyeceği 
eVV-el emfrde mersum bazirgan . .:ıı:Jı tarafindan_ istimzaç _ettirilerek ana. 
göre memuriyetini' nab,k iktiza eden beni.t-ı_ alişanı bitfasdir_taraf-ı -kem
teranem"e irsal buyiırı,ılmak menut-ı .ir!3de i . seniyyeleri olduğu- ve :Mısır 
valisi. geçenlerde .. bu taraf da:_ tahsilde bulun_an _:ademlerini .bütün: Mı_sir'a
celbetıriişkeri ~bu defa yine birtakım eşh_as irsaliyle _ ;Marsily~ .karantine~ 
sine çıkmıŞ oldu_kları işitilmiş olub bundan muı adı. Rusyalu ile kendüsf-. 
nin uyuşduğuna · dair- münteşir olan havadisatı~ üzerin.e F~,ansızlara 
kendüsini .höŞ göstererek_ yeni başdan ısındırmağa ,_çaİışmak_ mütalaa-_i 
fasidesi- olacağı_ ve İspanya ülkesinde bir :vakitdeı'ı .berü ·sürünmekte 
olan -şuriş ve ihtilal bugünlerde kesh-i iştial_ etmiş'- oldu~unclan ·Fransa 
ve lngilterelüye hasb el-ittft~k bir ~evi gaile~i azime: ,_ kabjlind~n ola~ak 
bunun üzerine m~şveret-etmekcle -oldukları beyanjyle ~riza-i bendegfute~ 
terkim ve takdi~ine ibtidar kılındığı · . , · -. - - :,:,; > .. · __ .,: ' · .. _ ~ 

. . . : : ~' . ::·_. '.··-- ·:·_ .•'. -. · . ·": ·· -· "'::xxxvı.ı ~ :·:>_ _ _ _ :"·-~~::/' .. <;5: - '' 
-> :-:;.·:-· - .·-~'. :·:-;.'':~·/.:·;.<~ . .;...· :- . .. . -~~-:·:·::::.~_:.:-.;.:.··.~:·/ ·.-..:.,!.•~~:.,-.~ .. · .· 
_ _ :Parls -sefiri ,Amedi-i _ (livan-ı _.humayun _ Re§i.i .Beyefendi 

-bendeler[ tarafıiıdan vü.rud ·eden tahriratın-hallidir [t]. ; _ · 
. ... . ·_,~.· .:·· .. . :. . . .· ·. : . . ··.. · ... ·; .-. ~- .: .·····-:r:,'··· .;·,.~.- · .. .:. . 

Bundan akdem takdim-i hak-i pay-i veliyyfüı-niamileii kılınan maruzat-ı 
ubeydaneme cevaben ve re'sen tevarih-i muhtelife ~le'ihşari ··buyurulan 

[11 Başvekalet Arşivi, Mesail~i Siy~siye, F~ansa 'ci-3)°k~rt~,~~; İr;d~:s:4 ~elf~flarmdan 
bir hal sureti olup-aıııl .şifre görülememiştir. Üzerinde tarih bulun~ıyan hu vesilCada· "Ge
çen sene Umur-ı Ecnebiye _Nazırı .bulunan Amiral de Blgny il_e .Cezayir ma~desiiıe dair 
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'·· 
·erİıimame-j alileri mefahrm.:.i seniyyesi ve Cezayir. eyaletinde kain Kas;. 
tantine ahalisinin der-i devlet-medara . takdim eyledikleri maruzatın irsal 
buyurulan _siıretf müeddası mah1m-ı ubeydariem olub Kostantine: Beyi 
Hacı:Ahnied Beyin [11 birvakittenberü mukabele-i adada rti-nuİna ·atan 
gayr~t ve ~şe~aatille: ve fransı~ların ~ Ce.zayir hakkında oİan usul-i gaJı--i 
layıkalarııia ~azar an mfr-i mumaileyh rütbe-i ınrr.:i mirani ihsaniyle eyalet-i 
i:nerkümede bultıiıan: ah'a!i;.( · iSlain: üzerine vali n:asb buytirulması _iktiza· 
eaer is.e de. emirnariı'e:i niüiı'iinanelerinc:İ~ beyan huyurulan mehazir ·dahi 
va.rid yani_ ·bu· keyfiyet Fransızfarın kibir ve gururlarina· , dokunarak an-

- dan sonra Ceiayir'e külliyetlü asker. frsaliyle bütü.n eyaietin zabtı sure;. 
tine; cesaret. etmeleri ye belkf Deviet-i Aliyyenin sair politikalarına dahi 
mu~ir o{İnasl'akrefı.:.(·Irielhıii ·olar~k' h~tta~ İngiltere devleti dahi" Cezayi.:. , 

.~ r'in F'ransa1u'aa · 4u'rmasına· bir· vechile r~z~ değiller iken bu husus içün bir 
Şey: söyleriledikleri)nü'cerred fraiıs'ızları ısrara: düşürm-emek mulahazatın
dan 'rieşet- etmekte~ olup çakerlerinin . dahi: bu hususda· zu~ıira gelen· teah.,., 

· hıir-ı bendeganeın· keyfiyat-ı meşru hadan iktiza·. etmiş• v:e Fransa· kıralının .. 
kaxİia~a ahalisine: irad. efdiğl hitab-ı resmisinde ·münderiç' olan-· Afrika'da 
teniellÜk.atirrlız tabirin~ itiraz olunmaması· dahi· çünki tevcihat-i. hümayuri 
defterinde•'ıliasrut oian Ce~ayir eyaleti' Jakırdısina · Fransa eiÇisinin vaki 
ofa.n itirazı Devlet:i' Aliyyenin Cezayir hakkında olan _niyyat-ı ·seniyyesini 
tagyir 'edı;:riıiy~rek irişa'Allahu ta~la huh11-i vakt:.i merhununda iddiasından 
ger.Ü . durulİnıyacağı misüllü faraza canih-i.. sefaretde'n. Öluna~ak iti~a:z; dahi 
~nlarıri · iıiyetleririi tagyir~ etmiy~ceği · mütalaa,sıridan· başka· elhaletü }ıazihi 
meydanda birtakım· teiık,· maslahatlar . mevcud ve Fransızların.. televvün-i .. 
mizcıcları ·~alıim ~e I!lazbut olduğu halde; yed~i -ç~keranemde bir irade-i 
kat' iye'· yoğiken hodbehod . itiraz ifmekliği ·de tecviz· · edem_ediğimd.en 
icabeylerİıiŞ. ise de . vakfa bütün bütün_ sükut olunmak sureti dahi mü,. 

. nas,ib . olmıyacagına · ve ·hususiyle heş oİı gü~_ğenberü Kostantine: üzeriiıe 
. suikasdları ·olduğu .- bazi gazete kağıdların4a .dahi . görülmüş idügine 
ve . resmi olmiyan ifadatın pek de .millet lisanına· .. intişar~ vcıhimesi 
dahi melhuz olmadi.ğına binaen hem -Deviet-i Aliyyeniri bu · babda 
derkar olan hı.İkuk-ı sarihesinden gerü- durmıyacağı zımnen kendüleri
ne anlatılmak ve hem Kostantine hakkında niyet-i fasideleri anlaşıl-
mak' içiri :· tJıi:n'.ir-ı<· Ecnebiye Nazırının muavini, olan ' J.1.i..,, Y--;. [2] a 

· [1] Hacı Ahmed Bey· hakkında bak: Ali Riza P~şa, Mir' at: üİ~C~zayir (Türkçeye 
tercüme eden. Şevki). İstanbul, 1293, s. 96 ve .devaın:ı. · · 

. . (21_ Monsieur Desages. . . · - · . . . .. . .. . . .-_:; 

vu~u bulaİı_ mücavebat". ibaresi .. onuıi 1251 senesi içinde yazıldığınıı delalet eder. Binaen- . 
al eyli: ,bu vasikayı Reşit Paşanın 1251 se·n~sine ait. yazıları araSİ!J.a koymak ve: o suretle 
mütalaa'_etmek doğru olur. . · . 
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mahreinane olarak gönderilen haberde geçen s~ne Umur-ı Ecnebiye 
Nazırı Ut;0J::ı Jl,,....1 [1] ile Cezayir maddesine dair vukubu!an 'mÜcavebat 
. ve bu maslahatın tehiri hakkında· Fransa devletinin iltimas· keyfiyetleri 
. cümleten malumdur. Eğerçi De\rlet-i ·Aliyye dost~ı kadimi olan Fninsa 
Devletinin hatırasina riayeten hukuk~ı sarthasini' tehir buy~rmakda ise de 
Fransa askeri bulundukları yerİerde durmayub birtakıın .. ke~dü hallerinde 
bulunan biçare_ ademlerle mllkatele ve emval ve. eşyalarını .~ehb_ ü gare.t . 

' etmek.de _olduklarından_ bunlar dahi t§biiyetleri. cihetle dairr~a '~sita~-ı 
bülend~ıinvan-ı. hazret-i · hilafetperıahlye istirha~dan hali olmayub hatta -
bu esnada Kosta~tine hakkında dahi bazı ·havadisler. ·işitilmekde ::oidu
.ğundan bu 'keyfiyetler saltaı,:ıat-ı seniyyeyi i'ddia~yi hakk-ı alisine mecbur 
-·etme~ mi ve Fransa· askerinin. Cezayir üzerine ne suretle gitdikleri cümle 
' ~üvel ve miİel indlerinde malum iken şimdiye kadar orada tevekkufları 

ye. böyle: birtakı~ şeyl~re · ta.saddileri hukuk· ı düveliyeye tevfik olu.nabi· 
· İÜr .. mü ve hus~siyle ..:ı_,;.ı_A_,_ [2] usulünün asıl. menbaı Fransa . olmak -

üzere iddi~ olunmakpa . jken şimdi böyle birtakım ibadullahın kanlarln.ı 
· dölcmek v.e:hah.usus Kostcı.ntin~ gibi bir uzak mahalle gitmek yaJ<işur mı 
·yollu bazqeyler irad \re kıra~ıiı zikroluna'n-'hitab-ı resmtsiride olan tabirin 
ve _.daha;,;e~vel kıralzadenin_· [3] Cezayir'e. gitmesinin . yakışıksız ·şeyler 
.olduğu dahi y~crv~ iradolunmu'Ş is~_de bun}ara- .bihakkın .cevah:v~re7 
miyecekleririden bu_.makalat_dan bahselmiyerek frkat eihaletü hazihi ka-

.: mara ahalisi~in C~zayir masarifi hakkında ne diyeceklel-i malum -olmayub 
Umfir-ı Ecnebiye Nazırıdahi yerii nasbolunmuş- olduğundan ve kendü"'.' 
sinin p~k muarızları dahi -bulunduğundan kamaralara muhalif işte bulu-· 
nub da ken_düsini itdiharri C!tqirf!lekden· pek mütehaşi olmağla Nazır-ı mu
ıriaileyhe -~çıldığı halde·. Şaye.d ı.s:·J~ . Jlıi""ı gibi · masl~hat-amiz sözler· sö~-
lemeyüb 'de. kendüsini muhafazaten_ birdenbire•biı:·kat'i cevab verecek 

.. ~hır.:ise :hem bu ·bah'sin ·,_bÜtün ·.bütün; kapus~~ kapanmış. olur ve 
~ aradan. şimdiki . -gibi tatlılık zayi _olarak· sair maslahatlara ,dahi hem 
. muzir' olur .. vadisinde ol .dahi .mahremiyet -.Suı etiyle: ihafe. amiz 'ce

·, :vaplar ·::göndermiŞ: olduğundan _taraf - ı: bendeganemden dahi_ eğerçi 
·gerek : Fransa askerinin .. ··. bu hareketlerden-:. men'leri .istidasına· ve gerek 
. Ceiayi~'iıi · is.tiı:dadiila · dair· taraf-ı s~ltan~t :.::{ ?'seniyyeden bir 'memu
riyet'- L cedf dem .zuhfir - ederse icrasina _ rnecb.ur!yetim_ iderkar olub ·ol _ 
halde bilfarz :Umur - ı Ecnebiye Nazırı kendü · itikadınca · kat'i söz 
söylese bile 'madem ki' vereceği ::cevab_ hakka. makrun,. <:>lmayub' ve 
'':··-.. .[1] Amiral 'de Rigny." · · ·: ·: :: :: :;, .:· .::·. ~" -;-.::-_ · · ' · · · · ·. - .... -- · 

[2] Civilisation; . - · ... ' ··:· 
· [3] Fransa kıralı Louis-Philppe'in oğlu duc d'Orleans; Marechal Clausel. i_le 'birlikte 

1835 ağustosund.a Gezayire gitmişti. . . . ._, _._ . · · · 
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beni dahi iskat edecek suretde olmadıkça mübahaseden gerü · dur
mıyacağım bedihidir ve cümle. mesalih merbut olmadığından _bir masla
hat müzakeresi ahar. maslahata miızir olmak ve bu :Subeble' arada. 
tatlılık kalmak. vadisi~de. söyledikleri sözler pek şaşılacak şeylerdir . 
ve asıl tatlılık denile'n şeyler muamelatda olmayub ancak riıesalihde iktiza · 
_ede.r ve doğrusu . Cezayir. ahalisi· ·hakkında. tutulan usul >pek yolsuz· 
ve yakişıksız . Şeydir. yollu kelimat ile. mukabele '. ohinmüş . olub: .• her 
rie ise mumaileyh "Ahmed Beye rütbe-i mfr-i mfrani • ile K9stantine 
tevcih buyurulduğu halde buriiar. bihakkiiı diyecekleri olmıyarak ·bilfarz 
bazı safsata~amiz şeylf~r 'söyleseler bile. avn-i Hakla 'isk§.tla~ı.na çaiişıliır 
ise' de muhaberat-ı meşruhaya n~zaran daha ziyade . riiimetlerini inudb 
olarak ıriaslahahri ilerüsü'ne muzir 'olİnasi melhuz"atdaiı ·.ve faraza bunlara 
peşince söz açılıb da Kosfaritine memleketi Cezayir'den · ıiariçdi.ı; ·şöy
ledir· ve böyledir· btı. cihetle -Hacı Ahmed Beyjn : vali ·naslı : buytirulaca:. 
ğından artık".sizin müdahale etmemeniz IazımgeJür:· vadisinde sohbetler 
soylenilse: oi·'halde "muvafakatlerinin istishali memul. ise de bunda dahi 
Devlet~i Aliyye · Cez.ayir'in saif mahallerin~en feragat etini{gibi anlaŞıJa
rak bu dahi . mahzurdan . salim olamıyacağı bedihiyatdan. olub velhasıl 
bı.i maslahat~ı nazikenin vekayiini· zihn-.i mukirr-i kemteraneıri muhit ola.: 
mamağla bu babda ·her ne vechile emr ü irade.:.j seniyye keramet-:efaa 
yi südur bi.ıyurulur ise inşaAllahu faala mahz-ı hayr ve isabet anda ola
rak bu tarafda:. dahi µıuktaza-yi münifi üzere harekete· ibtidar ohınacağ' 
.ş Jı~ [1] ile bilmüzakere Derisaadete irsaline karar verilmiŞ olan _üç 
nefer mualimrerin ikisi·· gönderilip birisi dahi· henüz çıkarılmamış- ofr:iu.:. 
gundan iş'ar-i veliyy ün-İıiamileri iktizasınca anın tevkifine bakılacağı tak
dim-i hak-i pay-i. alileri kılınan ariza-i ke.mteranemtle yazılmışdı: Çünki bu 
tarafda bazı gazetelerde Devlet-i Aliyyenin Paris'de bulunan elçisi Derisa
adet'e bazı· J~jl [2] ler irsaline memur olduğundan-Rusya elçisi ~-". [3] 
tarafından bu m.adde"nin · rrien'i -zımnında savb-i vfilay-i riyaset-peiıahi
lerine. musirrane haberler gönderilmekte ve Uevlet-i · Aliyyenin Mısırlu 
üzerine hareketi maddesine dahi yine elçi-i mumaileyh: tarafından mü
manaat gösterilmekde olduğu fıkraları yazılmış.olmak hasebiyle bu mad- · 
de ser-:-ri.Şte olunarak *ls"""" Jl~_ye gönderilen· haberde bizim kendüsiyle 
vaki _'. olan müzakeratımızın ·.fezlekesi gidecek . ademlerin yar u ağyar 
duymaksızın irsal olunması suretine münhasır ise· de kendisi d~hi gör-

. müş olacağı vechile bu maddenin gazetelerde birtakım sözler yazılmış 
olduğundan bu şuret bizim kararıpiıza münafi · olıİıağla gerek. ol tertib 

[1] General· Guilleminot. 
· · · [2] Oticiyaf - Otticier. · 

[S] Boutenieff, Rusyan;İı İstanbul sefiri. 
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olunan .üç neferden ayru kalan bir nefer J4 .,ı in ve ger~k andan mg. 
adalarinin tevkifi iktiza ediyor yollu beyan olunmuş olduğundan cene
Ial-L mumai!eyıie· gönderdiği cevabda çünki RusyaJ-ı,ı Devlet-i Aliyyerıin 
tahsil-i .kuvvet buyurduğunu istemediğinden bu maddenin men'ine çalı
şacağı bedihidir. ·Lakin · Devlet-i Aliyye anların sözlerine . bakmamak ve 
gazeteleri~ yazdığ; şeyierc;: d~hi, kulak . asılmamak iktiza eder. Her ne 
ise · sonra gidecekler henüz . bulundukları · .İnahaf .ve memuriyetler den 
mürifek .olmamış olduklarından bunlar tevkif :oıunabilür· ise dahi evvelki 
Jertib -olunan üç neferdem gerü kalan bir nefer J~ -?1 eyal~tlerin pirinde 
.hulunub · Umftr-ı Ecnebiye ·Nazırı . tarafından· istihsal-i ruhsat ile .kendi 
alayından. müfarekat ~tmiş ve buiün yarın Paris'e gelmek üzere buİun
muş ·olduğuµdan bunun .tevkifi· takdirinde ·artık hiç kimsenin yanında 

··yüzüm kaimıyacağı cihetle fimaha'd Devlet-i · Aliyyeniı:ı bir maslahatına 
· karışmam~k üzere yemin ederim yollu ·:sohbetJer irad edüb Umz'ir-ı 

Ecnebiye '.Nazırı muavini ıflJ . .l r.:-> .. dahi ceneral-i mıimaileyhin De
risaadete · :sefareti . hengAmında baş· . sır·. katibi . bulunduğiından . bu 
münasebetle . midir nedir sohbet onu~ tarafına . aksederek .. andan ·da-
hi vürud ·ea~n. haberde Rusyalu~un' ~sı:;1. i hilekaranesi .cümleı:ıin Jna
lı1mu olduğrindan evvei ve dhir. çalışdığı veçhile bu .. defa dahi bu'. mad
deyi men'etmeye' "çabalıyacağı" hedihidir. -L§.kin bu hususa 'faraza' ceng ~ 
aÇınak 'derece~ine kadar 'israr . edemiyecegi malum ve a~l-ı ·ni·eraı:ri dahi 
Devlet·i ';A.İiyyenin ,tahsil~i :kuvvet ·buyiırdiığuiıu: iste'm~mekten fabaret 
oltluğU: ··emr;i gayr-i . meyhum _'olmağla" bU: sözler ile . maslahatdan .· gerü 
durulmak: iktiza ed~r mi her n~ ise eğer Saİtanat-ı Seniyye Rusyaiunun 
he.r dediğini icraya . mecbur)se'· Öl . halde ewelce . mülahaza olunub da 
ibtidadan _bu hususa teşebbüs· .. 'ohiİımamakjcabederdi . vadi.sinpe. _sözler 
ityaİı olui1muş ve müteakiben :cenei:al-i rriumail~yh: keiıdÜsi dahi: nezd~i 
çakeriye~.:z~lerek kelimat-ı· ıİıez~iireyi tekrar ·eylemiş .~olmağla--taraf'.'ı 
çakeriden. dahi· Rusyaluriuri bµ maslııh'~ta kan~dığı. olrnayub· bilfarz karı
şacak :. ols~:·~ .bile )illah . il-hamd ,Saltan~t-i Seniyye __ -.*rnu~-.ı aliye_sinde 
µıüstakil olmağla . .kat'a. ki.ılak asılmaz. beJ1ipı .muradım :.ancak havadis 

~- -.o1mıyarak· i{göimek . suretinde' ı.;;-1.J.~'. j~;,; ·a . ~ev.ab :: ğOnaeril~b _, .cerie
. rai-i muIJJ.ail~yhe'"dahi bu sözler irad -öiunmağla" diğerlerinin .. tevkifine 

'bir şey de'mezsem de şu alaydan münfek oJaİı. J!Jjı için:_ pek mahcub 
olacağım diyerek i7:har-ı teessür etmiş qİduğundan ve bu kadar maka
labn üzerine J~,;ı "i mersum göndeıili:nemek lazırngelse arbk kimse ile 
görüşememek derecesinde çakerlerine mahcubiyet olarak ve gazetelerde 
dahi türlii ·şeyler yazılarak bu suret Devlet-i Aliyye politikasına ıriuzir 
olacağından ve Rusyalunun meramı evvel :·ve ahir. _bilindiği vechile 
.Saltanat-ı Seniyy~nin tahsil-i kuvvet buyurmas~nı men' demek olub yohsa 
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bütün Fransalular 0~J'>ı [1] olmayub ··ve·.· hele ·askeri takimından_.hiç 
bulunmayub· bilfarz- olsa bile bunlarin·. cumhuriyet suretini istemeleri keri
dü memleketlerinin· menafi ve meratibine nail· olmak daiyesinden ibaret 
olniağla başka yerlerde bu misillü fosad; i:ıeşretmekdeiı kendüleriİ:ıe faide 
hasıl edemiyecekleriiır bildiklerinderi'· bihudt! Şeye"': Çalışmıyacakları' z§: •. 
hir.' ve· bu- makule . eş ha si kôrudukiaiı dolayı kenau .·ıneiıiteketıe.rinde· dön- · 
dürmekten: acizken 'haŞka ye~de ihtil~f-ı. lisan ve usul. cihetleriyle hiç 
foraya [2] ·ve hususa' iki üç adem iÇüri ne Rusyalu sızıldı. ve ne kendi'ile:- . 

. riiıden bir . ~ev'f iriazarr~t· olamıyacağı bedihi ve bahfr idÜginden ~·ve 
bunların her ne vakit olsa .. def'Ieri dahi kabil olacağından mÜcerred şan~ı 

· Devlet~i Aliyyeyi· Il1'uhafazat~n ceheral~i. · inuinaifo.yhin' ifadesine : bilmuva'
faka maa.dalit_nnitt "irsaliqcfen kÜlliy.en sarfınazar o'Iiınmaküzere ··ınarr-uz;. . 

. . :zikr._ bir n~fer']..:!jjl' in·· 'd~lıj _~i~amina' kiır~;: verilmiŞ. ol~-~~l~ ~e:: J~~' -i. 
mersürn dahi hugüiılerde Paris'e gelm.iş ·. ôlduğuna binaen ana ~ahi "'sa:.; -
bıkları ~misillü bir kit'a seried ve bittedarÜk bin. üçyhz fra~k dahi harcı· 

""rah vedlmi{v~'te~bihat'-:ı sa.bıka buna. dahiicra ·oıunİnuş ve· anıtı ~et
diği ·. Frattsi~ca" §eried bir ~ahsus· gider ile- gönde'riımek · iiz~re· şimdilik 
tevkif kılırimış olduğu:· : -: _ - . .··. .. c ~ . • . · .. · , · ·. .· _ 

. . . Salif..:uı'~'zik'r emi~na~e;i ~eliyy-üO:~~ia~iİerinin bi~in'C:Ici ·. beyari' buyu~ul- . 
- diığu_iizere. te~viye:i eml~k niadde~iyçüri m"emÜrfar tayin_ buyurİ.ı_lmaşı pek . 

isabet olulf. ev-i.reı- ve· ahir. bu· taraf da gerek. Umur-ı_ Ecnebiye. Nezaretine 
ve gerek Yİ.inari: eİçisi~e· bu. maddeden:_ dolayı" söz 'söyleridikce ;'artık 
uzatılmayar~k- bitÜrüieceğiri'i ifade _etmekde olduklarına ~e· elhaletü h.azihi 
hiıduc:İ maddes( dahi bu: ş'artın bit~iş .olduğu.na. binaen memurlar beri
delerini~ ·mahall;i İnemu'riyetierine vusullerinde · hemen . tesviye:.'i Diasıata 

-· 'n:irivaftak-"oımaiarı -· eltaf~i. ilabiyederi memill : idügi ve ini:' <lefa\:Iahi .bu 
hüsus içün Yunan'da olan Fransa el'çlsine t~-nb.ihat-i l~zime icra olunmak 
ü~ere Umfir~~ Ecnebiye Nezaretine haber.· gonderihriiş· ·oımağla mındari 
·bÖyle dahi' ikdamat~ı !azim enin. icrasında kusur;' olu~mıyacağı. · · · · 

· ·Sakız. muhiissıli·sahık ~tufetlü. Yiısu{ Paşa_ Hazretleri [3] bendelerföin 
ıİıalinı' dolandİrmiş ·_olan ·Kemal . İıam ·· yahudinin . Marsilya'da bırakdiil1. 
dediği emvale dair_ Umilr~ı Ecnebiye· Nezaretihe ·verilen nıüzekkfrenin· 
bu. defa. cavabl vtirud etmiş olmağla bir sureti leffen Mk-i pay"i Alilerine · 
t~kdim k;lındİğı,. · . . '. . - . 

;-. 

(1] Rep~blicaiiı:cuıılİıurlyetçi. 
(2] Cümlede düşüklük göze çarjJiyor. · · . 
(3] Karslı. Yusuf _Paşa (Sicill-i Os~ani, IV, 674). 
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XXXVIII 

Taraf·ı çakeriden atufetlü Beylikci Efendi bendelerin.e 
yazılan tahrirabn suretidir [1].' 

,1 

Tecdid-i tarife ve resm-i gümrük maddelerine dair taraf-ı valaların
dan İngiltere Umı1r-ı Ecnebiyesi Nazarına ne vechile tezkfre-iseniyyeleri 
yazılmış. ye ıi.azfr-ı mumaileyhin gönderdiği niektubtin. sureti irsal bu
yÜrıilmıış olduğunu riıutazamrnın .reside-i dest-i tekrirn ·olan \;rnirname:i 
· iamileri rnezayası ve suret-i rnerkume · inüeddası lJlaliim-ı kemteranem 
olarak tecdld:.i tarife maddesinin Lord ı.s·;_.;_,, ye -. yazıldığı . nazır-ı 
inu~aileyhi~ mektub~~da iş'ar olunması Lo~d- ;_.,,_; ,._ niiı -muamdat-ı. ~es
miycsini kemafissabık icra etmekde. olduğunu İnüş'ir' "bir k.eyfiye~ "olub 
mukaddemce tevarüd eden diğer emirnamelerden müstefad ()lacağı üz.e- . 
re .. Fransalu'nun ·Tunus tarafına donanma . irsal . etmelerinden dolayı 
Fransa Umı1r-i Ecnebiyesi Na~ıriyle niücave"bat-ı vakıa-i çaker~riemi İngil
tere Umı1r-ı Ecnebiyesi Nazirı araŞdırrµıŞ ise de doiıanma-yihümayunun 
Trablus'dan avdeti ve Fransa· teknelerinin dahi Turius'dan _ çıkub. ötede 
berüde · ge:Zinm~l~ri havadisatı müteakiben. miinteŞir ·olarak> bende-i 
-keminelerinin )se Devl_etlü Kaputla~ _Paşa Hazretlerinin_ Tunus· taraflarına 
geleceklerine dair . kat'a malumatım. ohnadığindan. husiıs71 mezkı1ra dair 
bu taraf da vaki· olan mücavebat mukaddemce savb-ı . valalarina iş'ar 
oluna~ derece.yi tecavüz etmiyerek öylece kalrinŞ~e- bu :ınaddec:İe Fraıi- · 

· sızların mu~irrarie davrandıkları hal. ü kallerinden. anla:Şılmı{e>İmağla bu 
hususdan dolayı lngilte; e Umı1r-1 Ecnebiyes~ Nazırlna bir: şey·: denilijb 
denilmemesi ve denilecek olduğu· halde· oran·ın - politikasına · göı e '.ne 

· suret ve kıyafetde irad buyurulması keyfiyeti ine~tit.;i irade-i ·. seniyyeleri 
· olan mevaddan· old~ğu ve bu defa _ Umı1r-ı .Harkiye Ne~aret-i .celilesi 
tarafından savb-ı · çakeriye_ rne'bus .tahrirat-ı '.seniyye· -mealinde rnukad
demce Kostantine - canibine· memur 'btıyıİriilmuş- o.lan Humbarahane-i. 
Amire miralayı saadetlü KamiLBey bu defa .. Derisaaclate avdet. 'ederek. 
ger~k _anın' ~e gerek bu ta'rafdari Derisa~dete gitmiŞ ola~ faziİetlü .Ham- · 
dan· Efendi dailerinin kaleme alınan takrirleri, üz.erine bilmütalea· Ceza-·-

. yir'in suret-i i~tirdadma teşebbüs çlunmuş ve bu hususun :iaraf-ı valala- . 
rına dahi. bildirilmesi keyfiyatı emr Ü iŞ;ai ve tekarir-i rnezkilre suretleri 

. dahi ·ba's ü tisyar buyurub:nuş o-lmağla bu hafta h11 .madde ·için Der~ 
. - - . . . 

· [ı] B?-ŞvekRlet Arşivi, MesaiI-i siyasiye-Fransa (1-2) kartonu, 'İrade 7 rn~lfuflann
·. dan tarihsi~ l:iir şifredir. Aynca, hallinin üzerinde <Arnedi Bey ·kulla~ tarafından Beylikci · 

Efendi hendelerine vürud edüb bu tarafa gönderilen tahıirabn hallidir> ibaresi ·vardıı. Ar 
zı tarihi ca 52 (eyliil 18.36) dir. . . . 
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saadete· yazılan cevabname-i çakeride zikrolunan· takrir suretlerinin 
hulasa-i mealleri· malı1mat-r mahalliye kabilinden olub halbuki bu Cezayir 
maslahatı. vakte. göre. ~~ı1r-ı azime: ve n,azi~eden olarak buna t~şebbüs .. 

· olmazdan evvel her tarafı mulahaza olunmak yani zat-ı maslahat ile 
DevleH Aliyyenin ahval-i hazır ası. v.~. düv~l ·i saireyle .. cereyan. etmekde 
olan ~-usui-i :. poiitikası .. bÜmüvaien·e~-- ana göre .iktiz~-yi. hale.· teşebbüs 
kılınmak l~zı~ geldiği_n:deri . q~~· _keyfi ye~ bitevfikföi . ta ala . mqt~laa . ve 
zat-:ı va!alariyle· dahi .muhabere·ve yiıhud. bugünlerde b_u. tarafa teşr:if-i 
alileri~qe şifah~n müzakere- olunarak kara:·rı iş'ar olu~ac~ğl . bildirilmiş 
olul:> çünki_ mumaileyh Kamil Beyibtida mahall-i. merkurtfe İnemuriyeti· 

. ~sn~s~nda_ Xostantine· Beğine:: bfr. ~üt be· ihsaniyle · Kosfantine . ·eyaletiriiiı 

. tevdhLhusiıiiuii·a -dair ·hazi ·mütalaat-ı aliye . ma'raz-ı istl'larrida · taraf-ı · 
-. Çakeran~~~ bey~ı:t. hlı~~r.~ı~~{ olduğundan ~ol. vakit b~ husü~ hakkında 

. bazı ·._iniık_add_em<it~(#ıünasibe~)le · .. Fransa· .· vüke_l~sınıri:. zamirier'i . istikşaf . 
oluİım.akda''ve:_bu'.'defa Ded~aadete olan~ Frarisa EtÇisinin dahi Umur:.ı 
Ha:ri~Jy~; N~~a:·~~tf..~ai{~riı~na· ·ihbar. eylediği . vechile .; mir::i m'umaiİeyhe 
riitb~' t~.vcih·: ·al,Ühdu.ğu halde D_evlet-( Aliyye ~ransa de~Ietine· ilart;.:ı harb 
quyurmı.iş .. hükmünde ·addedeceklerini ve şayed: taraf-ı" aciiane!Ilden 
~~zayi!:,_.~e', ~os~antin~~ riıadq.eleİ:ine' dair bir gı1na i,fadat-i resmiye_ vaki .. 
olur" ise' hem" kendüleri 1stiiria etmek" makamında olmayub 've _heİn' de 
a~ilmı~da bul~nan. tatlılık bürftdete mübeddel . olacağını söyf~İni{ old~k.;. . 
Iari~a -;/e' 'Şii'. aralık. Frans·a . bu Cezayir' in. reddi · sur~tlerine . yari aşmak 
şöyle. d~r~~~~, pe~l~.t~f Aliyye. donanmasının T~nus . taraflıla gelmesini. 

~ hile ·çekemiyer"el~ . nasitusule t_eŞebbüs ettikleri. meydanda .bulunduğıina: ve . 
. biınlar Saftan:at~i Şeniyyenfo- eıhalet:ii hazihi.Trabh.is _tar:afiyte olan iŞtiğa
liıii mutlaka R.usy~l~nun,tahri~atmdadır, ~;diyerek. türlü sözler söleıİıekde 

. ikeii şi_m-di Cezayfr.riıeddesi resmen iddia olunduğuh.alde nasıl manalar ve
rece~leri b_ed!hattan ·aldu.ğuna ve malı1m-i alileri buyrulduğu üzere Fransa 
ve İnğilt~re devle'tlerinin hükı'iriıet-i meşrutaliı.rı ··hesabiyle efkar-ı ammeye 
ittiba~. et~eğe m~bburiyetleri derkar olub· Fran~a ahalisinin ise şimdiki 
halde ... Cezayirin re.ddi suretine hiÇ. meyilleri olmıyarak b~ madde içün 
·Fransaltiya),tiraz'. etmesi melhuz olan bazı. devletler· tar~fından dahi 
vakit poliükal~iı:inui nezaketi. Cihetiyle herkes avakib-i ~ıriı1ru düşündük~. 
leriıideıi _ye kendü _menafi·i mahsuslarinı' düşündükleri~den ·midir an
larıri farafl~rlndaQ dahi sükut ,;e mümaşat gösterilmekte olmasın~ naza
ran bu maddenin. üzerine her ne kadar idd1~ oluns~ ve takrir dahi veril
mek is teni.ise, istima.ve kabul edeceklerini akıl kesmediğinden baŞka şa- · 
yed bir muamele-.i ~nifeye iptidar- edacek. olurlar ise ve_ oi halde düvel-i 
saire süferasıiıın yaptıkları misillü' terk-i sefaret etmek lazımgelüb bu da~. 
hi maaz Allahu. taala vakte göre gayet ·muzir bir ş.ey olacağından çare-

.l 
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siZ· kalınmak lazımgelür ise de bu· suretin dahi rezaleti derece-i taham-
mülden. haric: o.acağından şübhe olrriayub velhasıl şu olunacak. ifadatın 
.iat.:.ı maslahata faid~si: olmıyacağıı:ıdan~ başka"bu misillü şeyleri müntic. 

:· Öİm.Js~ ve 'belki Salfanat.:.i Seniyyenin sair politika.larına ve alelhus~s Mısır• 
:· maslahatİria dahi. dokui:ım'asr vahiriıeleri fıa~ir-hiraş olduğÜndan ve mesela 

. . . şi~diki haİde~"bütün Cezayir hakkında soze giriŞilmiyüb de yalnız. Kastan-
.. tine . üzerine. sohbet. olunmak· ıazırrigelse bunu dahi istima . etmiyecekle

riridetı şübhe olmayub· ber-farz._istim~ v:e muvafakat edecek· olsalar bile 
mukaddemce savb-ı bendeganeindenDerisaadete yazılmış- olduğu vechile 
Devlet-i Aliyye C_ezayir'in Kostantine'den. ~aada _yerlerinden · keenne -· 
İıakk-i~ ilisiili;iskat. et~iş gibi anlaŞılar~k":bu _dah.i .. ~a~ıurdall" salim ola- .. 

. mıyacağından v_e mumaileyh Kamil Beyin takrifi"!lde · niürt_deıic :··alduğtİ 
.. ·· · · üzere~ Kastan tine Beyi· bu madde içüİı kirk bin kese mikdarı akçeitasına · 

- müteahhid .. olub-:_ledelicab iki katını. ve. _bel~i daha ziyade uyuşdurabile:
ceği dahi" melhuz. ise, de buraların> usulüne ve, alelh_usus mp.liim· ı devlet;; 
İeri ·olduğıı· üzere Fransızların: beher::· seQe·· Cezayir'~ ';otuz milyoı:ı·dan 
mütecaviz frank sarf etmekde ~imalarına göre mrr-i m~maileyhi~ vereceği 
akçe velev ki yüz bin kese akçe olsa dahi. on iki buçuk [1] frank demeJ:<. 
olarak _biıriları itma edecek derecede olmayub- bundan: başlca bunlar c·e
zayir'den ke~düleri: kat'-i ütiıid ·ile teı ki suretine . karar vermedikce ve 
bazı çekinecek. devletlerden. dahi, kendü usullerine ber muhalefet. bu ka· 
dar mebaliğ·i ve.fii-ı; yani ib_tida Ceiayir'i_istila etdikl~rinde mas!ufla~ı ofan 
yüz. milyo~ frankdan Cezayir hazinesinden ahzetdilderi · .. rivaye"t olunan 
dok.san ~Üyôn }ra~k· bitteıi~H ma·ada~1~le ol. tarihden_ ~erÜ. sene. be-sen~ 

. sl!-rf _etdikleri"akçeler "kafteten verilmek lazım. gelse yine efkar~ı nasdan bu. 
hususun~.~iıret-i suhulet_i hatır-.i bendeganeme gelmeyüb Fransaİuni.ın Ceza-

.. yir'de yeileşmesi ln"giltere devletinin usıil~i politikası.na muhaiif itikad olunu_b 
Devletlü Akif Efendi Hazretlerinin [2] infisalleri cihetiyle bu. ırsnada İngiltere· 
Devletin1n mahcubiy_eti ve mahZuziyeti kemalda o"lması dah(~emtil olduğun-
· dan. aiılarin, tarafınd;mbir mııavenet:-i.kavliye ~uht1riı melhuz ise de bu dahi 
asar:ı himem-i behiyy~lerine mlitevakkıf rnevadd~n' olmağı~ eğer.çi bu· 
günler bu tarafa feşrif-i alileri musainmem ise hakk~i • acizanemde - pek 
büyük inayet. olarak, inşa' Allaht,ı taala. keyfiyetin biletraf·. müzak~~esine 
itina oİunacağı ve ol tarafcfa.n hareket-i. seniyyeleri .esnasırid<! bu hususdan 
do_Jayı .el'?ette Umur-:ı Ecnebiye Nazırı .:,_,:::..).~ [3J un istikŞaf. i zamirine da-

. hi fnayet buyur.ucakları b.edihi ise~· de 'şayed · teşrifferi biraz e'yyam dih'i 
. - . •.. . : . . .-· . 

. [1] Burada da «milyon> kelimeainin ·unutulduğu açıkça görül~ektedir. . 
[2] T~hsıra. sahihi ~eşhur Yozgadlı Akif Paşa .:?: sıralarda Chırrchill ~eselesinden 

dolayı Harİciye Nazıı:lığındıı~ alınmıştı. ' . . 
(3] Palıİıerston. · · · 
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gecikecek olur ise ol halde bu .maddenin ·üzerine vaki olmuş ve olacak 
malumat ve mütalaat-ı aliyyenin tafsilen ve izahen iş' an niyaz-i m;;ıhsus-ı 
bendegan em idügi ve bu maddeye dair vürud eden tahrirat." i samiye ile 
tekarir~i mezkure. suretleri manzur-ı devletleri olmak. ve bim.ennlhi taala 
b-u tarafa teşriflerinde yine _beraber. getürülmek üzere. ay~en .işbu :ariza-i 
bendeganeme v~z' ile takdim olunduğu inşa' Allah ül-kerim-maliiİn~i alileri 

. buyuruld~kda her .halde em~-ü ferman· hazret·i men _l~h~l-em_t!nqir . 

• •••• ···-, * .. . xxxıx 
. .. Ateb~~i biile~d-mertebe-i . veUyy ün-İıi~rft'ilerin~ ··ma:uz.:i 

· ç~ker-i :k~m~nel~ridiır _ki [1] 

· '. ~' ·. Cezayi_r ve Tun~s maddelerine dair Fransa. elçisi ;.J; rJıv"1 [2] ·ne 
cereyan eden mü~avebat-ı a.liyyelerinden bahisle Fransızlarm. bti madde.: 
lerde rıi-nüma olan müdahale-i mefsedetleriniri ö:ıü kestirilmesi v_e elçi-i 
&numaileyhin ifadat~i anifesinden dolayi münasib ise bazı mertebe suret-i 
şikayet izhar ve irae olunması hususunu şamil başka· ve :Trabliıs Valisi 
·sabık Ali Paşa [3]nın- sened altına girmiş olan:·yüz bin Şu kadar frank. 
·deyni içüiı elçi-i niumaileyhe sur.et"i taahhüdde · takrir-i . resmi_ ita bu
:furulmuş 'olduğundan. -· ıed.elicap .b.u hususun . ma'raz~ı '.. huliisda ·ifade 
kılırirriası 've Mısır tarafdan . olan· _,t.:,j . [4] -nam . lainin -neşretdlği 

ri~aJe.:i ıTıüzeyyifesini_ 'iptal~n J'iy [5] ~arif etiyi~. -tertibi tasmim· .. olu-· 
.. n~n risale' ·ınersuPıun <helaki . cih~tiyl~ .. geril 'kaiı~iiya~ak .· bu tarafta 
· a:har 1>ir ~ıiifuıasibl bitted~rük a~ıri marifetiyle · icra-yi iktizasiria · bakıl
-~asıni müştemJl _·b~şka - başka· .. emi~ame-i ''asafallelefic· mukaddemce 

• ziynet-i dest~i vüriıd . of muş ve tah,rir-i. nüfus . nizama tına. dair rnı.ikadde:.. 
·m:a ·,bu taraf dan gönderilen evrak ·.·Ceride Nezareti ·· taiafıiıa : .ita ile· 
ter~eme etdirilrrilş _ise de mevadd-i .mündericesi ah,val-i caTiyeye' tevafuk . 
etineditiiı~en ·layikiyle bir - Ş~y· istifade ~lunaniıyacağ"i .. ve· asl-1 'mailiib. 

· ·o)an -~iz~m)se· asakir-i_ nizamiyeye taşralarda~ neferat alı~ması. icabinda 
·siiret-i ~shhtileti !nasıl ·olmak Jazıing'eleceğinin 'bilfomesinden· ibar·et idügi · 
:.···~.: ---:~.t::·.:_~~ ,,::.; ..• •-.:~ .. ·.: -.~. ::- ... ·_:, >:------· ___ ,_: .. : l-:.I··-- ._ .. _.;_.·,_ .. ;··. ~.-·::.·.;.·_ 

·· ., ' ,. [1] Başvekale~ arşivi, Mesall-i. 'Siyasiye-Fra~sa .. (l-2}. ·tr~de 7 m~lfuflanndaİı şif;e 
ile halli. olup· hallinin Üzerinde· cLondra 11~füi. Amedi Bey bendeleri · iiı.rafından viirud 
eden tahriratın .hallidir. Fi 21 ca. :;2> ibaresi bulunduğuna göre Reşid Beyin Paris nfiri 
.iken gönderdi ki _bµ tahrirat, kendisi'. Loİıdra'ya nıılclolunduktan .. •onra İataıib.ul'a varmış 
oiac~ktır. · · - ·· _ · · · · · · . · · ·· · :' '. · - · . - · - .. 

[2] Amiriı.I Roıisııin. . _ . . . .. . ,_ .. · . 
. -· . __ [3] )\li Paşa için hak: •. Tar~ V.esiİçaları,· c.· I,._.sayı: 4, ;11/28~(: ; :-: . :: 

. [4] Zomar. (?) . . ' · ·· · ·:·; -' , ·· .. , 
· [5] Blaeque. Bu :ıat için babnK, Tarih Vesikaları, ci~t1_l, sayı.: :9, .; .211, not: 1. 
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be yaniyle lef fen gönderildiği iş' ar buyuı ulan· pusla da muharrer ri.saleniiı 
·irsali veyahiıd bu husus~ dair usul-i_ .cariye_leri keyfiyatmın tahkik ve 

. iş'arı'ye asakir-i ·.redife ni~amnamelerinin da.hi . bittedarük ishali hıisus;
_ larıriı. amir ihsan buyurulan emirnami-i "veliyy. ün-niamileri dahi müteaki
:ben tevarüd. etmiŞ olmakla. cümlesinin:,rrieal. ve mezayaları ı:ehin~i· tka,"'~i 
ubeydan~in olrnuşdur:, Mukaddemce .. hak-i · pay-i _sami-i . müşiranelerine. 
beyan ve iş'ar-olunduğu vechile Cezayir maddesine dair ziynet-efza~yi .dest-i 
vürud olan emirname·İ veliyy ün-niamileri takımıyle atufetlü Beylikci Efen-

. di oendelerine bilirsal rey-ve miltala~sı . istifsar olunm_uş olduğundan bu· 
.. defa ~fendi-i ıriumai~eyh. tar~fından ·cevaben vürud ile. işbu artza.-i ·ben'.' 

d~ganeme, le.ffen takdim-i hak-i pay-i veliyy. ün-iıiamileri kıhnan· tahrira~ 
fın,halli niealinde.n .v:e gerek_taraf-ı çakeraiıemdem Efendi:-i _'mumaileyhe 
yazılmış ·olan· isti'lani-namenin kezalik· takdim olunanc sureti müedasından 
rehin~i ilm~i- alileri buyrnlacağı vechile' işb4 · Cezayir maddt;si şiQ-ıdiki 
halde gayet teni ve nazik bi:r madde,·. ofarak. ·huna: t~şebb_üs oluf!m.ak 
lıizimg~lse zat-i masfahatiı kat'a fajdesi olmıyacağıiıd?n başka' politi~a~a 
bazı İnehazfri İnüstelziriı olması vahimeleri dahi hahr-hıraş olan. mevf!d-

.. dan. o!ub ezcümle bu maddeden dolayı taraf "".ı ' -çakeranemden. şimcfiye 
kadar _niin-gayri resmin sözler söyledikce iradetdikleri cevap· ve .sair tah
kikata· nazaran -bu maqde iÇün takrir~i resmi kabul _etdirmenirİ v~ ya~ud 
bunları resmen mükale"m·e suretine götürmeniıl çaresi . "olmıya'rak, faraza 
Cezayir maddesi. içün. mükaleme olacağı b.ildirilmeksizin . bir mqkaleme 
'istenilse muvaffakat edece.klei~ vazıhatdan ise de tama.in Umtir-i Ec~ebiye. 
l\ıazıı:ı yanına varılub· da. Çezayir lakırdısı. açildığı gibi. nas.ıl mu.aniele~i 
anif eye lctira ·edecekleri' meCZ:Ufll hükmünde olub egerçi .. saye-i şevket
vaye·İ. haz~et-i . şahanede· ·Umti_r-i Ecnebiye .Naz~ırının sö~ieriniri alt:i~da 
kalınmıyarak icabı' vechile :. ·mukabele ~lunacağı ve . Huda hakkıyç~~ b1:1 
maddede olunan mülahazat adem-i cesaret ve yahud bir guna rehavet ve. 
betaetden naşi olmıyarak bu hususun tesviyesi söylemek ve takrjr ver
mek, iİe değil feda-yi cana mütevakkıf olsa :q:ıücerred emr'ü İ!ad~-i haz~ . 
ret~i ş~hanenin terifizi ve bu kadar millet-i Lslamiyenin kefere dlerindcn 
tahlisi niyyet-i halis esiyle~ ol dereceye bile ~üret kılın.acağı. derk a~. i~e de. 
asl-ı mütalaa Devl~t-i Aliyyenin mesalih-i ·nazik~si üzerine· deveran:· et
mek ve bir eyalet ahalisini kurtarmak içün bir şey çıkarıhib maaz.Allahu. 
taala bunca eyaletler ahalisini türlü. derciler~ düşürmem~k ·yani menfaat-i 

. hassa iç~n mazarrat-f amme ihtiyar olunmamak. lazıingeleceğindeiı ·ve bu. 
Fransızların reviş-i mel'arietieri ve alelhususki Cezayir .hakkinda Fransa 

· miil~ti :tagyir-i: niyet' ~im_edikce Fransa Devleti lakırdısİ~! bile. lisana ala'.'" 
"inıyacağından başka bu maddenin üzerine her türlü harekata ibtidar 
edecekleri bu tarafda daha ziyade' malum olan mevaddaiı ' olduğundan 
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ve hatta ·geçen hafta· takdim _olunan ariza-i ubeydanemd~ Derisa:. 
·dete gideceği iş'a~ olunan .:.ı,)ı_,) ) ... L .Y:--_,,. [1] liecdilveda nezd-i 

' ·bendeganeme geldiğinde keiıdüsinin Devlet-i Aliyyeye hayırhahlığından 
ve bu· defa Deri:Saadete ·gideceği cihetle· Devlet-i Aliyyenin usul·i meha
sin.:.şümulüne ~alıimat-i kamile tahsil edeceğinden bahisle bunda~ böyle 
Kamarada Devlet-i Aliyye menafii üzerine kavi sözler söy!emek niyetin- · 
de olub kendüsindeiı başka Saltanat-ı Seniyye -hayrına · mail -K~marada . 
birtakım~ ademler ·dahi var· ise de_ Cezayir· ma.ddesinden: dolayı taraf-ı 

-.Devlet- i Aliyy'eden bir şey söylenecek -olur . ise Fransa Devletinin 
şimdiki- halde bu maslahat hakkında derkar ·olan mecburiyeti.- cihetiyle 
elbette be}'n · -ed-devleteyn- -bürudeti_ müstelzim- olacağindari ol halde 
Kamara ahalisi velev ki cümleten menafi-i Devlet-i _Alijryeye riı~il olsalar . 

. bile. ·hem - devlet ·ve herİı milletlerinin ·hilafına söz söyliyeniiyeceklerini · 
-ifade :etme'siyle bunun üzerine hayli rnübahasat . cereyan edüh velhasıl 
bu- adem burada hayli ~mrteb~r ve İniriistrolar ile birlikde bulunur m"aku-
1e-den old~ğuna b ·naen bu Iakırdıla·rı pek de kendüliğinden söyleıpeyub 
bazi talimat ile irad etmesi dahi hatırç. geldiğinden ve mumaileyh Bey
likci Efendi bende~erinin suret-i iş'~nna nazaran bu ·madc{e içün İngiltere 

_Devleti" tarafından. dahi bir gıina iane olamıyacak : gibi ·göründüğünden 
hu hususda zihn-i bendeganeriı ınütehayyir ola.ri!k. her ne ise mumaileyh 
Beylikci' Efendi" }:>eridderinin bugün yarıri bu tarafa· vürudu ·memul . 

. -olmağla. keyfiyet şifahen -dahi. müzakere ve ,zir Ü -balası tekrar be;.tekrar -
· ·inüt!'l-laa 've :mülahaza olunacağından ne vechile karar · verilür ·ise- hak.:.i 
cpa-yi -alilerine. beyan ve iş'.ar kılınacağı ve Çakeflerini~ mukaddema vaki 
olari mesmuat-ı - bendegan eme ·göre -Cezayir ve· Tunus· -- maddelerinden 
dolayı bu tatafdan ;.;-JJ Jıv-1 e giden taliniat .elçi-i'rnumaileyhin Deri
saadetde kullandığı lisandan -çok şiddetli olmak "hasebiyle elçi-i muma
ileyh- söylediği sözleri mecburen irad etmiŞ ·olacağından başka kendüsi
nin Devlet-i Aliyye . _ hayırhahlığı pek -mütevatir - olarak .- hatta :devleti · 
vükeİasiyle dahi bu hususdan dolayı ·münakaşada olduğuna·'ve kendhsi 
dahi bu tarafa-- :gelmeye mezun bulunduğuna pinaen . hakkında şimdiki . • . 

- halde ma'raz-ı şikayetde ·söz söylenÜrniyerek mumaileyh .Ali Paşanın ._ ·- . 
deyni İneddesinden dolayı emr .ü irade -·i - veliyy un - niamileri vechile : : 

: ·· [1] _Monsieur Saint Mare Girardin- (1801-1873) zamanında büyük bir ;öhret ve iti- . · 
barı olan Fransız edebiyatçılanndandır. Uzun müddet- Journal des -Debats'da muharrirlilc, -
Paris - Edebiyat Fıikültesinde profeııörlük eden bu zat, birçok eserlerin de müellifidir:. 
1834 de mebuıı seçiler.ek 1848 ihtiliilipe kadar siyasi fıialiyette bulunan ve bilhassa şark 
işlerine yakından aliik~· gi5ster.en M~iısieur Girardin, Napolelo~ III. zsmanında siyasi hayat-_ -> 
.bin. uz~k kal~ış, anCa.k iki~ci""imparatorluiun süklltundiı.n sonra yeniden -faaliyete geçerek ._. 
cumhurreisi" Thiers'in düşürülmesinde. amil olmuştur. Reşia Paşa Pariıi sefiriyken Gii-ardiıi 
mebuıi bulunuyordu. _. · · 
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.ma'raz-i cemilede sohb~tler !ra~f kılınacağı ve mersum Jl..Jj J .. tezyif en 
ve· ibtalen bir şey tertib olunmak içün bir adem tedarük olunmak üzere 

': ohna.ğla . inşa' Allahu taala: tıbk-ı irade-i aliyye-i hazret-i şahan~ üzere 
fora-yi· iktizasına bak!lacağı ve mukaddemce . gönderileri tahrir-i nüfus 
nİi~mnamesilıin ai'ıl 'gafobelikli .evrakı bir seyyah ile gönderilüb son~a
dan' veiiıe·ri birkaç kağiq dahi başkaca irsal olunmuş olduğundan eğerçi 
mer~um seyyah ile goriderilen takım henüz vasıl olıiıayüb'· da yalnız 

. son~akf.. kağld_lar ter~~me. etdirilmiŞ· ise . andan bir şey : anlaşılamı-
-. yacağı ·ınislllü topilnurı Vürudu takdirinde dahi yine _tamami :tamamına 

tevafuk etmlyeceği bedihiyatdan · olub her ne ise ·mukaddema ·. tahrir-i 
niifus - nizamnamesi istenilmiş 'ye Fransa''Devleti tarafından · dahi anlar 
verilrİıiŞ olduğundan: öylec'e irsal o!İ.ınmiış ·olarak asakir-1 redife tertibine 

· dafr nizamnamelerin irsali bu· defa emr ü ·irade buyuruimuş olduğuna ve 
filhakika ·bunların' _biı maddelere: dair nizam~ameleri pek ı:nüdekkikane 

. olarak eğerçfiş'ıfr 'buyuriılaİı pusla derun-:-i emirname-i veliyy üİı-nizamile-
rlnde. zuhur e_tmemiŞ iSe de bu. misillü nizamnamelerin . pek çok nüsah-ı 

.·· riiatbuasi bulı.inacağıria hfoaen inşa; Alllahiı taala_bittedarük irsal kılındığı 
üzere- Fransa:~ministroli:irinın ekserisi istifa etmişler ise de_ henüz yenileri . 

. nasbolunma~ıŞ olduğu .;.e· J.:1);J J~·L >-:;-_,... 'ibtida · bahren_· gidecek' iken 
. ;onradan heiren gitmekliğe kar~r vermiş 'olduğundan kendü iltim~siıia 

binaen· Devletıa· Vidin ve Belgr~·ci 'muhafizİarı ve Çermen mutasarrıfı .ve 
·. At~fetiü Ruscu~ aiuhafizı· haze~atına: olarak bi;er kıt'a riıaruzat v~ tahrirat 

dahi Ha olunmuş olub .seyyah'."i mumaileyh b_i.ı hrafda kuvve:-i lisaniye ve 
· . kaleiniye. erbablndan. ve Dev.let~i Aliyye menafÜne mail ~dem olduğundan 

bunun bÜtü'n bü,tü~ celb~r kalbi pek faidelü olacağına binaen Takvimha
ne-i Amireye m~i:riur sadetlii Hüseyin Mazhar. Efendi bendel~rL ve lstef~
naki Bey [1] kullari vasitıısiyle bu ademe politikaca iknai sözler irad etdi-. 
rilerek ve kendüsine· ikrani ve nevazişler gösterilerek celbolunması 
münasib gibi göründüğünden min-gayri haddin iş'ara ibtidar kılındığı 
beyaniyle. ariza-f kemteranem terkim. ·ve takdimine ictisar kılındığı. inşa' 
Allah fil-kerim muhat-ı. ilm· i alileri buyuruldukda her halde ;emr ü ferm.an 
hazret-i İnen leh ül-emrindir. · · · 

. Fi 20 ca 52 (2 birinciteırin 1836)' 

mühür 
, · · Mustafa Reşid-.··· 

·. {Sancı.: rıar} 

. ;Ül Re~it Paşanin~ hamisi. Pertev Paşanın·: ve dahıi sonra Reşit: Paşa zamanfı!nnda 
Babıalide hizmet etmiş, Bağdan kaymakamlığında ve Sisam beyliğinde hiıltinmuş olan 
fstefanaki Vogoridis Beydir. Bu zat,· Aleko Paşanın· babasıdır. . 
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