OSMANLI

ELçist
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Ebubekir Ratip Efendi, Osmanl~~Devleti'nin Avusturya nezdine
gönderdi~i son muvakkat (ad hoc) elçi olmu~tur. Ebubekir Ratip'in
görevinin bitiminde yazd~~~~sefaretname ve takrirler, Avrupa'n~n
o tarihlerdeki askeri, idari ve mali örgütlenmesi hakk~nda çok ayr~nt~l~~bilgileri kapsam~§ ve Padi~ah III. Selim'in ~slahat hareketlerine
önemli ölçüde ~~~k tutmu~tur 1.
Arapça ve Farsça dillerini bilen, ~air ruhlu, bilgili ve yarat~c~~
bir ki~ili~e sahipti Ebubekir Ratip Efendi. Ebubekir Ratip, ~slahatç~~
Padi~ah~n~n gerçek bir temsilcisiydi ve yeni bir diplomat tipini simgelemekteydi. Ba~ka bir deyi~le, Ebubekir Ratip Efendi, kendinden
önceki elçiler gibi öncelikle usül ve te~rifat sorunlar~~üzerinde durmamakta; onu daha çok de~i~ik kurumlar~n örgütlenmeleri, bu örgütlerin yap~sal sorunlar~~ilgilendirmekteydi 2 . Örne~in, Ratip Efendi
Avusturya'da Askeri Akademi'yi ziyaret etmi~~ve sefaretnamesinde
Avusturya'n~n askeri örgütlenmesi konusunda çok ayr~nt~l~~bilgiler
yer alm~~t~.
Ebubekir Ratip Efendi, Askeri Akademi'nin yan~s~ra, Mühendislik Akademisi ve Sark~yat Akademisi'ni de incelemi~~ve böylelikle,
Avusturya'daki e~itim sistemi hakk~nda da bir fikir sahibi olmu~tu.
Günümüzde "Viyana Diplomasi Akademisi" olarak bilinen o tarihlerin Sark~yat Akademisi Osmanl~~Elçisini büyük ölçüde etkilemi~~3 ve
elçirniz bu Akademi üzerine bir ~iir bile yazm~~t~~(Bu ~iir, yurdumuzda
~imdiye de~in hiç bas~lmarm~~olup, asl~~Viyana Diplomasi Akademisi
Ebubekir Ratip Efendi'nin Viyana elçili~i s~ras~nda yazm~~~oldu~u takrirlerden en ayr~nt~l~~ve bilimsel olan~~490 sayfadan ve birçok cetvellerden olu~an
Sefaretname-i Ratip Efendi'dir.
2 Harald Gardos, "Österreich und die Turkei nach Sistowa," Mitteilungen
des österreichischen Staatsarchivs, 24. Band (197~ ), Wien, 1972, s. 361.
3 Bu Akademiyi Avusturya - Macaristan ~mparatoriçesi Maria Theresia 1753
y~l~nda Osmanl~~ imparatorlu~u nezdindeki Avusturya Elçili~ine dil bilen tercümanlar gönderebilmek amac~yla kurmu~tu.
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ar~ivlerindedir). Bu ~iirinde, Ebubekir Ratip Efendi, Padi~ah III.
Sultan Selim Han'~n elçisi olarak, 1206 (1792 M.) y~l~nda Viyana'ya
atand~~~n~ ; bu Imparatorluk ba~kentinde saraylar, bilim yuvalar~~
ve daha yüzlerce harika ~eyi büyük bir hayranl~kla gördü~ünü;
Akademi'nin kendisini ~eref misafiri olarak davet etti~ini ve burada,
kendisine kendi dilinden hitap edildi~ini; Akademi'de gençli~in k~sa
zamanda ve özlü bir biçimde Arapça, Farsça ve Türkçe dillerini
ö~rendi~ini; kendisinin bizzat bu gençleri s~nad~~~n~~ve ö~renciler
taraf~ndan büyük bir anlay~~~ve dostlukla kar~~land~~~n~ ; Akademi'nin
kitaplar~, yaz~lar~, kanunlar~, para kolleksiyonu ve korosunu büyük
bir hayranl~kla izledi~ini anlatmakta ve bu bilim yuvas~n~n gelecekte
de aynen devam etmesini temenni etmektedir 4. _Bu Akademi'yi
ziyareti s~ras~ nda, Ebubekir Ratip Efendi o tarihlerde burada ö~renci
olan ünlü Avusturyal~~~ark~yatç~~ve tarihçi Joseph Hammer - Purgstall'~~
(1774-1856) da tan~nm~~~ve ona ~öyle demi~tir: "Sen ileride büyük bir
adam olacaks~n." 5
Ebubekir Ratip Efendi Avusturya'n~n ekonomi politikas~n~~da
yak~ndan izleme olana~~n~~bulmu~~ve Osmanl~~Padi~ah~~III. Selim'e
bu konuda birtak~ m tavsiyelerde bulunmaktan geri durmam~~t~.
Örne~in, bütçe aç~~~n~n azalt~lmas~, damga resimlerinin konulmas~,
iç ticaretin ve yerli sanatlar~n geli~tirilmesi gibi. 6
Osmanl~~Elçisi Ebubekir Ratip Efendi'nin Viyana'ya geli~ini
takiben ve elçilik görevinin bitiminde, Avusturya - Macaristan Imparatoru II. Leopold, Ba~bakan Kaunitz, Ba~bakan Yard~mc~s~~Von
Colloredo ve Avusturyal~~devlet adam~~ve diplomat Cobenzl'a yazm~~~
oldu~u ilginç mektuplar ve bunlar~n cevaplar~mn el yazmas~~as~llar~ndan bugünkü konu~ ma dilimize çevirileri a~a~~da sunulmu~tur.
Bu mektuplar~n as~llar~~Viyana Milli Kütüphanesi'nde bulunmu~~
olup 7, bunlar henüz yurdumuzda bas~lmam~~t~r.
4 ~ iirin Viyana Diplomasi Akademisi'nin ar~ ivlerinde bulunan Almanca
sûretinden tercüme.
5 Karl Teply, "Türkische Gesandschaften nach Wien (1488-1792), Geschichte,
S. 24' den Josef Freiherr von Hammer - Purgstall, Erinnerungen aus meinem Leben
1774-1852, 2. Abt., Bd. 70, Wien 1940, S. 26.
Faik Re~it Unat, Osmanl~~Sefirleri e Sefaretnhmeleri, Ankara, Türk Tarih
Kurumu Bas~mevi, 1968, S. 158-59.
7 Viyana Milli Kütüphanesi, I 127 No.lu el yazmalar ~na ait katalog. MxT.
50 1.
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Birinci mektup —Bu mektup, Ebubekir Ratip Efendi taraf~ ndan
Avusturya - Macaristan Imparatorlu~u Ba~bakan Yard~mc~s~~Kont
Colloredo'ya yaz~lm~~t~ r. Bu mektubunda, Ratip Efendi Viyana'ya
elçi olarak gönderilmesinin nedenlerini belirtmekte ve name-i hümay~:mu (Padi~ah~ n mektubu anlam~ na gelir ki; bugünkü uygulamada,
elçilerin atand~klar~~ülke ba~kanlar~ na görevlerine ba~lamadan önce,
sunduklar~~itimatnâme'nin kar~~l~~~d~ r.) Avusturya Imparatoru II.
Leopold'a ( 79o-~~792) sunmak üzere, Colloredo'nun arac~l~~~n~~
talep etmektedir. Mektubun metni aynen ~öyledir:
"Osmanl~~Imparatorlu~u ile Devleti ~mparatorya aras~nda bu
kez tekid ve teyid (sa~lamla~t~ rma, kuvvetlendirme) olunan ve sonsuza
dek devam etmesi temenni olunan musalâhaya (bar~~~antla~mas~),
her iki taraf~n da riayet ve uygulamas~~için; ayn~~zamanda, taht~nda
uzun y~llar kalmas~n~~temenni yolu ile, 3 üncü Sultan Selim'in tahta
cülüsunu (ç~k~~~n~) haber vermek ve Macar K~rall~~~~ve Roma ~mparatorlu~u 8 taht~na oturan ~mparatorlarm~~tebrik etmek üzere, Devleti Aliyenin name-i hümayünlar~n~~götürmek üzere, Devleti ~mparatoriyenize tayin olunan orta elçisiyiz. Sahibi bulundu~um name-i
hümayûnu bir an evvel teslim etmek için yard~m~= ve arac~l~~~mla,
büyük ~mparatorla mülâkat~m~z ancak mümkün olacakt~ r. Prens
Colloredo cenaplarm~n öteden beri yüksek karakterlerini ve asaletlerini ve ünlerini s~k s~k duydu~umdan, kendisi ile bir an evvel kar~~la~mak ve konu~mak en büyük iste~imdir. ~imdi Devletim taraf~ndan
bana verilen bu görev vesilesi ile, kendisiyle bir an önce kar~~la~mak
için sonsuz heyecan duyuyorum. Kendisinin de bizi görmeden evvel
bize kar~~~olan yak~nl~k ve ilgisini bildi~imiz için, bütün kalbimizle
bu alâka ve sevgilerine lây~ k olmak için, gerekli her türlü ilgi ve
sayg~y~~gösterece~iz ve buna zorunluyuz".
~kinci mektup —Bu mektup, Colloredo taraf~ ndan Ebubekir Ratip
Efendi'nin mektubuna cevap olmak üzere yaz~lm~~t~r. Colloredo,
bu mektubunda ~ mparatoru'nun Sultan Selim Han'~ n elçisini kabul
8 1278 tarihinde Avusturya'n~n ba~~na geçen Habsburg hanedan~, hükümdar
aileleri aras~nda evlenmeler yapmak yoluyla büyük miraslara konmu~tur. I~te,
Bohemya (Çek) ve Macaristan Krall~klar~~da veraset yoluyla Avusturya hanedan~ na
geçmi~tir. Roma ~mparatorlu~undan kas~t ise, Kutsal Roma - Germen Imparatorlu~udur. ~ 8o6 y~l~nda Avusturya, Kutsal Roma Imparatorluk taht~ndan vazgeçmi~tir.
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etmekten duyaca~~~memnuniyeti belirtmekte ve ayr~ ca, Ebubekir
Ratip'i övmektedir. Bu mektubun metni aynen ~öyledir:
"Elçi Bey dostumuzun Devleti imparatoryaya gönderilmelerinin
meram ve maksad~n~~yani büyük Osmanl~~Devleti Padi~ah~n~n tahta
culusu humayûnlar~n~~haber vermek ve yeni Roma Imparatorunun
tahta ç~k~~~n~~tebrik etmek; ayn~~zamanda, iki devlet aras~ nda bu kez
tekit ve teyit olunan mübarek müsalâhan~n ilelebet devam etmesi
temennisini bildirmek kasd~~ile, kaleme ald~~~~ve tarafim~za yollad~~~~
takrirden ziyadesi ile memnun olmu~uzdur. Sevketlû, inayetlû ve
azemetlû (Padi~ah ve ~mparatorlar için kullan~ lan ünvanlar) Roma
Imparatoru velinimetimiz hazretleri; ha~metlü, miknetlû (kudretli
anlam~na gelir ve padi~ ahlar için kullan~l~ r) ulu dostlar~~olan Padi~ah-~~Ali Osman Sultan Selim Han cenab~~ ha~metpenahlarnun
tahta cülfisundan sonsuz derecede memnun oldu~unu; kendi cülüsu
nedeniyle Osmanl~~ Imparatorunun tebriklerinden ne derece haz
duydu~unu; iki devlet aras~ nda akt olunan müsalâhan~ n sonsuza
kadar devam edece~i dile~i ile ve her türlü akitlere riayet edilece~i
yani akit kurallar~ na uyulaca~~n~~bütün Avrupa devletleri muvacehesinde aç~ kça beyan ve isbat etmi~ tir. ~mparatorla Osmanl~~
Elçisinin yapmak istedi~i mülâkat arzusu taraf~m~zdan yüksek imparatorluk makam~ na arz olunacakt~r. Kald~~ki, Elçi Bey dostumuz
gibi gerek yollarda memleketimize kar~~~gösterdi~i ve gerekse buraya
geldikten sonra durumu ile de ~zhar etti~i yüksek nitelikleri ve kula~~m~za kadar gelen (piveste izan~m~z olan) büyük hasletleri dolay~s~yla,
her gün biraz daha sayg~~ve itibara lây~ k görülen bir yüce devletin
temsilcisi oldu~u için ve biz de bir memur oldu~umuzdan, kendisine
kar~~~olan görevimizi aksatmadan yapmak zorunday~z. Memleketimizde oturduklar~~sürece, rahatlar~~için elimizden gelen her ~eyi canu
gönülden yapaca~~m~za ~üphe etmemelidirler."
Üçüncü mektup —Bu mektup, Ebubekir Ratip Efendi taraf~ndan
Avusturya - Macaristan imparatorlu~u Ba~bakan~~Prens Kaunitz'e
yaz~lm~~t~r 9. Ebubekir Ratip Efendi, bu mektubunda bu kez Ba~ba9 Osmanl~~ Elçisi Ebubekir Ratip Efendi, önce 20 ~ubat 1792 tarihinde Ba~bakan yard~mc~s~~Kont Colloredo, bunu takiben 22 ~ubat tarihinde de Ba~bakan
Kaunitz taraf~ndan kabul edilmi~~ve bunlara beraberinde getirmi~~oldu~u Sadrazam~n birer mektubunu sunmu~tur. Osmanl~~diplomasisinde, elçilerin nezdine
atand~klar~~ülke hükümdarlar~/la Padi~ah~ n bir mektubunu (htimayunname),
ba~bakanlar~na da Sadrazam'~n bir mektubunu götürmeleri âdetti.
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kan Kaunitz'e Viyana'ya elçi olarak geli~~nedenlerini aç~klamakta,
Kaunitz'in ki~ili~ini övmekte ve ~mparator'la görü~me talebini yenilemektedir. Mektubun metni aynen ~öyledir :
"Büyük Osmanl~~Devleti ile imparatorluk Devleti aras~nda bu
kez yeniden tekit, teyid ve düzenlenen mübarek müsalahan~n her iki
devlet aras~nda ilelebet sonsuza dek devam etmesini, müsalâha ~artlar~na riayet edilmesini ve ayn~~zamanda, Sultan~n tahta cülûsunu
haber vermek, Macar ve Çek taht~na ve Roma Imparatorlu~u en
yüksek taht~na oturan imparatoru kutlamak için memleketimizden
gönderilen Devleti Aliyenin orta elçisiyiz. ~evketlü, mehabetlü,
kerametlü (padi~ahlar için kullan~lan sözler) Müslümanlar Halifesi
(z~llullahü fil Mem), Arap ve Acem memleketlerinin sahibi velinimetim efendim, cihamn Padi~ah~~ve ~ahlarm ~ah~~ ~skenderi dergah-1
hazretlerinin büyük dostlar~~ha~metlü miknetlü imparator cenaplar~na,
derin teveccühleri ve temiz kalbleri ile en büyük sayg~lar~n~~yollamakla
birlikte, kendisini temsil eden heyetin ne kadar büyük bir tezahür ile
kar~~la~~r ve ne derece sevgi ile kabul edilirlerse, di~er taraftan Osmanl~~
ülkesine gelecek olan yüksek devlet ricalinin de ayn~~~ekilde ve derecede sayg~~ve sevgi göreceklerini katiyen hat~rdan ç~karmamak gerekti~ini belirtir. Prens Kaunitz hazretlerinin 30 y~ldan beri memleketimizce tan~nd~~~n~~ve ne baha biçilmez niteliklere sahip, müstesna ve
haslet sahibi bir ki~i oldu~unu hep duymaktay~z. Çoktan beri arzu
etti~imiz ve bekledi~imiz mülakat ve kar~~la~ma bu yeni memuriyet
dolay~s~~ile gerçekle~ece~i için, hadsiz ve hudutsuz zevk içinde ve sevinçliyiz. Taraf~rruza gösterilen itibar ve sayg~dan ziyadesi ile memnun
oldu~umuzdan, bir an evvel elimizde bulunan name-i hümayûnu
~ahaneyi elimizle yerine teslimde, elçili~'imiz için arac~~olman~z~~ve
sayg~de~er ~mparatorla mülakat~~teminde gösterece~iniz gayret ve
himmeti, en içden arzular~m~zla bekledi~irnizi bildirir ve beyan
ederiz."
Dördüncü mektup —Ba~bakan Prens Kaunitz'in Ebubekir Ratip
Efendi'nin mektubuna cevab~d~r. Kaunitz, mektubunda, Ebubekir
Ratip'in Viyana'ya elçi olarak gönderilmesinden duydu~u memnuniyeti dile getirmekte, Osmanl~~Elçisinin niteliklerini övmekte ve
kendisine ülkesinde gereken sayg~~ve itibar~n gösterilece~ini bildirmektedir. Mektubun metni ~öyledir :
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"Osmanl~~ Devleti taraf~ndan ~mparatorlu~umuza gönderilen
sad~k ve iyi haslet sahibi, say~n Elçinin geli~ i, vekalet günlerimize
rastlad~~~ndan, kalbimiz ferahlam~~~ve sonsuz bir sevinç duymu~uzdur,
çünkü elli y~ ldan fazla Devletimin her türlü hizmetinde bulunmu~~
ve çok önemli görevlerde bile en küçük bir kusur i~lememeye gayret
etti~imden, bu kez de de~erli ve mübarek müsalahan~ n yenilenmesi,
düzenlenmesi ve belgelerle saptanmas~ nda, Elçi Bey dostumuzun
bu memuriyete getirilmesi, bizim d~~~m~zda tüm dünyan~ n arzu etti~i
kamunun asayi~~ve istikrar~na neden olaca~~~en büyük ihtimal dahilindedir. Elçi Bey dostumuzun bu yararl~~göreve atanmas~~ve di~erlerine
ye~leni~i ile, onun zekas~= ne kadar üstün ve kabiliyetlerinin herkesden ne denli yüksek oldu~unu bir daha görmü~~olmakla, bütün
kalbirnizle sevindi~imiz aç~kt~r. Padi~ah~~Ali Osman ha~metpenahla=in ~ evketlû, kudretlû, azametlû Imparator Efendim Hazretlerine
olan temiz kalb ve derin teveccühleri hakk~nda bilgi edinmi~, yararlanm~~~zd~r ve bundan son derece sevindi~imizi ~evketlû Efendime de
elbette duyuraca~~z. Kendilerinin de bundan ne kadar memnun ve
ho~nut olaca~~ndan katiyen ku~kum yoktur. Keza taraflar~ndan dahi,
Osmanl~~Devleti Padi~ah~ na ve Devleti Osmaniye'ye olan yürekten
gelen teveccühünü Elçi Bey dostumuza bizzat mülakat yap~ld~~~~
gün ~ifahen dahi bildirilece~i ku~kusuzdur. Bizim taraf~m~zdan dahi
kendisine olan sevgi ve saygmuz ve burada görece~i itibar sonsuzdur.
Ülkemizde ikameti esnas~nda, ~ahs~na ve ülkesine kar~~~gösterilecek
itibar ve sayg~y~~ ~imdiden bildirir ve saptar~m".
Be~inci mektup —Bu mektup, Osmanl~~Vlçisinin Avusturya Imparatoru ve ~mparatoriçesi'nin huzuruna kabul edili~~ve nâme-i
hümayunu sunu~una ili~kin protokol kurallar~n~~saptayan belgedir:
"Elçi Efendi cenablar~, Imparator ve ~mparatoriçe ile mülâkata
gitmeden önce, âdet oldu~u üzere alay defterini vermeli, keza huzura
gireceklerin isim ve rütbelerini de daha önceden bir liste halinde
verip aç~klama yapmal~d~r.
Elçi Efendi saraya vard~~~~zaman, hançer ve b~çaks~z olmal~;
keza maiyeti de huzura sava~~gereçi ve b~çak ta~~madan girmelidir.
Alayda Divan Efendisi hümayûnnâme'yi elinde ta~~r ve Elçi Efendi'nin
bindi~i Hintu'n.un (Macarca: yayl~~araba) önünde gider. Elçi Efendi
hintuda ve alay~~ile birlikte, Saray-~~Çasariyenin (Imparatora verilen
ünvan) kap~s~ndan içeri girdi~i zaman, Divan Efendisinin d~~~nda

RAT~P EFENDI'NIN V/YANA MEKTUPLAR/

79

atl~~olan maiyeti orada attan inip, Elçi Efendinin oturdu~u hintunun
arkas~ndan yayan yürürler ve binek ta~~na geldikleri zaman, Divan
Efendisi de at~ndan iner ve elçi de hintudan iner, merdiven ba~~na
kadar kimse daha ileri geçmez. Maiyetin hepsi Elçinin arkas~ndan gelirler, Elçi Efendi merdivenden yukar~~ç~karak selâml~k odas~na girdi~i
zaman, iskemleye oturup, mücevvezesini (alay kavu~u; sadece alaylarda ve resmi merasimlerde giyilir) giyip huzura kabule haz~r oldu~unu bildirir. Elçi Efendi Imparator hazretleri veya ~mparatoriçe hazretlerinin arz odas~na girdi~inde, ulu devletinin ~an~na lay~k bir nezaket
ve sayg~~ ile bir temenna (sa~~eli az çok a~a~~ya indirdikten sonra
a~za dokundurup, ba~~n üzerine koymak hareketi ki, ete~inizi ve
hâkipayinizi (temiz ayaklar~n~z~) öpüp ba~~m~n üzerine koyar~m,
anlam~na gelir) eder. Keza Elçiyle beraber huzura giren Divan Efendisi
ve di~er rical de temenna ederler. Daha sonra odan~n ortas~na geldikleri
zaman, bir temenna daha yaparlar. Ve tahtm ilk basama~~na yakla~t~klar~~zaman, üçüncü kez temenna etmeleri gerekir. Bundan sonra
Elçi Efendi konu~ur ve Imparatorluk devlet tercümam onun konu~mas~n~~tercüme eder. Konu~mas~n~n tercümesinden sonra, Elçi Efendi
hümayunnâmeyi (itimat mektubu) ve Sadrazam~ n mektubunu Divan
Efendisinden al~p, taht~~Çasariyenin (imparator taht~) basama~~na
ç~k~p, Imparator veya ~mparatoriçe hazretlerinin sol taraf~nda duran masa üzerine koyar, arkas~n~~dönmeden iner ve yerinde durur.
Bundan sonra Imparator veya ~mparatoriçe taraf~ndan ba~vekillerine
i~aret edilir; onlar Elçi Efendiye cevap verirler; tercüman bu cevab~~
tercüme ettikten sonra, Elçi Efendi bir kez daha Imparator taht~n~n
basama~~na ç~k~p, Devleti Çasariyenin nizamlar~~gere~ince, kendinden
önceki elçilerin yapt~~~~gibi Imparator ve ~mparatoriçenin krall~k ve
kraliçelik elbisesinin ete~ini sayg~~ile öper 1° ve arkas~n~~çevirmeden
basamaktan inip, bir temenna; ayn~~ ~ekilde, odan~n ortas~nda bir
temenna daha ve odadan ç~kmadan önce bütün maiyeti ile üçüncü
kez bir temenna daha yap~p, veda merasimini bitirir. Elçi Efendinin
maiyetinde Yahudiler yahut H~ristiyanlar varsa, onlardan teki bile
10 Ancak, Ebubekir Ratip Efendi bu mektupta belirtildi~i gibi, Imparator
ve Imparatoriçenin elbiselerinin ete~ini öpmemi~~ve bu da Avusturya Saray~n~~
oldukça k~zd~rm~~t~. Hattâ, kendisine bu hareketine bir dikkatsizli~in neden oldu~u
yolunda, yaz~l~~ bir aç~klamada bulunmas~~ için bask~da bile bulunulmu~tu. Bkz.:
Harald Gardos, "Österreich und die Türkei nach Sistowa," Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 24. Band (1971), S. 361.
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arz odas~na giremezler. Elçi Efendi ile beraber Osmanl~~Devletinin
tercüman~ndan ba~ka kimse kalpakla arza giremez."
Alt~nc~~mektup —Bu mektup, Ebubekir Ratip Efendi'nin AvusturyaMacaristan Imparatoru ile yapt~~~~görü~mede, ~mparator'a sundu~u
takrirdir ll ve Osmanl~~Elçisinin Avusturya'ya gelmi~~olmaktan, bu
ülkeyi yak~ndan tan~m~~~olmaktan ve burada kendisine gösterilen
sonsuz sevgi, sayg~~ve itibardan duydu~u memnuniyeti dile getirmektedir. Bu takririn metni ~öyledir
"Osmanl~~Imparatorlu~unun tac ve tahtma sahip, memleket ve
mülkün tek hâkimi, hâdimül haremeyni ~erifeyn (~slam halifelerine
verilen unvan) denizler ve karalar sultan~, padi~ah-~~felâtun-i fetanet
(Eflâtun kadar bilgin) ve ~ehin~ah~~feridunu feraset (nadir bulunan
intikal ve anlay~~~sahibi), hüdavendigâr~~gerdunu himmet (çok
büyük i~ler ba~aran), hükümdar~~dara derban (büyük mülklerin taç
sahibi), ~ehriyar~~iskenderi ünvan (~skender ünvan~n~~haiz Padi~ah)
~evketlû, azametlû, kudretlû, mehabetlû velinimetim Padi~ah~m,
sultanlar sultan~, sultan o~lu sultan, hakan o~lu hakan, Dördüncü
Mehmed Han'~n o~lu, Dördüncü Ahmed Han'~n o~lu, Üçüncü
Sultan Mustafa'n~n o~lu Üçüncü Sultan Selim Han'~n Devleti Aliyeleri
ile Devleti ~mparatorya aras~nda bu kez düzenlenen ve güçlendirilen
hay~ rl~~ n~usalâhaya sonsuza dek her iki taraf~n riayetini temin; ayn~~
zamanda, Roma Imparatoru, Macar ve Çek Kral~~ve Devleti Osmaniye'nin dostu olan ~mparatora bu kez Macar ve Çek Krall~~~~da
intikal etmekle, hepsini birden tebrik etmek kasd~~ile ayn~~zamanda,
Padi~ah~n tahta cülûsunu haber vermek ve name-i hümayunu götürmek üzere görevlendirilmi~~memleketimin orta elçileriyiz. Devleti
~mparatoriyenin ~an ve ~öhretini, ülkelerinin üstün niteliklerini, nizam
ve kanunlar~n~, ayin ve âdetlerini duyard~k. Allah~n himmeti ve yüce
Devletimin arac~l~~~~ile, böyle bir beldeyi görmek nasip oldu~undan
ötürü, son derecede memnun ve ho~nudum. Bu musalâha nedeni ve vesilesi ile, bu harikulâde diyar~n her türlü üstün vas~f ve hasletlerini gördü~ümden dolay~~kendimi mutlu addediyorum. Devletimin bu hakir
kullar~na o derece iltifat ve ikram yapt~lar ki, sözle anlatmam im1" Ebubekir Ratip Efendi, 26 ~ubat 1792 tarihinde Imparator II. Leopold
taraf~ndan kabul edilmi~~ve kendisine beraberinde getirdi~i name-i hümayunu
sunmu~tur.
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kans~zd~r. Duydu~um sevinç ve mutlulu~u anlatmaya ne kalernim,
ne de sözlerim kâfi gelmez".
Yedinci mektup — Imparator ile yap~lan görü~mede, Osmanl~~Elçisinin takririne Kont Colloredo taraf~ndan verilen cevab~n sûreti
a~a~~da sunulmu~tur :
"Osmanl~lar~n büyük Padi~ah~~Sultan Selim Han cenaplar~n~n
tahta ç~kmas~n~~haber vermek, hümayunlar~m getirmek, tahta ç~kan Avusturya - Macaristan - Çek ~mparator~~nu kutlamak, iki devlet
aras~nda teyit ve tekit olunan mübarek musalahan~n sonsuza dek
sürmesi ve bu antla~man~n kurallar~na uyulmas~~amaçlar~, Elçi Beyin
takririnde de belirtildi~i gibi; ~evketlû, kudretlû, azametlû Avusturya
Imparatoru velinimetim efendim hazretleri, tahta cülüsunun tebrik
edilmesinden dolay~~sonsuz derecede memnun olup; kar~~l~k olarak,
yeni tahta cülüs eden yüce Osmanl~~ ~mparatorunu kutlar ve uzun
ömür ve devleti saltanatta uzun y~llar kalmas~n~~diler; ayn~~zamanda,
iki devlet aras~nda akt edilen musalahamn l~er türlü ~art~na riayet
edilece~ini beyan eder; ayr~ca, Elçi Bey'e de ~amna yak~~~r ~ekilde
;zaz ve ikram edilece~ini bildirir".
Sekizinci mektup — Avusturyal~~devlet adam~~ve diplomat Kont
Cobenzl'~n Imparator ad~na, Ebubekir Ratip Efendi'ye yazd~~~~
mektupta, imparator'un Ebubekir Ratip'in elçi olarak Viyana'ya
atanmas~ndan duydu~u memnuniyet belirtilmekte ve Osmanl~~
Devleti ile Avusturya imparatorlu~u aras~nda akdedilen bar~~~antla~masm~n ~artlar~na Avusturya'n~n da aynen uyaca~~~hususu yer
almaktad~r. Bu mektubun metni ~öyledir:
"Sevketli, azametli Roma Imparatoru, Macar ve Çek Kral~~
hazretleri, Elçi Beyin takririnden fevkalade memnun olmu~ ; Devleti
taraf~ndan bu hay~rl~~göreve atanmas~na çok sevinmi~, kendisini bu
görevi ba~ar~yla yerine getirmeye muktedir ve görevine müstahak
buldu~u için ayr~ca gurur duymu~tur. Gerek Osmanl~~Padi~ah~~3 üncü
Selim Han~n tahta cülûsunu haber vermek, gerek Imparatoru tebrik ve her iki devlet aras~ndaki musalahan~n devaml~~olmas~~için,
Osmanl~~Devleti taraf~ndan gösterilen istek ve itibar~n aynen Imparatorluk Devleti tarafindan da gösterilece~i ve bu hususun tahkiki ve
tasdiki yolunda, Osmanl~~Devleti nezdinde mukim orta elçilerine
emirler ve tenbihler, Imparatorluk yüksek makam~nca buyrulmu~tur.
Bu emirler yerine getirilecektir ".
Bel/elen C. XL1.11, 6
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Dokuzuncu mektup — Bu mektup, Ebubekir Ratip Efendi'nin Ba~bakan Kaunitz'e, elçilik görevinin bitimi nedeniyle yazd~~~~ve Viyana'da gördü~ü s~cak hüsnü kabûlden ötürü, ~ükran duygular~n~~dile
getiren bir mektuptur. Ayn~~zamanda, Osmanl~~Elçisi, Nisan 1792
tarihinde Imparator II. Leopold'un ölümü üzerine, Avusturya Imparatorluk taht~na ç~kan II. Franz'a Padi~ah'~ n bir mektubunu (name-i
hümayun) ve Ba~ bakan Kaunitz'e de Sadrazam'~n bir mektubunu
getirmi~tir 12 ve yeni Imparator ile görü~me talebinde bulunmaktad~r:
"Saltanat~n ~~~~~, tacedar~~ve göz bebe~i, millet mülkünün sahibi,
hükümdar~, azametlü, ha~metlû, bu mülkün merkezi, ~an~, göklerin
kutbu, ~evketlû, kerametlû, mehabetlû. (padi~ahlara mahsus ünvanlar),
velinimetim efendim, Padi~ah hazretlerinin ha~metlü, miknetlü
Macar ve Çek Kral~~cenaplar~ na namei hümayun ile beraber, Sadrazam~n da sevgi dolu mektubunu getirmi~~olduk. Elçili~imiz gere~i
gibi sonuçland~~ve biz sefaret görevini yerine getirdikten sonra geriye
dönme hususumuz yaz~l~p, i~lem gördü. Bu vesile ile mülakat ve
sohbet etmek bahanesi yarat~ld~. Allah~n izniyle mü~arünileyh Kral
hazretleri geli~inde, kendisiyle resmen mülâkat~m~za himmetinizle
karar verilece~ine eminiz. Bir süreden beri Becin (Viyana) havas~ndan
ve suyundan, bilhassa gönül açan pek çok mesire yerlerinden, fabrika
ve akademilerini görüp mü~ahede etmekten sonsuz zevk duydu~umuzu
ve bilhassa Beç halk~n~ n ve Beç asillerinin bizlere gösterdi~i sayg~~ve
muhabbetten, hele Avrupa devletleri nezdinde akl~~ve yüksek hasletleri ile tan~ nan Prens Kaunitz gibi olgun bir ki~i ile görü~tü~ümüzden, kendisinin de bize olan itibar, sayg~~ve sevgisinden mutluluk duydu~umuzu; haddinden fazla gururland~~~m~z~ ; memleketimize döndü~ümüz zaman gereken te~ekkür ve ~ükran borcumuzu yaz~l~~olarak da
bildirece~imizi arz eder, yurdumuza iademiz için lüzumlu i~ lemde
himmetlerini dileriz".
12 Bugün oldu~u gibi, eskiden de hükümdarlar veya devlet ba~kanlar~n~n
ölümü veya bu görevden ayr~lmalar~~durumunda, bunlar~n yerlerine geçen yeni
h~lkümdar veya ba~kanlara, di~er devletlerin o ülke nezdindeki elçileri arac~l~~~yla, yeni itimat mektuplar~~ sunmalar~~diplomasinin köklü bir kurahyd~. ~~te bu
nedenle, Ebubekir Ratip Efendi de, yeni tahta ç~kan II. Franz'a Padi~ah III.
Selim'in bir hümayunnâmesini getirmi~ ti. Ratip Efendi Sadrazam'~n mektubunu
Ba~bakan Kaunitz'e 16 Haziran, hümayunnâmeyi de II. Franz'a ~~Temmuz 1792
tarihinde sunmu~~ve hemen bunun akabinde Avusturya'dan ayr~lm~~t~.

RATIP EFENDI'NIN VIYANA MEKTUPLAR~~

83

Onuncu mektup —Bu mektup, Avusturya - Macaristan Imparatoru
II. Franz'~n Ba~bakan~~Kaunitz'in Ebubekir Ratip Efendi'nin mektubuna cevab~d~r. Bu mektupta, Avusturya ve Osmanl~~Devletleri
aras~ndaki dostlu~un ilelebet sürece~i ve bu dostlu~un güçlendirilmesi
ve peki~tirilmesinde Osmanl~~Elçisinin büyük rolü dile getirilmektedir.
Sözkonusu mektubun metni a~a~~da sunulmu~tur :
"~evketlû, kerametlû, azametlû velinimetim efendim, Macar ve
Çek Kral~~cenaplar~na bu kez vas~l olan ve Devleti Osmaniye'nin Avusturya hanedan~na kar~~~gösterdikleri sayg~~ve sevginin bir delili olan
name-i hümayundan gayri, taraf~m~za da gelen mektup ve bu mektupta
bize gösterilen yak~n dostluktan ötürü son derece haz duyduk. Bilhassa
Macar ve Çek Kral~~ve Osmanl~~ Padi~ah~~gibi ulu ve miknetlû iki
büyü~ün aras~nda olu~an ve ilerde de sürecek olan dostluk bizi de
sonsuza dek sevindirmektedir. Allah~n izni ile ha~metlü Kral cenaplar~~
geldi~i zaman, Elçi Bey taraf~ndan istenilen resmi mülâkata karar
verilecek ve miknetlû Kral hazretlerinin uygun gördükleri tarih
kendilerine bildirilecektir. Elçi Bey dostumuzun Bec'in su ve havas~ndan ve memleketimizde ikametinden beri, gerek uhdesine yani
üzerine ald~~~~görevi ve gerekse zati hasletleri göz önüne al~narak,
kendisine gösterilen itibar, sayg~~ve sevgiden son derece raz~~ve ho~nut
oldu~undan ve takrirlerinde hakk~m~zda kulland~~~~çok güzel sözler
ve sevgi dolu beyanat~~bizi son derece sevindirmi~tir. Kald~~ki, Elçi
Bey dostumuz Istanbul'a döndü~ü zaman, hakk~m~zda kulland~~~~
bu memnuniyet verici sözcükleri tekrarlayacakt~ r. Kendindeki ola~anüstü zekây~, ehliyet ve kabiliyeti bir kez daha kamtlayacakt~r. Bundan
ba~ka, Devleti Osmaniye ile Avusturya hanedan~~aras~ndaki dostluk
Say~n dostumuzun arac~l~~~~ile ilelebet payidar olacakt~r. Bizim
tarafim~zda da, Elçi Bey dostumuz ve yüce Osmanl~~Imparatorlu~u,
Devletimizin en büyük sevgi ve sayg~s~~ile, ülkemizi kar~~lar~nda
daima en yak~n dostu olarak bulacaklard~r".
Onbirinci mektup — Osmanl~~Elçisi Ebubekir Ratip Efendi'nin
Avusturya Imparatoru II. Franz ile yapt~~~~görü~mede sundu~u
takriridir. Bu takririnde, Ebubekir Ratip Efendi Avusturya Imparatoruna veda etmekte ve ülkesine dönebilmek için, ~mparatorun
iznini istemektedir. Sözkonusu takririn metni aynen ~öyledir:
"Padi~ah~~hatemi kerem, ~ehin~ah-~~rüstemi hadem, ~ehriyar~~
çem~idi cenab ve tacidar~~hur~idi rekâb, cihanban~~cihan-~~himmet,

134

14tNER l'UN~ER.

sahibk~ran-~~kahraman-~~kudret, hulasai celilü~~an Ali Osman, halife-i zaman, ~evketlû, azametlû, mehabetlû ve kudretlÛ velinimetim
(Padi~ah'a sayg~~sözcükleri) Padi~ah~m Sultan Selim Han huldüllah~~
mülkü ilâ ah~r~zzaman (Allah sonuna dek ba~~m~zda b~raks~n)
hazretlerinin hilafeti ve ha~metlû, miknetlû yeni tahta geçen genç
Kral hazretlerinin pederleri Imparator cenaplar~~zaman~nda, orta elçilik ile memleketlerine görevli olarak geldi~imizi kendileri de bilirler.
Taraflar~ ndan bu kez gönderilen dostluk mektuplar~~serini alay~~
~ahane'ye (padi~ah~ n huzuruna) ula~t~~~~zaman, k~ymetli pederleri
Imparator hazretlerinin ölümüne Padi~ahuruz~n fevkalade üzüldüklerini ve müteessir olduklar~n~ ; ancak, ha~metmeab cenaplar~n~n
tahta cülûsu münasebeti ve dostlu~umuzun pederleri zaman~ ndaki
gibi devam etmesi ve ayn~~zamanda, ba~sa~l~~~~dileklerini içeren
hümayunnameyi zat~~~ahanelerine götürmek üzere yeniden görevlenlendirildim. Memleketlerine geldi~imde ikamet süresince, benim
gibi âciz ve hakir kullar~ na bu derece itibar, sayg~~ve muhabbet
gösterilmesine sonsuz memnun oldum. Bu durumun Devletim taraf~ndan da ayn~~ ~ekilde kar~~lanaca~ma hiç ~üphem yoktur. Yeter ki,
Cenab~~Allah bu iki devlet arasmdaki sevgi ve dostlu~u payidar
etsin, buna en ufak bir leke bile sürmesin. Osmanl~~Devletinin kanunlar~na göre, büyük Devletinizde görevim bitmi~~oldu~undan, tekrar
memleketime dönmem için izin ve icazet vermenize müsaadelerinizi dilerim. In~allahü Taalâ memleketime var~r varmaz, kendi
taraf~mdan da, size lay~k iyi bir elçi oldu~umu mekh~plar~mla ispat
edece~imi sayg~lar~mla arz ederim."
Onikinci mektup — Ebubekir Ratip Efendi'nin imparator II. Franz
ile yapt~~~~görü~mede sundu~u takrire, imparator ad~na Kont Cobenzl'~n verdi~i cevapt~r. Burada, yeni tahta ç~ kan Imparator II. Franz'~ n
zaman~ nda da, Avusturya Devleti'nin Osmanl~~Devleti'ne kar~~~
duydu~u dostlu~un devam edece~i ve Osmanl~~Elçisinin ülkesine
dönebilmesi için gerekli i~lemlerin yap~lmas~~ve Elçinin her türlü
rahat= sa~lanmas~~için, bizzat Imparatorun gerekli emirleri verdi~i
bildirilmektedir. Mektubun metni a~a~~da sunulmu~tur:
"~evketlû, kudretlû, inayetlû velinimetim Kral Hazretlerinin
büyük dostlar~~olan, gerek daha önceki ~evketmeab Kral~n vefat~ndan
ha~metlû, miknetlû Osmanl~~Padi~ah~~Sultan Selim Han cenaplarnun
ne kadar üzülüp kedereidü~tü~ü, gerekse yeni Kral~m~z~n tahta cülû-
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sundan ne derece memnun kald~~~~Elçi Bey'in takririnden anla~~lmaktad~r. Ha~metmeab~n, t~pk~~vefat eden pederleri gibi Devleti
Osmaniye hakk~ndaki iyi niyeti, sevgi ve sayg~s~~ a~ikard~r ve bu
nedenle de, iki devlet aras~ndaki bar~~~ko~ullar~~eskisi gibi devam
edecektir. ~evketlû Kral Hazretlerinin Osmanl~~Devletine kar~~~
gösterdi~i dostane niyetler, bu kez de taraflar~ndan Elçi Beye verilmi~~
olan ve teslim edilen dostluk mektuplar~ nda da beyan edilmi~tir.
Elçi Bey'in Osmanl~~ Padi~ah~n~n huzuruna vard~~~~zaman da bu
dostlu~u ~ahsen sözlü olarak belirtece~ine ~üphe yoktur, zira kendisi
ülkemizin sad~ k bir dostudur. Elçi Bey, ülkemizde ikameti süresince
bütün hareketleri, iyi niyetleri, hat~r~inasl~klar~~ ve tav~rlar~~ile ülkemize olan sevgi ve sayg~s~n~~göstermi~tir. Kald~~~~sürece s~hhat, afiyet
ve safa içinde vakitlerini geçirmi~ tir. Bu kez de memleketine dönü~ü
için lüzümlu i~lemlerin yap~lmas~~ ve her türlü rahat~n~n temini
için, laz~m gelen yerlere bizzat Ha~metmeab taraf~ndan emirler verilmi~tir."
Onüçüncü mektup —Bu mektup, Ebubekir Ratip Efendi'nin Avusturya imparatorlu~u nezdindeki elçilik görevinin bitti~ini bildiren
ve bu ülkede kendisine gösterilen sevgi, sayg~~ ve itibardan ötürü,
duydu~u ~ükran ve minnet borçlar~n~~dile getiren veda mektubudur.
Mektup Ba~bakan Kaunitz'e yaz~lm~~t~r. 13 Mektubun metni ~öyledir:
"Allaha binlerce defa ~ükürler olsun ki, Avusturya imparatorlu~undaki görevimiz istenildi~i ~ekilde son bulmu~tur. Memleketlerinde gördü~ümüz ikram, sayg~~ve sevgi yurduma iletilecektir.
Devletim taraf~ndan da bu hususta icap eden her i~lemin yap~laca~~~
ve minnet borçlar~nuz~n kendilerine iletilece~i ~üphesizdir."
Ondördüncü mektup — Ba~bakan Kaunitz'in Ebubekir Ratip'in
veda mektubuna verdi~i cevapt~r. Mektubunda Kaunitz, Osmanl~~
Elçisinin görevini yerine getirmede gösterdi~i ba~ar~dan ne denli
mutluluk duyduklar~n~~dile getirmekte, Ebubekir Ratip Efendi'nin
meziyetlerini övmekte ve Ratip Efendi'nin sa~l~kla ülkesine dönmesini
dilemektedir. Kaunitz'in mektubunun metni aynen ~öyledir:
"Elçi Bey, memuriyetinin son buldu~u ve ülkemizde gördü~ü
yak~n ilgi, sevgi ve sayg~y~~kendi ifadeleri ile belirtmi~lerdir. Keza
13 Ebubekir Ratip Efendi, 3 Temmuz 1792 tarihinde Ba~bakan Kaunitz'e
veda ziyaretinde bulunmu~~ve Viyana'dan ayr~lm~~t~r.
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Devleti Osmaniye'ye kar~~~da memleketimin yak~n dostlu~u ve her
türlü ili~kinin uzun y~llar bu dostluk çerçevesi içinde devam edece~ini,
Elçi Bey kendisi de mü~ahede etmi~~ve bizzat say~n Kral~m~z taraf~ndan
bu husus kendilerine bildirilmi~tir. Böyle ebedi bir dostlu~a arac~~
oldu~u için, kendilerinden çok memnun kald~k ve mutlu olduk.
Elçi Beyin memleketimizde ikameti süresince gösterdi~i nezaket,
bilgi ve akl~~selime sahipli~i ve di~er bütün meziyetlerini yüksek
Devletine bildirmek üzere, halen ~evketlû Efendimin orta elçisi
olarak Istanbul'da bulunan say~n Elçimiz görevlendirilmi~tir. Hemen
Allahü Taalân~n izni ve yard~m~~ile, Elçi Bey dostumuzun vatan~na
s~hhat, afiyet ve selâmetle dönmelerini tekrar tanr~dan diler ve bizi de
hat~rdan ç~karmamas~n~~arzu ederiz."
Ebubekir Ratip Efendi'nin mektuplar~n~n el yazmas~~
asl~ndan yeni harflerimizle dilimize aktar~lmas~~

inci mektup
Devleti aliye ile devleti imparatorya beyninde bu defa tekid ve
teyit olunan müsalahai mü-barekei müebbedenin ilelebed tarafeynden riayetini mü~'ir ve taht~~Mi baht~~osmani üzere cüliisu hümayun
cihanbaniyi muhbir ve Macar ve Çek k~rall~g~~mesnedi yalama kuud
ve Roma imparatorlu~u erikei ülyas~na suut imparatoranelerini tehnit
ve tebriki müfessir devleti aliyenin namei hümayunlar~~ile devleti.
imparatoriyeye mebus orta elçileriyüz müstashabim olan namei
hümayunun teslimi için bir saat evvel vesatetiniz ile mülakat~~imparatoraneye himmetiniz memuldur Prens Koloredo cenaplar~n~n
nebaleti zatiye ve seciyei raziyeleri vasf~~ile öteden berü ezan~~izamm~z
milân olma~la bir sebebi hay~r ile mülakatlarma arzuke~~iken devletim taraf~ndan bu hizmeti aliye mülakat~m~za vesilei hayriye oldu~undan ziyadesi ile mesrur ve bizi görmezden evvel tarafim~za olan
itibar ve hörmetlerinden fevkalgaye münbas~t ve mehbur olub an
sam~milkalb alaka ve muhabbetlerine mecbur olmu~uzdur
2 inci mektup
imparator cenaplar~n~n ba~vekili mülakat~nda elçi bey takririne
cevap olmak üzere prenç Kolorado taraf~ndan vaki olan hitab~n
tercümesidir
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Elçi bey dostumuzun devleti imparatoriyeye ib'aslarm~n meram
ve maksad~~taht~~alibaht~~Osmani üzere cülüsu hümayunlar~~ihbar ve
Roma imparatorlu~u erikei aliyesine suudu imparatoraneyi tehnit
ve tebrikini ifsar ve devleteyn beyninde bu defa tekit ve teyit olunan
müsalâhai mübarekei müebbedenin ilelebed riayeti temini i~'ar eylemek oldu~u takrirlerinden münfehim mergubmuz olmu~tur ~evketlü
inayetlü azemetlü roma imparatoru velinneam efendim hazretleri
ha~metlü miknetlü ulu dostlar~~olan padi~ah~~Mi Osman sultan Selim
han cenab~~ ha~metmeablar~n~n keyti sitanilerinden kemal mertebe
mahzuz ve dil~ad ve kendülerinin dahi Roma imparatorlu~u mesnedi
valas~na kuudlar~n~~tehnit ve tebriki muhibbanelerinden bigaye
mün~erihül fevad olaca~~ndan ba~ ka müsalâhai mübarekei müebbedeyi
devleti osmaniye taraf~ndan bu defa ~zhar eyledi~iniz misillü taraflar~ndan dahi illelebed riayet ve devleteyn meyan~ nda cari olan hüsnü
hemcivariyet ve mevalat~~tamm~~aleddevam mer'i ve vikaye kayd~nda
oldu~unu bilcümle avrupamn müvacehesinde edellei vaz~ha ile alenen
beyan ve isbat eylemi~tir ve mülakat~~imparatoriyeyi z~mn~nda bu
defa riayet olunan elçi beyin arzu hahi~ine binaen serini Mil imparatoraneye taraf~m~zdan arz ve istizan olunur kald~ki elçi bey
dostumuz gibi gerek esnayi rahda ve gerek bu tarafa vusullerinden berü ~zhar eyledi~'i evsaf~~hamide ve sair dahi pivestei izâ=tuz olan hasaili pesendidei zatiyeye nazaran her güna itibar ve
ihtirama ~ayeste olan bir ricali devletin a~~nal~ k ve sohbetleri ile
telezzüz olmas~na i~ bu memuriyetleri vesilei hayriye oldu~undan
gayet mesrur ve mahbur olmu~uzdur ve e~er bu canibde hini ikametlerinde kendü rahatlar~~ve safay~~hat~rlar~~için bir ~ey yedimizden
gelürse ez dilü can himmet buyuracag~m~z bi i~tibahd~r
3 ümit mektup
Devleti aliyeyi osmaniye ile devleti imparatoriye beyninde bu
defa tecdid ve tekid ve temhit ve teyid olunan musalahai müebbedenin
ilelebed tarafeyndan riayetini mü~'ir ve tahtâ Mi baht~~osmani ve
örnek ikbali raht~~süleymani üzere cülüsu meymeneti menus cihanbaniyi muhbir ve Macar ve Çeh krall~~~~mesnedi valas~na kuud ve
Roma imparatorlu~u erikei ülyas~na suud imparatoru tebrik ve tehniyesini müfessir devleti aliyenin namei hümayunlar~~ile mebus orta
elçileriyüz ~evketlü kerametlü mehabetlü kudretlü z~llallahü filâlem
maliki memalikül arab velacem veli nimetim efendim padi~ah~~Mem-
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penah ve ~ehin~ah~~iskenderi dergâh hazretlerinin ulu dostlar~~ha~metlü
miknetlü imparator cenaplar~na teveccühat~~deruniye ve saffeti
kalbiyeleri ber kemal olma~la taraf~~imparatorane ve cevanibi vükelâyi
devleti casaranelerinden tekid levaz~ m müsellem ve saffet ve teyid
merasimi mührü muhabbete ikbal olundukça taraf~~z~llullahi ve cevanibi vükelâ ve ricalü ~ehin~ahlar~ndan dahi ol babda ilelebed tecvizi
kusur ve ihmali adimül ihtimaldir prenç Kauniç cenaplar~mn iktizayi
sinnü visalimiz hasabi otuz seneden berü cevherü evsaf~~hasene ve
gevheri hasayili müstahseneleri ile izan~~dil ve can~m~ z eraste ve ferayidi ~öhreti zatiyeyi ve harayidi muhammedeti f~triyeleri ile gü~u
izan~m~z piraste oldu~undan gaibane taraflar~ n alakai deruniyemiz
derkâr ve an zahrül gayb caniplerine muhabbeti kalbiyemiz a~ikâr
olmakla çoktan berü bir vesilei hayriye ile mülakatlarma fart~~i~tiyak
ve ragbeti neka~ tei sahfei seriretimiz iken i~ bu memuriyeti celile ol
i~ tiyak ve arzuyu tahsile zeriai asile oldu~undan ziyad~~enderi ziyad
memnun ve dil~ad ve taraf~m~za olan ihtiram ve itibar~~müzdadlarmdan fevkalhat vettadad mün~erihül fevad olmu~uzdur müstahsib~m~z olan namei hümayunu ~ahanenin bir saat evvel yedimiz
ile ibla~ile itmam~~laz~ mai sefaretimiz için vesatdetiniz ile mülâkat~~
imparatoriyeyi hüsnü sai ve himmetinizden münbasitül cinan olaca~~= merâti zihin ve irfan~~dakika zat~n~za varestei kayd ifade
ve beyand~r
iincii mektup
Imparator ve çeh ve Macar kral~~cenaplarm~n ba~~vekili ile
mülakatta elçi beyin takririne cevab olmak üzere prenç Kauniç taraf~ndan vaki olan hitab~ n tercümesidir canibi devleti osmaniyeden
taraf~~devleti imparatoriyeye sefiri müsadakat~~zamir ve fetaneti
semirinin baas ve tesyiri bu defa dahi vaktimize ve eyyam~~vekâletimize tesadüf eyledi~inden derunumuza ferah~~kâmile ve in~irah~~
bi gaye has~l olmu~ tur zira elli seneden mütecaviz devletimin h~demat~~
hayriyei mevfuresine ve umuru mühimmei âmmeye müba~aret
ve itina edüp riayet ve istibkas~na sai ve ihtimam eyledi~im hüsnü
vedad ve müsafat ve müsaleme ve mevalat~n asari hasenesinden
olub bu defa müsalahai mübarekenin tecdid ve temhit ve te~yid ve
tevsikine elçi bey dostumuzun i~ bu memuriyeti delili vaz~h oldu~undan
gayri cemiül milel ve akvam~ n alesseviye arzu ettikleri asayi~ i âmmenin
dahi istikrar~ na bu zeriayi celilesi sebeb olmas~na a~lebi ihtimaldir
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elçi bey dostumuzun bu hizmeti hayriyeye memuriyeti ve sayirlere
tevafuk ve rüçhaniyeti istihkak~~zatiye ve istidat~~ f~triyesine ~ahidi
sad~k ve gevah~~nat~k olub öyle zevat~~zerafeti hilkat ~erefi itiyada
her daima incizab~~kalbiyeyi ve alakai deruniyemiz dahi derkârd~r
padi~ah~~âli osman ha~metmeablar~n~n ~evketlü kudretlü azemetlü
imparator efendim hazretlerine olan saffeti kalbiye ve teveccühat~~
deruniye elçi bey takririnden malüm ve müstefad olma~la fevkalhad
vettaadad mün~erihül fevat olmu~uzdur ~evketlü efendime elbette
bunu ifade ve beyan ederim ve bu misillü saffet ve muhabbetlerinden
bi gaye mahzuz ve memnun olaca~~na kat'an ~üphem yoktur taraflar~ndan dahi âli osman padi~aha ve devleti osmaniyeye olan teveccühat~~halisanesini elçi bey dostumuz sahihan bilüp mülakatlar~~
ile ~erefyab oldu~u gün kendisine ~ifahen dahi ifade ve tefhim olunaca~~~bi i~tibaht~r bizim taraf~m~zdan dahi kendüye olan muhabbet
ve tefriti itibar~~memleketimizde ikamet esnas~nda her cihet ile imkân
mertebe isbat ve icras~na haki~kerim
5 inci mektup
Elçi efendi cenaplar~~mülakat~~imparatoriye ve imparatoriçeye
varmazdan evvel (mukaddem) mutat olan veçh üzere alay defteri
vere ve kezalik arza girenlerin isim ve rütbelerin mukaddemce verüp
beyan eyliye
Elçi efendi saray~~çasariye vard~~~~zaman hançer ve biçaks~z
yara ve kezalik eibayi dahi alt~~harbiye ve hançer ve biçaks~z yaralar
alayda divan efendisi nameyi hümayunu elinde getirüb elçi efendi
oturdu~u alay~~hindu~~önünde yara elçi efendi alay~~ile saray~~çasariyenin kap~s~ndan içerüye girdikde divan efendisinden bilcümle atl~~
olan ithal anda inüp elçi efendi oturdu~u hintunun ard~sma yayan
yürüyeler ve binek ta~~na geldikde divan efendisi dahi inüb ve elçi
efendi hintudan ç~kub nerdüban ba~~na geldikde kimse ileri varmayub
cümlesi ard~~s~ra geleler ve elçi efendi nerdübandan yukaru selaml~k odas~na girdükde iskemleye oturub mücevvezesini giyüb izin
ve daVete muntaz~r ola elçi efendi bu defa imparator hazretlerine
ve bir gayri gün imparatoriçe hazretlerinin arz odas~na girdü~ü birle
mûlüki ~zam~n ~an~na lay~k izaz ve ihtiramla bir temenna ve divan
efendisi ve beraber giren a~alar~~kezalik girdi~i gibi temenna edeler
badehu odan~n ortas~na geldikde bir temenna dahi ve tahu çasariyenin basmasma takarrüb ettikde üçüncü temenna edeler badehu elçi
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efendi takririne a~az ve devlet imparatoriye tercüman~~an~~tercüme
ettikde elçi efendi namei hümayunu ve mektubu sadr~azarrn divan
efendisinden alub çasariyenin basmas~na ç~kub imparator ve yahut
imparatoriçe hazretlerinin sol taraflar~nda duran sofra üzerine vaz' ve
arkas~n~~çevirmiyerek inüb yerinde dura badehu imparator ve yahut
imparatoriçe taraflar~ndan ba~vekillerine i~aret ve anlardan dahi
elçi efendiye reddi cevab ve tercüman~~mezkürdan ol cevab tercüme
olunduktan sonra elçi efendi bir dahi taht~~imparatoriyesinin basmas~na ç~kub kaidei devleti çasariye üzere ve bilcümle seleflerinden ola
geldügü misillü imparatorun ve imparotoriçe ile mülakat~nda imparatoriçenin esvab~~melükilerinin ete~ini izaz ve ihtiram ile bus edüb
arkas~n~~çevirmeyerek basmadan inüb bir temenna ve ol veçhile
odan~n ortas~nda bir temenna dahi ve odadan ç~km~zdan evvel cümle
beraber olan üçüncü temenna edüb veda resmini eda eyliye elçi
efendinin itba~ nda yahudiler ve yahut h~ristiyanlar bulunur ise
anlardan bir kimse arz odas~na girmeye ve elçi efendi ile beraber
olan devleti osmaniye tercüman~ndan gayri kalpa~~~ile bir kimse
dahi arza girmeye
6 inci mektup

Hâlâ revnak~~efzay~~taç ve taht~~osmani ve serini âray~~saltanat
ve cihanbani zineti bah~ay~~ ~an ve ~evketi ki~veri stani ve fermanfermayi mülk ve memleketi süleymani hadimülharemeynil ~erifeyn sultanül berri yel bahreyn padi~ahü felatuni fetanet ve ~ehin~ah~~feriduni
feraset hüdavendigâr~~gerduni himmet tacidar~~daraderban ve ~ehriyar~~iskenderü ünvan ~evketlü azemetlü kudretlü mehabetlü veli
nimetim efendim padi~ah~m essultan ibni sultan velhakan ibnül
hakan essultan selim hani salis ibnis sultanül gazi mustafa han salis
ibnüsultanül gazi ahmet han rabi ibnis sultatanül gazi mehmed
hani rabi hazretlerini devleti aliyeleri ile devleti imparatoriye beyninde
bu defa temhit ve tekit ve teyit ve te~it olunan müsalahai müebbedei
hayriyenin ilelebet tarafeynden reayetini mutazamm~ n ve veraseti
asliye ve istihkak ve liyakat~~zatiyeleri hasebile taç ve taht~~osmanf
ve memalik ve mülkü süleymani zat~~hilafetsemat cihanbanilerine
intikal etmekle serin i mülkü sahibk~rani ve örnek ~evket ve iclali
cihanbani üzere cülüsu hümayun keyti sitanilerini mübeyyen ve
hâlâ Roma imparatoru ve Macar ve Çeh kral~~ve nice memalik
ve memaliki hükümdari ha~metlü ve miknetlü ulu dostlar~~olan
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cenab~~ha~metmeablar~na dahi veraseti asliye ve liyakat~~zatiye hasebiyle Macar ve Çeh krall~~~~intikal etmekle ol mesnedi vâlây~. kuud
ve erikei imparatoriye bil intihab vel istihal vel ihtiram vel ikbal
suudlar~~tehnit ve tebrikini mü~'ir ve muayyen namei hümayun muhabbeti me~hunlar~~ile mebus orta elçileri mefahitret makrunuyuz
devleti imparatoriyenin ~an ve ~öhret ve muhasini mülk ve memleket
ve nizam ve kavanin ve ayin ve âdletleri öteden berü ziveri defteri
edvar~~millet olma~la hazreti rabbülberriyenin bir vesilei hayriye
ibda ve an~lar~n rüiyyeti ferahfeza ve tema~as~~ile iktisab~~feyzi inbisad
ve sefa müddeti medideden beni arzumend oldu~um murad ve mana
iken i~bu musalâhai müebbedei hayriye vesilei seniyesi ile taç ve
taht~~imparatoride iltika ve mülk ve memaliki çasarinin arayi~~ve
muhasinini derk ve tema~adan ve devleti aliyeyi ebedi pivendin
bu abdi ahkar ve bendei kemterine bu mertebe ikram ve itibara
dikkat ve itinadan bir mertebe mahzuz ve memnun olmu~umdur ki
tabiri havsalai takrirden binin ve efzundur
7 inci mektup
Imparator cenablar~~ile vaki olan mülakatta elçi beyin takririne
cevap olmak üzere prenç Kolorodo taraf~ndan hitab buyrulan budur ki
biayn~n i~bu mahalde zikr ve tercüme olunur
Padi~ah~~Mi osman sultan Selim han cenablar~n~n taht ve tac~~
osmani ve memalik ve mülkü süleymani üzere cülüsu hümayunlar~~
ve taraflar~ndan dahi Roma imparatorlu~u erikei ülyas~na suud ve
kuudu imparatoranelerini tehniye ve tebriki dostaneleri ve bu defa
devletin beyninde tecdit ve tekit olunan müsalahai mübarekenin
ilelebed riayet ve vikayesine ra~bet ve niyeti sad~khaneleri elçi bey"
takririnden malûm oldu~una binaen ~evketlü kudretlü azemetlü
Roma imparatoru veliünneam efendim hazretleri cülüsu meymeneti
menus imparatoranelerini tehniye ve tebrikden bigayet mahzuz ve
memnun olub bilmukabele taraflar~ndan dahi taç ve taht~~osmani üzere suudu hümayunlar~~tehniye ve tebrik rüsumunu icra ve devam~~
ömür ve devlet ve fuzuniyi izzu satvetleri davatini eda ederler ve bu
defa müceddeden tekit ve teyit olunan mebaniyi müsalaha ve müsafat
ve müsaleme ve mevalat~n ilelebedi riayet ve s~yanet hususunda
aleddevam ahseni veçh üzere himmeti imparatoraneleri ber karar
ve elçi bey hakk~nda dahi keramet ve nimeti padi~ahaneleri derkard~r
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8 inci mektup
Badehu kont Kobenzol taraf~ ndan dahi vekâleten hitab buyrulan
budur ki kezalik biaynihu i~ bu mahalde zikr ve tercüme olunur
~evketlü kudretlü azemetlü Roma imparatoru ve Macar ve Çeh
kral~~hazretleri elçi beyin takriri mazmunundan memnun ve dil~ad
ve devleti taraf~ndan i~bu hay~rl~~memuriyete ihtiyar ve tayin olunmas~na müstaid ve müstehak bulunmu~~oldu~undan mün~erihül
fevad olub gerek padi~ah~~âli osman sultan selim han ulu dostlar~n~ n
taht~~âli baht~~osmani ve serin i mülkü süleymani üzere cülâsu hümayunlar~n~~canibi imparatoriden dahi halisane tehniye ve tebriki
için ve gerek müsalâhai müebbedenin ve hüsnü vedad ve hemcivariyeti devleteyn meyanlardan reayet ve siyaneti hususunda devleti
osmaniye taraf~ndan ~zhar olunan hahi~~ve ra~betine bu canibeden
dahi her vakitte bittemam mukabele olunaca~~~padi~ah ve devleti
âliosmaniyeye tahkik ve tasdiki z~mm~nda bundan akdemce asitanede
mukim orta elçilerine kezalik iktiza eden evamir ve tenbihat taraf~~
imparatorane ve mülükânelerinden ~star buyruldu~u emri muhakkakt~r
9 uncu mektup
Ziyai cebhei saltanat ve tacidar~~ ve nur didei mülk ve millet
ve cihandan merkezi dairei ~evket ve ~an kutbu asuman' inayet
ve ihsan ~ evketlü kerametlü azemetlü mehabetlü velinimetim efendim
padi~ah~~feleki cah ve ~ehin~ah~~starei sipah hazretlerinin ha~metlü
miknetlü Macar ve Çeh kral~~cenaplarma namei hümayunlar~~ ile
taraf~~kaymakam~~sedareti uzamadan mektubu m~;~ habbeti me~hun
varid oldu elçili~imiz kemayenba~i takrir ve ibka ve hizmeti sefareti
badeleda iademiz hususu tahrir ve imla olunub taraf~~hazreti kaymakamiden mutad üzere ba~~vekil dostlar~na dahi mektubu âli olma~la
i~ bu vesilei celile mülakat ve sohbete zeriai asile olmu~tur in~allahu
taala kral~~ mü~arünileyh cenaplar~~vürüdunda resmen mülakat~=
dahi hüsnü himmetleri ile karar verilece~i memulumuzdur bir müddettenberi Bec'in .bu havas~ ndan ve ba husus ferahfeza nice mesirei
dilgü~a ve fabrika ve akademyalan tema~as~ ndan iktisab~~haz~~ ufi
olundugundan ba~ka Bec ahalisinin ve bilcümle görü~dü~ümüz nobilelerin taraf~m~za olan ihtiram ve muhabbet ve hüsnü hasletlerinden
alelhusus avrupa devletlerinde akl~~mevfur ve vufuru kiyaset ve ~uur
ile me~ hur prelyç Kauniç gibi bir kâmili kârdan ile görü~dürdü~ümüz-
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den ve taraf~m~za olan itibar ve hörmet ve riayet ve ra~betlerinden
mesrur oldu~umuza binaen bimenhi tâala devletimize varub laz~ mai
te~ekkürünü ifa ve tekit rab~ tai saffeti tarafeyn olur halatehu canibimizden dahi itina olunmak için iademiz hususuna himmetleri iltimas
olunur
~o uncu mektup
~evketlü Macar ve Çeh kral~~Françeskus cenablarm~n ba~~vekili
ile mülakat-~~saniyede elçi beyin takririne cevab olmak üzere prenç
Kauniç taraf~ndan vaki olan hitab~n tercümesidir
~evketlü kerametlü azemetlü velinneam efendim ve hâlâ Macar
ve Çeh kral~~cenablar~na bu defa vas~l ve devleti osmaniyenin Avusturya
hanedan~na derkâr olan hulûs ve saffetine delili vaz~ h ve burhanüllayih olan namei hümayunlar~~ve taraf~~kaymakamiden bu dostlar~na
gelen mektubu müveddet üslûblar~ ndan dahi kemali mertebe mahzuz
olmu~uzdur ha husus ki Macar ve Çeh kral~~ve padi~ah~~âli osman
cenablar~~gibi ulu ve miknetlü iki hemcivarlara göre mütevaliyeten
sani ve cari olan tevvad ve tühab~~canibeynden ahsen ve ensab olmad~~~~
itikad~m~ zda emri bedihi ve meczumdur binaenaleyh in~allahü teala
ha~metlü kral cenablar~~vürüdunda elçi bey taraf~ndan ra~bet olunan
resmen mülakatlarma dahi karar verilüb kangi gün tahsin buyrulursa
kendüye bildirmek hususu için sai ve ihtimam olunur ve elçi bey
dostumuzun Beç'in âbu havas~ ndan ve bu canibde hini meks ve
ikametinde berü gerek uhdesine tafviz buyrulan hizmeti celilesi ve
gerek ve hasayili zatiyeyi hamidesine nazaran kendüye bilcümle
~zhar olunan ihtiram ve riayet ve itibar ve muhabbetten raz~~ve ho~nut
olmas~ndan ve takrirlerinden hakk~m~zda istimal eyledi~i hüsnü
tabirat~~muhabbeti me~hun ve muhaleseti nümünlarmdan dahi bi
gaye mesrur ve memnun olmu~uzdur kald~~ki elçi bey dostumuz
bemenhi taala asitaneye avdetinde tekidi rab~ta~~saffeti tarafeyn olur
halâtehü canibinden dahi itina olunaca~~~kendinde his olunan cevherü rü~t ve fetanet ve rabtü ve zabt umurda istidad ve ehliyeti ve
bundan ba~ka devleti osmaniye ile Avusturya hanedan~~beyinlerinde
aleddevam üstüvar ve payidar olur hüsnü mevalat ve müsafat tarafeyne
raci meyl ve ra~bet memduhas~~cayi i~tibah olm~yaca~~~veçhile istidal
eder ve hinaen alazalik bu tarafda canibimizden dahi daima himmeti kâmilemiz vekayei saffeti devleteyne masruf olunaca~~~mukarrerdir
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ii inci mektup

Padi~ah~~hatemi kerem ve ~ehin~ah~~rüstemi hadem ~ehriyar~~
çem~idi cenab ve tacidar~~ hur~idi rikâb cihanbam cihan~~himmet
sahibk~ran~~kahraman~~kudret hulasai celilü~~an Mi osman halifetüz
zaman ~ evketlü azemetlü mehabetlü kudretlü veli nimetim efendim
padi~ah~ m sultan Süleyman han huldüllahû mülkü ila âlur~zzaman
hazretlerinin asitan~~hilafet ünvanlar~ndan ha~metlü miknetlü pederleri imparator cenablar~~vaktinde orta elçilik ile mebus oldu~umuz
ha~metlü miknetlü kral~~memduhul h~sal cenablarm~n malümlar~d~r
taraflar~ndan bu defa irsal olunan namei muhabbeti me~hunlar~~
serin i alayi ~ahaneye vas~l oldukda pederi memduhül eserlerinin
fevtinden mütekeddir ve muhasini ~eym ile muallim öyle bir muhibbi
muazzamlar~n~n memat~ ndan egerçi müteellim ve müteessir olub
ancak cenab~~ha~metmeablar~n~n anlar~n mesnedine k~yam taraf lar~na
baisi mahzuziyet temam oldu~unu ~zhar ve elçili~imizi kemayenbaki
ibka ve ikrar ile hizmeti sefareti badeleda iademiz hususunu i~'ar
mazmununda bu defa namei hümayunlar~~varid olmu~tur müddeti
ikamet ve karar~mda canibi ha~metmedarlar~ndan mü~ahede olunan
riayet ve itibardan her gûna mahzuz ve minnettar oldu~una binaen
devleti ebed müddetin böyle bir edna ve ahkari çakiri kemterine bu
mertebe ikram ve hörmet ve ihtiram ve ra~bet hüsnü niyetlerine
delalet ve kemali saffetlerine ~ehadet etmekle devletim taraf~ndan
dahi bu veçhile hay~r niyette metanet olaca~~nda i~tibah~m yoktur
heman cenab~~rabbül ibad bu iki devlet beyninde olan habbü ve vedad
ihlas~~fevad~~innen feinna müzdad ve bünyan~~erbab ifsad~~hemi~ei
berbad eylesin biavnüllahül mülkül alâm hizmetim karin itmam
olub kanunu düvel üzere avdetimiz mevkufu izan ve icazet oldu~u
vareste-i kaydi efhamd~r in~allahü taala devletü ebediyülk~yama vüsulümde taraf~~bendegânemden dahi ezdiyadi saffet tarafeyne ikdam
olunaca~~~taraf~ma olan hüsnü zanlar~ndan kalbi ru~enlerine müberhendir
12 inci mektup

~evketlü kral Françeskus cenablar~~ile vaki olan mülâkatta elçi
beyin takririne cevab olmak üzere kont Kobenzel taraf~ndan vekâleten
hitab buyurulan budur ki biaynihi i~ bu mahalde zikr ve tercüme
olunur

RETIP EFENDI'NIN V~YANA MEKTUPLARI

95

Sevketlü kudretlü inayetlü veliünnaam efendim kral hazretlerinin ulu dostlar~~olan gerek selef ~evketmeab ve pederi ha~met
intisaplar~n~n vefatmdan ha~metlü miknetlü padi~ah~~ Mi osman
sultan Selim han cenaplar~~dostane müteessir ve müteellim olub
ve gerek kral hazretlerinin anlam mesnedi valasma kuud ve nice
krall~ k ve memaliki mevruseden ibare Avusturya hanedan~= erikei
ulyas~na suudu mülükânelerinden hazz~~mütekâsir ettikleri bu defa
elçi bey takririnden müsteban ve müstefad ve baisi memnuniyet ve
incilab~~fevad olmu~tur ve cenab~~ha~metmeablarm~ n devleti osmaniye
hakk~ nda derkâr olan hüsnü niyet ve kemali saffetleri peder memduhül
eserlerinin niyet ve saffetlerine beher hali muvafik oldu~una binaen
~ urutu muahede ve hukuku hemcivariyete münasibi hareket ve muamelesine tamamen müsavi olaca~~~bi i~tihabt~r ve ~evketlü kral
hazretlerinin i~ bu niyeti dostaneleri saffet üzere oldu~una binaen
elçi beye bu defa taraflar~ ndan teslim ve tevdi buyrulan namei muhabbeti me~hun ve muhaleseti numunlar~~ile dahi resmen ve alenen isbat
ve beyan etmede kat'en tereddüt olunmayub elçi beyin ha~metlü
padi~ah~~ali osman cenaplar~n~n huzurlar~na vusulünde taraf~ndan
~ ifahen dahi kendüye meczum ve müberhen oldu~u mertebe hulûsane
ifade ve tebli~~ve ikrar ve tahkik olunaca~~~sadakatinden memuldur
kald~~ki elçi beyden bu taraflarda müddeti ikamet ve ikrar~ndan
berü izhar olunan tav~r ve hareket ak~lâne ve maraziyesi her veçhile
muvaf~k~~ hat~r cenab~~ ha~metmeablar~~idü~ü beyan~~ile kerem ve
nimeti mülükâneleri hakk~ nda derkâr ve afiyet ve s~hhat ve safa ve
raht ile veçhi layik~~üzere iadesi hususunda levaz~m~~görülmek için
dahi iktiza eden emrü ferman taraf~~mülükânelerinden ~star buyrulur
13 üncü mektup
Hamdüllahül mülkül allaâm memuriyetimiz resideten dereceten
encam olmu~tur henkam~~meks ve k~yam~m~zda taraflar~ndan mü~ahede olunan riayet ve ikram ve itibar ve ihtiram her veçhile
saffet ve hulûsu tamlar~m ilam etmekle devletim taraf~ndan olbabda
ihtimami tamam olunaca~~~varesteden kaydi i~tibaht~r
14

üncü mektup

Prenç Kauniç cenablar~~ile resm'i veda için mülakat~~ahar~nda
elçi beyin takririne cevab olmak üzere ba~ vekil mü~arünileyh taraf~ ndan vaki olan hitabm tercümesidir elçi beyin memuriyeti resideten
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dereceten encam ve bu taraflarda müddeti ikamet ve karar~nda
mü~ahedeolunan riayet ve ikram ve itibar ve ihtiram~ ndan tatayübü tamam oldu~u bu defa takririnden münfehim ve müsteban olmu~tur ve gerek devletimin devleti aliye hakk~nda derkâr olan saffetitam ve hulûsu mâlâ kelam ve gerek elçi beyden kendü zatma nisbet
bu canibde tahsil olunan itibar ve ra~beti mahsuseyi alenen dahi
isbat ve beyana iktisab~~ f~rsat etti~imizden kemali mertebe mahzuz
ve mesrur olmu~uzdur binaen aleyh bu taraflarda iraet ve ~zhar
olunan akl ve nezaket ve rü~t ve ferasetine mebni hüsnü tav~r ve
hareket ve muameleten bilmecamelesini devletine dahi vasf ve ilan
eylemek z~mn~nda hâlâ asitanede mukim ~evketlü efendim hazretlerinin orta elçisi taraf~m~zdan memur k~l~nur heman allahü subhane
ve taala elçi beyin vatan~~canibine s~hhat ve afiyet ve safa ve selametle
avdetlerini müyesser eyliye ve bizi dahi hat~rdan ihrac etmemeleri
memul olunur
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