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Devlette askeri bir ~slahat yaparak günden güne büyüyüp
tabii bir has~m vaziyetini alan Ruslara iyi bir darba vurmak istiyen
Osmanl~~hükümdar~~ Mustafa III, y~llarca bu arzuyu tahakkuk
ettirmek için çal~~m~~t~; Fakat birinci arzusunu yani ~slahat~~yerine
getirmeden ve iyice haz~rlanmadan evvel el alt~ ndan Fransa'n~n
te~vikile kalk~~t~~~~( 1182 H. 1768 M.) Türk - Rus harbinde ma~lüp
olmu~~selefleri Mahmud I ve Osman III zamanlar~ndanberi biriken
ve kendi taraf~ndan da bir o kadar daha iddihar edilmi~~olan
hazineyi tüketmi~~ve büyük bir h~ rsla tahakkukunu istedi~i emellerinin hiçbirine muvaffak olamadan göçüp gitmi~ti.!
Bu hükümdar zaman~nda Fransa ile münasebat iyi gitmi~~ve
iki taraf~n siyaseti biribirine uygun dü~mü~tü; Ruslar~n, Türklerin
zarar~na olarak cenuba inmesinden ve bu suretle birinci derecedeki ticari faaliyetine halel gelmesinden ürken Fransa, Türkiyeyi
askeri ~slahatla takviye etmek istemi~~ve tabii has~m olarak önüne
Avusturyadan ba~ka bir de Rusya ç~kan ve ayn~~zamanda ~slahat
ihtiyac~n~~duyan Türkiye de bunu kabul etmi~ti.
Fransa kral~n~n bu arzusu (Baron dö Tot) isminde askerden
yeti~en bir diplomat ile tahakkuka ba~lam~~t~~[1]. Vazifesi, Türkiyeyi ö~renip Fransa kral~n~~alakadar edecek maliimat vermekti;
Dö Tot, topçunun ~slah~, ~stanbul ve Çanakkale bo~az~n~n müda[1] Baron dö Tot (1755) de yeni Frans~z sel iri ( Kont dö Verjen ) ile beraber
~stanbula gelmisti.
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faas~~ ve Bo~aziçi kalelerinin planlar~n~~tanzim ve in~alarma nezâret ve Haliçte Hasköy tophanesinde yeni top dökümhanesini ihdas
vesair vazifelerle mükellefti; bu sayede 1187 de [1773] sürat topçu
k~tas~~ te~ekkül etti ve Fransadan da zabitler getirtildi.
O~lu Selim III ün iddia eyledi~ine göre, Mustafa III, Prusya
ve ~ngiltere devletlerinin vaziyeti tehlikeli görüp mümanaat etmelerine ra~men [1] Frans~zlar~n te~vikine ve yard~m edecekleri
vaidlerine kanarak Rusyaya kar~~~harp açm~~, muvaffak olam~yarak
üstelik K~r~m~~ elden kaç~rm~~~ve Fransadan hiç bir yard~m
görmemi~ti.
Abdülhamid I in ilk zaman~nda faaliyeti durdurulan ~slahat bir
müddet sonra Halil Hamid pa~an~n sadareti esnas~nda hümmal~~bir
surette devam etmi~~ve bu faaliyet 1789 da hükümdar olan Selim
III zaman~nda - birkaç senelik tevakkuf istisna edilecek olursa olanca h~zile temadi eylemi~ti.
Babas~n~n, Frans~z dostlu~unu güttü~ünü gören Selim III daha
veliaht iken ayn~~suretle hareket eyliyerek Ruslardan, Türklerin
intikam~ n~~almak için daha o zamandan Fransa kral~~ On alt~nc~~
Lüi'nin ittifak~n~~veya yard~ m~n~~temin eylemek istemi~ti.
Türkiyenin Fransaya kar~~~olan bu temayülünü pek fazla
görenler [2] ve bundan dolay~~ bilhassa Selim III ü muâhaze
edenler vard~r; fakat zann~mca bunda haks~zd~rlar; çünkü Türklerin as~rlarca çarp~~t~klar~~Nemçe [ Avusturya] nin yan~nda bir
de büyük bir Rusyan~n yer almas~~ve bunlar~n icab~nda müttefikan
Türkiye aleyhine hareket etmeleri bilhassa askeri ~ slahata muhtaç
olan Osmanl~~devletini sarsm~~~ve korkutmu~tu; bu hale kar~~~Türkiye birinci derecede lüzumlu olan askeri ~slahat için Fransadan
ba~ka nereye ba~~vurabilirdi? Prusya henüz te~ekkül devresinde
olup ~ngiltere ise denizci oldu~undan Türkiye için, askeri te~kilat~~
muntazam olan Fransadan ba~ka müracaat edecek devlet var m~yd~?
~~te bundan dolay~~Selim III, ta veliahtl~~~ndan itibaren vefatma kadar muhtelif tazyiklere ra~men babas~n~n da devam etti~i
Frans~z dostlu~una sad~k kalm~~t~ r.

Selimin, On alt~nci Lillye gönderdi~i mektuptan.
On sekizinci asr~n iptidas~ndan ba~lay~p günden güne artan ve bu
surette Frans~zlara birçok menfaat temin eden ( Türkiye - Fransa) dostlu~u,
Selim Ili zaman~nda Avrupadaki siyasi hadiselerin de tesiri sebebile kuvvetli
bir ~ekil alm~~t~.
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Son zamanlarda Topkap~~saray~~Ar~ ivi tasnif olunurken orada
Selim III ün daha veliaht iken Fransa kral~~ onalt~nc~~ Lui ve
Hariciye Naz~r~~ile mektupla~malarma dair baz~~ vesikalar ç~km~~t~~ [1]. Bu vesikalar on alt~~tanedir; bunlardan ikisi Selim
taraf~ ndan Fransa Kral~~ ile Ba~vekiline yollanm~~~ve di~er
ikisi de cevap olarak Onalt~nc~~Lüi ile Hariciye Naz~r~~ Kont dö
Monmoren taraflar~ ndan gönderilmi~tir. Di~er vesikalar ise
Selimin mahremi olup Avrupaya gitmi~~olan Safiye Sultan zâde
~shak beyin ve ~stanbulda Frans~ z sefiri ,Suvazöl Guffiye ve Amedi
Ebubekir Ratib Efendinin mektuplar~ndan mürekkeptir
Bu vesikalar aras~ nda Selimin Fransa Kral~na ve Hariciye
Naz~r~na gönderdi~i 1200 Ramazan iptidas~~[1786] tarihli mektuplar~n as~llar~~yoktur; tabii bunlar Fransa Ar~ivinde bulunmaktad~r;
Lüi ile Hariciye Naz~r~ndan gelen mektuplar~n da as~ llar~~olmay~p
tercemeleri vard~r; çünkü bunlar ~stanbulda Frans~z sefarethanesinde Türkçeye çevrilerek takdim edilmi~~olduklar~ndan as~llar~~
belki sefarethanede kalm~~~ve belki de Selimin cülfisundan sonra
Saraya verilmi~ tir; fakat henüz elimizde olmad~~~ndan tercemelerile mukabele kabil olamamaktad~ r.
Bu vesikalar bulunmadan evvel Selimin veliaht iken Fransa
Kral~~ile mektupla~t~~~ n~~biliyorduk. Bu hususta Fransa Hariciye
Nezareti ar~ ivindeki vesikalarla bizi ilk defa tenvir eden esbak
Paris sefiri Salih Münir [Pa~a]d~ r. Muhterem Salih Münir Çorlulunun 1912 senesinde ( Louis XVI et le Sultan Selim III ) adile
Fransan~n ( Revue d'Histoire diplomatique ) isimli siyasi tarih
mecmuas~ nda ne~retti~i bu k~ymetli yaz~, Osmanl~~Tarih Encümeni
Mecmuas~nda say~n üstad~m~ z Bay Halil Ethemin ne~ retti~i bibliyo~rafik bir makale ile malilmumuz olmu~tu [2].
Ben, bu makaleyi yazmak için Ar~iv vesikalar~n~~ tetkik ederken eski vezirin k~ ymetli yaz~s~ ndan da istifade ettim; bu mühim
makaleyi hayli arad~ m ise de ~stanbulda bulduramad~m; nihayet
kendileri hususi kütüphanelerindeki nüshay~~lutf ettiler. Burada
kendilerine te~ ekkürlerimi arzederim.
[I] Tasnif esnas~ nda bulunan bu vesikalar~ , o s~ rada Tasnit Heyeti Reisi
bulunan Bay Mümtaz görüp beni haberdar etti ve k~ymetli arkada~~ m ( Bay
Tahsin öz) ün delâletile fotografilerini ald~rd~ m : Her iki muhterem arkada~~ma
te~ekkür ederim.
[2] Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~~Sene 5 Sayfa 62.
Belleten C. II F. 13
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Abdülhamid I in ~ahslyeti ve veliaht Selimin memleket
hakk~ndaki dü~üncesi ve saltanata geçmek h~rs~ :
(1774 m — 1187 h) da babas~~ Mustafa III vefat etti~i zaman
Selim, on üç ya~~nda idi. Amcas~~Abdülhamid I in saltanat~~ zaman~nda kendisinden daha evvelki osmanl~~ veliaht ve ~ehzadelerine
nisbetle epi serbest b~ rak~lm~~t~. Abdülhamid I tab'an halim ve
ahlaki iyi bir hükümdar oldu~undan karde~inin o~luna biraz serbesti vermi~~ve hattâ bu yüzden saltanat~ n~~ elden kaç~rmak tehlikesi
bile geçirmi~ti. [1]
Selimin ya~~~ilerledikçe bu müsait hayattan istifade etmek
yollar~~ aç~ lm~~t~ ; amcas~= gösterdi~i müsaadeyi sui istimale ba~lad~ ; buna da sebep i~lerin iyi gitmemesini i~itmesi ve bilvas~ta
hariçle temas ederek maltimat almas~~ idi.
Abdülhamid I memlekette ~slahat yapma~a taraftard~~ve bunu
bizzat kendisi istiyordu; baz~~ tarihlerle tarihçilerin zan ettikleri
gibi kö~eye çekilmi~, s~rf ibadetle me~gül ve dünya ahvalinden
haberi olm~ yan bir hükümdar de~ildi; bilâkis on sekizinci as~rda
gelen osmanl~~ hükümdarlar~~ aras~nda Selim III istisna edilecek
olursa devlet i~lerile en ziyade alâkadar olan ve hatta bunu
teferrüata kadar takibeden bir devlet reisi idi; kendisine takdim
edilen her arz teskeresi veya telhisi okuyarak kenar~na mütaleas~n~~
yazar yahut herhangi bir i~~hakk~nda veya tebdil gezerken gördü~ü
yolsuzluklara dair re'sen direktif verirdi; Ar~iv [ hazinei evrak
vesikalar~~ aras~nda yaz~larile en ziyade faaliyet gösteren ve i~leri
takipten usanm~yan bir hükümdar olarak görülmektedir; bat~l
itikatlara ba~l~~ve basit dü~unceli sadrazamlar~n baz~~ mütalâalarm~~
gayet zarifane reddetmek ve sakim itikatlar~~hakimâne tenkit
eylemek âdeti idi.
Abdülhamid I bu güzel hallerile beraber enerjiden tamamile
mahrum denecek derecede zay~f idi; tesir alt~ nda kalarak iyi
ba~lam~~~oldu~u i~leri yoluna koyam~ yordu; cahil Habe~~ve Çerkes köle ve cariyeler aras~ nda babas~~ Ahmet III ün
hal'inden
itibaren yar~ m asra yak~ n s~ k~~bir kafes hayat~~geçiren Abdülhamid,
[1] Türkiyat mecnauas~n~n be~ inci numars~ndaki (Halil Hamid pa~a) isimli
yazun~ za müracaat.
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hükümet etti~i müddetçe çok zaman kaptan~~derya gazi Cezayerli
Hasan pa~an~n nüfflz ve tesiri alt~nda kalm~~t~r.
~~te Abdülhamidin böyle tesir alt~nda kalarak ba~lad~~~~i~leri
bozmas~~bir k~s~m devlet ricali üzerinde fena tesir b~rak~yordu;
Gazi Hasan pa~an~n her i~e kar~~mas~, kendilerine tam selahlyet
verilen Sadr~azamlar~n i~lerini bozmas memnuniyetsizlik uyand~r~ yordu, Hasan pa~an~n her dedi~i yap~l~yor ve kat'iyen reddedilemiyordu ; Çe~me vakas~ndan sonra Ruslara kar~~~Bo~az~~
müdafaa ile, Mora, Suriye ve M~s~rda mühim hizmetler eden bu
mücahit vezir, tam manasile bir ( saltanat Ata beyi) makam~nda
idi; idam etmek istedi~i bir adam~~Abdülhamid bile elinden alam~yordu ; nitekim bu makalemizin kahraman~~olan ~shak bey onun
elinden kurtulmak için Avrupaya gitme~e mecbur olmu~~ve Abdülhamidin de müsaadesile Fransaya gitmi~ti.
Devlet adamlar~~ aras~nda Selimin babas~~yani Mustafa III ün
adamlar~~ve Veliaht Selimin taraftarlar~~vard~ ; bunlar~n ba~~nda
vezir ~smail Raif pa~a bulunmakta idi; bu s~rada samimi olarak
~slahat yapmak istiyen Abdülhamid, dirayet ve iktidar~n~~ bizzat
takdir etti~i devlet kethüdas~~Halil Hamid efendiyi sadrazam tayin
salahiyet vermi~ti. (1197
etmi~~ve kendisine mutat üzere vasi
Muharrem 1782 birinci kanun).
Halil Hamid pa~a, iki buçuk sene süren sadrazaml~~~~zaman~nda
mühim i~lere te~ebbüs eyleyerek bir k~sm~n~~kuvveden hile ç~kard~;
lakin nüfuzu, Hasan pa~an~n tesirile kuvvetli yürüyemiyordu; Halil
Hamid pa~a, ba~lad~~~~ ~slahat~~yürütebilmek için veliaht Selim
etmek istedi; fakat
taraftarlarile anla~arak Abdülhamidi hal
muvaffak olam~yarak kelleyi verdi; bu vak'a üzerine Abdülhamid I
art~k tamamen saltanat tebeddülünden kendisini haberdar eden
gazi Hasan pa~an~n elinde kald~.
~~te veliaht Selim, bu hadise esnas~nda yirmi dört ya~~nda bulunuyordu; an~n bir an evvel hükümdar olmak ümidi bu s~~retle
suya dü~mü~tü; hariçle münasebat~~kesilerek serbestisi tahdit edildi;
fakat o, hariçle olan münasebât~n~~evvelce iyice tertip etmi~~oldu~undan bundan sonra dahi hükümdar olunc~ya kadar ayni vas~talar
ile muhabereyi temin etmi~ti. Vesikalara göre Selim, hükümdarl~ga haz~rlan~yor ve daha ~imdiden devletine dost ve müttefik
ar~yordu. Abdülhamid, genç veliaht~n hükümdar olmak için gösterdi~i h~rs~~ve ~edit arzuyu pek iyi biliyor ve fakat yine alicenab
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davran~yordu. Abdülhamid, tabii ye~eninin Fransa ile olan muhaberesine vak~f de~ildi; Selim de saltanata geçmek için mukadder
olan zaman~~bekleme~e mecbur olmu~tu.
Selim, elde etti~i adamlar~~vas~tasile Fransa ile temas etti;
zaten ~slahat münasebetlerinden dolay~~Fransadan heyetler geliyordu; Selim de devletin selametini Fransa ile eyi münasebatta
buldu; esasen vaziyette bunu icabettiriyordu.
(1188 H. 1774 M) senesinde yap~lan Kaynarca muahedesinden
sonra, Ruslar~n muahede hilaf~na hareketleri ve K~r~m üzerindeki
vaziyetleri ve nihayet K~r~m~n ilhak~~gibi harb~~icap ettirecek
sebepler ortada mevcut iken o zaman buna cesaret edilememi~ti
buna da sebep Fransan~n tavsiyesi idi; fakat daha sonra Koca
Yusuf Pa~an~n sadaretinde evveldenberi yap~lmakta olan haz~rl~~a
güvenilerek K~r~m~~istirdat eylemek arzular~~uyanm~~t~.
I~te ~stanbulda Ruslara kar~~~harp ilan etmek üzere bir cereyan oldu~u esnada Veliaht, ~shak beyi bir tak~m mektuplarla
Fransaya gönderiyordu [1200 ramazan 1786 may~s]. ~shak beyin
vazifesi Avrupa ahvaline vukuf peyda ederek askeri sanayi ve
füntln~~tahsil etmek ve Selim hükümdar oldu~u vakit Fransa ile
yap~lacak ittifak~n esas~n~~ihzar eylemekti.

Selimin mesaisini kim tertip ediyor ve Fransa selarethanesne münasebat~n~~kimler temin eyliyordu?
Selimin Fransa sefareti ile münasebat~, Frans~z sel iri (Sen
Prist) in daha Istanbuldan ayr~lmas~ndan evvel ba~lam~~t~; bunun
yerine gelen Sefir (Kont ~uvazöl Guffiye) zaman~nda ise bu münasebat as~l faal devresine girmi~~oldu.
Fransa sefarethanesile Selim aras~ndaki muhabereyi Avrupaya
gidinceye kadar ~shak bey temin ediyordu [1]. O, Avrupaya gittikten sonra tabib (Lorenso) ayn~~vazifeyi görmü~tü [2]. Selimin
Fransa Kral~na ve Fransa Hariciye Naz~r~na gönderdi~i mektuplar~~
Suvazöl Guifiyenin Veliaht Selime gönderdi~i birinci mektubu.
Suvazöl Gulfiyenin Veliaht Selime gönderdi~i ikinci ve üçüncü mektuplar.
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kendisi yazm~yordu; bunlar~~yazan o tarihte âmedcilik hizmetinde
bulunan Tosyal~~Ebubekir Ratib efendi idi [1].
Ratib Efendi, kendisine Selim taraf~ndan nereye, ne yaz~laca~~~
bildirilirse; o da müsveddesini kaleme al~r, yaz~lacak ka~~d~n cinsi
ile eb'ad~ n~ , neresinden yaz~lmak laz~m geldi~ini tayin ederek
arzeder; Selim de Ratib Efendinin müsveddesini söylendi~i tarzda
kendi yaz~ sile beyaza çekerek icab eden yere gönderirdi. Ratib
Efendinin bu hususa dâir Veliahta yhzd~~~~mektuplar aras~nda
derkenar olarak malMnat vard~r. Mesela Selimin 1200 senesi
ramazan~~iptidas~~tarihile [1786 may~ s] Fransa Kral~~On Alt~nc~~
Lüi'ye gönderdi~i mektubun müsveddesini tertip eden Ratib Efendi
bu müsveddenin ba~l~~~ n~n kenar~na ~unlar~~yazm~~t~ :
<~nce kalem ile bu ka~~t [müsvedde ka~~d~] miktar~~bir abâdi
ka~~t kesip yazas~ z; ka~~d~ n bunun gibi [müsvedde gibi] yukar~s~ndan ba~layas~z, hatta yaz~~ s~k dü~meye ve ka~~t bundan uzunca
bile kesilse mani de~ildir ve yukarudan ba~lamakta zarar yoktur;
devletialiye kaidesine muhalif de~ildir».
Yine Ratib Efendi ayn~~müsveddenin sol taraf~n~ n üst
kenar~na da:
«Bu müsveddeyi sak~ nup zayi etmiyesiz; in~aallahü Tealâ devlet
ve Ikbal ile tahta cülüs buyurdu~unuzda her kimi reisülküttab
ederseniz bu müsveddeyi ana verüp benim ~u minval üzere
Fransa Kral~ na mektubum ve sözüm ve anda adam~m vard~r deyu
emredersiz, olzaman laz~ m olur; kulunuzda bir müsveddesi var idi
ihrak eyledim malum~~ hümayun buyrula»
Diye mütaleas~m arzetmi~ti. Yine Ratip Efendi ~shak beyden
gelen 1201 ~aban 11 [1787 ] tarihli iki mektuba Selim a~z~ndan
verilecek cevap müsveddesini yazd~ktan sonra bunun alt~na:
«Benim efendim; bundan ziyade ~shak beye yaz~ lmasun; zira
anda gösterir ve ziyade ~ey söyler, bizim yazd~~~ m~z heba olur,
hem ba~ ka mahzur dahi vard~ r» diye Veliaht~~ikaz eylemektedir.
Fransa Kral~ ndan, Selimin gönderdi~i mektuba gelen cevaba
Veliaht~ n ne suretle mukabele etti~ine dair vesika yoktur; yaln~z
Ratip Efendinin bir cevapname kaleme al~p Selime gönderdi~i
[1] Ratib efendinin Selime takdim etti~i mektublar~n~n birincisinde (... kulunuza mukaddem ve müahher gelen emirnamelerinizde buna devletçe cevap yazmal~,
devletler kaidesini sen bilirsin deyu abdi âciz kulunuza ferman buyurdu~unzdan
maada di~er emirnamenizde dahi «.. Can~ m Ratib Efendi mektuplarda yalvar~r
ve niyaz yüzünden yazma; minnetsiz ve korkusuz yaz» deyu» emir ve ferman~~
hümayunlar~~ben kulunuza sad~r olmu~tu) diyor.
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anla~~l~ yor; çünkü Ratib Efendi Selime takdim etti~ i iki mektubunda
da verdi~i cevaplardan ve bunun esbab~~ mucibesinden bahsetmektedir ve hattâ mektubunun sonlar~nda « ~imdi bu yazd~~~m kral~n
mektubuna cevapt~r; ba~ vekile bu ihtimam olmaz; hem an~ n mektubunda hiç bir ~ ey yoktur: siz efendimiz bunu beyaz edince
[ edinceye kadar] an~~dahi gönderirim ve ka~~d~n~~kestim; hemen
kulunuz nas~l yazd~ m ise siz efendimiz dahi dikkat buyuras~z
yanl~~~yaz~lmasun; oldukça güzel yazma~a ihtimam ve himmet
buyuras~z ve ~shak beye yaz~laca~~~dahi ard~s~ra gönderirim; on
on be~~gün bunday~z [1] Davutpa~ada dahi birkaç gün, be~~alt~~gün
otururlar imi~» diyor.
*

* *

Veliahtl~~~~zaman~ nda Selim III e bu suretle hizmet eden Ratib
Ebubekir Efendi, üç lisanda ~air olup devrinin k~ ymetli devlet
adamlar~ndand~ ; aslan Tosyal~~olup on, on be~~ya~~ nda ~stanbula
gelmi~~divan~~hümayun amedcisi Ethem Efendinin dâiresine intisab
ederek tahsil görmü~~ve amedi odas~ na al~narak daha sonra da
amedci olmu~tu.
Ratib Efendi, Selimin cülüsile beraber kendisine iyi bir istikbal
temin edilmi~~olaca~~n~~ ümit etmi~~ise de fazlü kemaline munzam
olarak Selimin kendisine teveccühünü çekemiyenlerin tertip eyledikleri hileler dolay~ sile bir çok zaman~~ küçük memuriyetlerle
menfalarda geçmi~~ve en son tayin edildi~i reisülkitapl~ktan az1
olunarak sürgün edildi~i (Rados) da Kapdan~~Derya Hüseyin Pa~a
marifetile idam olunmu~tur [1214 H. 1799 M.]. Katlini icap ettiren
kabahatinin ne oldu~unu tarihler yazm~ yorlar; Cevdet tarihi, dü~manlar~n~ n azlettirmekle kanaat etmeyüp (sem'i hürnayuna baz~~
eracif ilka ile bir mertebe dahi gazab~~ Selim haniyi te~ dit
i4LiL )
eylemeleri üzerine idam edildi ~ini yazmaktad~r;
Süleyman Faik efendi ise (Sefinetürrüesa ~. ~~
zeylinde has~mlar~ n~ n isnat ettikleri cünha ve kusurdan beri oldu~unu beyan
ediyor; tere emel halini ve ~ iirini yazan Fatin tezkeresi de bir ~ey
söylemiyor; vak'a nüvis „r4.,; 4.;, Halil Nuri bey, reislikten azlini
yazd~~~~esnada (o esnada baz~~ eracif) in duyulmas~na mebni (1212
[I] Bu s~ rada Rusyaya kar~~~harb ilân olunmu~, Avusturyal~ larda bize kar~~~
harp açt~klar~ n~~bildirmi~ lerdi; ordu hareket etmek üzere oldu ~undan Ratib Efendinin (on on be~~gün bunday~ z) demesi bundan dolay~d~ r bu mektubun 1202
cemaziyelevvel veya âh~ r aylar~nda yani 1788 ~ubat veya mart~~içinde yaz~ld~~~~
anla~~l~ yor.
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safer sonu) azledilerek Rados adas~ na nefyedildi demektedir. Hülasa bir zaman Selimin makbul ve mergub~~ olan Ratib Ebubekir
efendinin katlinin sebebi me~ kak bulunmakta ve tahmine göre
mühim bir hadise ile alakadar görünmektedir. (1206 H 1791 M) de
sefaretle Viyanaya gonderilen Ebubekir Ratib efendinin güzel bir
sefaretnamesi vard~r ve bas~lmam~~t~r.

IV
Veliaht Selim'in Fransaya gönderdi~i ~shak Bey kimdir
ve ne yapm~~t~r?
Vesika suretlerini ne~retmeden evvel ~shak beyden bahsetmek
laz~md~ r. Bizim tarih ve tercemeihal kitaplar~m~zda ~shak beye
dair malamat yok. Sicilli Osmanl~, Safiye Sultan ve zevci Hüseyin
Pa~a evlad ve torunlar~ndan bahs ile bunlar~n Be~ikta~ta Köprüba~~~
mezarl~~~ ndaki aile kabristamnda medfun olduklar~n~~bize bildirdi~i
halde ~shak beyin ismini zikretmemektedir. Ben, gerek Topkap~~
Saray~ndaki ar~ivde bulunan mektuplar~ndan ve gerek Salih Münir
Çorlulunun makalesinden ç~karmak suretile ~shak bey hakk~nda
~imdilik mümkün oldu~u kadar malf~mat verece~im. ~shak beyin
ecdad~~ hakk~nda Sicilli Osmanl~:le de baz~~ kay~tlar oldu~undan
onlardan da istifadeyi ihmal etmedim.
~shak bey, yukar~da yazd~~~m~z gibi Safiye Sultan ve Hüseyin
Pa~a evlad~ndand~r. Safiye Sultan Dördüncü Murad~n kimdir; bunun
kocas~~Hüseyin Pa~a ise ( 1061 H. 1650 ) ve ( 1066 H. 1655 M.) da
iki defa sadr~azam olan Siyavü~~Pa~an~n küçük karde~idir. ~shak
beyin ceddi, Salih Münir pa~a makalesinde Girid Fatihi deli Hüseyin
pa~a olarak gösterilmi~~ise de Girit valisi me~hur deli Hüseyin pa~an~n Sultanla evlendi~ine dair tarihlerimizde bir kay~t olmad~~~~gibi
Mehmed isminde o~lu olmay~p o~lunun ad~~Sar~~Mustafa pa~ad~r.
Hüseyin Pa~a ile Safiye Sultandan Mehmed Rezml Pa~a ile
Ruk~ye Han~m Sultan do~mu~tur. (1131 H. 1718 M. ) de vefat eden
ve ayn~~ zamanda ~air olan Mehmed Rezml pa~an~n Abdullah ve
Ebubekir isimlerinde iki o~lu olup evvelkisi ( 1156 H. 1743 M. )de
ve ikincisi ( 1164 H. 1750 M.) de vefat etmi~lerdir. Bundan sonra
ayn~~ aileden olarak Abdi Bey [ vefat~~1187 H. 1773 M.] Mehmed
Sad~k Bey ( 1194 H. 1780 M.) ve ~smail Bey [ 1201 H. 1786 M.
Ahmed Bey [1217 H. 1802 M.] Dani~~Bey [1253 H. 1836 M.] sene-
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lerinde vefat etmi~lerdir. Bu, Mehmed pa~a hafitleri aras~nda ~shak
Beyin ad~~yoktur. Münir Pa~a makalesindeki kay~ttan ~shak Beyin,
~smail Bey isminde bir karde~i oldu~u görülmektedir. Bu isim
Sicilli Osmanide de vard~r; fakat ~smail Beyin babas~n~n kim oldu~u
bilinemedi~inden bunlar~n bir silsilesinin tertibi ~imdilik kabil
olamamaktad~r.
~shak Beyin babas~~ Kap~c~ba~~d~r; Aile ( Safiye Sultan zâde )
likle ~öhret bulmu~tur. ~shak Beyin Kap~c~ba~~~olan babas~~ölünce
karde~i ~smail Beyle beraber saraya al~nd~lar; her ikisi de orada
yeti~ti. ~shak Bey ( 1183 H. 1769 M.) de Pe~kira~as~~oldu, Padi~ah~n abdest al~~lar~nda ona havlu tutuyordu; haris ve cevval olan
~shak, bu tarihlerde devam etmekte olan ( Türk - Rus) harbinin
tam civcivli zaman~nda saraydan orduya ç~kt~~ve harpte bulunarak
yaraland~; 1770 de ~stanbula gelerek yaralar~n~~tedavi ettirdikten
sonra donanma hizmetine girdi; me~hur Çe~me muharebesinde
bulundu ve bundan sonra da Kaptan~~Derya Cezayerli Gazi Hasan
Pa~aya intisap eyledi.
~shak Bey ( 1188 H. 1774 M.) senesinde Kaynarca muahedesinin akdine kadar, Gazi Hasan Pa~a ile beraber bulunmu~~ve
sonra Hasan Pa~an~n husumetini celbedecek bir hareket yapmas~~
üzerine kaçma~a mecbur olmu~tu.
Gazi Hasan Pa~a, Ruslara son derece has~md~; onlar~n lâf~n~~
söyliyenlere bile k~zard~; halbuki serküze~t pe~inde ko~an ~shak
Bey, harp esnas~nda Yedikulede hapsedilip sulhü müteakip serbest
b~rak~ lan binba~~~ Zorich ile dost olmu~~ve hatt ~~ ona dört bin
ruble kadar ödünç para vermi~~ve bundan ba~ka Zorichi müslüman elbisesi giydirerek Ayasofya camiine götürmü~tü.
O zamana göre ehemmiyetli bir hâdise olan bu i~i saltanat
Atabegi olan Cezayerli Hasan Pa~a duymu~, takdir etti~i ~shak
Beyin harpte gösterdi~i yararl~~~~bile nazar~~ dikkate alm~yarak
derhal idam~n~~talep etmi~ti. ~shak Beyin hayat~n~~kurtarabilmesi
için Türkiye haricine ç~kmas~ndan ba~ka bir çare yoktu. ~shak
Bey, bir aral~k Rus binba~~s~~ Zorich ile görü~üp onun tavsiyesile
Petersburg [Leningrad] a gitme~e karar verdi; bundan biraz sonra
(Baron dö Tot) a tesadüf etti ve an~nla da konu~tu; Baron dö Tot,
~shak Beyi Rusyaya gitmekten vazgeçirdi ve ( Paris ) e gitmesini
tavsiye eyledi; ~shak Bey, Türkiyede ~slahata memur olan (Baron
dö Tot) un talebesi oldu~undan bu tarzda hareketi tercih eyledi.
~shak Bey, ~stanbulda bulunurken efendisi Mustafa III ün o~lu
veliaht Selim ile münasebet tesis ederek Selimin Frans~z sefaret-
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hanesi ile olan muhaberesini temin ediyordu; bundan dolay~~Fransaya gidecek olursa sefaretten muzaheret görece~ini anlad~ .
1786 da, Fransan~ n ~ stanbul sefiri olup o tarihte ayr~lmak üzere olan
K. de Saint Prist de ~ shak Beyin Fransaya gitmesini temine çal~~~yordu. Sehzadeli~i zaman~ ndan beri babas~~gibi Frans~ z siyasetini
takip etmek istiyen veliaht Selim, ~shak Beyin Fransaya gitmesinden memnun oldu; el alt~ndan, amcas~~ Abdülhamid'in haberi olmadan Fransa Kralile mektupla~ mak hususundaki arzusu bu suretle
vukua gelmi~~olacakt~. Selim ile sefaret aras~ ndaki muhabereyi
idare eden ~shak Bey, ~stanbuldan ayr~l~ nca ayn~~ vazifeyi saraya
girip ç~ kan ( Tabib Lorenso ) nun görmesi de kararla~t~rild~~ [1].
Kendilerinin mütalealar~ na göre Kont dö Prist bu suretle
Türk - Frans~ z menafiine bir hizmette bulunmak ve Ruslara merbut ve meyyal olan Fenerli Rum tercemanlar~n~n elinden Bab~ aliyi
kurtarmak istiyordu; ~shak Bey lisan ö~renip gelecek olursa
siyasi muhaberat ve siyasi evrak~~ Ruslar~ n menfeatlerine uygun
bir surette terceme eden rumlar~ n yerine müslüman terceman
kaim olacakt~; Ruslar~ n siyasi muvaffak~ yetlerini istirkap eden
ve Türkiyeyi kendi ellerine almak ve kendi arzular~na göre
hareket ettirmek istiyen Frans~ zlar için o tarihte böyle bir muvaffak~yet pek yerinde idi.
~shak bey daha yola ç~ kmadan evvel sefir Senperist, ~stanbuldan ayr~lm~~~ve yerini yeni Frans~ z sefiri K.de ehoiseul Gouffier
i~gal etmi~ti. [2]
~shak bey yola ç~ kmadan evvel yeni Frans~ z sefiri An~n hakk~nda hariciye naz~r~ na mektup yazarak baz~~ tavsiyelerde bulunuyordu. 20 birinci te~ rin 1786 [1201 hicri sefer ay~ ] tarihile ~stanbuldan, Fransa hariciye naz~ r~~ (Kont dö verjen = K. de vergennes) e
göndermi~~oldu~u ~ifreli bir tahriratta :
~ shak bey için degerli bir muallim bulunmas~~ ve bu muallimin
ani mütalaa ve mükaleme ile i~tigal ettirmesi ve genç türkü seYahet yollar~ ndan menedecek karakterde Paris ve daha ziyade
Vesikalar aras~na koydnaum. ~uvazöl Guffiye ((1oiseul Goufficr) nin
Selime takdim etti~i birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar~.
Topkap~~saray~~Ar~ ivindeki vesikalara göre Selim daha evvel Fransa
sefareti vas~ tasile Fransa ile münasebatta bulunarak bu hususa bir adam~ n~~ memur edece~ini fransa hükümetinden istimzaç etmi~ ti. Bunun üzerine Frans~z
sel iri ~uvazöl Guffiye acele bir memur ç~ karup Fransaya göndermi~~ve muvaf~ k
cevab gelir gelmez ~shak beyin gitmesi takarrür eylemi~ ti; Hatta sefir, ~skak
beyin Frans~z devletinin misafiri olaca~~n~~ ve hizmeti hiimayunda istihdam için
tahsil ettirileceglni beyan eylemi~ ti• (Makalenin sonundaki vesikalara bak~n.)
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Versayda oturan iyi bir Burjuvan~n yan~nda pansiyoner olarak
b~ rak~lmas~~tavsiye olunuyor ve ~nürebbisinin, an~ n izzeti nefsini
rencide edecek her ~eyden hatta en ehemmiyetsiz bir tahakkümden bile çekinmesi ilâve ediliyordu. Bundan ba~ka ayni ~ifreli
tahriratta kendisinin [yani sefirin] ~shak bey ile görü~üp anla~t~~~n~~ ve cografya dersine ba~larken frans~zcay~~ da ö~renece~ini
yazarak daha ~stanbulda iken an~n ders program~n~~dahi göstermi~~
oluyordu.
Bu yaz~l~~~üzerine ~shak beye mürebbi olarak bir burjuva
bulundu; bu muallim, daha sonralar~~Türk - Frans~ z münasebat~nda
tercemanl~ k ederek mühim rol oynayan Riif f en ad~nda biri idi.
Pierre - jean - Marie Ruf f en, kral~n ~ark lisanlar~~terceman~~ idi;
~shak beyin muallimli~ine senede iki bin frank ile tayin edildi;
bundan ba~ ka hariciye naz~ r~~ Vergennes, ~shak beye cep harçl~~~~
olarak ayda on be~~lüi kadarda bir para verecekti; bunu ~stanbul
Frans~ z sefiri tavsiye etmi~~ve bu genç türkün f~tri semahatini
tatmin edecek kadar cebinde paras~~olmas~n~~ve aksi takdirde yeis
ve nevmidiye kap~laca~~n~~bildirmi~ti.
Esas itibarile emellerine hizmet ettirmek üzere yeti~tirmek
istedikleri lshak bey hakk~ nda bu kadar fedakârl~ k yapan ve an~~
himaye eden Frans~z sefareti her ~eyi haz~rlam~~t~ ; ~shak beyin
seyahatinden - tabii iç yüzünü bilmiyerek - Abdülhamidde haberdar
edildi.
Abdülhamid I Frans~zlar~n himaye etti~i ve Cezayerli Hasan
pa~an~ n elinden kurtarmaktan aciz gösterdi~i ~shak beyin memleket haricine gitmesini mecburi olarak tasvip etti; hükümdar, bu
gidi~in mücbir sebepler dolay~sile yap~lm~~~bir karardan ba~ka
bir ~ey olmad~~~n~~bilmekle beraber ~shak beyi Fransadan Lunettes
isminde topçulukta müstamel bir dürbün
ve buna mümasil
e~ya gönderme~e de memur eylemi~ti ; ihtiyar hükümdar, ~shak
beyin Fransa kral~ na ve Fransa hariciye naz~r~na götürece~i
Selimin mektuplar~ ndan tabii olarak haberdar de~ildi.
* *

~shak Bey, Veliaht Selimin, Fransa Kral~~ On Alt~nc~~Lui ile
Hariciye Naz~r~na yazd~~~~ve Frans~z sefirinin de Hariciye Naz~r~na
gönderdi~i mektuplar~~ ve bunlardan ba~ka Veliaht~n kendisine
gizlice tevdi eyledi~i vesâyay~~ da hamilen 1786 yaz~~iptidas~nda
~stanbuldan hareket etti. Al~nan tertibat üzerine ~shak Bey, ~stan-
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buldan birik nevinden Frans~ z beylik gemisine binecek ve Akdeniz
adalar~ n~~geçtikten sonra oradan emin bir tüccar gemisine naklolunacakt~~[1].
~shak Bey, Frans~z beylik gemisile (Serigo) adas~na kadar
gitti ve oradan Fransaya giden bir tüccar gemisine bindi; gemi
Sicilya adas~n~~ dola~up Maltay~~ geçmek üzere iken su alma~a
ba~lad~~~ndan geri dönüp Moran~ n ,garp sahilindeki (Koron )
körfezine iltica eylemi~t~; o s~rada iyi bir tesadüf olarak Frans~z
donanmas~na mensup bir f~ rkateyn (Tolon) a hareket etmek üzere
bu limanda bulunuyordu.
Korondaki Frans~ z konsolosu genç Türke, Fransa Hariciye
Naz~r~~(Kont Dö Verjen) in alâkadar oldu~ u bir firari nazarile
bakt~~~ ndan bunun gemiye kabulünü kaptandan istedi. Bu suretle
~shak Bey Frans~z f~rkateynine al~nd~~ ve birincite~rin 1786 iptidas~nda (Tolon) a ç~ kar~ ld~; fakat gemide hastalanm~~~oldu~undan
Tolonda karantineye tabi tutuldu [2].
~shak Beyin iyi ve s~ k~nt~s~z bir seyahat yapmas~~ için her~eyi
dü~ünmü~~olan ~stanbul Frans~ z sefiri, Türk misafirini Marsilya
tüccar~ndan Mösyö Dayan ile o~luna tavsiye etmi~ti; bu tüccar
ile o~lu ~shak Beyle alâkadar olmak ve icab eden muaveneti
yapmak üzere Tolonda bulunan adamlar~n~n nazar~~dikkatini celp
eylemi~lerdi. Filhakika ~shak Bey bu tavsiye üzerine Laurent
Caire'nin evine al~nm~~~ve çok riayet görmü~tü [3].
~ shak Bey karantine müddetini bitirdikten ve eyi olduktan sonra
(Paris) e geldi [4] ve (Versay) da muallimi Ruften'in evine yerle~ti. ~shak Bey, Hariciye Naz~r~~Kont Dö Verjen ile görü~üp Selimin
mektubunu vermi~~ve Hariciye Naz~r~~ ertesi günü gizlice ~shak
Beyi saraya götürüp On Alt~ nc~~Lüiye takdim etmi~ti. ~shak Bey;
Veliahtm namesini Krala takdim eylemi~, Kral, Selimin hat~r~n~~
sormu~~ve selimin namesini Hariciye Naz~ r~na vererek acele terceme edilmesini emreylemi~ti [5]. ~shak Bey, ~stanbula gönderdi~i
~uvazöl Guffiyenin Selime mektubu (vesikalar aras~nda)
~shak Bey, Selime gönderdi~i ariza'da yolda hastaland~~~ n~~yazmaktad~r.
Bu hususa dair ~shak Beyin 16 birincite~rin 1786 tarihile Kont Dö Verjene
mektubu [Salih Münir [Pa~a] makalesi]
~shak Bey izini belli etmemek için karde~i ~smail Beyle Ahmed A~a
isminde bir ehbab~na gönderdi~i mektuplarda yeni dünya ve Hindistana gidece~ini yazm~~~ve ~stanbulda böyle bir ~ay~a ç~kartmak istemi~tir. [~shak Beyin
Selime gönderdi~i
arizadan]
~shak Beyin Selime gönderdi~i 11 ~aban 1201 tarihli birinci arizasi
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mektupta kendisine Türkiye paras~~miktar~nca ayda bir kese ki
zamanlarda mühim bir miktar olan be~~yüz kuru~~tahsis edildi~ini bildirmi~tir [1]. Bu s~rada Hariciye Naz~r~~ Kont Dö Verjen
vefat etti~inden yerine Monmoren gelmi~ti [2].
Fransa Saray~~terceman ve katibi bulunan Ruf fen ~shak Beye
ders verme~e ba~lad~; lakin muallimin gayreti bo~a gidiyordu;
halbu ki o ishak'~~Frans~z Saray~nda ki vazifesinin ayni vazife ile
yeti~tirmek istieyordu; Fakat kendisi çal~~m~yor, ancak birkaç
Frans~zca kelime söyliyebiliyordu. ~shak Beyde resim yapmak istidad~~görüldü~ünden o tarafa imale etmek istedilerse de olmad~;
~ark~n kapal~~hayat~na kar~~~Garb~n aç~k ve serbest hayat~~an~~
mestetmi~ti; halbu ki Frans~z Selini ~uvazöl Guffiyenin ~shak Bey
daha ~stanbuldan hareket etmeden evvel Selime yazd~~~~mektuba
göre ~shak Beye, kara ve deniz harp fenleri tedris ve talim olunacak, Fransa Krall~~~n~n en mühim ve metin kale, Tophane, Tersane
vesair imalathaneleri ge~dirilerek bir fikir verilecek ve harp manevrelerine davet ve i~tirak ettirilecekti [3]. Bu tasavvurun aksi
olarak o, bu i~lere de~il Fransada cazibesine dayanamad~~~~zevk
ve sefahate dalm~~t~.
~shak Bey milli elbisesini c~kard~; an~n yerine ye~il devrik
kollu k~rm~z~~bir elbise giydi; e~lence alemlerine devam ederek
sahada muvaffakiyetler temin etti ve bu hali hocas~m pek s~kt~.
lsak Bey bir müddet sonra Ruffen'in yan~ndan ayr~ld~~ve 1787 ilk
bahar~nda (Chaville) e naklihane etti.
isak Bey bu avare ve çapk~nl~klar~na ra~men yüksek memuriyetini ila hususunda sarfetti~i gayret ve himmet On Alt~nc~~Lüi
nin takdirini mucip olmakta idi; bundan ba~ka Hariciye Naz~r~~
~shah Beyin Selime gönderdi~i 11 ~aban 1201 tarihli birinci arizas~~
K. de Vergennes 1717 senesinde Dijon ~ehrinde do~mu~~olup hükkâm
s~n~f~na mensup bir ailedendir. Siyasi mesle~e girmi~~1755 de Istanbul sefiri olmu~, 1771 de Isveç sefirli~ine nakledilmi~~ve 1777 senesinde Fransa Hariciye
Naz~r~l~~na gtirilmi~tir, vefat' 1787 may~s~ndan evveldir. Istanbul geliri iken
Türkiye üzerinde müessir olmakta olan Ingiliz, Prusya menfaatlerine darba vurarak Türkiyeyi Fransaya imaleye çal~~m~~~ve muvaffak ta olmu~tur. Türkiyeyi
Rusya ile muharebe için te~vik eyledi~ini Osmanl~~ar~iv vesikalar~~göstermektedir.
Vefat' Salih Münir [Pa~a] makalesinde 1787 kânunuevvelinde gösterilmesi sehiv
eseridir; çünkü kendisinin yerine Hariciye Naz~r~~olan (Monmoren) in Selime gönderdi~i 1787 may~s 20 tarihli cevab~~ mektupta (Verjen)in vefat etti~i yaz~l~~oldu~u
gibi ~shak Beyin 1201 çaban 11 [1787 may~s] tarihli mektubunda da [Verejen] in
vefat etmi~~ve yerine Monmoren'in gelmi~~oldu~u yaz~lm~~t~r.
~uvazill Guffiyenin Selime mektubu [vesikalar aras~nda]
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Kont Dö Verjen ile yapt~~~~mükâlemelerde de sempati uyand~rm~~,
Imparatorlu~un davas~ n~~ meharetle idare etmi~~ve yapt~~~~israr
ve ibram üzerine Onalt~ nc~~ Lui den ve Hariciye Naz~r~~ (Monmoren)
den Selime gönderilmek üzere 1787 may~s 27 [1] tarihli cevabi
bir mektup alma~a muvaffak olmu~tu. Bunu kendisi Selime gönderdi~i arizas~nda ~öyle anlatmaktad~ r :
( ... Kulun bu tarafta ba~vekil [2] kulunuz ile gicelerde tebdil
görü~ürüz; daima hazer üzerindeyim. ~aban~~ ~erifin be~inde [1787
may~s 23] Françe padi~ah~~dostunuz ile mülakat oldum; efendime
irsal eyledi~i muhabbetnamesini yedime teslim ve lisanen dahi
kulunuza cevap eylediler ki ~ecaatlû Sultan Selim hazretlerinin
tab'~~alilerini sual ederiz; kendilerinin ne güne dostlar~~oldu~umuzu arz~ halinde bildiresin
Yeni olan vezir [Hariciye Naz~r~] Momerin [Kont Dö Monmoren]
hakipay~~ hümayönüniize yüz sürüp [3] arzuhalini kabul buyurman~z~~niyaz eder...) Dedikten sonra bu cevab~~mektuplar~n gecikmesine Ruslar~n sebeb oldu~unu yazmaktad~ r; ~shak Bey getirdi~i
namelerin cevaplar~ n~~ almak için be~, alt~~ ay kadar beklemi~~ve
nihayet tercemeleri vesikalar aras~nda görülen cevaplar~~alm~~t~.
~shak Bey, Selime gönderdi~i di~er bir mektubunda da efendisinin neden haz eyledi~ini sorduklar~~ zaman ala silah, bahad~r
at, barut ve toptan hazzetti~ini söyledi~ini ve burada Generallarla
dostluk etti~ini ve Fransa devletinin verdi~i maa~tan biraz fazla
verilirse Türkiyeye geleceklerini ve kendileri [yani Selim] hükümdar olunca iki devlet aras~ nda yeni bir ahitname tanziminin Kral taraf~ndan arzu edildi~ini ve kendisine niçin Fransaya
geldigini sual edenlere de Hasan pa~adan kaçt~~~n~~söyledi~ini ve
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivinde bu mektubun 20 may~ s 1787 tarihile yaz~ld~~~~
görülüyor: ~sak Bey ise bundan üç gün sonra Kral taraf ~ndan kabul olunarak
mektup kendisine verilmi~tir.
Ba~ vekil diye yazd~~~~hariciye naz~r~d~ r Selim Fransa Haric~ye Naz~r~na
namesini gönderirken orada da ba~vekil denilmi~tir.
1787 de vefat eden (Verjen) in yerine Monmoren Hariciye Naz~r~~olmu~tu.
Kont Dö Monmoren 1K de Monrnarinl 1745 de do~mu~~olup eski bir Frans~z
ailesindendir Madrit Sefirli~inde bulunmu~, meclisi müteberana [Assemblee des
nolables] âza olmu~~ve daha sonra (Dö Verjen) in yerine Hariciye Naz~rl~~~na
getirilmi~tir. Neeker [Neker]kabinesile beraber azledilen Monmoren, Bastilin zapt~~
tarihi olan 14 temmuzda tekrar devlet hizmetine girmi~~ve 1792 senesindeki ihtilal
esnas~ nda oldürillmüstür. Ansiklopedi de 1789 da hariciye naz~r~~ oldu~u yaz~l~~
ise de bu ikinci deiaki hizmetidir. 1787 may~ s tarihile hariciye nam' iken
Veliaht Selime gönderdi~ i mektupta bu tarihte hariciye naz~ rl~~~na geldi~i
görülmektedir.
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müsaade olursa ~ stanbula gelirken devlet ba~~terceman~~ olan
Mösyö (Ruffen) i de beraber getirmek istedi~ini yazm~~t~r.
Türkiye ar~ ivinde ki vesikalara göre ~shak Bey bu suretle
kendini faaliyette göstermekte ve Fransa ar~iv vesikalar~na görede daha ziyade sefahatle me~ gul oldu~u beyan edilmektedir. lshak
Begin, Selime gönderdi~i iki mektubunda baz~~ uydurma ve göz
boyama nev'inden olan palavralar göz önüne al~ nacak olursa
kendisinin i~ten ziyade zevkine dü~ dü~ü ve nihayet bu yüzden
birinci defa olarak Fransay~~ terke mecbur oldu~u görülür.
Bu s~ rada mezunen Pariste bulunan eski ~stanbul sefiri Senprist, ~ shak Beyin sefihâne hayat~n~n kat'l bir ahlaks~zl~~a müncer
olmadan, bunun memleketine iadesini hariciye naz~r~ ndan talep
etmi~~ve o s~ rada Parise gelecek olan Tunus Beyinin memur~~ mahsusunun refakatinde avdet ettirilmesi münasip görülmü~tü; filhakika bu memur gelmi~~ve ~sak Bey arkas~ nda ki koyu k~rm~ z~~
elbisesini b~ rakarak milli esvab~n~~geyüp Kral~ n huzuruna ç~ karak
veda eylemi~ti.
~ shak Bey, cezaire, Malta Adas~ na, Girit ve oradanda (~zmir) e
geldi; fakat korku içinde idi. Kaptan~~ Derya Gazi Hasan Pa~a acaba
kendisini affetmi~~miydi? ~ stanbula mektup yazarak biraderi ~smail
Beyden vaziyeti sordu; ald~~~~cevap kendisini tatmin edecek mahiyette de~ildi. Bunun üzerine kimseye tan~ nmadan ~stanbula gitme~e karar verdi; Cazi Hasan Pa~a, ~stanbulda de~ildi; gemilerle
dola~~ yordu; Hasan Pa~an~ n kendi aleyhinde ki hiddet ve gazab~n~n
artt~~~n~~ ve Pariste frenk elbises~~giydi~ini duymu~~oldu~unu ö~rendi.
~zmirden ~ stanbula gelmek için do~ru yolu takip etmedi; Çanakkaleden geçme~e cesaret edemiyordu; ~zmirden (Enez) Liman~ na geldi; oradan Edirneye gitti ve buradan da tehlikesizce ~stanbula gelebildi [1]; ~ stanbulda iken evvelce tan~~t~~~~ve kendisine
dörtbin ruble ödünç verdi ~i Rus binba~~ s~~ Zoriç ile mektupla~arak
an~ n davetine icabet etti ve alelacele Rusyaya gitti.
Rusyada kendisine milleti ve memleketi aleyhinde çal~~mak
~artiyle pek parlak bir istikbal vadedildi; Çariçe'nin gözdesi General Potemkin ile Rusya Sarayinin hususi katibi olan Betlearoska
kendisine, memleketinin as~ rdide dü~man~~ olan Rusya u~runda
zeka ve dirayetini göstermesini söyliyerek bol vaidlerde bulundular.
~ shak Bey, bu tekliflere kar~~~iki defa (benim yaln~ z bir tek
vatan~ m ve bir dinim vard~ r) diyerek red ile cevap verdi; kendi[1] Onalt~nc~~Lui ile Hariciye Naz~r~ nin kendisine verdikleri na~neleri tabii
daha evvel memurla göndermisti:flshak beyin mektubu]
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sini tazyik etmekte olan bu iki yeni dostunun elinden kurtulmak
istedi; Krun~tad'dan bir gemiye atl~ yarak Londura'ya ve oradan da
Parise geldi ki bu geli~ i 1787 Birinci Kanun ayine [1202 Sefer]
tesadüf etmektedir.

~ shak beyin 22/11kkanun/1787 de eski muallimi olan saray terceman~~(Rufen) in evine gitti; ona yalvard~ ; onun delâletile Hariciye
naz~r~na avdetini bildirecekti. Rufen, ~shak beyin istanbuldan Rusyaya gidip oradan da Parise geldi~ini söylemiyerek avdetinden
Hariciye naz~r~~(Kont dö Monmoren) i haberdar eyledi [1].
Bu s~rada Monmoren, ~stanbuldaki Frans~z elçisinden üç mektup
;
ald~ bunlar Selim taraf~ ndan gönderilmi~ lerdi. Bunlardan biri Krala
ikinci Hariciye naz~r~~(Monmoren)e ve üçüncü mektup da ~shak beye
aitti. Elçi ~uvazöl Guffiye, bu mektuplar~~21 / Nisan / 1788 tarihinde
yaz~lm~~~bir tahriratla göndermi~ ti; Selim her nedense Kral ve
Naz~ra gönderdi~i mektuplardan ~shak beyin haberdar edilmemesini bildirmi~~ve sefir de o suretle yazm~~ t~.
Art~ k bundan sonra ~ shak bey için ümitsiz günler sona ermi~ti;
(1203/Recep/1789 - Nisan) da Abdülhamid I. vefat etmi~~Selim, senelerdenberi bekledi~i saltanat~~elde eylemi§ ve ~shak bey için de
art~ k Kaptan~~derya Hasan Pa~a korkusu kalmam~~t~ . Memleketine
dönmek isteyen ~shak bey Frans~z ihtilalinin ba~lang~c~nda ~stanbula döndü; kendisine yeni hükümdar Selim III. e götürmek üzere
Kral ve Hariciye naz~r~~Monmoren taraflar~ ndan 18 / Eylül / 1789
tarihli iki mektup da verilmi~ti.
4**

~shak beyin 1787 May~s~nda ~stanbula Selime gönderdi~i iki
mektubunda, avrupa ahvaline, Türkiye ve Rusya münasebat~na ve
Fransaya dair baz~~malûmat vermektedir.
Bu s~rada Türkiye ile Rusya aras~ nda muharebe (1201 seferi)
patlak vermek üzere idi. ~shak bey, Avrupa gazetelerinin mutalealar~ na göre Abdülhamidin harbetmek istemedi~ini ve Fransan~n
müdahalesile Nemçe ile Rusyan~ n Türkiye aleyhine hareket eyleyemiyeceklerini ve bundan ba~ ka Türkiyedeki menaliine halel
[1] Salih Münir (Pa~an~ n) makaIesindeki vesikaya göre ( Verjen) in 1787
senesi sonlar~nda vefat etti~i görülüyor; halbuki yukarda da söyledi~imiz gibi
K. dö Verjen 1787 May~s~ ndan evvel vefat etmi~~ve yerine Monmoren Harieiya
naz~r~~olmu~tur.
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gelece~inden bahsile Türkiyeye kar~~~harp etmemesi için Fransa
Kral~n~n Rus Çar~na mektup yazm~~~olup henüz cevab~~gelmedi~ini Selime bildirmi~dr.
~ shak bey yine bu mektubunda Fransa ihtilalikebiri mukaddimesi olarak Meclisi müteberan~n (AssembMe des notables) toplanmas~ ndan bahsederek diyor ki :
<Kulun Fransaya dahil olduktan sonra Françe Padi~ah~~dostunuz. rical ve kibarini cemedip bir büyük cemiyet eyledi ve hala
tamam olmad~ ; irad ve masraf~n ve baz~~nâhak yere al~nan masarifin nizam~na ferman eylediler.» Bundan sonra mektupta saçma
sapan, Osmanl~~veliahdini aldatmak isteyen mutalealar da vard~r;
mesela Fransan~n pek bozuk olan maliyesinin ~slah~~ ve aç~~~n
kapanmas~~ için yeni bir vergi lay~ has~n~~müzakere etmek üzere
içtimaa davet edilen Meclisi muteberan~n toplant~s~~güya Selimin
gönderdigi name üzerine imi~; ~imdiden para tedarik ederek harbe
haz~ rlanacaklarm~~~! gibi.
~ shak bey yine bu uzun mektubunda kendisini öldürmek isteyen Cezayerli Gazi Hasan Pa~a hakk~nda da ~unlar~~yazmaktad~r.
(... Hasan Pa~a kulunuz geldikte «bu s~ rada donanma ile ~skenderiyeye gitmi~ti» elbette kulunuzu sual edecektir. Bilmem kulun
için fikrine ne gelecektir? Benim efendim inayetibari ile mesrur
oldu~unuzda (hükümdar olunca) keremi hümayun buyurup Hasan
Pa~a kulunuzu din dü~manlar~~ kar~~s~nda rezil etmiyesiniz; zira
cümle frenkistanda bu adam~ n ismi pek büyüktür ve ~imdi M~s~rda
eyledi~i i~ lere cümle devletler pesend ettiler; gerçi kendini rical
ve kibar~m~ z sevmezler. Lakin vallahi devleti aliyyenin bir sad~k
kölesidir; tatl~~dil ile her i~e kullan~l~ r; haddim de~il efendime bu
misillü ~eyi ifade eylemek; lakin J.T ali kafir belki bu adam~~eferidime
yanl~~~bildirirler de efendimin gazab~~hümayunlar~na u~rad~rlar;
kald~~ki kalbi hümayununuzda bir~ ey dahi var ise bu kuluna
merhameten inayet buyurup kulun islambola gelince (gelinceye
kadar) sabr~~hümayun buyurman~ z efendimden niyaz~md~r; umar~mki kulunuza merhameten bu niyaz~m~~makbulü hümayun buyurursunuz; allahü tealâ bilir ki sevdi~imden de~ildir, lakin efendime
laz~ml~~ bir kuldur; hususa bu günlerde nam~n~~ frenkistanda söyletmi~~bir kulunuz efendimin yan~nda bulunmas~~gayet ile kulunuza
münasip görünür..)
Ishak beyin, kendisini öldürmek isteyen Gazi Hasan Pa~a hakk~ndaki mutalaas~~ cidden takdire de~er. Filhakika memleketi müt-
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hi~~sars~nt~lardan kurtarma~a muvaffak olan Cezayerli Hasan Pa~a,
Halil Hamid Pa~an~n te~ebbüsü ile haz~rlanan Selimi iclas etmek
hareketine mani olmu~~ve bundan dolay~~Veliaht~ n husumetini
celbetmi~ti. Buna vak~f olan ~shak bey, Avrupada Hasan Pa~a
hakk~nda duydu~u ~eylerle bu adam~n k~ymetini dü~man a~z~ndan
da dinlemi~~oldu~undan z~yam~n memleket için fena olaca~~n~~
dü~ünmü~~ve bu mutalâasile memleket severli~ini göstermi~tir.
~shak beyin Fransadan avdetinden sonra ne gibi hizmetlerde
bulundu~una ve hangi tarihte vefat eyledi~ine dair bilgimiz yoktur.
M~s~r~~ i~gal eden Frans~zlar~n oray~~tahliyeleri için Türk, ~ngiliz
ve Frans~zlar taraf~ndan tayin edilen memurlar~n aras~nda Türk
ordusunda Sadrazam taraf~ndan Osman Bey ve Kaptan Pa~a taraf~ndan da ~shak Bey isimlerinde iki ki~i tefrik edilmi~ti [1]. Buradaki ~shak Beyin yukardanberi kendisinden bahsetti~imiz Safiye
Sultan Zade ~shak Bey olmas~~çok muhtemeldir.
Selim, mektuplarile Frans~zlardan ne istemi~~ve ne cevap
alm~~t~ ?
Veliaht Selim'in Fransa kral~~ile muhabere etmesine bittabi
Fransan~ n Türkiye sefareti delalet ediyordu; biz eldeki mektuplar~~ s~ rasile ba~tan a~a~~~hülâsa edelim:
Fransa sefiri ~uvazöl Guffiye, Selime takdim etti~i mektupta
Fransaya gönderece~i ~shak beye dair hususi surette Parise gönderdi~i adam~~ vas~tasile muvaf~k cevap geldi~i ve aradaki dostlu~un devam~~pek ziyade arzu edildi~i ve gönderilecek olan ~shak beyin Fransa hükümetinin misafiri olaca~~~ve ~shak beyin
gitmesi için her ~eyin ve Frans~z beylik sefinesinin haz~r oldu~u
ve bu gemi ile akdeniz adalar~n~~ geçecek olan ~shak beyin oradan emin bir tüccar gemisine bindirilerek gizlice Fransa'ya gidece~i ve orada her hususta tahsil ettirilece~i ve bundan ba~ka
~shak beye bütün sanayi ve harp müesseseleri gösterilerek manevralarda bulundurulacap,1 arzedilmi~tir.
Fransa sefiri, bundan ba~ka Selimin, ~shak bey vas~tasile patlamak üzere olan Türk - Rus harbine dair bilvas~ ta ~ifahen sordu~u
suale de ~ öyle cevap veriyor ve burada fransa menfaatini de tabii
olarak ihmal etmiyor:
«Filhakika ~imdiki halde sefer aç~lmek Devleti aliyyenin mesalihine elvermez ; ana binaen bu bendeleri dahi men'i için eanii
dilden sayederim ve in~aallah bu hususta dikkat ve ihtimamun~z
[1] Mühimme defteri No. 211 (bu defterin en sonundaki maddelere bak~n).
Belleten C. II F. 14
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husulpezir olur ve Karadeniz Rusya gemilerine aç~ld~~~~misullü
França sefinelerine dahi aç~lsayd~~rusyal~~elbette bir miktar havfe
dü~ üp dahi ziyade ihtiraz eder idi; lakin bu Karadeniz maddesi
bu bendeleri her ne kadar istirca etmi~~isem bu âne de~in bir
türlü müsaade olmad~; in~aallahürrahman zaman~~saadet iktiranlar~nda husuli müyesser olur» [1] .
Sefir bu arizas~nda gerek veliaht taraf~ ndan gönderilecek ve
gerek ~shak bey taraf~ ndan gelecek mektuplara sefaretin tavassut edece~ini ve ~shak bey gidince sefaretle yap~ lacak muhaberenin ne suretle olaca~~na dair malümat verilmesini rica ediyor [2].
Sefir ~uvazöl Guffiye, Selime gönderdi~i ikinci mektubunda ise
~shak bey vas~ tasile kendisine gönderilen mektup ve ~al ile parçadan dolay~~ te~ekkür ile ~shak beyin Avrupa devletlerindeki
fünun~~harbiyeyi ve sair fenleri tahsil ederek Türkiye ile Fransa
aras~nda ittifak~n kuvvetlenmesine sebep olup neticesinin de cülüs~~hümayunda [Selimin cülüsu] semere verece~i yaz~lm~~t~r. Sefir
bundan sonra o zaman~n vaziyetine göre diplomatça ~u yolda mütalaa yürütüyor:
« . . . Bu çâkeri ubudiyetperverleri asitanei saadete elçilik
hizmetile geldim ise ancak saltanat~~seniyye kelevvel revnak~~tam
bulup ~anü ~evketi kadimesini tekmil ve bethahlar~ndan ahzi intikam eylemesine Lk~.. sat ve mukayyet olmak ümidile gelmi~im; lakin
yollu irat eyledi~im kaffei mevada ademi itibar
nüshü pend
Françe devletinin save Rusyalunun dürü~~~pürfüru~lar~~
dakat amiz kelimat~na her bar tercih velhas~l ümmeti Muhammed
hab~~gaflete müsta~rak oldu~undan bu bendei kemineleri fevkalgaye
muztarip ve müteellim olup hayiben ve meyusen Françe diyar~na
avdet etmek tefekkür üzere iken bu defa i~aret buyrulan iradei
hümayunlar~n~n ~erefi sudur~~hasebile vücud~~gayreti çakeranem
ihya olunup...»
Sefirin bu ikinci mektubunda ~shak beyin yerine sefir ile muhabereyi temin için tabip Lorenso'nun memur edildi~i görülüyor [2].
Yine sel ir, Lore~~so vas~tasile Selime takdim etti~i üçüncü arizas~nda da (Tabip Lorenso) nun ehliyet ve sadakatinden bahsediyor ve
Fransa'n~n Karadeniz'e tüccar gemileri sokmas~na filhakika Sefirin temennisi gibi Selim'in saltanat~~zaman~nda ve Mehmed Saia Galib Efendi'nin
[Sadrazam Galib Pa~a] murahhasl~~~~esnas~nda Paris Muahedesile müsaade
oulunmu~tur ki [Hicri 1217 Saler 24 ve Milüdi 1802 Haziran]da ~uvazöl Guffiye'nin
bu sat~rlar~~yazd~~~~tarihten on alt~~sene sonrad~r.
Fransa Sefirinin birinci mektublar~ ; fotografisi makalenin sonundad~r.
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~ shak bey Fransaya varmazdan evvel memur oldu~u mevat hakk~nda Françe devletini haberdar eylemek üzere ~shak beyin hareketinden iki, üç gün sonra Ba~vekile bir mektupla gizli olarak
bir memur gönderdi~ini beyan etmektedir [1] .
Veliaht Selim'in Fransa kral~~on alt~nc~~Lui'ye gönderdi~i
mektubun hillasas~~
Mukaddeme ve selam k~sm~ ndan sonra Selim, Türkiye ile
Fransa aras~ndaki as~ rlarca devam eden dostluktan ve Türkiyenin
Fransa kral, vükela ve elçilerine kar~~~besledi~i itimattan ve ecdad~n~n Fransaya kar~~~olan muavenetinden ve Fransan~n bundan
dolay~~ Osmanl~~devletine kar~~~olan dostlu~undan bahsile bu hususta tarih kitaplar~n~~ i~hat etmektedir.
Veliaht Selim bundan sonra babas~~Mustafa III. zaman~ndaki
Türkiye ve Fransa münasebat~na geçiyor; ve babas~n~ n, tarihe
a~ina olup Fransan~n eskidenberi devam edüp gelen dostlu~una
itimat eyledi~ini ve bundan dolay~~ ~ngiltere ve Prusya krallar~n~n,
Rusya ile harp edilmemesi hakk~ nda serdettikleri mahzurlar~~dinlemiyerek Fransan~n te~ vikile harbe at~ ld~~~n~~ve bu surette hareketinin delil! olarak Türkiye hazinei evrakile mükhleme mazbatalar~ nda malümat bulundu~unu ve bu harbin neticesinde be~~yüz
senedenberi fütuhat ile me~gul olan Osmanl~~devletinin nice felakete u~rad~~~ n~~ve babas~~ sa~~olmu~~olsayd~~ i~ lerin böyle gitmiyece~ini, ma~lübiyet dolay~ sile dü~manlardan ba~ ka dost devletlerin dahi bir tak~ m ham tekliflerde bulunduklar~n~~ ve ölümden
gayri derde ilaç bulunabilece~ini ve bu derde çare olarak saltanata geçti~i zaman türlü türlü ilaçlarla hastal~~~~tedavi edecekse
de ~imdiden dostlardan yard~m görmek istedi~ini ve bunun mukabili olarak saltanata geçti~i zaman icabeden kara gün dostlu~unun kar~~l~~~n~~unutm~yaca~~n~~namesinde beyan ettikten sonra:
«Erançe devletinin ~an ve mürüvvetine lay~k gayret ve sadakatten bu mühibbi sad~klar~~naümit olmad~~~ ma binaen sadakat ve
ubudiyeti nezdi hümayunumuzda her veçhile mücerreb olan sad~k
ve emin ve mutemet adamlar~m~ zdan izzetlii, sadakatlü mir ~shak
kendüye baz~~vesaya ve sipari~imiz ile taraf~~hümayunu~nuzdan
murahhas k~l~nup ol tarafa irsal olunmu~tur.» diyor ve bu
miiracaate e~er kral taraf~ndan ra~bet gösterilirse dostlu~un asla
unutulm~yaca~~n~~ve tarihlere yaz~ lacak dostlukta bulunaca~~n~~vait
[1] ~uvazöl Guffiye'nin ikinci ve üçüncü mektuplar~~
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ediyor ve 1200 hicret senesi ramazan~~ ba~~nda gönderdi~i bu name de bu suretle bitiyor [1] .
Yine Selim'in Fransa Ba~vekili diye hitap etti~i Hariciye Naz~r! (Kon dö Verjen) e ayni tarihle olan mektubunun hulâsas~:
Bu mektupta da Fransa ile olan dostluktan ve kendisinin yani
Hariciye Naz~ r~n~n, babas~~Sultan Mustafa zaman~nda uzun müddet
~stanbul sefiri olarak Türkiye'nin Fransa ile samimi dostlu~una
yak~ndan vak~f oldu~undan ve Rusya ile Osmanl~~ Devleti aras~nda yap~ lacak harbin akibetinin osmanl~ lar hesab~na akibeti
vahim olaca~~~Prusya ve ~ngiltere devletleri taraf~ndan bildirildi~i
halde Türkiye'nin Fransan~n te~vikile harbe at~ld~~~ndan bahsedildikten sonra:
(Pederimiz mü~arünileyh França Devletile kadim olan hukuk
ve ülfete itimat ve vakti hacette hergüne ianet
ve müzaharet
bine muktezay~~safvet ve (b.,) vedad~~icra edece~ine cezm ve itikat
edüp kavlü reylerini tahsin ve Moskovlu üzerine sefer ve hareketi
tahkik ve tayin etti~i her kime hafi ve nihan ise siz dostumuza
ayand~r ve bu maddede Devleti Aliyyemizin gabitosunda, mükâleme mazbatalar~nda ve sekretaryelerimizde
sebti ceridei esrar
oldu~u meczüm~~ ashab~~dirayet ve iz'and~r) diye frans~zlar~n
te~ vik ve indelicap muzaheret edeceklerine dair vaitte bulunduklar~n~~yaz~yor.
Selim mektubuna devamla Türk - Rus harbinin [1768 Seferi)
ma~lübâne bitti~ini ve babas~n~n vefat]. sebebile i~lerin ~imdiki
bozuk ~ekli ald~~~n~~ve dostlar~ndan ümitvar ise de hükümdar
olamamas~ndan dolay~~ bir i~~göremiyece~ini, maamafih anlarin
dostluklar~n~n ~imdiden ayan olmas~~ laz~mgelüp kendisi hükümdar
oldu~u zaman bu iyili~e mukabele edece~ini ve bunu temin için
murahhas olarak mutemet adamlar~ ndan ~shak Be~i gönderdi~ini
yazmaktad~r.

Selim'in siyasi vaziyeti tehlikeli görerek Türkiye'ye muzaheret
temini için Fransaya gönderdi~i ~shak Bey, 1787 May~s~n~n yirmi
üçüncü günü ikinci defa Fransa Kral~~ taraf~ ndan kabul olunarak
getirdi~i namenin cavab~n~~ ve ayni zamanda Fransan~n yeni
Hariciye Naz~r~~ (Monmoren) in de yine cevabi mektubunu bilvas~ta
Selim'e göndermi~tir. Mali vaziyetin bozuklu~undan dolay~~ de~il
111 Selim'in mektubu vesikalar aras~ nda
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Türkiyeye yard~m etmek, hatta kendi ihtiyac~n~~bile teminden âciz
ve patlamak üzere bulunan ihtilalin arifesinde olan Fransa'n~n ba~~ndaki Kral Lui bu muracaata hulâsatan ~öyle cevap vemi~ti [1]:
Taraflar~ndan murahhas olarak gönderilen ~shak Bey deniz
ve karada epi me~ akkat çektikten sonra Fransa'ya geldi ve
dostana olan namenizi takdim ve kendisine tevdi edilen s~rr~~
~ifahen söyledi; sizin makam~~saltanata geçti~iniz zaman memaliki mahrusenin esas vaziyetini ve ihtiyac~n~~ bilip anlar~~eskisi
gibi takviye edeceklerini daha ~shak Bey buraya gelmeden evvel
duymu~utuk.
Bu be~aret haberini ~shak Beyin lisan~ndan da i~ittik ve çok
memnun ve mahzuz olduk ve bu hususta kemali istidat ve liyakatiniz mucibi ~ükrand~ r; zat~~ha~metmeablar~n~ n Türkiye ile Fransa
aras~ndaki dostlu~u tarihlerden tetkik etmeniz dostluk ve hay~ rhahl~~~n~ za delidir. Biz de cülflsumuzdan itibaren bugüne kadar
iki taraf~ n muhabbet ve samimiyetini temini kendimiz için mucibi
fahir ja bilmekteyiz.
Bahsetmi~~oldu~unuz tarihte ve ceddimiz zaman~nda[On be~inci
Lüi] vukua gelen maceray~~[1768 Seferinden evvel Feransa'n~n muzaheret vadi] gözümüzle görmü~~ve müteveffa (Kont dö Verjen)den
de vefat~ ndan evvel sormu~tuk; gerçi Rusya ile Devleti Osmaniye
aras~ nda o esnada sefer aç~ lmamak mümkün olmad~~~n~~ve muharebe oldu~u takdirde Osmanl~~Devletinin muvaffak olaca~~n~~ Fransa
Hükümeti zan ve tahmin etmi~~ve fakat hiçbir suretle Osmanl~~
Devletini muharebeye sevk eylememi~ti; bunu (Dö Verjen) den de
böyle tahkik ettim; geçen geçti.
Malfimunuzdur ki bu dostlar~~kral oldu~um gündenberi Devleti
Osmaniye ile mükâtebe ve müraselede kusur etmedik ve icab
eden muhafaza ve müdafaa tedbirleri almadan intikam alma~a ve
taarruz etme~e kalkman~n do~ru olmad~~~n~~yazd~ k; Türkiye'ye
zarar verecek bir sefer karalt~s~ n~~ defetme~e çal~~t~~~ m~zdan
ba~ka bu hay~ rhah dostunuz harbin cüz'l ve küllisini Türkiye'de
tamim z~mn~ nda icab eden muallim ve ustalar~~da gonderme~i
ihmal etmedik.
On alt~nc~~Lui, bugün bundan ba~ka bir i~~görülemiyece~ini ve
Fransa'n~n, Türkiye ile s~n~ rda~lar~~ aras~nda harbi def'e cal~~maktan ba~ka bir~ey yapam~yaca~~n~~ ~öyle beyan ediyor:
(. , Devleti Aliyye ile s~n~rda~lar~~olan düveli saire beyninde
[Rusya ve Avusturya] vukubulan bürfldet duman~n~~mahvetmede
[1] Cevab~n tereeme edilmi~~olan sureti vesikalar ara~~ndad~ r.
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bu senakârla~n~~ müdavim ve mülâzim bileler ve elhaleti hazihi
buna manend
müsaadelerden gayri bir fiil elimizden gelmez;
pes Devleti Aliyyei ebed peyvendin taraf~ndan dahi dostluga halel
verir bir hareket ve hukuki civariyi mugayir bir yaz~~ sad~r olm~yaca~~~memulümüzdür; zira emri muharebe bir fenni mü~kül olup
tenni mezkürda kendu dü~man~~kadar tahsili mehâret ve kesbi
idman etmeden üzerine sefer çekmek ayni hatad~r. Binaanalâzalik
cenab~~azamet meaplar~n~n takdirat~~samadaniye
muktezas~nca
cülüs~~hümayunlar~~müyesser oldukta encam~~hurucu neye müncer
olaca~~n~~mülâhaza bine meham~~ enama külliyet ile nizam vermezden mukaddem bir amele vülf~ç etmiyeceklerine akl~~sakibleri
ve reyi saibleri bürhan ve delil ve zam~n
ve kefildir).
~n~aallah siz ulflmu fünunu tamim ve teksir ve askeri tanzim
ve böylece fütuhat~n mehareti seraskeran ile mümkün oldu~unu
ve inceden inceye hesap etmeden sefer açman~ n hatarl~~ idü~ünü
ve her nekadarki milletin kahramanl~~~~mevcut ise dahi bu
tedbirlerden müsta~ni kal~nam~yaca~~n~~ takdir buyurursunuz ; siz
bunlardan maada daha birçok mühim memleket i~ leri dahi yapmak
istersiniz, memleket ilmi, sair ilimler gibi kemal mertebesine
ç~km~~t~r, memleketin imarile ulf~ mu fünunnu ne~rü tamim, sad~ k
ricale malik olmak havas ve avama taallilk eden tedbirleri almak
hususunda sizin gayret ve faaliyet göstermek hususundaki sâyiniz
bu dostunuzu çok mesrur eylemi~ tir: size kar~~~olan muhabbetimizi
kalemle tavsif kabil olmad~~~ndan in~aallah bunu maslahatgüzarlar~~ ~shak Beyin tahrirat~ndan ziyadesile anlam~~~olursunuz.
Lui'nin mektubunun alt taraf~~~shak beyin ehliyeti ve vazifesini
iyi gördü~ü hakk~ nda hüsnü ~ehadeti havidir.
Fransa Hariciye Naz~ r~~ Kont dö Monmuren'in Selime takdim
etti~i mektubun tercümesi de meâlen ~öyle dir:
Selefim Mösyö (lö Kont dö Verjen) e hitaben gönderdi~iniz
mektubu hasta iken alm~~~ve Türkiyenin dostu olan Mü~arünileyh,
Zati~ahanelerinin biran evvel naili emel olmalar~n~~ temenni eylemi~ti; fakat bu s~ rada (Memaliki Mahrusei
Osmaniyenin üzerinden asla ve kat'a i~maz~~ayin) etmemi~~olan Kont dö Verjen vefat
etmi~~oldu~undan yaln~z Fransa de~il Türkiyede öyle bir devlet
adam~ndan mahrum kalm~~t~ r; Kral~m~ z, müteveffan~ n yerine beni
tayin ile ~ shak Bey bendelerile müzakereyi tenbih ve mumaileyhin
tahsili ulüm eyleraesi hususunun teminini emretmi~lerdi. Filhakika
(~ shak Bey) e Fransa memleketinde mevcut kara ve deniz askeri
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te~kilat~~ve bunlara ait talimnameler gösterilüp kendisinin gerek
askeri ve gerek sair cihetlerden tahsiline itina olundu~u Ishak
Beyin takdim edece~i tahrirattan da anla~~l~r. Fransa devletinin
cenab~~azamet meablar~na olan meyil ve hay~rhahl~~~~Kral hazretlerinin mektuplar~ ndan da mahlmdur. Mükâtebelerile selefimi tevkir
buyurduklar~~gibi bu bendelerini de iltifatlar~na mazhar etmek
iradeleri olur ise bu acizleri de hizmetlerile mübahi olaca~~mda
~üphe olunm~ya ; her sipari~lerini icra ve her suallerine cevap
etme~i cane minnet ad ederim ve ~ayet mü~kül ve mu~lak (baz~~
mesâil dü~er ise te~his ve tarifine) sayü gayret edece~imi arz
ederim.
Gerek on alt~nc~~Lftinin ve gerek Kont dö Monmoren'in mektuplar~~1787 may~s 23 tarihli olup Versayda yaz~lm~~t~r.
**

*

Osmanl~~Veliahd~~Kral ve Hariciye Naz~r~ndan ald~~~~mektuaplardan memnun olmam~~t~r, bunu ~shak Beye gönderdi~i mektup
ile Krala cevap olarak gönderilmek üzere Ebu Bekir Ratib efendi
taraf~ndan müsveddesi yaz~lan mektuplardan anlamaktay~z ; bu
mektubta Selim, K~r~m i~inde ve Avusturya, Rusya ile olacak muharebelerde Fransadan yard~m istedi~ini yoksa nasihat istemedi~ini aç~kca beyan ediyor.
Selimin, Ratib efendi kalemile ~shak Beyin mektubuna verdi~i
cevap aynen ~udur [1]
~zzetlft, sadakatlf~~ mahremi esrar ve mutemedi ihlaskâr~m~ z
~shak Bey; ba'desselâm inha ve hâl ve hat~r~n sual ve istinba k~l~nur ; irsal olunan arz~halin ba~dan aya~a dek okuyup ve birkaç
kere tekrar bakup mefhum~~malf~m~~hümayunumuz olmu~tur.
Muhabbetnamemizi biinayetillahitealâ selâmetle irsal ve ba~metlf~~ulft ra~betlf~~ Françe Kral~~dost~~
ahlâs~m~z~n desti safvetlerine teslim ve size s~rrâne ifade olunan hususlar~~ gerek Kral~~
Mü~arünileyh cenaplar~na ve gerek müteveffa Kont (Dö Verjen) e
mektub~~muhabbet uslübumuz ile ifade ve mürad~ m~z~~cümlesine
tefhim eyledi~inden mahzuz oldum; berhurdar ve iki cihanda kâmyab ve kâmkâr
olas~z.
[1] ~shak Beyin Fransadan gönderdi~i ayni tarihli iki mektubun foto~rafisi
eserin sonuna konmu~tur. ~ shak Beyin tercemei halini yazarken bu mektuplar~n
baz~~mühim yerlerini alm~~t~m. Fazla malümat almak isteyenler makalenin
sonuna ilave edilen vesikalara ve foto~raflara bakabilirler.
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Pederimiz cennetmekan merhum Mü~arünileyh hazretlerinin
Françe devletinin ak~l ve fikrine ve sadakatine itimatlar~~olmagla
bize vasiyetnamesinde ifade eyledi~ine binden mukaddemce seni
ol tarafa namei hümayun ile gönderdim; in~aallahüteald vakti mukadderde [hükümdar oldu~u zaman] avni inayeti hakka istinat ile
her derdin çaresi müldhaza olunmu~tur, ilaçs~z dert olmaz, me~er
mevt ola; ~imdi ortal~~~n halini görüp i~itüp bir reyü tedbir ~imdi
bana göre imkânda olmad~~~ndan seni namel hümayunumla gönderdim; ~imdi bu vakitte devletime edecekleri hizmet bir türlü
unutulmaz; zira vakti mukadder de ve ikbal ve saltanat~m~z hengdm~nda bizlere çok dost bulunaca~~~sana malümdur; e~erçi usdat Ofiçyaller gönderdiler, her ne kadar bu dostlux ise dahi faraza
mühendisi bahri olmagla naziri yok ise dahi isveçte çayman
resmi gemiler ve ustat mühendisi bahri ve kezalik Ingiltere ve
Felemenkte dahi ustat gemi yap~c~lar ve Ofiçyaller çoktur; avni
hakla anlar~n getürülmesi, celbi dahi müldhaza olunmu~tur.
Françe devletinden K~r~m maddesinde vesair Nemçelü ve Moskovlu ile Cenkler de dosluk isterim; yoksa bize namel muhalasat
ailâmelerinde yazd~klar~~biraz nasihat [1] ve devletimizin malüm
olan ahvalini ve görünen i~leri rümfiz ve i~aret tariki ile hikayettir; Françe devleti e~er fedakdrl~k [eder] bivefal~k etmez ise ellerinden çok i~~ gelece~i malam~~hümayunumdur; Ancak bizi dahi
Felemenklü gibi edecekler ise senin anda ikametin abes ve beyhüde olmu~~olur; sana sipari~~olundu~u üzere ahar mahalle dzimet
iktiza eder [2]. Göreyim seni ak~ldne hareket ve ol tarafta cenk
ilmini talime dikkat eyliyesin; velhas~l harbe dair olan hususlara
mukayyet ve talim etme~e gayret eyleyesin vesselam.
Ratib efendi bu müsveddeyi takdim ederken an~n sonuna ~unlar~~ yazm~~t~r.
"Benim efendim! Bundan ziyade Isak Beye yaz~lmasun; zira
anda gösterir ve ziyade ~ey söyler bizim yazd~~~m~~~heba olur
ve hem ba~ka mahzur dahi vard~r.„
[I] Bu s~rada Fransa mali buhramn en son derecesine gelmi~~1787 de meclisi
muteberan toplanm~~~ve kanun üzere 13 üncü Lui zaman~ndanberi Iki asra yak~n
bir zaman yani 173 senedir toplanm~yan Etajeneroy~~1 mayis 1789 da ictimaa
davet etmi~ti. Bundan dolay~~Fransa aciz vaziyette bulunuyordu.
[2] Selimin, ~ifahen tavsiye etti~i devletlerin hangisi oldu~u bilinmiyor.
Bunun Prusya, Isveç ve Ingiltere devletlerinden biri oldu~una ~üphe yoktur,
bunlar~n içindende Prusya ve Ingiltere devietlerinden biri olmak gerek.

ÜÇüNC~:j SULTAN SEL~ M'~N VEL~AHT IKEN
FRANSA KRAL~~VE BA~VEK~L~~ ~LE
MUHABERES~NE A~T VES~KA
SURETLER~~
TOPKAPI SARAY'
2031
Bu vesikalar bir zarf içinde on alt~~adet olup ikisi Selim'e cevap
olarak On alt~nc~~Lui ve di~er ikisi de Ba~vekil Kont dö Monmoren
taraf~ndan gönderilmi~tir. Di~er vesikalar Selim'in mahremi esrar
lar~~taraf ~ndan bu muhaberenin teminine ve Fransa Sefirine ve
Fransaya gönderilen ~shak Bey'e âittir.
VES1KA SURETLER1
Selim III ün veliaht iken Fransa'ya göndermek istedi~i
ishak Bey ismindeki adam~~için Fransa hükümetinden
istimzac~~ havi müracaatine gelen muvafakat cevah~n~n
Fransa Elçisi ~uvazöl Guffiy e taraf~ndan arz~~
Mehâbetlû, celâletlû, inâ yetlû efendim hazretleri sa~~olsun
Bu bendeleri bundan akdem França Devleti taraf~na evamiri hümayunlar~na imtisalen irsal eyledi~l~n adam~m kullar~~bu defa avdet
eyleyüp França Devletinin Ba~vekili canibinden bu bendelerine
hitaben sad~r olan cevab~nda vekili mumaileyh ~nurad~~hümayunlar~n~~
França Padi~ah~na beyan eyledikte padisal~~~ mü~ariinileyh dahi
4.) beru
Devleti Aliyye ile França Devleti beyninde ahdi baitten
derkâr olan müvalât ve musafat~n meram~~hümayunlar~~üzre zamân~~
meymenet iktiranlar~nda kat enderkat tezyit ve te~yidine ra~bet idüp
makas~d~~hümayunlar~mn tem~iyetine kemali mesruriyet ve taharri ile
dikkat ve ihtimam ve ~shak Bey kullar~n~~devletinde misafir kabul
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ve merkuma vaktii zamanile hidemat~~hümayunlariçün tahsili istidat
z~mmnda ikt~za eden enva~~Fünûn ve maarif talim ve telkin olunaca~~~hususunu bu bendeleri, mil~arünileyh taraf~ndan canibi hümayunlarma ifadeye memur olmu~umdur. Elhaleti hazihi merkum kullarm~n França Devleti tarafma azimeti için her~ey haz~r olup iki, üç
gün zarf~nda Frans~z beylik sefinesine binüp Akdeniz adalalar~m geçtikten sonra emin bir tüccar gemisine silvar olup in~aallahütealâ
bu veçh ile França diyar~na s~rren ve hafiyyeten vusul bulup memuriyetinden dü~man ve hâsitlerin bir türlü agâh ve haberleri olmaz, ve
França Devletine badelvürut kto~,..1 França Devletinin ba~vekili yan~nda
meks ve ikamet edüp düveli Avrupa'n~n keyfiyeti ahvali ve biribirile
muvafakat veyahut mugayeretleri ve sinini vefireden m~,
beru icat
olunan fünûn~~harbiye ve maarifi bahriye ana tarif ve talim °bulup
bir müddet zaman bu vecih üzere telkin olunduktan sonra França
Devletinin en muteber olan kalelerine ve tophanelerine ve tersanelerine ve sair kârhanelerine irsal olunup cüzl ve külli üstazl~klar~~
ve tertip ve nizamlar~~kenduye tefhim olunur.
Ve düveli Avrupa'da askerlerin kuvvet ve metaneti ancak hüsni
nizam ve zabitana inkiyad~~tam ile has~l olarak hini seferde dü~man
ile muharebe edecekleri tertip ve nizam taklit olunup, ~shak Bey
kullarma ol tertip ve nizam~n taklidi dahi gösterilir. ~öyle ki:
Her bir marif etten vukuf dar oldukça enva~~sefainin ve silah~n
ve sair alt ve pusatlarm resimleri ve nümuneleri kenduye verilir ve
merkum kullar~~sahibi ak~l ve firaset ve hidemat~~hümayunlariçin
me~hûni sadakat ve gayret olmagin vücuhle tahsili istidat edece~inde
i~tibah yoktur.
Merkum kullarm~n lisanile sefere müteallik ifade buyurulan iradei
hümayunlar~, mefhum~~bendeleri olmu~tur: filhakika ~imdiki halde
sefer aç~lmak Devleti Aliyyenin mesalihine elvirmez ana binaen bu
bendeleri dahi men'i için canü dilden
sâyederim ve in~aallah bu
hususta dikkat ve ihtimam~m~z husulpezir olur ve Karadeniz Rusya
gemilerine aç~ld~~~~misillû, França sefinelerine dahi aç~layd~~Rusya'lu
elbette bir miktar havfe dü~üp dahi ziyade ihtiraz
eder idi, lakin
bu Karadenizin maddesini bu bendeleri hernekadar istirca etmi~~isem
bu âne de~in bir türlü müsaade olmad~ ; in~aallahurrahman zaman~~
saadet iktiranlarmda husuli müyesshr olur.
~shak Bey kullar~~bilyümnü vesselâme França Devletine badelvusul gerek merkumun taraf~~hümayunlarma gelecek tahrirat~n~~gerek
taraf~~hümayunlarmdan merkuma ~star buyurulacak evamiri hümayunlar~m irsal ve teva~rüt hususunda bu bendeleri iradei hümayunlar~~
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üzere dameni sadakat ve gayret dermeyan edece~imde i~tibah~~hümayunlar~~buyurulm~ya : lakin merkum kullarm~ n bu cânibden azimeti
baisi teellümü çakeranem;olur; zira an~n tavassutile nâmei hümayunlar~~
taraf~~bendelerine vas~l ve bu vecih ile ~eref yap olmama bir vesilei
hasene olup kendu gittikten sonra sermayei iftihar' çakerânem olan
mükâtebe munkat~~oldukta arz~~sadakat ve ubudiyeti çakerânem için
ahar bir tank melhuz ve müstahseni hümayunlan buyurulur ise
olbapta emrüferman ve inayet ve ihasn mehabetlû, celâletlû, inayetlû
efendim hazretlerinindir.
Bendei
Konte dö ~uvazöl Guffiye
Elçii França
Halâ

~uvazöl Guffiye'nin ~shak Bey'in Fransaya gönderilmesi
hususunda Selim'e takdim etti~i ariza :

Mehabetlû, celâletlû, inâyetlû efendim hazretleri sa~~olsun
ishak Bey kulllar~~yedile in'am buyrulan namei hûmayun ve
~al ve parça bu bendei keminelerine vas~ l oldukta vadii haclet z.4'. ve
te~ekküre müsta~rak ve duay~~bekay~~ömrü celâletleri tekririne
mülâzim olup bu misillû avat~f~~aliyyei hümayunlar~~ilelmemat sermayei iftihar~~çakeranem olaca~~~0.—til,:r.,41" ezharu mine~~emstir. ishak Bey
kullar~mn França Devleti taraf~ na irsal buyurulmak hususu fecri tulth
hümayun ve ser defteri mehasini celaletmakrunlar~ndan bir eseri
temasa engiz olmag~n bu bendei bimiktarlar~~evamiri aliyyei hümayunlarma imtisalen husus~~merkt~mun tem~iyetiçün dameni ubudiyeti
dermeyan edip in~aallahü tealâ mezkûr kullar~~savb~~memûresine
vard~ kta düveli Avrupada mutad olan fünûm harbiyeye ve maarif i
saireye tahsili vukuf edece~inden maada Devleti Aliyye ile França
Devleti beyninde te~yidi tehab ve tezyidi ittiafaka bir vesilei mergube
olup in~aallahürrahman eülf~s~~hümayunlar~~vukuunda semeresi
zuhûra gelece~inde i~tibah~~bendeleri yoktur.
Bu çâkeri ubûdiyet perverleri Asitanei saadete elçilik hizmetile
geldim ise ancak saltanat~~seniyye kelevvel revnak~~tam bulup ~anü
~evketi kadimesini tOkmil ve bedhahlar~ndan ahzi intikam eylemesine
sal (k~.) ve müfit olmak ümidile gelmi~im; lakin nushu pend (..., e.; )
yollu irat eyledi~im kâffei mevadda ademi itibar ve Rusya'lunun
dürû~~~pür füru~lar~~(,5,1,5,.0 .,. LJA França Devletinin sadakat âmiz

220

~. Hakk~~ Uzunçar~~l~o~lu

kelimatma her bar tercih velhas~l iimmeti Muhammed hab~~gaflette
müsta~rak oldu~undan bu bendei kemineleri fevkalgaye muztarib ve
müteellim olup hâiben (r..;u.) ve meyûsen França diyar~na avdet etmek
tefekkürü üzere iken bu defa i~aret buyurulan iradei hilmayunla=in ~erefi sudur~~hasebile vücild~~gayreti çakeranem ihya olunup
pertevendaz~~kutb~~cihan olacak cenab~~mehâbet meb (y1.- 4.;~4.) hazretlerinin hizmeti hümayunlarmda bulunmak aksây~~amâli bendegânem
ve lâzimei zimmeti çâkeranem oldu~u müsta~nii anilbeyand~r.
Ve Lorenso nam tabip kullar~~canibi bendelerine gelip beynehümada vaki olan müzakere, mesfur tabip kullar~mn lisamndan taraf~~
htimayunlarma tafsilen arz ve telhis olundukta evam iri aliyyei hümayunlar~~herne güne ~erefyaftei sudur olursa canibi bendegânemden
serimu
kusur olunmayup kemali taharri bine icra olunmalar~~
bab~nda emrü ferman ve inâ.yet ve ihsan mehâbetlû, celâletlû, inâyetlû
efendim hazretlerinindir.
Bendei
Konte dö ~uvazöl Guffiye
Elçii França Halâ

Fransa Sefirinin üçüncü arizas~~
Mehâbetlü, celâletlû, inâyetlû efendim hazretleri sa~~olsun
Mahz~~avât~f~~hümayunlar~ndan na~i bu defa Lorenso nam tabip
kullar~~yedile i~sal buyurulan nâmei Hümayunlar~~bu bendei hakirlerine reside ve mazmununda mesfur
kullar~~hakk~nda ima buyrulan evamiri hfimayunlar~~malûm~~çakeri olmu~tur; filhakika tabibi
mersum zatinda sahibi firaset ve hassatan cenab~~celâletmeab~~hümayunlarm~n hidemat~~seniyelerinde kemali sadakat ve ubudiyet birle
dil ve pabeste
olmagin küll~~itimad~~hümayunlar~na vücuh ile
~ayeste oldu~unda city~~i~tibah yoktur; bu bendei kemineleri ise iradat~~
celilei hümayunlar~ m França Devletine ihbar ve ifade z~mmnda devleti
mezl~f~renin ba~vekiline bir k~ t'a mektup tahrir ve iki, üç günden
sonra bu bendelerine mensup olan mütemed bir beyzade ile hafiyyeten
irsal etmekle bu veçh üzere Ishak Bey kullar~~ol tarafa varmazdan
mukaddem canibi hümayunlar~ ndan memur oldu~u mevattan Erança
Devleti habir ve agâh olmu~~olur, ve merkum kullar~~taraf~ndan
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vürut edecek tahrirat, evamiri hümayunlarma imtisâlen tabibi mersum
Lorenso kollar~~vesatatile hakipay~~hümayunlarma takdime mübaderet
ve ubudiyeti külliyei çakeranemi tekraren arzu izhara cesaret k~l~nur;
baki emrü ferman ve inayet ve ihsan mehabetlu celâletlû inâyetlû
efendim hazretlerinindir.
Bendei
Kontes dö ~uvazöl Guffiye
4:-1? Beâ sitane Hâla
Elçii França

Veliaht ~ehzade Selim'in Fransa Kral~~ ile Ba~vekiline
gönderdi~i mektuplar~n müsveddeleri:

Bu müsveddeler amedci dr.uT Ratib Efendi taraf~ ndan gizlice kaleme
al~narak ve kenarlar~nda tarz~~tahrire dair izahat verilerek Selim'e
takdim edilmi~tir. Selim'le, Ratib Efendi aras~nda da iptidalar~~ ~shak
Bey'in vas~ta oldu~u anla~~l~yor; çünkü ~shak Bey Selim'e sefaret
vas~tasile takdim etti~i mektubunda Amedçi Efendi'ye mektup yazamad~~~ndan bahsediyor. Nameler Selimin el yaz~sile gönderilmi~tir.
,s;Ll~~
eztall

(Mühür bunun alt~na bas~l~r.)
~ftiharill ümerail izamil ~seviyye muhtarül küberail fihamil Mesiezyalil
hiyye muslih~~mesalihi cemahirit taifetin. Nasraniyye sahibi
delailil mecdi veliftihar muhalesat ni~an,
ha~meti velvakar sahibi
musadekat unvan, França ve ana tabi nice memaliki vesiatil mesalikin
padi~ah~~ferman ferma ve hilkfunetram memleket aras~~ha~metlû mürüvvetlû menziletlû übbehetlil ulu ra~betlû hanedan~~~amihil erkamm~z~n dost~~kadimi ve dudmam rasihul b~lnyamm~z~ n mücerreb muhibbi
samimi olan On alt~nc~~Luvi hatemallahü avak~ behtl bilhayr~~verre~ad
ve ahsene ileyhi sebilessevab~~vessedat cenaplar~mn savb~~ ha~metnisablarma ekadimyai muhabbette muharriri kitab~~hidayet ebvab
ibla~~ ndan sonra dostane inha ve ilim ve halisane ihbar ve ifham
olunur ki hanedam ~amihulerkamm~z~ n devleti azimü~~am França, nice
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yüz senedenberu yâri vefadar abt;., )1.; ve hay~rhah~~bii~tibahi mücerrebül
etvar~~olup ecdadi valânijad~m~z~n anlara ve vükelas~na ve elçilerine
hüsnü itimat ve kemâli itikatlar~~sair düveli Avrupa ve mileli Nasaradar~~ziyade ve kelâmlar~na ebvab~~mesami'i kabulleri kü~ade ve ledelhace
her güne ianetlerine amade olduklar~na binaen sinini sab~kada Ata
ile suri ve manevi
ve dedelerimizin França Devletine vücuh~~ ~etta
muaveneti ve devleti mü~arünileyhin dahi her cihetten zahiren ve
bat~nan Devleti Osmaniye hakk~nda gayret ve sadakat ve hüsnü
himmet ve dikkati tevarih kitaplar~na nazar edenlere nümayand~r.
Binaenaleyh pederi valâgüherimiz cennetmekan firdevs a~iyan
Sultan Mustafa Han Hazretleri kütübü tevârihe â~ina ve bu keyfiyet
indlerinde huveyda olmak hasebile ezminei sabikada ve sinini maziyede mü~ahede olunan gayret ve sadakat ve mücerrep olan âdet ve
tabiatlerine k~yasen França Devleti eyyam~~ ~zt~rap ve ~iddette ve
hengâm~~felâketü mihnette dostlar~na vefadar ve yar ve ihlaskar olup
dostlu~u sezavâr olan halata riayet ve insaniyete lay~k olan mühim~nata
kifayette nakdi vüsu
ve kudretini nisar ve dostlu~unda sebat ve
metanet izhar ve halli mü~kilât ve cebri küsûrat ve icrayi muktezay~~
müvalâtta sarf~~mahasal~~gayret ve iktidar edece~ine hüsnü zannedüp
Moskov'lu üzerine seferü hareket mahz~~hayrü bereket oldu~u
França Devleti taraf~ndan te~vik ve i~ra olundukta devleti mü~arünileyhin ve vükelâ ve elçilerinin kelimat~~her vechile Devleti Aliyye
indinde itimada lay~k oldu~undan hernekadar Avrupa devletlerinden
baz~~dostam akibetbin ve alelhusus Prusya ve ~ngiltere k~rallar~~gibi
aklü firaset ve neticei hali istidlâlde fehmü kiyaset ve reviyyetü dirayeti müsellem erbab~~aklü yak~n olanlar taraf~ndan bu hususta nice
mahzurat ve mazarrat beyan ve akibetikâr yine nevechile karar verece~in ve Devleti Aliyyeyi França Devletinin Moskov'lu cengine tesviki
ayan
nihayeti emirde ne güne neticesini izhar edece~in mûbemu
etmi~ler; Anlar~n kelâmlar~na havalei sem'i itibar etmeyüp França
Devletinin reyi rezinlerini tercih ve tasvib ve tahsin ve iradeleri
Devleti Aliyyei Osmaniye hakk~nda mahz~~hay~r olaca~~n~~tayin edüp
fethi bab~~cengi ihtiyar ve Moskov'lu üzerine seferi a~ikar eyledi~i
cümle indinde ve alelhusus Avrupa devletlerine vaz~h ve bedidard~r,
ve Devleti Osmaniyenin dahi mükâleme mazbatalar~nda ve sekletariyesinde mesbut~~
ceridei esrard~r; Cenab~llak feâli mutlak J4- Ju
olup fiilini ve iradesini ta~yirde kimesnede iktidar olmad~~~m ashab~~
aklü dirayet ve istibsara
i~'ar için be~~yüz senedenberu fethi kale
ve hisar ve zabt~~teshiri ekalim ve büldan ve emsar ile i~tihar~~velvele
endaz~~afaku aktar .Aal ve mesbut~~sahaifi vakayi nüvisam rüzgar olan
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hanedan~ ..-KAriti ~âmihulerkân~m~z~~mübtelâyi enva~~felaket ve mazhar~~
enva~~hasret ve mihnet ve sair devletlere mucib~~ibret eyledi.
j_;!.
Pederimiz mü~arünileyhin ömrü nihayete eri~mi~~olmasa, i~ler
~imdiki oldu~u sureti kesbetmeyip bu derde bir ilaç ve deva ve bu
kazaya bir mükâfat imzas~~muhakkak ve musammem idi ve lakin
hulûli ecel ile pederimiz merhum~~mü~arünileyhten saltanat~n biemrillâhi taalâ l~alli dostlar~m~z~n malûmu oldu~u veçhile i~leri bu
derecelerde mü~evve~~ve muhtel eyledi~ine binaen Moskov'lu ve anlar
ile samimi ittfak ve tekidi bünyam vifak edenler ile encamkâr i~te
bu görünen sureti izhar ve dü~manlar~m~z mülkümüze italei
payi gadir ve cevrü hasar eylediklerinden ~naada dostlar~m~z bile
baz~~teklifat~~baride ile menafii mülkiyyemize bir nevi tamalarm~~ ve
bizim zâf~m~z~~ i~'ar ile nizam ve intizam~m~z~n bir nevi te~vi~ine
anlar dahi iptidar etmelerile mevtten gayri illete mualece mümkünattan oldu~una binaen bu derde çare hususunda vakti mukadderde
hernekadar ilâc~~günagün ve tedabiri isabet makrun melhuzumuz ise
dahi elhaletü hazihi bu afatta bizim desti kudretimiz cümleye malûm
oldu~u üzre bu i~in tedbirinde kas~r ve dostân~~sadakat ni~an~~
tecrübe ve imtihan ile hanedan~~eelilülerkân~m~z hakk~nda derecei
gayret ve sadakat ve semerei hullis ve safvetlerini ayan edecek
vakitler zâhir olma~la dostlar~~ dü~mandan temyiz ile biinayetillâhi
taalâ ve tevfikihi câlisi serini Osmani ve lâbisi efseri ki~veristan~~
oldu~umuz zamanda dostlardan bu vakitte mü~ahede eyledi~imiz
safvet ve muhabbet ve müvalât~n hüsnü mükâfat~n~~edaya taraf~~hümayunumuzdan sâyi evfa
buyrulmak için kendi enteresülerine
mebni baz~~dostlar~n hernekadar Devleti Aliyye hakk~nda ~imdiyedek
ifade eyledi~i mülâhazat~, vak~a 4-;1> mutab~k ve baz~lar~n~n dahi taraflar~ndan memûl olan gayretü ianet kuvvetden fiile ç~kmad~~~~malilm~~
ehli dekayik ise dahi França Devletinin ~anü mürüvvetine layik gayret
ve sadakatinden bu muhibbi sad~klar~~nâümit olmad~~~ na binaen sadakat ve ubudiyeti nezdi hümayunumuzda her veçhile mücerreb olan
sad~k ve emin ve mutemet adamlar~m~zdan izzetlû sadakathi Mir
~shak, kenduye baz~~vesaya ve sipari~imiz ile taraf~~hümayunumuzdan
murahhas k~l~mp ol tarafa irsal olunmu~tur.
Kelâm~na her veçhile itimat edüp miri mumaileyhe sipari~~ve
taraf~n~za ilâm ve ifadesini emreyledi~imiz mevad mallim~~ ha~met
mersumunuz oldukta icras~na ~imdiki halde taraf~n~zdan ra~bet ve
meylü muhabbet gösterilirse in~aallhü tealâ dostlu~unuz bir türlü zayi
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olmayup biz dahi mukabelesinde tarihlere yaz~lacak ve dillere destan
olacak dostlu~u hakk~mzda icra ederiz; baki hemi~e h~fz~~hudada olas~z.
Tahriren fi gurrei ramazan..) t>,j sene mieteyn ve elf.
~:$t* 4:•••
* *

Bu müsveddeyi yazan Ratib Efendi foto~rafta görüldü~ü üzere
ba~l~~~n kenar~nda ~u izahat~~veriyor:
«~nce kalem ile bu ka~~t miktar~~[yani müsveddenin yaz~ld~~~~ka~~t
kadar] bir âbâdi ka~~t kesüp yazas~z , ka~~d~n bunun gibi yukar~s~ndan ba~l~yas~z hattâ yazu s~k dü~meye ve kmit bundan uzunca bile
kesilse mani de~ildir ve yukarudan ba~lamakta zarar yoktur; Devleti
Aliyye kaidesine muhalif de~ildir.»
Yine müsvedde sahibi müsveddenin sol taraf~n~n üst kenar~na da
~unu yazm~~t~r:
«Bu müsveddeyi sak~mp zayi etmiyesiz ; in~aallahütaala devletü
ikbal ile tahta cülüs buyurdu'~unuz da her kimi reisülküttab ederseniz
bu müsveddeyi ana virüp benim ~u minval üzre França Kral~na
mektubum ve sözüm ve anda ademim vard~r deyu emredersiz ; ol
zaman laz~m olur; kulunuz da bir müsveddesi var idi ihrak eyledim
mal~im~~hümayun buyrula.»

Selimin, Ba~vekile [Hariciye naz~rma] yine 1200 Ramazan
gurresi tarihile yaz~lan mektup milaveddesi:

,j11.1.— k.; I ;,:343-11

jl j

' Il
) 17,.11,..4,;1..1.:1-

Bu mahalle mühür
K~dvetü ümerail milletil Mesihiyye umdetü küberaittaifetil iseviyye
ha~methl, mürüvvetlû ulu ra~betlû França Padi~ah~n~n ba~vekili olan
âkili akibet endi~~ve kâmili sadakat ki~~gevherikam aklü re~at ve cevheri umman~~rü~dü sedat dürrü yektayi sadefi kârdâni ve yakut~~nigindam mühri mihribam riayetlû, dirayetlû sadakatlû hörmetlil dost~~
konte' Mösyö Diverjen evcedehullahü tealâ
ehass~~sadik~~ahlas~m~z
ila malehu filûllahü
fiumuril hayyireti vettarikulhasen ve er~edehu
ve uhrahü ahsen cenaplar~n~ n canibi muhabbet caliblerine safveti
fuad ve fart~~hubbü vedat ile peyam~~sadakat iltizam iblâ~ile dostâne
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inha ve ilâm olunur ki Devleti Aliyyemizin França Devletine
muhabbet ve ihlâs~~kadimi ve hanedan~~ ~amihulerkân~m~za dahi
devleti mü~arünileyhin alâkai derun ve ihtisas~~samimi oldu~u size
tariften müberra ve cenab~~dirayet n~sab~n~ z müddeti medidedenberu
França Devletinin nice umur~~ mü~kile ve hidemat~~cesimesinde
müstahdem ve aklü rü~tü sadakat ve metaneti fikirü firasetiniz
cümle indinde ~nüsellem oldu~undan mâada nas~ yei halinizde lâm~~
ve dirah~an olan pertevi dirayet ve iz'an muktezas~nca Avrupa devletlerine müteallik her nikât ve mezayaya vukuf ve ~tt~lâm~ z hüveyda
ve alelhusus cennetmekân firdevs a~iyan pederimiz Sultan Mustafa
Han aleyhirrahmeti velgufran zaman~~saltanatlar~ nda müddeti medide
Asitanei saadetimizde k~yam~n~ za binaen pederimiz mü~arünileyhin
França Devletine kemali teveccühü fuat ve sair Avrupa devletlerinden
ziyade hüsnü itimad~ na minküllilvücuh a~ina olup hattâ hanedan~~
~amihulerkâmm~z~n baz~~dostâm akibetbin ve muhibban~~dirayet karini,
Moskov'lu üzerine seferü hareket namünasip ve Devleti Aliyyemize bir
faide ve hayr~~olmayup nedameti çekilece~ini ve vehameti akibetini
delâili akliye ve berahini iknâiye ile serdi envâ~~mukaddemat iderek
isbat~~hususuna bast~~makalât etmi~ler iken França Devletinin hüsnü
ifade ve te~viku tergibi garazdan âri mülâhaza ve sairlerinin akvali
agraza mebni olmak üzere mutalea olundug~ma binaen birisinin
kelimat~ na ve bu bapta serdeyledi~i mukaddimat~ na havalei sem'i
itibar ve ~ sga olunmayup França Devletinin kavli tahsin ve sairleri
gareze mebni olmak üzere zannü tahmin olundu~u malûm~~cihan
ve hatta' Avrupa devletleri indinde neticei hale sür'atle intikali ve
eserden müessire istidlâli ve aklü marifet ve kemâli cümleye nümayan
olan Prusya Kral~~ ve s~dk~~ akval ve itidali al~vali ~ne~hur olan
~ngiltere Devleti taraf~ ndan Moskov'lu üzerine seferü hareketin nice
kuphiyat
ve mazarrat ve mahzurat~~beyan ve Devleti Aliyyei Osmaniyyeyi bu sefere delâlet ve kü~ad~~emrinde bast~~makalei envâi fevait
ve menfaat edenler nihayetülemir encam~ nda bir faide ve ianete kadir
olamayup tema~asile iktifa ve hernekadar vüs'ü kudretlerinde bile olsa
bir nevi ianette olm~ yacaklar~n~~tasrih ve ima etmi~lerken pederimiz
mü~arünileyh, França Devletile kadim olan hukuk ve ülfete itimat
ve vakti hacette hergûna ianet ve muzaheret bine muktezay~~safvet
ve vedad~~icra edece~ine cezmü itikat edüp kavlü reylerini tahsin ve
Moskov'lu üzerine seferü hareketi t,ahkik ve tayin etti~i her kime l~afi
ve nihan ise siz dostumuza ayand~r.
Ve bu madde de Devleti Aliyyemizin gabinotos~nda mükâleme
mazbatalar~ nda ve sekretaryalar~m~ zde septi
ceridei esrar oldu~u
Belleten C. II F. 15
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meczum~~ashâb~~dirayet ve iz'and~r. Be~yüz senedenberu Asya ve
Avrupa'da olan namdar mülûk ve hükümdarlar ile hodbehod cengü
peykâr idüp bukadar fütuhat~~celileye mazhariyeti a~ikâr olan ve
feth~~husiin ve vaz'~~ayin ve kanun hususlar~nda cümleye rehnümun
olan hanedan~~rasihulbünyan~m~ z kesreti asakir ve vüs'ati hazâin ve
emval ve zehaire ma~rur ve meftun ve hüsnü ifadei dostan~~kadim
ve te~vik ve te~cii hay~ rhaham samim ile mesrur ve memnun olup
1N~loskov'lu ile fethi bab~~muharebeyi ihtiyar ve takdiri huda hökmünü
izhar idüp Devleti Aaliyyemizi misli namesbuk olan bu misillû
belâlara duçar ve Avrupa'da asakir ve hazain ve mühimmat~n kesretine itimat ve devletinin mamuriyet ve kuvvetü kudretine istinat ile
izhar~~gurur ve utüvvü istikbar edenlere ibret eyledi~i erbab~~aklü
basirete a~ikârd~r.
Elhaletü hazihi pederimiz mü~arünileyhin vefat~~takribi ile i~ler
i~te bu göründü~ü sureti kesb itti~i nümayan ve mevtten gayri her
derdin ilâc~~imkânda oldu~u feylosafam cihan ve ehli aklü irfana
ayan olmagla avni inayeti perverdigâr ve Havl ‘3,- ve kuvvetü kudreti
Rabbi müntakimi kahhar ile ~.u.~~ adâm~z~n ettikleri gadrü hasâret ve
mekrü mefsedete vücuh~~müteaddide ile tedabiri hasenemiz haz~r
ve mülâhazat~~mütenevviam~z müheyya ve baz~~dostandan dahi bu
babta hüsnü himmet ve iânet zamirimizde cilvenüma olup ancak âdeti
kadimei saltanat~~Osmaniye üzere ~imdiki halde bu i~in tedbirinde
desti himmetimiz kas~ r ve elhaletü hazihi muhibban~~ihlâs unvan~~
tecrübe ve imtihan ve derecei sadakat ve semerei safvet ve muhabbetlerini bât~ n ve zahirde ayan idecek vaktin ~imdi bizim bu vaktimiz
oldu~u a~ikâr ve bahir oldu~una binaen biinâyetillâhil melikül müteal
velistihal vakti mukadderi bedidar olup calisi taht~~Süleybilirsi
mani ve lâbisi tac~~kâmrani oldu~umuz esnada dostandan bu evkatta
mü~ahede eyledi~imiz insaniyet ve müvalât~ n hüsnü mükâfat~na
himmeti aliyyemiz derkâr oldu~unu i~'ar siyak~nda mutemet ademlerimizden bundan (akdem) Frenginstan'da seyrüseyahat ve hanedan~~
~amihulerkân~m~za França Devletinin kemali hulûs ve sadakatine ve
her türlü ittifak ve ianete haz~ r ve amade oldu~una hüsnü ~ehadat
eden izzetlü` sadakatlû ~shak Bey ol tarafa irsal olunmu~tur; Miri
mumaileyh sad~k, emin adamlar~m~zdan olup ha~metlû França Kral~~
cenaplar~n~ n ve bilcümle França devleti rical ve ceneral~n~n erbab~~
aklü keman ve bahusus França Devletinin ab~ruy~~ve â'kali a>u~~ ukalâs~~
ve ak~beti kâr~~mülâhazada çümlesinin müstsnas~~olan siz dostumuzu
medhu sena ve Devleti Aliyyemize olan gayret ve sadakatinizde mubalega etmekle kenduye baz~~mevad sipari~~olunup ha~metlû França
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Padi~ah~na dahi bir k~t'a muhabbetnamemiz tastir olunup taraf~m~zdan murahhas olarak miri mumaileyh gönderildi~i malûmunuz oldukta
kelâm~na itimat olunup taraf ~mza ifadesini emreyledi~imiz mevadd~n
icras~na bu vakitlerde taraf~n~zdan ra~bet ve semeresini izhara himmet
buyurulursa in~aallhü tealâ vaktile taraf~m~zdan dahi mukabele bilmisil
merasimine riayet ve hüsnü mükâfat~n~~icraya dikkat olunaca~~~muhakkakt~r. Baki hemi~e afiyette olas~ z
tAriren fi gurrei Ramazanil
mübarek sene mieteyn ve elf.

França K~ral~~ On alt~ nc~~ Lui'nin Veliabt Selim'e cevilbet~~ gönderdi~i
1787 May~s 20 tarihli [Hicri ~evval 1201] mektubun tercemesi

Cenâb~~azamet meab kudsielkab mihrab~~müslimin hedefi âmâli
müminin padi~ah zadei namdar~~kâmkâr~~valânesebi âli tebar mihini
devhai hadikai saltanat, güzini semerei ~ecerei hilâfet, nahli berumendi bostan~~ ~evket, güli serisebzi gülistam devleti ebed müddet,
gurrei nas~yei âli Osman kurrei bas~rai aynilinsan manzur~~nazar
âferitkâr, mazhar~~eltâf~~padi~ah~~Süleyman vekar, füru~~~dudman~~
übbhetü bahtiyari çera~~~hanedan~~ ~evketü tacidari vas~tatül ~kdi
saltanat~~uzma, halefüss~dk~~hilâfeti kübra azametlû ha~metlû ~ecâatlû
Sultan Selim hafezahullahür rahmanir rahim hazretlerine tahrir
olunan França Padi~ah~n~n muhabbetnameleridir ki veçhi atil beyan
üzere terceme olunmu~tur.
Azametlû ha~metlû ~ehâmetlû ~ecâatlû varisi serini saltanat~~
Osmani Veliaht~~hilâfeti kâmrani padi~ah zâdei bâkemali sütude hisal
ulu dostumuz Sultan Selim zide ikbalühu biavnillâhil azim hazretierinin huzur~~ha~met mevfurlarma meveddete lây~k tahiyyat~~müsalemet
encam ve tesniyât~~muhalesat fercam ihda ve merasimi pürsi~i hat~r~~
biriyaat~n derya mekat~rlar~~eda hilâlinde ilâm kerdei muhibbi
lar~d~r ki taraf~~bahirü~~ereflerinden mersul ~shak Bey bendei sad~klar~~bliznillâhi tealâ Mil sefer ve me~akkati bahrü ber çektikten sonra
akibet serini devletimize selâmet ile v~~sul bulup yedine tefviz buyurulan muhabbet namei meveddet hamelerini desti dostanemize teslim
ederek
[1] On alt~nc~~Lui'nin bu namesini Ratib Efendi ~erhü tefsir
henüz bu gibi ibareleri ve siyasi nükteleri anlam~yan Veliaht Selim'e izah etmek
istemi~tir ki bunun foto~rafisi de konulmu~tur.
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eyledikte kendine sipari~~olunan makalât~~ s~rriyye ve hidemat~~aliyyelerini gayreti tam ve sadakat mâlâ kelâm ile icra ve tekmil eylemi~tir:
filhakika her çend ki cenab~~azamet meaplarm~n mecbul olduklar~~
evrengi hilâfete hini mukadderde uruç~~ba huruçlar~~bab~nda berveçhi
pe~in tedariki tedbirleri mesmuumuz olup memâliki mevruselerinin
hali sahihini bilüp inayeti Bari ile anlar~~sureti mergubei atikas~na
ifra~~için mesaii cemileleri, ~shak kullar~~[n~n] bu tarafa kudumünden
evvel malûmumuz idi; lakin bu misillu ihbar~~be~âret'âsar miri merku
mun takririnden ve alelhusus ~erefyaftei sudur olan hatt~~ ~erifleri mazmunundan ibka ve mukarrer olundukta ihsas eyledi~imiz mesruriyet
ve mahzuziyeti gencayi~~pezir, havsalai tabirden birundur ; hatta tab'~~
âlilerinde merkûz olan kemali istidat ve liyakatlerini mü~ahede
ettikçe mahza hikmeti Rabbani ve takriri sübhani bilüp hudayi
müteal fehüvel melikülmülük hazretlerine tekrar betekrar hamdü
~ükretmemize bais ve badi olmu~tur, ve cenab~~ha~metmeâb kendüleri
tevarihi kadim ede cüstü cûye irtikâp edip França Devletinin Devleti
Aliyyei Osmaniye ile ötedenberi cereyan eden dosti ve hay~rhahilerine
bulmalarile zikri müsta~nii anilbeyand~r.
delâili müstakilleye ~tt~lâ
Feamma bu ihlâskârlar~~yevmi cülüsumuzdanberi ilâ hazelhin ecdad~~izam~m~z~n âsar~na la21 ~ktifâen merbut~~lâyenkat~~olan muhabbeti
canibeyn izdiyad~n~~sebebi iftihar~m~z bilüp dakika fevt etmedi~ümüz
mahlm~~âlemiyand~r ; kald~~ki ceddi merhumumuzun vakti hayatlarile
müverrah ve cenab~~azamet nisaplar~n~n silki kelâm~~savab tev'emlerinde münselik Tarihte vaki olan macera bilcümlesini ayni ~ühut ile
görmü~~veziri müteveffam~z Mösyö Lö Kont Diverjen'den kable vefatihi
tafsilen sual ve istifsar eyledü~ümüzde ceddi emcedimiz hazretleri gerçi Rusya ile Devleti Aliyyei Osmaniye beyninde ol esnada sefer
aç~l~namak emri muhal idü~ünü aynelyakin bilirlerdi Ve seferi mezkûr
zuhur etti~i takdirce Devleti Aliyyeye nafi bir kâr oiaca~~m zannbderlerdi : lâkin cenab~~azemet~neaplar~n~n vahdi macidleri hazretlerini
fethi ebvab~~muharebeye de~me hal ile sevk ve ilzam etme~e cesaret
eylemedikleri veziri mü~arünileyhin cevab~~batahkikinden hüveyda
olmu~tur femeza mâmeza.
Malûm~~~ehametleridir ki bu muhibleri evrenk ni~ini ,:z,2•34,-, saltanat
oldu~umuz ruz~~firuzdanberi Devleti Aliyyei ebed istimrar ile mükâtebe
ve müraselemizde kusur etmeyüp intikam ve taaruzu kablettahaffuz
mümkün olmadi~~n~~ilka etmeden hali olmayup devleti mü~arünileyhaya müstevli ve ~ayet kendine muzayeka verecek bir sefer karalt~s~n~~
defi ve ib'ade sây ve gil~i~~ettü~ümüzden kat'~~nazar bu dost~~hay~rhal~lar~~dostlu~u binaen emri ~nuharebenin maarifi cüz'iyye ve külli-
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yesini ibadullaha talim z~mninda üstadan~~âkil ve mualliman~~kâmil
asitanei saadete irsal ettü~ümüz ve fimabât ol tarafta meksleri lâz~m
göründükçe anlr~~ipka edece~imiz emri mukarrerdir.
Ve ke~alik Devleti Aliyye ile s~nurda~lar~~olan düveli saire beyninde
vuku bulan bürudet duman~n~~mahvtmede bu senakârlar~n müdavim
ve mülâzim bileler ve elhaletü hazihi buna manend müsaadelerden
gayri bir fiil ellimizden gelmez. Pes Devleti Aliyyei ebed peyvendin
taraf~ndan dahi dostlu~a halel verir bir hareket ve hukuk~~civariyeye
mügayir bir yaz~~sad~r olm~yaca~~~memulümüzdür ; zira emri muharebe bir fenni mü~kül olup fenni mezkûrda kendu dü~man~~kadar
tahsili mehâret ve kesbi idman etmeden üzerine sefer çekmek ayni
hatad~r; binaanalâzalik cenab~~azamet meablar~n~n takdirat~~samadaniye
muktazas~nca eülf~s~~hümayunlar~~müyesser oldukta encâm~~huruc~~neye
müncer olaca~~n~~mülâhaza bine meham~~ename külliyet ile nizam
vermeden mukaddem bir amele vülûç etmiyeceklerine akl~~sâkipleri ve
reyi sâibleri bürhanü delil ve zaminü kefildir ve in~aallahüarahman
Fülkü zat~~sütûde s~fatlar~~yemmi c. ulûmü fünuna aç~l~p kittikçe ebvab~~
intizam~~asakir ve mehareti seraskeran ile mef
fütuhat ve me~azi illa
tuh ve kü~ade oldu~unu ve tedariki dûrü diraz etmeyince sefere a~az,
bir emri pürmuhatara idü~ün teyakkun ve taammuk j...1 etmi~~olurlar
ve haddi zatinde mesalihi dünyeviyyenin hökmü bu minval üzere cari
olup bir milletin her çent ki gayreti kahramaniyesi ve cengâverii
nerimanisi var olsa dahi bu tedbirde isti~na etmemek gerektir ;
elbette cenab~~ ~ecaat msaplar~mn maddei mezkûreden maada nice
mevadd~~mühimmei saireyi dahi derkâr edüp amele getürmek iradei
aliyeleridir; filcümle tanzimi umur~~bat~nai memleket ilmi ki ulüm~~
saire gibi kemal mertebesine iblâ~~olunmu~tur; Pes memâliki mevrusenin mamuriyetine dair ve vefreti erbab~~marifete ve tahkiki sadakati rica! ve huddama ve isticlâb~~hayat~n hasü ama ek.,
müteall~k
olan tedbirlerin künhü gavrine ~tt~lâ bulma~a cenab~~azamet meaplar~mn sât ve mücid olduklar~~haberi bu dostlar~n~~gayetülgaye mesrur
eylemi~tir. Gabbeza ikr.4 bu dâileri dudmam sami mekânlar~~içini ve
bahusus zat~~hamide kemalâtlar~~hakk~na meylü ra~bet ve i~tiyak~m~z
vasfü tabiri hususunda âciz ve nâtüvan kalup in~aallahürrahman
maslahatgüzarlar~~ ~shak Bey kullar~mn tahrirat~ndan maaziyade
nümayan olur.
Bendei mumaileyh inayeti Bari ile kendi veliyyünniam efendilerine meratibi ulyada hizmet ve kârgüzarl~~a lây~k ve sezavar
olur ümniyesile bu canibe vusulündenberi cenab~~ha~metmeablar~n~n
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her bapta sualâtlarma cevaba kadir olmas~na ihtimam~~tam etmededir
ve ol hususta taraf~m~zdan dahi müsaadat~~günâgün bidiri~~etmi~izdir
ve Devleti Aliyyenin gerek ~imdiki hali ve gerek mabâdi umurunda
bu muhipleri ne vecih üzere mütefekkir ve def'i mahzurat~~müslimin
için ne derecede intibah üzere idü~imizi ve cenâb~~azamet meablar~~
dost~~azizimiz olan milelin mihrab~~olmak hasebile anlara ne miktar
ra~bet ve alâkai kalp ittü~ümüzü ~shak Bey bendei üfkendelerinin
vasfü telhis edece~inde kat'a i~tibah~m~z yoktur. Baki azametlü ha~metlû ~ehâmetlû ~ecâatlü padi~ah zadei bakemali sütûde h~sal hazretleri
h~fz~~Bari'de bâd biavni Rabilibad
z>" •k.A.
tahriren fi medinetüs sultaniyyetül versalya (Versay) fi yevmissalisi i~rin ~ehri
May~s lisenete seb'a ve semanine ve seb'a mie ve elf.
...Al

zt~ni>

J

~mza yeri
Lüis ve tahtühü
Konte di McmmorinVezir ve mahremi esrari
Devleti Padi~tih~~Françe

França Ba~vekil Kont dö Monmoren'in Selim'e cevabi mektubu
tereemesi
Cenab~~azamet men kudsi elkab mihrab~~müslimin hedefi âmali
müminin padi~ah zadei namdar~~kâmkâr~~valanesebi âli tebar mihini
devhai hadikai saltanat, güzini semerei ~ecerei hilafet, nahli berumendi
bostan~~ ~evket, güli serisebzi gülistam devleti ebed müddet, gurrei
nas~yei âli Osmann, kurrei bas~rai aynilinsan manzûr~~nazar~~aferitkâr
mazhar~~eltâf~~padi~ah~~Süleyman iktidar, füru~~~dudmam übbehetü
bahtiyari, çera~r~~hanedan~~ ~evketü tacdar~, vas~tai ikdi saltanat uzma
halef üss~dk~~hilâfeti kübra azametlü ha~metlû ~ecaatlû Sultan Selim
hafezahullahürrahmanirrahim hazretlerine hala cenab~~padi~ah~~França
vezirleri ve mahremi esrarlar~~olan tahrir eyledikleri muhabbetnamenin tercemesidir ki veçhi atilbeyan üzre zikrolunumu~tur.
Azametlü ha~metlû ~ehâmetlû ~ecâatlû padi~ah zadei kâmkâr
varisi serini Osmant Veliahd~~hilâfeti kâmranf Sultan Selim dame
ikbalûhu biavnillâhilâzlin hazretlerinin atebei süreyya mertebelerine
nisar cevahiri deavâti musadakat nümun ve izhar~~gevahiri tesniyat
muhalesat füzun hilâlinde arz da~tei dâii ihlâskârlar~d~r ki; selefim
(Mösyö Lökont Dövrejen) e hitaben ~eref yaftei sudur olan hatt~~~erifleri veziri mezburun yedine teslim olundukta mizac~~inhirafe mii~rif
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iken tahsil eyledü~i kemali süruriyet ve be~aretten na~i taze can
peyda etmi~~kadar ihya olundugunu efendim França padi~ah~~taraflar~ndan mezunen bu s~rr~~ehemmin mahrem ve feridi olan kimesnenin
takririnden malûmum olmu~tur.
Filvaki devleti aliyyei ebed istimrar~n emektar' sadakatkâr~~olan
veziri müteveffayi mezkûr, cenab~~ha~met meablar~mn efendim Françe
padi~ah~~k~beline tahrir buyurulan namei ~eriflerini k~raat, mazmum
münifini mü~ahede ettikte in~allahürrahman nizamülâlem ve nedretülas~r olacak bir padi~ah~~cemcah~n baz~~alâmat~~mübeyyine ve harekât~~
maneviyyesini muaccelen temyiz edüp lamuhalete cenab~~azamet nisablar~~devleti aliyyei osmaniyenin rüknü metini ve h~sm hasini vaktile
olurlar ümniyesile kendisi umurdide ve kârazmûde bir veziri pür tedbir olmagla refahiyeti müslimine dair ve cenab~~ha~met meablar~n~n
izdiyad~~devletlerine müteall~k bunca kelimat~~s~dd~kane ve ârây~~muhlisanesini taraf~~bahirü~~ereflerine ilâm ve telhis kayd~nda idi.
Jus..~~,41 LILY 41,11,...
hazretlerinin takdirat
,;~4.1J,
Vakta ki u,
ezeliyeleri tedbirat insaniyeyi nakz ve idam edüp kemali tevazu bine
meham~~külliyye tanzimi ile evkatgüzar ömrü müstaari olup memaliki
mahrusai osmaniyenin üzerinden asla ve kat'a i~maz~~ ayin ve
Iraz' j.tifr~~ nazar etmemi~. Veziri mü~arünileyh eceli müsemmasile rihlet
ve intikal etmekle mücerred kendu devleti de~il bel devleti aliyyei
ebed peyvend dahi hay~b ve hasir kald~klar~~emri a~ikârd~r. Feamma
veliyünniam efendim Françe padi~ah~~hazretleri kemali inayetlerinden
na~i bu bendei asgarlar~m sadri müteveffamn makam~nda nasb eylediklerinde cevab~~basevaplar~mn cenab~~azamet meablar~na tebli~ini
bu dâilerine emir ve ~shak bey bendeleri ile müzakereyi tenbih ve
maslahatgüzar~~mezkûrun tahsili ulfun~~nafia ve kesbi muarifi lâzime
hususunda müsaade olunmas~n tekit ile ferman buyurmu~lard~r.
or ile
Haddizatinde mirimerkum binnefis tayini küllema yehtac
mükerrem ve Françe memleketinde mevcut asakiri ber ve bahir ve talimat cünüd ve harekât~~sefayin iraet olunup seyrü tema~asiçün zübdei
seraskeran ve umdei mümaresam meydan indinde muazzez tutulub gerek
umur~~seferiyye ve gerek mesalihi s'aire cihetinden talimine lâz~ m gelen
müsaadat ve muavenatta dakika fevt ve taksir olunmad~~~~ ~shak bey
kullar~ n~n tahrirat~ndan malûm~~celâdetleri olur; kald~~ki França devletinin cenâbl azemet meablar~na olan kemali meyl ve hayrihahi ve devleti
aliyyenin itimad~~küllisine liyakat~~mühtac~~beyan olmayup efendim
Françe padi~ah~mn mektub~~muhabbet üslûblar~ndan müstedeldir; pes
ihsan ve kerem edüp selefimi te~rif buyurduklar~~minval üzere
mükâtebei ~erifelerile bu dâilerini dahi tevkir ve tefhir buyurmak
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iradei aliyyeleri olur ise bu senakârlar~~hidemat~~samiyelerinde bulunup
müstahdem olaca~~ m' sebebi iftihar bilece~imde kata i~tibahlar~~kalmaya; her sipari~lerini icra ve her suallerine cevap etme~i ruhirevane
minnet ve f~rsat~~ganimet addedüp ba husus tefti~i mü~kül ve tefahhus~~
müteassir olan baz~~mesail dü~er ise bu dâileri te~his ve tarifine te~miri sak~~gayret ve teftihi cenah~~himmet edece~im bilâreybdir; velhas~l
efendimin cenab~~azemet meablar~n~n hakk~ na olan mûsafat ve müvalât~n~~ve her babta cezbi hat~r" ~eriflerine ikdam teemmüni isbat müyesser olursa seri iftihar~ m beynelakran mümtaz olaca~~n~~bu ihlâs pi~eleri ayni yakin ile bilüp devam~~ömrü devletleri daavat~na müdavim
ve mülâz~m idü~im muhat~~ilmi ~lem aralar~~ola. Baki azametlû ha~metlû ~ahâmetlû ~ecâatlû padi~ah zadei kâmkâr hazretlerinin eyyam~~
devlet ve kâmranileri ve hengâm~~azamet ve ~adimanileri müstedim
bad
r.>:
7:
414-11;-•'-•
biavni rabbilibad 4.74t•
ZtrAc
w~ r~i~~ E lhalisülf uad
Konte dö Monmorin vezir ve mahremi
esrar~~devleti padi~ah~~
Françe

~shak beyin Fransadan gönderdi~i mektuplar:
Bu m,ektublar~n tarihleri 11 ~aban 1201 dir; ve imza yerinde de
bende (kulun) diye yaz~~vard~r. ~shak beyin mektublar~, c'~ miyâne
olup imkis~~da hiç yoktur. E~er riyakârl~k yapm~yorsa kendisinin
pek basit fikirli bir adam oldu~u anla~~l~r.

r.f c.0

(

Hak süphanehu ve tealâ hazretleri
Jur., 41.1Devletlü necâbetlü secâatlü merhametlü velinimetim efendim
hazretlerinin
Vticud~~hümayunlar~m hata ve hatarlardan mahfuz eylesün. ~ecâatlû merhametlû efendim; kulun Françaya azimet ve esnayi rahta
bir miktar s~klet çeküp necâbüetlû efendimin duas~~berekâtile hak
tealâ hazretleri bu kullar~na yeniden necat ihsan ve selamet ilen mahalli memuriyetime dahil olup o saat mösyö Kont Döverjen kulunuz
ile mülâkat ve keremnamei hümayununuzu yedine teslim ve murad~~
aliyyenizi bildirdikte dünyalar kadar memnun ve mesrur olup efendi
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min gayretine pesent eylediler ve ertesi günü kulunuzu ha~metlü
Françe padi~ah~~dostunuzun rikab~na gizli götürüp efendimin muhabbetnamei hümayunlarm~~yedlerine teslim eyledi~imde muhabbetnamenizi kabul ve tab'~~devletinizi sual buyurdular; badehu namei hilmayununuzu mösyö (Döverjen)e teslim ve bir an akdem terc,eme olunmas~m ferman buyurdular. Emri bari ile o esnada mösyö Döverjen hasta
olup ah~r vaktini tamam eylediler; Allahûteala hazretleri efendimin mübarek vücudu hümayunlarma keder v~Srmiye. Gerçi bugünlerde ölecek
adam de~il idi; lakin takdire çare olmad~~i efendimin malûmu hümayunlar~d~r; elbette yeri bo~~kalmaz. Devleti Françede gayriler dahi bulunur ve efrenc devletlerinin bir ho~~adetleri vard~r; bir yeni vezir
selefinin gitti~i yola gidüp defterhanesinde umuru muazzama için ne
güne tedbir ediip kayid etmi~~ise elbette ana göre hareket eder; kald~~
ki Moskovlunun bu fitneyi ihdas edece~i Mösyö Döverjen'in malûmu
idi. öyle bir akil dana vezir elbette hayat~nda bunun bir çaresini
bulup defterhanesinde kayd eylemi~tir ve çok sürmez beyan olur.
Françe devletinin eyledi~i harekete göre umar~mki Moskov'lu ve Nemçe'lu, Devletialiyye üzerine kastedub sefere müba~eret edemezler.
E~er Devletialiyye kendulerinden havf edüp K~r~m~~verdikleri gibi
özPyi dahi virirler ise Françe devletine cevap dü~mez; Avrupa havadiz ka~~tlar~= (gazeteler) yazd~~~na göre MM bir dünü cenk istemez
imi~~[1] gerçi ~slambulda çok cenk tedariki görürler imi~; lakin bir
taraftan i~lerin nizam~na rab~ta kaydinde imi~ler ; e~er bunun ash
var ise Allahü teala Hazretleri ümmeti Muhammedin yard~mc~s~~olsun.
Benim ~ect~atlû veli ni'metim efendim bu ~eylere nazar buyurup da
viicud~~hiimayununa hiç siklet virme; her ~ey in~aallah nizam bulur;
Françe devleti Ali Osman devleti için her ~eyi irtikab edenlerdendir,
bu ane de~in dakika fevt ettikleri yoktur ve müttefik olduklar~~devletlere mahsus nameler yazup menziller gönderdiler; Moskov Kraliçesine
va Nemçe ~mparatoruna dahi üç be~~def'ad~r ki mahsus yazarlar, adam
gönderirler ve Françe Padi~ah~~dostunuzun Moskov Kraliçesine son
yazd~~~~cevab budur:
Sizlerin malfunud~r ki Devletialiyyenin kadim dostuyuz ve kenduleri
ilen çok al~~~veri~imiz olub halk~m ticarettedir ; bu sebebten Devleti
aliyye içim her ~eyi gözüme alm~~~md~r ; kald~~ki üzerlerine sefer ider
isen müba~eret itmeden geregi gibi mülahaza eyliyesin ; Avrupa rahat~nda iken halk~~aya~a kald~rma, sonra devletleri birbirine dü~ürür,
Avrupa içinde bir ate~~yakma~a sebeb olur ve lakin söndürmenin
bir dürlû çaresini bulmazsm; cemii zamanda ihtiyat etmek ak~ller kar~[1] %Man maksat Padi~ah Abdillhamid'dir. Filhakika harb istemiyordu.
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d~r; Devleti aliyyeye bu güne teklifi barid itmesen ala olur. Gine
sizler bilürsiniz ; mutlak sefer ideriz dir iseniz Allahm ayni inayeti
ve dost ve müttefik oldu~umuz devletlerin himmeti ile elbette bunun
çaresini bulaca~~m~z sizlere a~ikard~r ; kald~~ki alt~~ tarik~m mülâhaza
etmeniz münasibdir ; gerçi cenk istemeyiz kald~~ki cenkten kaçar devletlerden olmadu~~~ muz cümle devletlerin ve sizlerin dahi mal~imland~r.
Bu cevab~ n dahi Moskov'lu taraf~ndan haberi gelmedi; e~er bu
misillü müsaadeden gayri França devletinin bir hareketi olmad~~~na
gazab~~hümayun buyurmayasm~z; devleti mezkûre kendusi bizzat umur~~
batma cihetinden muzayakadad~r ; malf~m~~devletinizdir ki ~ngiltere
devleti ile bahren be~~sene seferleri var idi; gerçi dü~manlarma galib
oldular; lakin kenduleri de bu esnada hazineden yana siklettedirler.
Kulun Françaya dahil olduktan sonra Françe Padi~ah~~dostunuz
rical ve kibar~m cemedüb bir büyük cemiyet eyledi ve hala tamam
olmad~. bad ve masraf~n ve baz~~nahak yere al~nan masarif in nizam~na
ferman eylediler kald~~ki bu i~e sebeb efendimin namei hümayunlar~d~r ; anlad~lar ki inayeti bari ile Efendimiz mesr~~r olup Padi~ah oldukta
elbette Moskovludan ümmeti Muhammedin intikam~n alacaks~n~z; elbette
~imdiden bunlara haz~rlanmak münasib göründügünden çabuk bu i~e
müba~eret eylediler; kald~~ki meramlar~~vakit geçirmektir, bunlar~n
adetince ikt~za eden budur; birdenbire cenge müba~eret eyleseler, belki
bir senede itmam~na kadir olmazlar; üç be~~senede birbiri ard~nca cenk
eylemek ~imdi bir dûrlû kendulerine elvirmez ; zira yeni dünya içün
~ngiliz ilen olan cenkte çok mallar~~telef oldu; böyle bir iki sene cenk
eylemeyub rahatlarmda otururlar ise vakit kazanm~~~olurlar; o esnada
üç be~~senelik sefer içün hazine mevcut bulunur; bir iki sene aksi
bile gitse korkular~~olmaz, kald~ki bunlar Moskovun halini eyi bilürler;
bir dürlu havfleri yoktur; bizim devletimizde bunlar~n halini bilir
Mem olaydi ~imdiyedek vallahilkerim ry.~~ .%%, ba~ka olur idi; Moskovlu
bir türlü vallahi d~j cenk istemez; lakin öyle Devleti Aliyyeyi dil ile korkutuyor bu taraftan da Devleti Aliyyeye gönderdikleri cevabe amel
etmiyorlar. Kendu bildiklerine gidiyorlar; e~er Françe Devleti ilen
bir ittifak eyleseler kendülerine hay~rl~~olur idi; bunlar~n korktu~u
budur; kendimiz Moskovlu üzerine bir sefer açup cenge muba~eret eder
isek Devleti Aliyye uzaktan seyirci olur ise ash yok yere bu kadar
maldan ve askerden niçin yadolal~m sonra kendümüzde dahi ziyade
zaif oluruz; haz~r Moskov Devletini mektub~m~z ile böyle korkud~r
iken üzerine varm~yal~m, Bakal~m ne güne haraket ederler; e~er
Devleti Aliyye üzerine kast ederler ise ozaman biz de elimizden geleni
elbette icra ederiz.
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Ve Prusya Kral~~ilen ve Sived [Isveç] Kral~~ilen dahi haberle~tiler ~imdilik bunlar~ n bu kadar hareketine göre akl~~kas~rime göre
Moskov'lu sefere müba~eret eyleyemez; kulun dahi ~imdi sefer oldu~unu Allahütealâ bilir istemem; zira korkar~ m ki nafile hazine telef
ederler; gece gündüz akl~m ba~~ mda yoktur. Sizlere hakteala taraf~ndan çok ~ey vard~ r ki ilham olunur; bu dahi ilham~~hakt~r ki kulunuzu
bu tarafa gönderdiniz; efendimin ümidinden Françe Devleti Moskova
ümmeti muhammedin
kar~~~böyle hareket eyledi: yoksa bu iki nahs
üzerine çok keder eder idi; ~imdiden sonra ummam ki bu kafirler
böyle bir hareket ederler; zira France devletinin halini bilirler; bir ~ey
murat eyledi~i gibi ieras~ ndan gelir; gerçi acele etmezler; lakin gaflette
olmad~klar~~Moskov'lunun malûmudur.
Gerçi kulun ~ecaatlü efendimin huzuru hümayunlar~n~~ ~eeâat
idfip bildiremem e~er dinü Devleti Aliyyeye hay~rl~~baz~~ i~ler vüeude
geldi ise necâbetlü efendimin kuvveti baht~~hümayunlar~ndand~r; kulun
vallahilazim e.: 4', bir ~ey etme~e kadir de~ilim; heman merhametlû
velinimetim efendim hazretlerinden niyaz~m budur ki köleni hay~rduadan yadbuynrmayas~n~z; in~aallahütealâ vaktü zamani ile her ~ey
vücude gelir ve ümmeti muhammedin üzerinden bu duman efendimin
nusrat rüzgar~~ilen defolur, bir dürlü vüeûd~~hümayummuza siklet
virmeyesiniz; ~imdi olan i~ler Devleti Aliyyenin kendi kusurudur, bu
ânedek gafil durdular; Islambulda bukadar söyliye gördüm, kulunu
menümecnun yerine kod~lar; e~er aksi söyleye idim belki kuluna
hat~rlarma
~imdi
cevaplar
~im
s~b in'am ederler idi; Elbette söyledi
gelmek gerektir.
Hasan Pa~a kulunuz geldikte elbette kulunuzu sual edecektir; bilmem kulun için fikrine ne gelecektir? Benim efendim inayeti bari ile
mesrur oldu~unuzda keremi hümayun buyurup Hasan Pa~a kulunuzu
din dü~manlar~~kar~~s~ nda rezil etmiyesiniz; zira cümle frengistanda
bu adam~ n ismi pek büyüktür ve ~imdi M~s~rda eyledi~i i~lere cümle
devletler pesend eylediler : Gerçi kendini rical, kibar~m~z sevmezler,
lakin vallahi Devleti Aliyyenin bir sad~k kölesidir, tatl~~dil ile her
i~e kullan~l~r. Haddim de~il efendime bu misüllü ~ey'i ifade eyle
mek; lakin >~sJi• ali kafir belki bu aderni efendime yanl~~~bildirirlerde
efendimin gaaeb~~hümayunlarma up,Tad~rlar; kald~~ki kalbi hümayununuzda bir ~ey dahi var isa bu kuluna merl~ameten inayet buyurup kulun Islambula gelince sabr~~hümayun buyurmamz efend~ mden
niyaz~md~r umar~ m ki kulunuza merhameten bu niyaz~m~~makbul
buyurursunuz. Allahüteala bilirki sevdi~i~nden degildir; lakin efendi-
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me lâz~ml~~bir kuldur; hususa bu günlerde nam~ m frengistanda söyletmi~~bir kulunuz efendimin yan~nda bulunmas~~gayet ile kulunuza
münasip görünür yine ferman efendimindir,
Kald~~ki kulun bu tarafta Ba~vekil kulunuz ilen gecelerde tebdil
görü~ ürüz daima hazer üzerindeyim; ~aban~~ ~erif in be~inde Françe
Padi~ah~~dostunuz ile mülâkat oldum [1] efendime irsal eyledi~i muhabbetnamesini yedime teslim ve lisanen dahi kulunuza cevap eylediler ki: ~ecâatlu Sultan Selim Hazretlerinin tabi
âlilerini sual ederiz;
kendulerinin ne gûne dostlar~~oldu~umuzu arzuhalinde bildiresin,
kulun elbette efendime bir ~ey'i bildirmek hacet de~ildir muhabbetnamelerinden beyan~~hümayununuz buyur~l~r. Yeni olan Vezir Mösyö
Momren (Monmoren) hakipayi hümayununuza yüz sürüp arzuhalini
kabul buyurman~z~~niyaz eder; kald~~ki bu ~eylerin teahhuruna Moskov
kâfirinin i~leri sebep oldu; bir dürlü kusurlar~~yoktur, kald~~ki arzuhalim desti hümayununuza vâs~l oldukta muhabbetnamelerin memhurlar~ na gereg,i gibi nazar' hilmayun buyuras~n~z; e~er aç~lm~~~ise kulunuza keremname irsal eyledikte bildiresiniz.
E~er Françe Padi~ah~~dostunuza muhabbetname göndermek murad~~hümayun buyurulur ise Amedci Efendi kulunuza bildirûp ne
güne münasebeti olur ise emrihümayun buyuras~n~z; bu ~eyler mahsus karadan bir Bey zade ile taraf~~hümayununuza irsaldir; Padi~ah
döstunuzdan taraf~~hümayununuza pi~ke~~haz~r oluyor: badehu deryadan irsal olunur.
Kulun, kar~nda~~m kulunuza ve Ahmed A~a kulunuza birer mektup irsal eyle,dim ve yazd~ m ki Yeni Dünya ve Hindistan taraflarma
gidiyorum; kald~~ki bir dürlü asl~~yoktur; bâri islâmbulda böyle bir
haber ç~ ksun; siz efendim kulunuzu bir dürlü bilmiyesiniz. Amedci
kulunuza hiç bir cevap yazmad~ m, kusurum dahi oldi ise inâyet buyurup aff~hümayun buyuras~n~z; kul efendimindir fermam hümayununuza muntaz~rd~ r; bald ferman inâyetlu, necâbetlu, ~ecâatlu velinimetim efendim hazretleriuindir.
Fi 11 ~aban 1201
Bende
Kulun
ishak Bey'in ayni tarihli di~er bir mektubu:
Benim ~ecâatlû merhametlû efendim
Kuluna gizli bir ferman~n~ z buyrulur ise böyle bir küçük kâ~~da
ba~ka yazup emirnamenizin içine koyup zarf~~kulunuza böyle irsal
[1] 1787 may~s [1201 ~aban 5].
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buyuras~mz. Iktizas~na göre emirnamenizi belki ba~vekile göstermek
iktiza eder. Kulunuza emriniz ne güne oldu~unu böyle oldukta
bilemezler ; o vakit te kulun kendili~imden söyler gibi efendimin
murad~~hümayunlar~m icra etmege gayret edebilirim, Yoksa kendi
kendime bir~ey murat edüp nizam veremem, belki efendimin ~nuradlar~~
ba~kad~ r; böyle oldukta kulunuza ziyade gayret vermi~~olursunuz.
Emri hümayununuz elbette icra olunur, kulun efendimin emrini
in~aallah 4n~.~.ti~~ icra eden kölelerdenim.
Kald~~ki elçi kulunuzun taraf~ ndan efendimc bir~ey gönderilir ise
kabuli hümayun buyurmayas~n~z, zira França padi~ah~~ taraf~ndan
kendine emrolunmak ihtimaldir; kulunuza çok sual eylediler, efendimin tab'~~hümayunlar~~neden hazzeder ; cevab~ m bu oldu ki efendim
âla silah ve bahad~ r at ve barut ve top böyle ~eylerden ziyadesilen
hazzederler, kald~~ki kendilerinde her~ey çoktur, bendelerini buraya
pi~ke~~ümidile göndermediler. E~er dostluk muradile França padi~ah~~efendime pi~ke~~irsal eder ise benim sizlere söyledi~im ~eyleri
mahsusan yapt~r~ r efendimin hakipay~~hümayunlar~na takdim ederim;
belki fikirlerine gelir ki ~shak Bey adetleri bildi~inden böyle söyliyor, elçimize bir emir gönderelim, bakal~m ~shak Beyin sözü sahih
midir; e~er böyle bir~ey olur ise inayet buyurup kullunuzu hacil
e,L4141., bu kafirlerin
buyurm~yas~n~z; e~er böyle ederseniz
derununa yüz kat ziyade J.,;- havf dü~ece~i maliim~~hümayununuz
buyrula.
Kulun bu tarafta baz~~cengaver ve müdebbir cenerallar ile dostluk
edüp görü~üyorum ; vaktile kendilerini efendim in hizmetinde kullanmak için e~er ferman~n~z olur ise bu kullar~n~za söz vereyim, França
devletinin verdi~i ulûfeden bir miktar ziyade verildikte canlanma
minnet olur; Devleti Aliyyenin hizmetinde olurlar, kald~~ki münasibini
yine efendim bilir; ametci efendi kulunuza dahi sual buyurursunu~,
e~er münasib görülürse kulunuza emir buyuras~mz, ana göre
hareket ederim.
Kald~ki ba~vekil kulunuz ile söyle~tik; França padi~ah~~dostunuzun murad~~böyledir ki inayeti Bari olup ~ecaatlû efendimiz mesrur
oldukta rikab~~ aoT, hümayununuza bir murahhas elçi göndereeeklerdir,
muratlar~~bir yeni ahitname etmektir. Vaktile iki devlet biribirlerine iânet eyleyüp dostlarilen dost dü~manlarilen dü~man olup biribiriylen ittifak üzere hareket id~lp dostla~makt~r. Bu ~ey kulunuza
münasip körünür ; kald~ki gere~i gibi mülâhaza buyurup murad~n~z
ne güne olur ise kulunuza ferman buyuras~n~z, emir ne güne buyur~l~ r ise kulun ana göre hareket ederim.
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Malüm~~hümayun buyurala ki; França padi~ah~, kulunuza mahiye
bir kese akçc tayin eylediler; kulun bir küçük evde oturup bir kimesne ile görü~tü~üm yoktur, eskiden görü~tü~üm dostlar gelüp sual
ediyorlar; kulun cevap ediyorum ki Hasan Pa~a bana darg~nd~r,
o sebepten selâmetim için buraya geldim. Bu tarafata halk böyle
bilirler. Hemen Allahü tealâ hazretleri necâbetlû efendimi ankarib
mesrur eylesin, sonra niçin geldi~im malûm olur.
Bu tarafta devlet ba~~terceman~~olan Mösyö Ruffen'i vaktile kulun
beraber getirmek isterim; e~er ferman buyurur iseniz kulunuza bildiresiniz, zira kulunuz efendimden emirsiz bir~ey etmege hareket
edemem, efendime lâz~ml~~bir adamd~r, nameleri dahi terceme eden
odur. Baki ferman devletlû, necâbetlû, ~ecâatlû, velinimetim efendim
Fi 11 ~aban sene 1201
hazretlerinindir.
Bende
Kulun
müstear olan imza okunamad~)

~shak Bey'in mektubuna Ratib Efendi taraf~ndan milsveddesi kaleme al~nan Veliaht Selim'in cavab~ :
~zzetlû, sadâkatlû mahremi esrar ve mutemedi ihlâskâr~ m~z ~shak
Bey; badesselâm inha
halü hat~rm sual ve istinba k~l~mr; irsal
olunan arzuhalin ba~tan aya~adek okuyup ve birkaç kere tekrar
bakup mefhumu malüm~~hümayumm~z olmu~tur.
Muhabbetnamemizi biinayetillahi tealâ ,Jko 4.1));;I:.; selâmetle irsal ve
ha~metlû ulu ra~betlû França k~ral~~dost~~ahlâs~m~z~n desti safvetlerine
teslim ve size s~rrâne ifade olunan hususlar~~gerek kira!: mü~arünileyh
cenaplarma ve gerek müteveffa Kont Dö (verjen) e mektub~~muhabbet
üslübumuz ile ifade ve murad~m~z~~cümlesine tefhim eyledi~inden
mahzuz oldum, berhurdar ve iki cihanda kâmyap ve kâmkâr olas~z.
Pederimiz cennetmekân merhum mü~arünileyh ha~retlerinin
França devletinin aklü fikrine ve sadakatine itimatlar~~olmakla bize
vas~yyetnamesinde ifade eyledi~ine binâen mukaddemce seni ol
tarafa namei hümayunum ile gönderdim ; in~aallahü tealâ vakti
mukadderde avni inayeti hakka istinat ile her derdin çaresi mülâhaza
olunmu~tur. ~lâçs~z dert olmaz me~er mevt ola. ~imdi ortal~~~n halini
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görüp i~idüp birer re'y ve tedbir ~imdi hana göre imkânda olmad~â~ndan seni namei hümayunumla gönderdim ; ~imdi bu vakitte
devletime edecekleri hizmet bir türlu unutulmaz; zira vakti mukadderde ve ikbalü saltanat~m~z hengâm~nda bizlere çok dost bulunaca~~~
sana malûmdur ; e~erçi üstat oficiyaller gönderdiler; her nekadar
bu dostluk ise dahi faraza ~.mmühendisi bahri olmagla naziri
yok ise dahi Isveç,te Çayman resmi gemiler ve üstat mühendisi bahri
ve kezalik ~ngiltere ve Felemenk'te dahi üstat gemi yap~c~lar ve of iciyaller çoktur; avni Hakla anlar~n getürülmesi celbi dahi mülâhaza
olunmu~tur.
França devletinden K~r~m maddesinde ve sair Nemçelû ve
Moskov'lu ile cenklerde dostluk isterim; yoksa bize namei muhalâsat
allâmelerinde yazd~klar~~biraz nasihat ve devletimizin mali:1m olan
ahvalini ve görünen i~leri rumuz ve I~aret tariki ile hikâyettir; França
devleti e~er fedakârl~k (eder) ve bivefal~k etmezse ellerinden çok i~~
gelece~i malûmu hümayunumdur ; ancak bizi dahi Felemenk'lû gibi
edecekler ise senin ande ikametin abes ve beyhude olmu~~olur, sana
sipari~~olundu~u üzere ahar mahalle azimet etmek iktiza eder; göreyim seni âk~lâne hareket ve ol tarafta cenk ilmini talime dikkat
eyliyesin ; velahs~l harbe dair olan l~ususlara mukayyet ve talim
etme~e gayret eyliyesin vesselâm.
Bunun alt~na Ratip Efendi ~unu yazm~~t~r:
<Benim efendim, bundan ziyade ~shak Beye yaz~lmas~n; zira anda
gösterir ve ziyde ~ey söyler; bizim yzd~~~m~z heba olur ve hem
ba~ka mahzur dahi vard~r.»
Bu mektupta.n anla~~ld~~~na göre Selim Lui'den gelen nâmeyi,
taleblerinin yerine bir sürü lâf ve nasihattan ibaret oldu~u için be~enmemi~~ve ~shak Bey'in mektubundan Fuansa'mn mâli muzayakas~~
oldu~u ve bunun için bir meclis toplad~~~~ve bir i~~yap~lam~yaca~~m
anlamas~~üzerine ~shak Beye bu suretle yazm~~t~r.
Onalt~nc~~Luiden gelen mektuba Ratip Efendinin yazd~~~~bir müsveddeden bahsediliyor. bu müsveddenin sonunda, Lui'nin muhabbetnamesine Ratib Efendinin tesvid ve Selim'in tebyiz etti~i a~a~~ya sureti
yaz~lan mektubla beraber takdim idildi~i yaz~l~d~r. Selim bu cevabi
mektubu kendi kalemile tebyiz iderek gönderecektir. Ratip Efendi
bu mektubu ve müsveddeyi Selime takdim etmi~tir.
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Mektup ~udur:
Devletlû, necâbetlû ~ecaatlû velinimetim efendim hazretleri.
Hemvare cenab~~hudâyi bkün vücud~~hümayunlar~n kâffei hata
ve hatar ve bilcümle elem ve kederlerden mahfuz ve masun ve üzerimizde sayei hümayunlar~ n ebed makrun eylesun.
Françalunun yazd~klar~~mektup hileden ibaret ve Devleti Aliyye
~u k~yafete girdi, bu k~yatfete girdi; ~imdiden sonra davranmak muhal
oldu, Sefer nice edebilür ve siz dahi tahta ç~kt~~~ mzda sefer edemezsiz
ve sefer etmemek size hay~rludur mazmunlar~m rümuz ve i~aret etmi~ler. Devleti Aliyyenin askerinde ve Seraskerlerinde ve ricalinde
nizam ve intizam yoktur; e~er Devleti Aliyye kendi askerine ve seraskerlerine ve ricaline Françe devletinde vesair Frengistanda olan k~rallar gibi nizam verirse dü~- mana galip olur ve illa dahi ziyade
rüsvay olur maz~nunlar~n~~ve manalar~m baya~~ca tasrihan yazm~~lar.
Kulunuza mukaddem ve muahhar gelen emirnamelerinizde buna
devletce cveab yazmalu; devletler kaidesini sen bilursen deyu bu abdi
âciz kulunuza ferman buyurdu~unuzdan maada di~er emirnamenizde
dahi can~m Ratib Efendi mektuplarda yalvar~ r ve niyaz yüzünden
yazma minnetsiz ve korkusuz yaz deyu emrüfermam hümayunlar~~bu
kulunuza sad~r olmu~tu. Kulunuzun efendimizin hay~r duas~~ve hüsnü
teveccühü zihnimi açup alimallhütealâ França Kral~n~n mektubunu
okudukça bakd~kça dürlü dünü manalarm~~ve hilelerini harice ç~karup
hakimane 4~4 ve zarifâne ve Padi~ahâne vc galibâne ve rüstemâne her
harfine cevap yazma~a haktealâ bu kulunuza kudret verdi. ~öyle ki:
Bu mektup in~aallahütealâ haktealâmn inayetile França devletine
var~rsa bir y~ l bu mektubu mütalea ve belki siz efendimiz tahta ç~ kt~ ktan sonra dahi ol mektuba hergün nazar edüp dünü dünü manalar ç~karacaklard~r. Siz efendimizin ~anü azameti ve ululu~unu ve ak~l
ve firasetini ve her i~e zihni varup tahta ç~kt~ktan sonra ne güne
i~lere ba~l~yaca~~n~~bir rümuz ile yazd~m ki her okudukça temrenli
ok gibi mazmunu ci~erlerine saplanur ve ol cevaplar~~~öyle galibâne
ve rüstemâne yazd~m ki zahirde iptida okurken evvelinde França
devletinin yazd~~~ndan haz etmi~~ve yazd~~~~hileleri anlamam~~~gibi
gelür; bir az dahi okudukta zerafetle nezaketle hileleri anlatup top
gibi cevap verildi~i anlanur; ve hem siz bizi çocuk yerinemi koyup
kafeste mahpus ~eklinde gözü ba~lu toganm~~zannettiniz ben sizin an
lad~g~mz de~ilim ve bana Haktealâ bir güne inâyet etmi~tir ki sülâlei
Osmaniyye ve nesli saltanatta bu abdi âciz misillü birisi dahi gelmemi~tir mazmunlar~n~~yerle~tirdim ancak zahirde anlanmaz ve yine böyle
anlatt~ m ki ne mani bizim devletimiz nice karsanba ve nice felaket

Selim III ün muhabereleri

241

sav~n~f3t~r; bunu dahi sayar. E~er bu vakitte bizim devletimize hayr~mz
ve iânetiniz olacak ise ~imdi makbuldür; yoksa sonra ben tahta ç~kt~kta
edece~imi avnihakla ederim ve sizin dahi hakk~n~zdan gelürüm mazmununu rümuz ile yerle~tirdim.
Ve dedim ki mukaddemki Moskov seferini açma~a Françe Devleti
sebeptir ve bizim rüsvay olmam~za anlar bais oldu; e~er bu mukaddemki ettikleri halt~~ ~imdi bir tarikini bulup temyiz ederler ise febiha.
etmezler ise avnihakla bu aciz tahta ç~kt~kta an~n tedbirini mulahaza
et~ni~imdir; sonra pe~iman olurs~z; mazmunlar~m rümuzla yapt~m; ancak
bu ~eyler hep sarahat üzeredir ve lakin hikaye tariki ile yerle~tirdim ki
e~er Hakteala vakti mukadderde bu abdi âcize siz efendimizin mubarek
cemallerini görüp böyle esrar söyle~mek olursa anlad~r~m. Siz efendimiz dahi hayran kalurs~z. Ezcümle Devleti Aliyyenin askeri cenk bilmezler ve nizam yok, França devletinden birkaç üstat oficiyal gönderdim; cenk talim itsünlar deyu, sarahaten yaz~lm~~~ve yekta França
devletinden on onbe~~oficiyal Beyzade gelmi~ti ve nefselemirde top
ilminde ve cenk ilminde ve sefine yapmas~nda meharetleri var; hala
birisi Benruva? derler tersanede birkaç gemi yapt~~zat~nda üstatd~r;
bunlar~~hep namei hümay~mlarma dercettim; bu kafirlerin bundan meram~~nedir? Devleti Aliyye Frengistan gibi ehli islami anlara uyduramaz farzedelim; tedrici uydursa on onbe~~senede msf mertebe uymaz
fitne hudus eder, farzedelim fitneye sebep olmasa dahi dü~men, Devleti Aliyye kendi askerine nizam virsün sonra benimle gelsün adem
gibi cenk eylesun deyu bize ruhsat verirmi? Elbette vermez; akil
olan bunun ba~ka vechile çare ve tedbirine bakmaludur: ~imdi siz
efendimiz frenk adetleri üzere cenk talimine vesair i~lerin nizam~na
muba~eret etseniz frenk devletleri ve dü~man olan ve hemcivar olan
krallar yar~n Osmanh kuvvet bulup bizleri mehveder deyu ba~larlar
taraf taraf hücuma.
Ve França Devleti güya yazar ki biz üstat cenk talim edecek oficiyallar gönderdik ve smurda~lar ile olan bürudeti defetme~e sai
ideyoruz deyu yazarlar; kulun dahi bir dünü anlardan cenk tahmini
ve anlam oficiyal gönderdik deyu imtinan~n~~ve devlete nizams~z ve
askeri itaatsiz dedi~ini bir dürlü hazmedemeyüp ve çekemeyüp hikaye
tarikile vak~a fenni muharebe bir mü~kül ilimdir; dü~men gibi tahsili
meharet etmedikçe sefer açmak hatad~r deyu yazd~klar~na cevap yazd~m
ki bu sözünüz bize nasihattir; vak~a asl~ndan ecdad~~izam~m~zdan Ebülfetih Sultan Mehmed ve pederleri Murad~~sani ve Sultan Urhan Han
ve Sultan Selimi Evvel ve o~lu Sultan Süleyman hazarat~~vaktinde
bizim askerimizde kuvvet ve kudret ve Seraskerlerimizde fenni muhaBelleten C. 11 F. 16

242

~. Hakk~~Uzunçar~~llo~iu

rebeye mümareset ve meharet var idi; an~nçün bu kadar memâliki
fethettiler; hala yedimizdedir ve k~rallar ve Tekürler ve Nemçelüler
yedlerinden ald~klar~~memleket hala yedimizdedir; ol zaman f renk askeri cenk bilmezidi ve nizam yok idi ve kanun yok idi; bunlar~~cümle
frenk k~rallar~na bizim âbaü ecdad~m~z ö~retti; anlradan gördüler
ö~rendiler mazmununu yerle~tirdim. Ve ben yine z~*~~ jT abaü ecdad~mm
kanunlar~m bu vaktin tabiat ve mizac~na göre ihya edece~im rümuzunu ima ettim; zahirde anlara bant bir~ey yoktur: ancak okudukça
dü~ündükçe can~m bunu yazmaktan murad~~yani siz cengi ve nizam~~
Osmanl~dan ö~rendiniz demek ç~kar. Ve hem an~~dahi rümuz ettim ki
bizim sizden matlübumuz ba~kad~r; bizim her devlette adam~m~z ve
elimiz vard~r; her kangisinden cenk edecek oficiyal istesek bize gönderir; ben frengistamn âdetini bilürüm; bu tarafa üstat adam göndermek imtinamm çekemem.
Ve hem bunu dahi ~öyle götürdüm ki babam bana on ya~~mdan
beru França devletinin ve sair devletlerin halini söylerdi, ben dahi
babam vefat~nda pek küçük de~il idim; her nekadar gere~i gibi böyle
~eyleri dü~ünece~im istib'at olunur ise size bait gelmesin; zira França
devlettine Ali Osman 3t;. JT ~ehzadelerinden kangi ~ehzade kafeste iken
adam ve nâme göndermi~tir, bu cümlesinden bait ve duradur oldu~u
gibi kimesnenin aklü fikri ermiyecek bizde nice esrar dahi vard~r
deyu rümuz ile benim sizde adam~m ~shak Bey oldu~u gibi her
devlette ba~ka böyle adam~m vard~r ve kendi memaliki mevrusemin
her taraf~nda ak~ll~~ve fikirli sad~k kullar~m vard~r. Gerek Frengistan da
ve gerek Ali Osmamn memalikinde ve herne keyfiyet ve hadisat
zuhur eder ise anlar~~bize do~ruca bildirirler mazmununu yazd~m.
Ve hem pederim bana bütün devletlerin ahvaline dair vasiyetname yazm~~t~r, daima ana nazar ve mutalea ederim ve mant~kta bana
türkçe bir risale yadigâr etmi~tir.
Bu mant~k ilmi ile ben e~ri ve do~ru ne idü~in anlar~m diyerek
bu mazmunlar~~ve nice nice mazmunu yazd~m. Ve anlar tahrirat~nda
siz efendimizi galata dü~ürüb i~fal etmek için ~imdiden zihninde böyle
kalsun deyu sefer itmek min ba'd hatad~r muhatarad~r sizin dahi
akl~mz vard~r, e~er sefer iderseniz berbad olursunuz, sak~nub itmeyesiniz mazmunlar~~yaz~lu olmagla sefer etmek hata oldu~u sahihdir,
deyu biraz hikayeler ve temsiller yazup z~mn~nda bir dürlû sefer
itmem ve istemem mazmunlar~m yazd~kdan sonra Padi~ahlar bir tabibi
hâzik gibidir; devletleri bir insan~~kamile mü~abihdir; ne vakit ol insan~~
kâmil de bir illet zuhur ider ise tehiri caiz de~ildir; Vakitsizdir buna
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ilâc olunmaz deyu terk itmez elbette çaresini bulur deyu temsiller
getürerek yani vakti gelur ise dakika ve mülk ve saltanat~ma âriz olan
illeti cenk, fasd .k...~~ makam~ndad~r. Cenk ile def ederim mazm~munu
dahi yazd~m.
~imdi bu yazd~~~m Krahn mektubuna cevabd~r ; Ba~vekile bu
ihtimam olmaz; hem an~n mektubunda hiçbir ~ey yokdur; siz Efendimiz
bunu beyaz idince an~~dahi gönderirim ve ka~~d~n~~kesdim; heman
kulunuz nas~l yazd~m ise siz Efendimiz dahi dikkat buyuras~z yanl~~~
yaz~lmasun oldukca güzel yazma~a ihtimam ve himmet buyuras~z ve
~shak Beye yaz~laca~~~dahi ard~~s~ra gönderirim on, on iki gün bunday~z [1]. Davud Pa~ada dahi birkaç gün be~~alt~~gün otururlar imi~.
[Di~er mektubun foto~rafisi konulmu~~olub sureti yaz~lmam~st~r].
Fransa Kral~~on alt~nc~~Lui,nin Selimi &Insin cülösu üzerine memlekete
avdet etmek isteyen ~shak Beyle gönderdi~i 1789 (eylül) 18 tarihli name

r-i°>°'
~evketlû azametlû kudretlû mehâbetlû nusretlû Emirülmüminin
Halifei ruy~~zemin Padi~ah~~alicaln nusretpenah, süleyman vekar, iskender iktidar essultanülgazi velhakam ebülmegazi Sultan Selim Han edamellahü tealâ ömrühu ve devletühu ila inkirazizzeman hazretlerinin
Cenab~~nusret meablarma França Padi~ah~~Hazretleri taraf~ndan tahrir
ve irsal buyurulan muhabbetnamenin tercemesidir ki zirü bal:ada! zikr
olunur.
Badelelkab~~mutade vette~rifatülmüstemirre minhayi ! dost~~biriyalar~d~r ki Cenab~~azemetmeablar~n~n bendei mutemedleri izzetlû ~shak
Bey kullar~~hafazahullah, evamiri aliyyelerine tekarrüb ~erefi arzusiyle
ve bu tarafta müddeti ikametinde her ne amel ve hareket idebildise
cümlesini efendisine idam itmek ümniyesile Asitanei saadete avdet
itmek murad~m bizlere ifade eyledikte i~bu muhabbetnamei meveddethamenin tahririne bais olub yedine teslim olundu ; filvaki miri mumaileyhin itikad~~devleteyne lay~k ve sezâvar bir merdi kâmil idügi ayni
~ahadet ile mü~ahede itti~imiz muamelât~~cemilesinden ve her taraftan
hakk~na sünuh iden ~ehadat~~mütenevviai tayyibeden muayyen ve mübey yen emri bedihi olup França memleketinde temekkün ittigi esnada
Cenab~~nusretmeablar~n~n hidemat~~aliyyelerine laz~m olan âmmei
ultim ve maarif i cem ve tahsil itmi~~olup in~aallahürrahman ~erefyaftei
L~ j Rus seferi milnasebetile ordu hududa gitmek üzere Davutpa~a karargah~na ç~km~~t~r. Tarz~~tahrire göre Ratib efendi de ordu ile beraber sefere gidiyor.
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istihdam oldu~u hususlarda inayeti bâri ile hacil ve ~ermsar olm~yaca~~~bilâreybdir.
Elân Devleti aliyyei ebed istimrarda taraf~~dostanemizden mükâleme
olunan umurun ahvaline dair bir harfi cedit silki tahrire getürülmek
münasib görünmedi; zira ahvalât~~mezkûrenin cümlesi muhat~~ilmi âlem
aralar~~oldu~undan kat'~~nazar atebei aliyyei saadet â.~iyanlar~nda mukim
Elçimiz dâileri dahi ~imdiki hale müteall~k muradat~~hayriyyemizi bilüp
laz~ m geldikce ilâm ve izhardan hâli olmayaca~~~malûmumuzdur. Elçii
mü~arünileyhin Devleti aliyyei ebed peyvendin menfaatiçün ne rütbe
gayretke~~idügi Cenab~~ ~evketmeablar~mn dahi malûmlar~d~r ; elbette
f~rsat dü~dükce gayyurâne hareket edece~i mukarrerdir ; bundan
akdem Nemçe devletile zuhur eden emri musalaha bervechi ahsen
husul pezir olur ümidinde idik ve ›~.!I ib'ad~~ahad~~adüvveyn
ümniyesi sebebi iftihar~m~z olmu~tu; ancak
el'abdü
yüdebbir vallahü yükaddir mülâhazasile teselliyab olmu~uzdur; baümidi
anki buna manend hidemat~~seniyye nevzuhur ider ise savb~~merama
isalesine
in dostu sad~klar~mn bezli kudret ve inzimam~~himmet idece~imizde kat'a i~tibahlar~~kalm~ya. Felillâhilhamdi velminne
Cenab~~azamet meablar~n~n cülüs~~hümayun~~ ~evketmakrunlar~ndan
esbak ebvab~~mücadele fetih olunmu~tu, yoksa eyyam~~saltanat~~
ba saadetlerinde sefer açmak iktiza ideydi ;koy f ~rsat~~bihtere muntaz~rlar olup bu misillû emri mühimme müba~eret itmezden evvel tedarikât~m ahsen veçhile amade k~ lup tariki fütuhat ve megaziyi âsanter
k~lm~~~olurlard~~; ol sebebden yana eger biemrillahi tealâ Cenab~~nusretmeablar~~ âdâlar~ na sulh virmek mukadder ise dahi kendu ~an ve
~öhretlerinin ayinei mücellâs~na gubar getürmü~~bir vaz'~~ haraket
say~lmazd~~bel [belki] in~aelmennan esnay~~sulh ve salahda esbab~~cenk
ve cidal haz~r ve âmade k~l~ nup badehu ankaribüzzeman zamiri münirlerinde merkûz olan s~fat~~mustahsenelerini izhar ve ziri kabz~~tasarruflar~ nda mevcud kudreti bihad ve kuvveti lâyütaklar~m derkâr idüp
~a'~aai ahteri bülendleri aktâr~~cihan~~pürnur idece~i memulümüzdür
ve her surette mercudur ki Cenab~~saadet meablar~~ bu dost~~vefadarlar~mn hay~rhah ve devletcuylar~n~~ve dostlukta müdavim ve
mülâzim olaca~~m~z~~bileler [1] baki dergâh~~rabbil'alemine her daim
dua ve niyaz k~ldu~umuz budur ki hemi~e cenab~~nusrat meaplar~~
h~fz~~hüdada memun olun dermesnedi kâmrani ve derminassai cihanbat~l müstedim olalar. Tahriren fi medinetüs sultaniyetil versalya fi
[1] Bu mektup Avusturyahlarla muahede akdini müteakip gelmi~tir. Lui,
z~mnan sulhu tavsiye ediyor Fransada bu s~rada ink~lüp ba~lam~~t~r.
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yevmissamini a~er min ~ehri septamb~r lisenete tis'a ve semanine ve
seb% ~nie ve elf an Milâd~~ ~sa a. m. ‘7,A.t~ t ,3
L. jib .Y 40'
ji
=g
r Ii 3 tj '74.3
Elhalisül Fuad
Luis
Tahtühu
Elkönt dö Monmorin Vezir
ve Kâtibüss~rr~~Hazreti Padi~ahi
França Hain

Fransa Basveldli Kont dh Monmoren'in Sultan Selimi SAlise gönderdi~i 1789 tarihli mektup sureti:

~evketlû azametlû kudretin mehabethl nusretlû emirülmüminin
halifei rûy~zemin padi~ah~~âlicah~~nusretpenah, Süleyman vakar ~skender iktidar essultanülgazi velhakam ebulmegazi Sultan Selim Han
edamellahü tealâ ömrühu ve devletühu ilâ ink~raz~z zaman hazretlerinin
cenab~~azamet meaplar~na França Padi~ah~n~n vezirleri olan elkönt dö
Monmorin taraf~ndan tahrir ve irsal buyurulan muhabbetnamenin
tercemesidir ki ziri balâda zikrolunur.
Badelelkabil mutade vette~rifatil müstemirre merfu~~abd~~ahkarlar~d~r ki cenab~~mehabetmeaplar~~bizzat bendei mutemetleri ~shak Bey kul
lar~n selefim Mösyö Lö Kont Dövorjen savb~na irsal buyurmu~lar idi.
Bu daileri hod vezarete nail olal~danberu miri mü~arünileyh ile kâh
kendim binnefs ve kâh ir~ad~ma muti ve ns~tanei saadete dair umurun
tem~iyetine memur olan kâtibüss~rr~n vesatatile hergiz mükâleme ve
mürasele etmeden hâli olmad~k; hattâ ~shak Bey kullar~~ol caniplerde
ne,~'et bulan vakayii havadisnâmehayi ~ayiden ~tt~la ettikçe aldanmamas~~
için her~eyi alâmâvaka kendine naklolunarak bir harf ketmolunmad~.
Miri merkum dahi cenab~~nusret meablar~mn iradat~~âliyeleri mucebince kendini ilân etmeksizin berveçhi ihtiyat akilâne hareket ve
baz~~merdan~~kâmil ile musahabet edüp kü~eni~ini halvet ve refahiyet
olup devleti âliyyei ebed istimrar~n hizmetine nafi olacak ulûm ve fünunun tahsiline me~gul oldu~u cenab~~azamet meaplar~mn mali-unlar~~
oldukta e~er bendei murnaileyhleri mesmuu samiai LL merhametleri ve
manzur~~nazar~~inayetleri buyurulursa bu dailerin mesrur ve mahzuz
k~lacaklar~nda kat'a i~tibah kalmaya.
Efendim França Padi~ah~~hazretlerinin gerek devleti âliyyei ebed
peyvendin menaf ii için ve gerek cenab~~kudret nisaplar~n~n zat~~ulüvvi
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s~fatlarlyçün gayret ve hayfrhahl~klar~~ve hukuki sab~kai meveddet ve
ihtisaslar~~ve el'an zuhur eden umurun suretine dair melhuzat~~hayriyyeleri ~shak Bey kullar~mn yedinde olan padi~ah~~mumaileyhin muhabbetnamesinden maltim ve muayyen olmagla müsta~nii anilbeyand~r.
Pes França devleti ile Devleti âliyyei ebed istimrar~ n beyninde ezkadim
cereyan eden ukud~~müvalât~~temhit ve bünüd~~musafat~~tezyit etmekte
bu dâileri dakika fevt eylemiyece~imi ikrar ve tekraren ikram iktifa
eylemek lâzimei haldendir. Eltaf~~âliyyei cihanbant ve merahimi seniyyei
cihansitaniden mercu ve memuldur ki bu senakârlar~n~~incizab~~hat~r~~
hümayunlarma
sâi ve m~lcid ve devam~~ömrü devletleri deavat~ nda müdavim ve mülâzim bilüp üzerimden nazari kimya eserlerin diri~~
buyurmayup ~evketlû azametlû kudretle~~ mehabetlû emirülmüminin
padi~ah~~zaferpenah hazretleri bu devlet cuylar~n~ n ubudiyeti tam me ve
rukk~yeti kâmilemi çe~mi inayet ile icap ve kabul k~lma~~~erzani buyururlarsa seri iftihar~m~~müsavii çerh~~minafâm edecekleri emri mukarrerdir. Talu-fren fi Medinetissultaniyetil Versalya fi yevmissamini
a~er mili ~ehri septambr lisenete tis'a ve semanine ve seb'amie ve elf
an MiMAli Isa a. m.
El'abdül'ahkar
Elkönt dö Monmorin Vezir
ve Kâtibüss~rr~~Hazreti Padi~ah~~
França
Halâ
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Ebubekir Ratib efendinin Avrupa ahvali ve Fransan~ n Türkiye hakk
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na verilecek cevaba dair mütaleâs~~
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15 — Ratib Efendinin Avrupa ahvaline dair olan mektubunun mabâdi
Belleten: C. Il
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4--:-.Ask";":1_,),5}: • ,:)t:>(.;.›I~ik--b
,,e,,-2-L:;-°_1 ( t 1.-,..);3,‘,j; •;,.~~

„c„-,
- Lit.„•1
4,5

,-;Y ~

tt~k: •

•

,

.1.L7:.£
:•

"4'''Y'‘"k>"'"1-•‘>--0

>.>>

... 1.:11•4-1ç

-3:;•<,-kk~>

_,1114‘'d)j~,:s
"•.

-j‘i'^--->‘--12>"1-""

iL
("
-•
.

\

<kv..?-,

16 — Fransa Kral~~ onalt~ nc~~ Lui'nin 1789 da Veliaht Selim'e yazd~~~~ikinci nâme
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17 — Fransa Hariciye Naz~ r~~ Kont dö Monmoren taraf ~
1789 May~ s tarihli ikinci mektub

Belleten: C. Il

4

t,

